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Abstract
These three major principles denote another kind of financial ethics and rule which is
permissible under the Islamic laws. A careful study of these principles would suggest
that the Islamic or interest-free banking has more potential than the traditional
banks in the concept of development. In fact, one who study Islamic finance with
an open mind would come to an understanding that the Islamic financial system
brings the idea of the economic prosperity by summiting the all side of society.
particularly, the weaker sector.
The main principle related the Islamic finance is to keep its ethical standards. Hence,
the onus is on the Islamic banks and other Islamic finance institutes to regulate all its
financial operations and economic approaches being immersed in Shariah-complied
ethical standards. As Islam has provided rules and regulations patently on the whole
modes of transactions, they ought to pursue its ethical functions.
Islamic banking should be complied by the Shariah principles which will make all
the financial transactions in Islamic way. These principles are agreed by Quran,
Sunnah and Consensus of Muslim scholars. Mainly three principles should be abided
by the Shariah. “And whatever messenger has given you- take. and what he has
forbidden you. refrain from.” The major three principle are highly important in all
transactions. these principles are Ethical Standards, Moral and Social Values and
Liability And Risk. This research likes to explain these major principles in the light
of Islamic jurisprudence.

I

slamic banking should be complied
by the Shariah principles which will
make all the financial transactions in
Islamic way. These principles are agreed
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by Quran, Sunnah and Consensus of
Muslim scholars. Mainly three principles
should be abided by the Shariah.”And
whatever messenger has given you- take.

and what he has forbidden you. refrain
from” . The major three principle are
highly important in all transactions. These
Major three principles can be summarized
as below;
1. Ethical Standards
2. Moral and Social Values
3. Liability And Risk

1 - ETHICAL STANDARDS
The main principle related the Islamic
finance is to keep its ethical standards.
Hence, the onus is on the Islamic banks and
other Islamic finance institutes to regulate
all its financial operations and economic
approaches being immersed in Shariahcomplied ethical standards. As Islam has
provided rules and regulations patently
on the whole modes of transactions, they
ought to pursue its ethical functions. To
keep the ethical standards, there are four
kinds of prohibitions which should be
secured well. They are:
1. prohibition of interest
2. prohibition of gharar
3. prohibition of maysir (gambling)
4. prohibition of unethical businesses

Prohibition of Interest
In Shariah law, it is forbidden to earn
interest or Riba, to pay and write it in
documents as the Prophet Muhammed
( )ﷺcursed the eater and feeder of interest
Riba is best translated today as the
charging of any interest, meaning money
earned on the lending out of money itself1.
The prudent fact on giving and taking
interest or Riba is based on the principle

that money is only a medium of exchange
which possesses no self-value. Hence, it
is an evil to pay more money fixed in loan
as interest.
Money in Islam is not regarded as an
asset from which it is ethically permissible
to earn a direct return. Money tends
to be viewed purely as a medium of
exchange. Interest can leads to injustice
and exploitation in society. Genuinely to
this concept, Allah the Almighty says,
“O you, who has believed, fear Allah
and give up what remains [due to you]
of interest, if you should be believers”2.
“Those who devour usury will not stand
except as stand one whom the Evil one
by his touch Hath driven to madness.
That is because they say: “Trade is like
usury, “but Allah hath permitted trade
and forbidden usury. Those who after
receiving direction from their Lord,
desist, shall be pardoned for the past;
their case is for Allah (to judge); but
those who repeat (The offence) are
companions of the Fire: They will abide
therein (for ever).3”

Likewise,
“And whatever Riba you give so that it
may increase in the wealth of the people,
it does not increase with Allah4”.

There are three major rules or principles
prescribed by Islamic jurisprudence
concerning Riba. They are:
1. Any benefit gained from a loan
financing is Riba unless the debtor
gave it as Hadya which becomes
thereafter Sunnah or desirable
action.
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2. If the lender makes condition of
providing excess sum of money
during the repayment.
3. According to Allah, Riba is a worse
crime than continued adultery.
Quran has prohibited Riba by
versifying in eight places.
This means that the lender is obliged to
accept either a guarantee of repayment of
the loan or a return on his capital by way
of sharing with the borrower in profit. It
follows that the lender is only entitled to
profit on the loan if he is also prepared to
accept a loss should that occur.
Riba, in Arabic, literally means an
increment or addition. In the Islamic
terminology, interest means effortless
profit or that profit which comes free
from compensation or that extra earning
obtained that is free of exchange..

Types of Riba
Riba is classified in to different types.
some scholars opines that the the Riba
of the pr- Islamic time is the prohibited
one. “Despite there are many types of Riba
prevalent in the world and the Quran never
stipulated any specified one, the fact of its
prohibition in Quran is the prohibition
of interests which were common in the
pre-Islamic days”;5. Riba is forbidden
on the basis of Quran, Sunnah and Ijma’
(consensus) as the Prophet Muhammed
( )ﷺsaid, “Do not sell one dirham for
two dirhams, for I fear for you regarding
Riba”6. The scholars of jurisprudence have
long discussions and research on Riba.”In
the purview of Islamic jurisprudence,
there are two types of interests”7:

6
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1. Credit interest
2. Sales interest

Credit Interest
Within the parameters of credit interest,
money and other wealth include. This
type of interest is sub-divided into other
two types:
1. Interest of the age of ignorance:
the Arabic terminology used for
this is Riba al-Jahiliyyah. It can be
described as “the interest imposed
by the lender to the debtor in high
level if he couldn’t repay it in the
stipulated date”8. Actually, it is
an increase on the original loan
which is not mentioned during the
contract. It was common before the
advent of our Prophet Muhammed.
This kind of interest could be
seen, nowadays, in the financing
modes of modern conventional
finance institutions related with
the deferred payments. there is
exploitation by collecting a large
amont of money easily and without
effort. “The main objective of this
is to earn a large amount of excess
money abruptly in pretext of the
deferment”9.
2. Loans Interest: in the Arabic
terminology, it is known as Riba
al-Qardh. This Riba al-Qardh. it
is widely practiced in almost all
conventional banks. ”Loan interest
is the interest as an increase on
the original loan money which is
required in the contract”.10. the
scholars have been explain the

difference in between two. “The
difference between this and the
previous one is in the stipulation
during the contract”11.

Sales Interest
This type of interest is confined
to transactions in gold, silver and
commodities of rice, wheat, barley, millet
and dates. But, some Muslims jurists
broadened the commodity data as they
allow the inclusion of staple and basic
commodities. Like the credit interest, the
sales interest is also of two kinds. They are:

1. Riba al-nasi’ah
The term nasi’ah means to postpone. It
refers to the interest on the loans. It occurs
when the similar kinds of commodities are
exchanged in trade, it is needed juristically
transact each other immediately although
their quantities may be equal. the bank
or persons fix a time to repay. the make
the condition that the party has to repay
the amount within a period. “In modern
operations, it indicates to the time period
that is allowed for the borrower to repay
the loan in return for the addition of the
premium”12. Fixing an excess amount is
not allowed in Islam. In the view of the
scholars of Islamic jurisprudence, “the
fixing of an excess over the original loan
amount in advance as a reward for waiting
is forbidden”13.

2. Riba al-fadl
Riba al-fadl is the increased money over
the original amount of the loan. It lies in
the payment of an addition by the debtor

to the creditor in exchange of commodities
of the same kind.
Riba al-fadl is forbidden according to
the Hadith that Abu Said al-Khurdi said:
“the Prophet Muhammad ( )ﷺhas said that
gold in return for gold, silver for silver,
wheat for wheat, barley for barley, dates
for dates and salt for salt, can be traded if
and only if they are in the same quantity
and that is should be hand to hand. If
someone gives more or takes, then he
is engaged in Riba and accordingly has
committed a sin.”
In short these two types of the sales
interest is prohibited by the following
Quranic verse:
“Allah has allowed trade and prohibited
Riba”14

Extracting from the above-mentioned
verse, the Riba-al nasi’ah relates to loans
while the Riba al-fadl relates to trade.

Prohibition of Gharar
The term Gharar is referred those
operations which contain the elements
of uncertainty, ambiguity or deception.
But, in practical application of a
commercial transaction, it means either
the uncertainty of the goods or its price,
or tricking the customer on the price.
In the markets all over the world, in the
contemporary period, the gharar has
become an unavoidable element as it
spread deeply in the whole aspects of a
market15.
Therefore, the insurance contract in
conventional financing is prohibited in
the viewpoint of Islamic jurisprudence
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as it contains the elements of gharar in
high exponential level. This is because
the policyholder in an insurance contract
enters into an agreement to pay a certain
amount of premium and in turn, the
insurance company guarantees to pay a
certain amount of compensation in the
time of disaster. But, the compensation
amount it provides is uncertain and it is
unknown the stipulated time, date and
mode of disaster.

Prohibition of Gambling
The Arabic term for gambling is Maysir as
it has another terminology Qimar. In the
current practical arena, gambling is an
arrangement between two or more parties,
in which possession of a property makes
ambiguous condition in which there is a
loss for one party and a gain for the other
with no stipulation by an uncertain event.
It is forbidden is Islam, as paves the way
to the elimination of effective productivity
and mustering wealth with no exertion.
Therefore, muslims are prohibited to
approach any kind of financing enterprises
and transactions which is comprised of
gambling.

Prohibition of Unethical Businesses
The other major principle of Islamic finance
is that all the financial transactions should
be free from the prohibited elements and
forbidden products and services as it is
needed to make it Shariah-complied.
The financing agents are obliged to be far
away from the business of alcoholic and
prohibited drinks, and foods like pork.
8
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It should be free from immoral services
like prostitution, pornography and other
immoral entertainment. It is because of
the farsightedness of making the society
conformed to friendly environment.

MORAL AND SOCIAL VALUES
The third guiding principle concerns moral
and social values. The Qur’an calls on all
its adherents to care for and support the
poor and destitute. As for the social aspect
of Islam, the Islamic finance institutions
are obliged to adequate services to the
needy persons. This is not confined to
mere charitable donations but has also
been institutionalized in the industry in
the form of profit-free loans. But, many
banks find it as mere to tool to generate
profit for its own favour.
An Islamic bank’s operation includes
certain social projects, as well as charitable
activities. If a person needs hospital
assistance or scholarship for higher
education, the free - loan provided by
Islamic banks is called Qardh Hasan. Qard
hasan is practiced in islamik banks. the
people are benifited by this instrument of
Islamic bank. it never collect interest on
it. The bank fix the period and the person
can repay the amount on the ied time “In
normal condition, it is paid free or for a
period of one year with no imposition of
interest.”16

LIABILITY AND BUSINESS RISK
The main principle of Islamic finance is
its fitness to share in the risk and profit
of all financing operations. After the

termination or completion of contract,
the returning property from it should
be provided either any business risk
or applied such as supplying an asset,
if not, the financier is, from Shariah
view of Islamic jurisprudence, not only
an economic parasite but also a sinner.
This principle is derived from a direct
Hadith of the Prophet Mohammed ()ﷺ,
“Profit comes with liability”. What this
means is that one becomes entitled to
profit only when one bears the liability,
or risk of loss. By connecting profit with
the possibility of loss which is the main
perspective of concept of risk, the Shariah
distinguishes permissible profit from all

other forms of gain.”17
So, the onus is on all the Islamic banks
to establish a Shariah advisory agency
which is prevalent nowadays in the name
Shariah Board to ensure the movements
of all financial operations complied with
Islamic Shariah. The board members
should be those scholars who are wellequipped with the financial jurisdictions
of Islamic jurisprudence unlike the
current practice. As for the current status
of Shariah boards of many Islamic banks
unlike in Malaysia, the Shariah advisory
members are those kinds of scholars who
refuse the authenticity of Madhab based
Islamic jurisprudence.
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ARABIC LEARNING: A COMPUTER ASSISTED
PRACTICAL FRAMEWORK
Beegom Benazir N
Technical Assistant, Dept. of Arabic, University of Kerala

Abstract
The aim of this paper is to make Arabic learning easy through language lab software.
It includes interactive multimedia practices. Language is one of the most essential
means of communication in our life. Nowadays, Arabic language is one of the most
vital languages in the world. It also deals with the possibilities of computer in
education through interacting environments1. Computer Assisted Language learning
is to promote autonomous learning, as students can work alone at their leisure.

Arabic script

Language lab

Arabic is a unique language and it is
written from right to left in a cursive
style. The shape of individual letters
varies depending on their position within
a word. Letters can exhibit up to four
distinct forms corresponding to an initial,
medial (middle), final, or isolated position.
While some letters show considerable
variations, others remain almost identical
across all four positions. Generally, letters
in the same word are linked together on
both sides by short horizontal lines, but
six letters (و، ز، ر، ذ، د،  )اcan only be linked
to their preceding letter. It has a spoken
variety which is very distinct from the
written variety. It is the official language
of 28 countries.

The language laboratory is an audio
or audio-visual installation used as an
aid in modern language teaching. The
traditional system generally comprises a
master console (teacher position) which
is electrically connected to a number of
rows of student consoles.
The teacher console is usually fitted
with master playback source equipment,
some means of monitoring of each in
the class via the teacher headset and
an intercom facility offering 2-way
communication2 between teacher and
student. The teacher remotely controls
the students console from the master
console. This allows for easy distribution
of the master program material, which
is often copied at high speed onto the
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student positions for later use by the
students at their own pace.
Once the master program had been
transferred onto the student recorders,
the teacher would then hand over control
to the students. By pressing the record
key, the student would simultaneously
hear the playback of the program whilst
being able to record his or her voice in
the pauses, using the microphone. This
is known as an audio active-comparative
system.

Digital language labs
The principle of a language lab essentially
based on a teacher-controlled system
connected to a number of student booths,
containing a student’s control mechanism
and a headset with a microphone. Digital
language labs have the same principle.
There are different features of language
lab, which make the students to have
interactive session. There will be less
miscommunication because of direct
nature of the sound transmission. It also
provides the privacy that encourages
the shy students to speak without any
hesitation. In addition instructor can
speak to individual or group of students
in privacy without interrupting rest of
class. Learner will show more enthusiasm
and excitement in learning lesson because
of learning lab system. Teacher can look
after each student, which is not possible
in case of the regular classroom. In a lab
instructor can communicate with many
students by pressing a mouse key in
order to talk with students. Efficient use
of time and learning efficiency is much

more than usual classroom learning. This
set up fosters more interactive session
between students and teacher. The
language lab brings variety in teaching
learning process instead of boring verbal
centered teaching. The student’s progress
can also be monitored regularly so that
teacher can provide feedback based on
individual pace and ability. Finally, the
students can learn the lesson at their
own pace thus allowing the classroom as
student-centered approach.
In the current digital age3, advancement
in technology has metaphorically brought
the world into our living room in the form
of TV or internet which allow us to watch
events happening in other countries or
talk to friends and family living in another
continents via internet. As a result, we are
exposed to different languages, cultures
and traditions of people from all over the
world. As we live in multilingual and
multicultural world, language lab can
greatly help students to learn language of
their choice, as it will allow students to
learn at their own pace. They can record
and assess their performance to make sure
that they are paying attention to all aspects
of phonetics such as pronunciation,
accents and stress etc. The language
lab provides access to native-speakers
via audio-video aids so that they learn
correctly. Given large number of students
pursue higher studies outside their home
country; language lab would help them
in studying the language of the country
where they are planning to pursue their
higher education. It is also important
that the layout of the lab is conducive for
effective communication and monitoring
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of the students. As strong communication
skills are essential in almost all of the
professional careers, language lab can
help in acquiring this important skill.
Minimum system requirements to
install the language lab software
• P4 3GHz/AMD3000MHz
• 1GB DDR2 RAM’
• 160 GB SATA Hard Disk
• Onboard LAN with Audio
• Web Cam
• Headphone Student Computer
• P4 3GHz/AMD3000MHz
• 256MB DDR RAM
• 80GB Hard Disk
• Onboard LAN with Audio
• Headphone Operating system
• Microsoft Windows 2003 Server
with service pack 2. (Teacher
Application)
• Microsoft Windows XP with service
pack 2. (Students Application)
• Microsoft Office 2007
• Networking
• Lab should be networked
Language lab is networked application
and it is working as a client-server
architecture. Teacher console or software
(server4) is the core part of the software
and students console or software’s re
working like clients. Student software
is the client part on the solution. Before
installing the student software, check
the availability of Teacher computer on
the network. Student software will not
get the connectivity with the Teacher
software if Teacher computer is facing any
of the networking problems. It is essential
to check and verify the network status
before proceeding with the installation.
12
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Features
Communication is the unique feature
available. Without communication any of
the language labs will not be full fill with
features. For the communication with the
students the following methods are used:
• Individual Text chatting
• Group / Multiple Text Chatting
• Teacher to student voice chatting
• Group discussion
• Talk with all students
Individual text chatting helps the
teacher to communicate each students
separately. It displays the list of students
available in the list box and select the
students want to chat. The name of
students name will be appear in the top
of the dialog box and type text and click
the send button.
Group text chatting helps the teacher to
communicate or make a group discussion
in a group. It displays the list of students
available in the list box and select the
students want to group discussion and
click the ‘Add to group’ button. The
student name will be appearing in the
Group list box and click the ‘Start’ the
button to start the group discussion.
To stop the discussion click the ‘Stop’
Button and want to remove a student
from group select the student name and
click the Button ‘Remove’. In the same
time students can communicate or send
messages each in a group.
Call a student helps the teacher to talk
a student individually. It displays the
list of students available in the list box
and select the students want to talk. The
student name will be appearing in the top
of the dialog box and click the ‘Start Call’

button. When that time teacher can hear
a bell. When student accept the call, can
start talking. For end talking click the
‘End Call’ Button.
Talk to all students helps the teacher to
talk all students in a lab. Click the Start
Talking button. Then teacher can talk to
all students. For end talking, click the
Stop Talking button.
Whiteboard5 helps the teacher to draw
some diagrams to all students in a Lab.
click the ‘Tools and draw in whiteboard.
Student also have the facility to
communicate with the teacher. Student
can seek help from the teacher and can
make personal conversations without any
others presence. Student communication
are using text chatting, group chatting,
call teacher, talking with the teacher,
participating in group discussions.

Utilities
The utilities are called tools in the language
lab. Teacher has the facility to create or
develop their own materials with the
help of these utilities. Teacher can create
audio, video and script attached audio
files and can broad cast to the students.
Main utilities are
• Audio Recorder
• Video Recorder
• Advanced Audio Recorder
• Advanced Multimedia Player
• Lesson Creator
• Compare Voice with Graph
Audio recorder helps the teacher to
create his/her own lesson. For this, click
the ‘Record’ Button and give the name of
file. Then teacher can record lesson in a

microphone connected the system. After
Recording, Click the ‘Save’ Button To save
the file. Then the ‘Open’ Button helps to
open that lesson and ‘Play’ Button Helps
to play that recorded lesson. It easily
create wave format6 audio files.
Video (Webcam) Recorder helps the
teacher to create his/her own video lesson
in AVI formats. For this, Click the button
‘Capture Video’ to start recording and
‘Stop’ button helps to stop recording.
After stop recording give the file names
to save the recorded streams. The ‘Save
as Bitmap’ Button helps to take one
screenshot from Cam and can save it.
Advanced recorder helps the teacher
to create his/her own lesson in mp3
formats. For this, give the name of file
name in ‘file name’ box and want to set
any audio settings use the audio settings
part. Then click the ‘Record’ Button, it
starts recording. Want to stop recording
Click the ‘Stop’ button. After stop
recording, click the ‘Play’ Button to play
that recorded lesson. It is High quality and
technological audio MP3 format lesson
creating
Advanced multimedia player helps to
play or support all kind of audio and video
file formats. For open a lesson, click the
‘Open’ button and choose a lesson file.
For playing, click the ‘Play’ Button. The
‘Stop’ button stops the lesson player. The
‘Pause/Resume’ button pause or resume
the lesson played in the player. The
‘Mute On/Off’ button helps to mute the
sound of the player. The ‘Close’ button
closes the played lesson. It support
all type of audio /video formats like
wma,wmv,3gp,dat,flv,vob,ogg etc.
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Lesson Creator helps the teacher to
create combined lesson with script and
audio. Click the ‘Open Audio File’ button
to open an audio file and ‘Open the Text
File ‘button to open the text file. After this
Click the ‘Attach’ button to combine these
files. You can click the Remove Lesson
button to remove the attached script from
audio files. Once audio files are generated,
they should have the lyrics or script along
with them for reference. Along with the
audio file teacher can attach scripts.
Compare Voice with Graph
Graphical representation of an audio
file. Students can able to listen, repeat
and compare the original passages and
their own speech.

Broadcasting
Broadcasting in language lab means
course materials or lessons transferring
to students. Language Lab Teacher can
able to broadcast all type of materials
to the students for practicing. Teacher
has the facility to broadcast audio, video,
flash, ppt, pdf, documents, animations...
• Lesson Sharing
• Broadcasting lessons to all students
• Preview Centre
Lesson Sharing is the important feature
of Language Lab. This helps the teacher
can share lessons to the students. Click
the ‘Open’ button to open lessons to the
lesson list box. Click the ‘Arrow’ button
helps to share the students. These lessons
are only available to the students. The
‘Delete’ and ‘Delete All’ buttons remove
lessons from particular list boxes. The
‘Students Submitted Lesson’ window
14
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displays lessons that the students transfer
to the teacher. The ‘Preview’ Button helps
to view the content of file. Teacher has the
facility to share lessons like audio, video,
flash, ppt, pdf, documents, animations
etc to students. The shared lessons can
view in Preview Centre of Language Lab.
Broadcasting lessons helps the teacher
can send a lesson to the selected student.
In the Students List select the student and
click the ‘Add’ button to add a student. The
‘Remove’ button removes the student from
list. For transfer a file, click the ‘Browse’
button and open a lesson file and finally
click the ‘Send File’ button to transfer a
lesson to student. Teacher has the facility
to broadcast7 audio, video, flash, ppt, pdf,
documents, animations etc.
The Preview Centre Displays the
lessons can preview. Select the lesson
from the left side of the lesson list box
and it may Preview on that dialog box. If
there is no lesson in a Lesson Sharing, no
lessons available in Preview Centre also.
Also make previews like audio, video,
flash, ppt, pdf, documents, animations
etc to students.
Students can submit lessons to the
Teacher. For this, Click the ‘Browse’
Button and open a lesson and click the
‘Send File’ button to transfer file to
teacher. The transferred lesson will be
displayed in ‘Lesson Sharing’ of teacher
Application.
Monitoring & Controlling - Teacher
have the provision to monitor and control
the student computer. Teacher can able
to view the student’s desktop on teacher
software and can shutdown, restart and
close the program.

Conclusion
Teacher computer or system is the Core
part of the Language Lab system. All
features are available in Teacher Console.
Connection manager ensures stable and
reliable connection with the students.
The system automatically notifies if any
problems happened between a student
and teacher system. Whenever teacher
adds a new file to the shared library, the
system sends the new lesson details to
student. Teacher is able to take care of
individual student.
Student console needs to login before
starting a session. Students are able to
listen to files from their own library, learn
pronunciation etc. will work. When a
student PC gets connected with the
teacher PC, it automatically reads out
the lessons list from the Teacher Shared
Lesson database. Student can either play
lessons directly from student console or
they are able to download the lessons to
their own local folder.
Multimedia files are most useful for
teaching any languages. With audio files
we can study the pronunciation styles,
accent etc. Video files can be shown
to teach the lip moments. When user
clicks on record button, the audio will

start playing the reference track as well
as records the new voice from user.
Simultaneous process will take place.
After stopping the comparison, the audio
file saves automatically. Compare button
will be active if a successful recording is
done. To play the recorded lesson just
click on the compare button. The system
plays both sounds automatically. Thus
students/ teacher are able to compare
their pronunciation skills. Group
discussion (GD) is the essential part of
Career Development. Teacher is the
authorized person to start or end a GD at
anytime. At the time of GD, students are
not allowed to do anything more than GD.
Control over student is maintained and
hence to keep discipline while talking.
Finally, it can be assured that this
software is efficient to learn or teach
Arabic language and it is very simple to
use. It provides equal opportunity to all
the students and also motivates students
to talk openly. Furthermore, it develops
the listening and communication skills,
as they hear correct pronunciation
through their headphones. Also it can be
established that this interactive teaching
software is very effective for learning
Arabic language.
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An Interactive environment is the broad term
used to categorize forms of computer-based
media that instructs, communicates, and
entertains as a result of user action.
Two-way communication is a form of
transmission in which both parties involved
transmit information.
The digital age, also called the information
age, is defined as the time period starting in
the 1970s with the introduction of the personal
computer with subsequent technology
introduced providing the ability to transfer
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4

5

6

7

information freely and quickly.
A server is a computer program or a device that
provides functionality for other programs or
devices.
It allows users in different locations to
simultaneously view a running application or
view someone’s drawings on screen.
Waveform Audio File Format is a Microsoft and
IBM audio file format standard for storing an
audio bitstream on PCs.
Broadcasting is a method of transferring a
message to all recipients simultaneously.
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E

ducation is an important
accomplishment of mankind. It is
more important than his invention
of tools, machines, spacecrafts, medicines,
weapons and various languages. Man
without education would be living just
like an animal. It is education, which
transforms man from a mere ‘twolegged animal’ into a human being. It
is a matter of critical importance for
an ideological society. It can survive
only if the programme is structured in
accordance with a specific ideology to
which the society is committed. Just as
subjects of Anatomy and Chemistry are
essential for the practice of medicine,
so the areas of organized knowledge are
essential for the practice of education.
These areas are called the Philosophies of
Education, which provide the intellectual
underpinnings of educational practice.
The word ‘education’ is like a diamond
which appears to display diverse colours
when seen from different angles. It is as
basic to civilization, to social survival,
as reproduction and nutrition are to
biological evolution.
Amartya Sen observes that “education’s
direct and immediate purpose is to make
people better informed, more able,

more skilled and more enlightened.”
Throughout the history of the world,
no uneducated community could come
forward and keep pace with the society.
“To be illiterate and ignorant is to be, in
many ways, a handicapped victim of
social inequalities.”
Education, as defined in the Oxford
Dictionary, is “the process of bringing
up (young person’s) / provide systematic
instruction for/ train or instruct mentally
or morally/ schooling and training given
to the young (and, extension, to adults) in
the preparation for the work of life; and
also, culture or development of powers,
formation of character.”
Great educators in the past explained
the term “education” as the art of
“leading out”. This explanation was
provided by the derivation of the term
“Education – E” means “out of “and
“duco” means “to lead”. Thus education
is to draw out rather than to put in. The
whole of education – intellectual, moral
and physical, consisted in leading out the
innate knowledge, virtues and powers
of the child making the potential actual.
Education has therefore, always been an
indispensible part of human life.
Education occupied great significance

Eduslamia: Renaissance of Education through the prism of Islam

17

in human society since time immemorial.
The means and ways of the mechanism
have varied from time to time. Perhaps,
it was subject to transformation from
primitive period to medieval and medieval
to modern. The phenomenon of education
might have undergone transformation
in accordance to the ideology of the
society. However, we do not have an exact
abstraction of the education system which
was prevalent in the primordial epoch.
Education is a dynamic concept. It
is interpreted both as “subjective and
objective”. Education becomes objective,
when the educand responds only to
the stimulus of the educator without
understanding the purpose. It becomes
subjective, when the educand is able to
understand the purpose of the educator by
making it his own or opposing it at times.
Therefore, differing concepts and views
have been expressed by eminent scholars
from Socrates to Plato and from Dewey to
Gandhi. Because of its dynamic nature,
there is no common agreement on the
question of education. As a result, various
kinds of concepts are prevailing such as
Indian, Greek, Western and Islamic.
The entire perceptive of education
in Islam is based on the Holy Qur’an.
According to the Islamic Concept of
education, the learner, being human, is
made up of a dual nature of spirit and
body. The spiritual faculty is known as
the ruh (soul), aql (mind or intellect),
qalb (emotion), or nafs (self) according
to the function that is ascribed to it. Aql
(the faculty of reason), unique to human
beings, elevates them above the rest of
creation. The soul could be elevated to
18
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the noblest of positions but it could also
be debased to the lowest of the low.
The body consists of several faculties
corresponding to the physical senses.
The nature of the learner with regards to
learning has been the subject of study in
psychology. It is common knowledge that
the learner is inquisitive and flexible and
can be moulded, especially at a tender
age. The learner has physical needs for
food, activity, and sex; social needs for
affection, belonging, and status within a
social group; and spiritual needs relating
to something larger and beyond one’s
self, that is, the need to reach for God.
According to Islamic concept, education
should be accomplished to fulfill the
permissible necessities of humanity in
the next as well as this world. The child,
family, society and institutions should
be circumscribed in order to accomplish
this will.
Muslims were inspired by many
verses of the Holy Qur’anas well as the
prophetic traditions which exhorted them
to seek knowledge as a religious duty and
cheerfully bear hardships, if any, in its
acquisition.
He exhorted the people, ‘to seek ilm /
knowledge even if they had to go as far as
distant China.’
The Holy Qur’an pronounces:
‘Say: Are they equal- those who know
and those who know not’.

The aforesaid verse reiterates the
significance of education and reinforces
the fact that the learned and the
unlearned are not equal. This notion
emphasizes that need of human beings

for attaining education to a very great
extent. In order to establish its essential
nature and distinguish it from the
various forms of education which think
of when we ordinarily use the term,
we must first of all distinguish between
spontaneous incidental education, and
the planned, organized and formalized
education provided in schools, colleges
and universities. Time and again Holy
Qur’an asks over some relevant symbolic
question on education.
‘Say: Can the blind and the seeing
be deemed equals? Or can light and
darkness be deemed equals?’

There is no doubt, that light symbolizes
knowledge and knowledge corresponds
to education, darkness can be equated
with ignorance and ignorance invariably
leads to absurdity. There was an epoch in
the history of the world which was known
as the Period of Jahiliya or Dark Age the period in Arabia before the advent of
Prophet Muhammad. Regularly the Holy
Qur’an ordains that:
‘Why didn’t a group of them go forth
that they may grow in religious
understanding, and that they may
warm their people when they return to
them, so that they may avoid (wrongful
attitudes)?’

Such verses show significance of moulding
a group of men to specialize in learning. It
also emphasizes that attaining knowledge
and disseminating its virtues are religious
and mandatory as far as Muslims are
concerned. Even though the ideology of
the Muslims gives immense prominence

to learning, they are still lagging behind
in realizing its splendid significance, as
earlier generations perceived.
The concept of Islamic Education,
though perceived in different ways, is
the field that explores educational issues
affecting Muslim communities in a direct
manner. However, a close look at the
contemporary theory and practice of
Islamic Education will reveal that much
of its educational activity is teacher/ text
centered and most of the research in the
field is historical in nature. As such the
field is perceived to be part of classical
Islamic Studies and hence has no real
dialogue with modern Educational
Studies.
There are divergent opinions in
the public sphere with regard to
Islamic learning and institution.
MaulanaAbulA’laMaududi, a renowned
Islamic scholar of the Twentieth Century
observed that a university or any other
educational institution, must remain
subordinate to some cultural entity, and
project the culture to which it is devoted.
To promote education devoid of some
definite ideology has never been the
raison d’ entre of any education system
in the world. Every institution plans
its education programme according to
the ideology and culture to which it
is committed. Thus, learning revolves
around the ideological positions and
the resultant vision envisaged by the
institution. This has become an inevitable
part of the educational system over
the years. Such a system has to run in
accordance with some specific ideology/
theory. But quite often theory and practice
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are in sharp contrast to one another.
Islam is synonymous with learning and
knowledge. Its prime focus is on five key
areas of the knowledge paradigm – access
to knowledge, knowledge concepts,
knowledge-creation, knowledge
application and development of better
knowledge services. The importance of
knowledge may be recognized from the
fact that it occurs at least 750 times in the
Holy Qur’an and is indicated at numerous
places directly or indirectly through
various words like ‘understanding’,
‘remembering’, ‘thinking’, and
‘reasoning’ etc. The perception of Islamic
education appears entirely different from
that of modern secular education. The
former defines life, as a means to attain
an absolute pleasure in akhira(life after
death) while the latter decides its final
goal as amusement in this world. The
attempt to correlate both the streams in a
single curriculum took place in the second
half of the twentieth century. An Islamic
idea of learning encompasses both these
perceptives.
There are certain splendid examples
in the State of Kerala. A few educational
managements led by religious
Muslim organizations and individual
managements could produce an excellent
academic track record in the history of
Muslim educational institutions because of
their specific ideological leaning towards
Islamic education. SanthapuramIslamya
College, Malappuram, Farooq College,
Calicut, TKM Engineering and Arts and
Science College, Kollam are the prototypes
of this system of education.
The Islamiya College at Santhapuram
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founded half a century ago was a bold step
in the education system combining Islamic
and modern subjects. It includes journalism,
Islamic finance, political science,
philosophy, comparative religion, etc.
The college was then upgraded as Islamic
University recently. Such Institutions
produced many Muslim intellectuals in the
country whose invaluable contributions
have strengthened the community in
manifold ways.
Likewise, modern educational
institutions initiated by Muslim
management and individuals paved the
way for the establishment of some premier
institutions such as Faros College, Calicut
and TKM Engineering College, Kollam. In
the second half of the early decades of the
twentieth century, most of the educated
Muslim officials and Engineers, who
worked in the State and abroad, graduated
from either of those institutions. That is,
a broad minded educational perceptive
could lead the community to the new
horizon of knowledge and development.

Educational Perspective of Islam
– A Universal Recognition
Islam deems human life as one component
and does not authorize it to be alienated into several compartments. Both the
spiritual and the material aspects are guided by the same teaching as were revealed
to the prophet. Islam received universal
acceptance because its ideology represents
the divine as scientific. It spread rapidly
in the world within five years of Prophet
Muhammad’s life at Madeena. When he
breathed his last he was ruling over three

million square kilometers. This area, as
big as Europe excluding Russia, must have
been expanding at the average speed rate
of over 830 km. daily. It took place in the
absence of modern technologies.
Prophet Muhammad was a teacher,
philosopher, guide, administrator,
warrior, above all a prophet of humanity
itself. He trained the mankind to attain the
education irrespective of its disciplines.
‘No Present or gift of a parent, out of
all the gifts presented to the child, is
superior to a good liberal education.
That a man gives a liberal education to
his child, is better for him than that he
gives a large measure of corn in alms’.

Keeping this view in mind, it will be
relevant to examine the domain of Islamic
education accordingly.
“The ink of the learned will be weighed
against the blood of martyrs on the
Resurrection Day”.

It is quite clear that education and
scholarship are indispensable to humanity
rather than any other accomplishments.
Again the Prophet says;
‘A scholar’s ink is as precious as the
martyr’s blood’.

It has been reported that in Battle of
Badragainst the Quraysh, led by the
Prophet himself, enemies were captured
and the prophet, instead of penalizing
them, asked the literate among them that
each one of them should teach twelve
Muslims. At that juncture he spoke to the
public that ‘Knowledge and learning were
the lost property of the faithful’.

The Muslims of the early period had
great interest in almost all the fields of
learning. The Muslims of Spain in similar
fashion carved out for themselves a place
in their contribution to knowledge at par
with their brethren in the other parts of
the world. There were some distinguished
Universities such as Cordova, Seville,
Granada, and Malaga. These Universities
were the top institutions of learning in the
world at that time, and students from all
over Europe sought admission to these
Universities. ‘Indeed, such institutions
were growing centers of civilization and
intellectual activity. It was there that the
new life arose which was to grow into a
new phase of human evolution.’ Hitty
observed that ‘no people in the middle
ages contributed to human progress as
much as did the Arabs’

Objectives of Education in Islam
Education aims to achieve many
objectives. Its various aspects, such as
the psychology of education, educative
materials, classification of students,
educational managements including
administering of examination, awarding
graduation, methods of teaching are
undoubtedly important in their own place
and play a very significant role in the
whole processes of education.
The most distinctive Islamic objective
in education is to inculcate Faith in the
minds and hearts of the learners. Faith
can correct the behavior of the pupils
and make them lead a life acceptable to
humanity. The learners who follow this
path may get privileged to be in the Unity
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of God and mankind - the two essentials
of Islamic thought.
Objectives, naturally, are high, and
methodology is revised according to
the demands of the age and also to the
means at the disposal of a nation. But the
aims and objectives of education that a
nation sets before it are deeply rooted in
its philosophy of life and can hardly be
changed. A nation dies when it loses its
ideals. Every possible effort is therefore
made to preserve culture and tradition.
Education plays a very significant role in
this regard and the preservation of culture
and tradition which is considered sacred
is achieved through education.
The concept of education inferred from
the primary sources of Islam appears
entirely different from that of modern
general education. Modern education
divorces itself from religion and does
not accept its role as a guiding agency in
every walk of life, while Islamic education
admits the supremacy of religion.
The Holy Qur’an ordinance;
‘This Book touches every aspect of
human life’.

And again declares,
‘Islam is a complete code of life’.

These are the indicatives of the fact that
education must be within the frame work
of Islam. The fundamental dissimilarity
between the two systems of education
is that modern secular education sets
its final goal as happiness in this world,
say, drawing six digits salaries and
other comforts, while Islamic education
considers life, as the means to attain
22
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happiness in Akhirah the life after death
and to obtain eternal peace. This implies
that Islamic education lays stress on
life after death. Islam demolishes the
segregation of secular and religious
education. It pronounces that man is an
inborn slave of Allah; hence His obedience
in every department of life is compulsory
for man. A man can secure spiritual
happiness, even in this worldly life if he
consciously obeys the commands of Allah.
Thus the first clause of Islamic education
is to inculcate in the minds of learners
the concept of the Creator through the
absorption of His attributes. The goal that
Islam sets for education is to make man an
obedient and grateful servant of Allah. It
is believed that the first examination was
conducted among the Angels prior to the
divine creation of Adam, the first man. It
was conducted after a long conversation
between the Almighty and the Angels.
Today, education is a system which
functions effectively in all parts of the
globe. Human life as far as education
is concerned, gives an epistemological
dimension to dissemination of knowledge.
However, one cannot disregard the
recent methodology followed by the
educationalists to administer the
teaching-learning process.
“Read: In the name of thy Lord who
Created man from a clot.
Read and thy Lord is the most
Bounteous, who taught by the pen,
Taught man that which he knew not”

Against this background, it is important
to examine the injunctions of the Holy
Qur’an and the commandments of

Prophet Muhammad about the pursuit of
education. Islam believes that education
equips humanity to deal with modernity
and also the next world.
In Islam education is meant for
moulding the character of the people.
The early centuries of spreading of Islam
throughout the world inaugurated an Era
of knowledge explosion. It was not a mere
political expansion. It was period of the
flowering of knowledge in various fields
of science, humanities, arts and medicine.
Considerable amount of academic freedom
was given to the ordinary people to
continue their works in the respective
areas especially during the Abbasid’s
period. After the medieval period there was
a decline of knowledge development. The
scholars confined themselves to theology
and religious activities. The Holy Qur’an
touches upon the aims and objectives of
education. It stresses that education is not
merely acquiring knowledge but it is also
the training of men.
Accordingly, it would be of considerable
interests to make a careful examination
of the following issues
1. Does the Holy Qur’an require the
Muslims merely to say the prayers,
i.e. names as a preparation for the
next World and exhort them to
withdraw from worldly pursuits?
2. Did the Prophet preach to his
followers that they acquire only
religious education?
3. Has the tendency of resistance
to w a r d s t h e a c q u i s i t i o n o f
knowledge been present ever
since the beginning of Islam or did
it originate later?

The three problems mentioned above
had raised many questions on different
occasions. An orthodox group of Ulamas
were so adamant that they advocated
refrain from modern education as they
were afraid that it would undermine the
religious belief and practice. In the Indian
context it became more relevant. In the
second half of the nineteenth century
this concept engulfed the whole country.
Kerala was not free from this whirlpool.
However, this approach dragged Muslim
education in the State at least a century
back in comparison to the forward
communities. Realizing this, there was
a great urge within the community to
initiate a rapid educational drive.
This work attempts to discuss the
factual developments which had occurred
in the history of Muslim Educational
Institutions in Kerala. How far such
aforesaid concepts have been applied with
regard to the inception of such institutions
in the Twentieth Century is discussed in
the following chapters.
In recent times the question of Muslims
education has been an important element
of political and social rhetoric in India.
Several Committees and Commissions
have been appointed to study Muslim
b ack w ardn ess. Th e Muslim s are
vividly aware of nearly 1,000 years of
Muslim cultural, intellectual, scientific,
technological, and military superiority
that came to an end during the
Renaissance. There followed a period of
Muslim decline and European ascendancy
that persists till today, during much of this
time the newly dominant Europe imposed
its colonial and imperial power over
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the Muslim world. If one retrospect the
global history of traditions, all superior
cultures or ethos have their own instances
of glory merged with some magnificent
educational institutions.
Nevertheless, Muslims could not
sustain such genuine urge of learning in
the declining years. It was in opposition
to the first revelation of the Holy Qur’an’s

pronouncement to read (iqra’e). During
the latter part of the nineteenth century,
Muslims learned to adapt themselves to
the changing requirements of the time.
Most Muslims regarded education as
a preparation for life. Keeping this in
mind, emphasis was placed on teaching
technical, scientific and other general
subjects in most of the Muslim countries.
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يقيســون كالمهــم عــى منوالهــا إذا ق ّدمــت لهــم كــا
منصــوص عليهــا يف كتــب االختصــاص ،وبوا ســطة
أستاذ ماهر .أما عن كيفية مناقشة األمثلة التي تُعتمد
لبنــاء القاعــدة فــإ ّن اآلليــات املقدمــة يف كتــاب قواعــد
اللغــة العربيــة للســنة التاســعة مــن التعليــم األســايس،
هــي األفضــل أل ّن هــذه اآلليــة توصــل إىل فهــم أجــزاء
القاعــدة ،وأل ّن القاعــدة التــي تُبنــى بالتــدرج الــذي
يســر وفــق ســنن الفطــرة اإلنســانية يعطــي فرصــة كافيــة
لألذهان حتّى تستوعب القواعد ،وكذلك ألنها تعطي
أهميــة الســتخراج هــذه القاعــدة مــن أفــواه التالميــذ،
وبهــذه اآلليــة أيض ـاً يســهل عليهــم التعلّــم الــذايت دون
حاجة إىل أستاذ ،أل ّن كل األمثلة واملناقشة مد ّونة يف
الكتــاب ،ومنــه نحبّــذ أن يُعــاد النظــر طريقــة كتابــة دروس
القواعد النحوية يف كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة
مــن التعليــم املتوســط املقــرر للتدريــس بالكفــاءات،
حتّــى يســهل عــى التلميــذ فهــم هــذه القواعــد التــي
أصبــح ينفــر منهــا تالميذنــا ،وقــد تكــون هــي التــي أدت
إىل ضعفهــم فيهــا حالي ـاً.

.2

.3

.4
.5

خامتة

ومــا ميكــن أن نقولــه يف نهايــة هــذا املقــال ،إ ّن البحــث
خــاص إىل نتائــج ،نجملهــا يف نقــاط هــي:
1 .1إ ّن أفضــل طريقــة لتدريــس القواعــد النحويــة

هــي طريقــة النــص األديب ،ألنّهــا تــؤدي إىل
تعليــم التالميــذ القواعــد النحويــة مــن األمثلــة
ترســخت يف أذهانهــم نتيجــة الســتيعابهم
التــي ّ
معــاين النــص الــذي اســتخرجت منــه األمثلــة.
2التدر يــس بالكفــاءات هــو تطو يــر للتدر يــس
حل مشكلة
باألهداف الذي جيء به من أجل ّ
الفصــل بــن التعليــم النظــري وتطبيــق هــذا
التعليــم يف الواقــع الصناعــي.
3الطريقــة املعتمــدة يف تدر يــس القوا عــد
النحويــة يف املدرســة األساســية التــي كانــت
ســائدة يف املدرســة الجزائريــة هــي الطريقــة
االســتقرائية.
4الطريقــة املعتمــدة يف تدر يــس القوا عــد
النحويــة يف التدريــس بالكفــاءات املســتعمل
يف املتوســط اآلن هــي طريقــة النــص األديب.
 5كيفيــة مناقشــة األمثلــة التــي ت ُبنــى عليهــا
القاعــدة النحويــة املوجــودة يف كتــاب قواعــد
اللغــة العربيــة للســنة التا ســعة مــن التعليــم
األســايس ،هــي أفضــل مــن اآلليــة املعتمــدة
يف كتــاب اللغــة العربيــة للســنة الرابعــة مــن
التعليــم املتوســط ،أل ّن األوىل تس ـ ّهل عــى
التلميــذ فهــم القواعــد النحويــة ،واســتيعابها،
واســتعاملها يف كالمــه.

الهوامش
1

ينظــر النظــام الرتبــوي واملنا هــج التعليميــة ،ســند تكوينــي
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ينظــر االتجاهــات الرتبويــة املعــارصة يف تدريــس اللغــة العربيــة

ملحمــد رجــب فضــل اللــه ،دار عــامل الكتــب ،ط ،1ســنة
1998م ،ص.191
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ّيع طسوتم ةعبارلا( تاءافكلاب سيردتلا ىلإ فادهألاب سيردتلا نم رئازجلا يف ةيوحنلا دعاوقلا ةيميلعت

أمــا طريقــة مناقشــة األمثلــة الســتخراج أجــزاء القاعــدة
فكانــت يف التدريــس باألهــداف أعمــق ألنهــا كانــت يف
كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة مجــزأة بحيــث يعطــي فرصــة
للتلميــذ حتّــى يفهــم القاعــدة جيّــدا ً ،إذ يبــدأ بعنــر:
أعــال تحضرييــة تطــرح فيهــا أســئلة متهيديــة يُربــط فيهــا
الــدرس الســابق بالــدرس الجديــد ،مثــل :اســتخرج مــن
النص جملتني بسيطتني ،ترتكب األوىل من عنرصين،
والثانيــة مــن ثالثــة ،ث ـ ّم جملــة خربيــة ،وأخــرى مؤكــدة،
وثالثة استفهامية – .الحظ(:انسابت الحيّة وقد آملتها
ـن الجملــة
الرضبــة) .هــل هــذه الجملــة مركبــة؟ حلّــل .عـ ّ
الثانيــة .هــل حذفهــا يفســد املعنــى؟ .عوضهــا بلفــظ
مفــرد يــؤدي نفــس املعنــى .49ث ـ ّم يثنــي بعنرص:اعــرف
مك ـ ّون مــن :أ -أنــواع الجملــة الحاليــة ،تقــدم فيهــا ثــاث
جمــل مأخــوذة مــن النــص ،هــي -:انســابت الح ّيــة وقــد
آملتهــا الرض بــة – انطلــق الرجــل يســعى يف طلــب
الحيّــة – فقــال لهــا الرجــل وهــو نــادم .ثـ ّم تحلّــل الجملــة
األوىل ،مثــل :تركــب املثــال األ ّول مــن جملــة أصليــة-
انســابت الحيّــة – اقرتنــت بهــا جملــة أخــرى – وقــد
آملتهــا الرضبــة – ميكــن تعويضهــا بلفــظ مفــرد – متأملـ ًة
مــن الرضبــة – فتعتــر هــذه الجملــة حــاالً .50وبالطريقــة
نفسها تحلّل الجملة الثانية والثالثة .ثم يطرح السؤال:
ماذا نستنتج؟ ويكتب الجزء األ ّول من القاعدة :الجملة
الحاليــة تكــون :فعليــة ،فعلهــا مــاض أو مضــارع ،وتكــون
اســمية .ب – تركيبهــا :يطلــب مــن التلميــذ مالحظــة
األمثلة السابقة ،مثل :عد إىل األمثلة السابقة ،ومت ّعن
فيهــا ،تجــد أ ّن الجملــة الحاليــة يف املثــال األ ّول فعليــة،
فعلها ماض ،قد اقرتنت بواو يربطها بالجملة األصلية،
ليكــون املعنــى متصـاً بــن الجملتــن ،والجملة الحالية
يف املثــال الثالــث قــد اقرتنــت بــواو أيض ـاً .وتســمى
هــذه الــواو واو الحــال ،وهكــذا يتــدرج الكتــاب يف بنــاء
القاعــدة املكونــة مــن ثالثــة أجــزاء ،تقــدم جــزءا ً جــزءا ً ،إىل
أن نصل إىل عنرص استخالص :تطرح عىل التلميذ فيه
أســئلة تســتخرج القاعــدة الكاملــة منهــا ،مثــل - :مــا أنــواع

الجملــة الحاليــة؟  -كيــف ترتبــط الجملــة الحاليــة بالجملة
األصليــة؟  -مــا املعــاين التــي تفيدهــا الجملــة الحاليــة؟
تس ّجل بعدها القاعدة كاملة .ويختم الدرس بالتطبيق،
مثــل :اذكــر الجمــل الحاليــة الــواردة يف النــص التــايل.51
أما مناقشة األمثلة يف نظام التدريس بالكفاءات،
فهــي باهتــة وغــر عميقــة ،وال تســمح للتلميــذ أن
يســتوعب الــدرس إالّ إذا ُوجــد أســتاذ خبــر يتــدرج يف
تقدميهــا للتلميــذ ،حيــث وردت كتــايل :عنــون جــزء
درس القواعــد بعنــر :البنــاء اللغــوي .يبــدأ مبطالبــة
التلميــذ مبالحظــة األمثلــة املكتوبــة يف الكتــاب ،مثــل:
إذا مت ّعنت يف العبارتني اآلتيتني(ترى أشــعة الشــمس
وهــي تتســلل()...وقد تقصــد الطبيــب تشــكو.)...
أدركــت أ ّن الكاتــب يصــف حــال الشــمس يف الجملــة
األوىل ،وحال املخاطب يف الجملة الثانية ،وأ ّن هذه
الحــال جــاءت يف املثــال األ ّول جملــة اســمية(وهي
تتسلل) مسبوقة بواو تسمى واو الحال ،أما يف املثال
الثــاين فجــاءت فعلية(تشــكو) .ثــم تكتــب القاعــدة
كاملــة ،باســم(:تذكر).52

نقد وتوجيه

إذا أمعنا النظر يف هذه املقارنة فإنّنا نجد أ ّن التسمية
الصحيحــة للــدرس هي(الجملــة الواقعــة حــاالً) الــواردة
يف كتــاب الرابعــة مــن التعليــم املتوســط ،ألنهــا هــي
التــي قــال بهــا علــاء النحــو أمثــال ابــن هشــام األنصــاري
وغريه ،وتسـ ّهل الفهم عند املتعلمني يف هذا السـ ّن.
أمــا عــن طريقــة تدريــس القواعــد النحويــة املعتمــدة
يف الكتابــن ،فــإ ّن األفضــل هــي طريقــة النــص األديب-
حســب علمــي -املســتعملة يف الكتــاب نفســه ،ألنّهــا
تــؤدي إىل ترســيخ هــذه القواعــد النحويــة ،إذ تصــدر
األمثلــة التــي يُينــى عليهــا الــدرس مــن النــص الــذي
ينبغــي أن يكــون قــد اســتوعبه التالميــذ ،وأصبــح يف
أذهانهم ،وبها يتعلّمون القاعدة من أرصدتهم اللغوية
التــي امتلكوهــا ،وبهــذا يســهل عليهــم الفهــم ،وبهــا
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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ـص القــراءة املعنــون بـ(الفنــان محمــد متــام)
خــال نـ ّ
فقــدم تحــت اســم(البناء اللغــوي) ،فــكان بنــاء الــدرس
كتــايل :بعــد قــراءة النــص وتحليلــه يف حصــة القــراءة،
وتثبيــت معنــى النــص يف أذهــان التالميــذ عــن طريــق
مناقشــة النــص بأســئلة البنــاء الفكــري ،ينتقــل األســتاذ
إىل درس القواعــد يف حصــة أخــرى ،ويبــدأ مبناقشــة
التالميــذ حــول النــص الســتخراج األمثلــة التــي يبنــى
عليهــا الــدرس ،هــذا مــا يجــب أن يكــون ،ولكــن األمثلــة
مكتوبة يف الكتاب ،وهي :محمد متام فنا ٌن فذٌّ - .برع
محمد متام يف التصوير – .تعلّم متام القواعد األوىل
لفـ ّن الزخرفــة واملنمنــات عــى يــدي معلّمــه األ ّول عمر
راســم – .كان يُجيــد العــزف عــى العــود .بعــد األمثلــة
تــأيت املناقشــة ،وهــي :ميّــز الجمــل الفعليــة عــن الجمــل
االسمية يف العبارات السابقة – .كيف جاءت عنارص
الجملــة االســمية :محمــد متــام فنــان ف ـذّ ،مفــردة أم
مركبــة؟  -وكيــف جــاءت عنــارص الجملــة الفعليــة :تعلّــم
متــام القواعــد األوىل لفـ ّن الزخرفــة والنمنمــة عــى يــدي
معلّمــه األ ّول عمــر راســم؟
الحظ عنارص الجملة اآلتية :متام يُجيد العزم عىل
العود – .كيف جاء املبتدأ؟  -كيف جاء الخرب؟  -ماذا
نســتنتج؟  -نســتنتج إذن أ ّن عنــارص الجملــة الفعليــة أو
االســمية ،قــد تــأيت مفــردة يف لفــظ واحــد أو جملــة كــا
هو الحال بالنسبة لخرب املبتدأ يُجيد العزف – .كيف
نســمي الجملــة إذا جــاء كل عنــر مــن عنارصهــا يف
لفــظ واحــد؟  -نســميها الجملــة البســيطة .ث ـ ّم تســجل
القاعــدة يف الكتــاب تحــت اســم(تذكر) – الجملــة
كل عنــر
البســيطة هــي جملــة فعليــة أو اســمية ،يــأيت ّ
مــن عنارصهــا يف لفــظ وا حــد  .46ث ـ ّم يختــم ا لــدرس
بالتطبيــق ،مثــل :اســتخرج مــن الفقــرة الســابقة الجمــل
ـن عنارصهــا.
البســيطة ،وعـ ّ
ويســتنتج مــن نــص املنهــاج ،والكتــاب املــدريس
أ ّن الطريقــة املعتمــدة لتدريــس القواعــد النحويــة لهــذا
النص األديب ،رغم أن املفروض
املستوى ،هي طريقة
ّ
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أن يكــون اســتخراج األمثلــة التــي يبنــى عليهــا الــدرس مــن
أفــواه التالميــذ عــن طريــق األســئلة التــي يوجههــا األســتاذ
إىل التالميــذ ،وال تســتخرج مــن طــرف األســتاذ ،وهــي
طريقــة توصــل الفهــم إىل التالميــذ إذا وجــدت مــن
يطبقهــا عــى أحســن وجــه .هــذا عــن تعليميــة القواعــد
النحو يــة بوا ســطة التدر يــس باألهــداف ،والتدر يــس
بالكفــاءات ،وأل ّن هــذه الوريقــات البحثيــة ال تســمح لنــا
بــأ ّن نتوســع يف الــرح والتوضيــح فإنّنــا نكتفــي بهــذا
القــدر مــن التمثيــل يف هــذا الجانــب ،أمــا عــن مقارنــة
التدريــس بالنظامــن فإنّنــا منثــل لهــا بــدرس واحــد مــن
الكتابني(كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة للســنة التاســعة
مــن التعليــم األســايس وكتــاب اللغــة العربيــة للســنة
الرابعــة مــن التعليــم املتوســط) ،ونختــار لهــذه املقارنــة
درس الجملــة الواقعــة حــاالً.

مقارنة تدريس القواعد النحوية يف النظامني
(التدريس باألهداف والتدريس بالكفاءات)

إ ّن املتطلــع للــدرس يف الكتا بــن يجــد الفــرق مــن
العنــوان ،حيــث ســمي هــذا الــدرس يف كتــاب القواعــد
النحوية للســنة التاســعة أســايس بـ(الجملة الحالية)،47
وســمي يف كتــاب اللغــة العربيــة للســنة الرابعــة متوســط
بـ(الجملــة الواقعــة حــاالً) .48وكذلــك هنــاك فــرق يف
املصــدر الــذي تصــدر منــه األمثلــة التــي يبنــى عليهــا
الــدرس ،حيــث إ ّن األمثلــة يف الكتــاب األ ّول تســتخرج
ـص خــاص بالقواعــد فقــط ،بينــا األمثلــة يف
مــن نـ ّ
الكتــاب الثــاين تســتخرج مــن النــص األديب الــذي درس
دراســة تحليليــة يف درس القــراءة .أمــا طريقــة التدريــس
فأ ّن الدرس يف األســايس مق ّدم بالطريقة االســتقرائية،
ويف املتوسط مق ّدم بالطريقة املعدلة(طريقة النص).
حيــث مل يســتعمل النــص يف األســايس إالّ الســتخرج
األمثلة ،أي مل يقرأ ويحلّل حتّى يستوعب من التالميذ،
ـص حلّــل واســتخرجت أفــكاره
ولكــن يف املتوســط النـ ّ
ترســخ يف أذهــان التالميــذ.
يف درس القــراءة حتّــى ّ

ّيع طسوتم ةعبارلا( تاءافكلاب سيردتلا ىلإ فادهألاب سيردتلا نم رئازجلا يف ةيوحنلا دعاوقلا ةيميلعت

أالّ منــوت يف الظــام) ،ث ـ ّم يســألوا حــول الجملتــن،
مثــل :كــم عنــرا ً يف كل مــن الجملتــن؟ ضــع -بــن
قوسني -الفاعل يف كل منهام ،تالحظ ،أ ّن الفاعل يف
األوىل كان لفظاً واحدا ً ،وكذلك املفعول به ،وتسمى
جملــة بســيطة .بينــا يف الثانيــة ،الفاعــل مل يكــن لفظـاً
واحدا ً .ويت ّم تسجيل تعريف الجملة البسيطة :الجملة
البسيطة :كالم نعرب به عن معنى مفيد بجملة واحدة،
جــاء كل عنــر منهــا يف لفــظ واحــد .وبعــد أن يســجل
التعريــف عــى الســبورة ،يتواصــل النقــاش حــول عنــارص
الجملة البسيطة ،فيقال :ترتكب الجملة البسيطة من:
فعــل الزم معلــوم  +فاعــل( :جــاء البوليــس) أو فعــل
متعــد معلــوم  +فاعــل  +مفعــول بــه( :أبرصنــا رجـ َ
ـال
البوليس) أو فعل متعد مجهول +نائب فاعل(:يُسجن
عمــر) ،ث ـ ّم يســتنتج الجــزء الثــاين مــن القاعــدة ،مــاذا
نســتنتج؟ وتس ـ ّجل عــى الســبورة :ترتكّــب الجملــة
الفعليــة البســيطة عــادة مــن :فعــل معلــوم +فاعــل .أو
فعــل  +فاعــل +مفعــول بــه :أو فعــل مجهــول  +نائــب
فاعــل .عــى هــذا الرتتيــب ،وقــد يتغــر بتقديــم عنــر
عىل آخر .44ويتدرج األستاذ مع تالميذه إىل أن يتوصل
إىل ا ســتخالص القا عــدة كاملــة .ث ـ ّم يختــم ا لــدرس
بالتطبيق الذي يوجد يف الكتاب ،مثل :ضع كل جملة
بســيطة بــن قوســن وفـ ّرق بــن الفعــل والفاعــل بعمــود،
وتعطــى لــه الفقــرة .وهكــذا مــع جميــع الــدروس.
ومــا يالحــظ عــى تدر يــس القوا عــد يف هــذا
املســتوى :أ ّن الطريقــة املعتمــدة ،هــي الطريقــة
االستقرائية ،رغم أن الدرس ينطلق من نص قصري ،أل ّن
ـص يقــرأ مــرة أو مرتــن ،دون تحليــل لــه ،ثــم تســتخرج
النـ ّ
األمثلــة مــن األســتاذ ،وتســجل عــى الســبورة ،ثـ ّم يــرع
يف املناقشــة الســتخراج القاعــدة ،ثــم التطبيــق .وهــي
طريقــة تــؤدي الغــرض لرتســيخ القواعــد النحويــة إذا
وجدت أســتاذا ً حاذقاً يســتخرج األمثلة وأجزاء القاعدة
مــن أفــواه التالميــذ ،وال يعطيهــا هــو ،بطريقــة حواريــة
مشــوقة.

بعــد تعرفنــا عــى تدريــس القواعــد النحويــة للســنة
التاسعة أسايس املعتمدة عىل التدريس باألهداف،
ننتقــل إىل تدريســها للســنة الرابعــة متوســط املعتمــدة
عــى التدريــس بالكفاءات.

تدريس القواعد النحوية للسنة الرابعة متوسط

أمــا عــن تدريــس القواعــد بواســطة النظــام الحــايل الذي
يعتمــد عــى التدريــس بالكفــاءات ،فإنّنــا نجــد املنهــاج
يعطي أهمية بالغة األهمية للنصوص األدبية ،ويطلب
مــن األســاتذة أن يعتمــدوا يف تدريــس علــوم اللغــة
انطالق ـاً مــن النــص األديب ،حيــث يقــول «:إ ّن تبنــي
املقاربــة النصيــة يف تعليميــة اللغــة العربيــة يتطلّــب
اســتنباط القواعــد اللغويــة ،النحويــة منهــا والرصفيــة
حصــة القــراءة الــذي يُفــرض
مــن النــص املقــرر يف ّ
أن املتعلّــم تــد ّرب عــى قراءتــه بطريقــة جيّــدة وتف ّهــم
معانيــه ،وأدرك مبنــاه ،قبــل أن يتحـ ّول إىل لغتــه بقصــد
اكتشــاف وظائــف الكلــات داخــل الجمــل وتركيبهــا
وصيغهــا .45».مــا يســتنتج مــن هــذا التقديــم أ ّن قواعــد
اللغــة تــد ّرس انطالق ـاً مــن نــص القــراءة ،حتّــى يتم ّكــن
التلميــذ مــن فهــم هــذه القواعــد إنّهــا تســتخرج من اللغة
نفســها ،فهيــا بنــا نبحــث عنهــا مــن كتــاب التلميــذ،
ـن مــا مــدى تطبيــق هــذا الــكالم
ونقـ ّدم درسـاً واحــدا ً لنبـ ّ
يف الكتــاب.

درس القواعد النحوية يف كتاب اللغة العربية للسنة
الرابعة من التعليم املتوسط

إذا فتحنــا كتــاب التلميــذ لهــذا املســتوى فإنّنــا نجــد
التوزيــع الســنوي ملحتــوى الكتــاب ،ومنــه نبــدأ يف
التعــرف عــى تقديــم الــدروس انطالق ـاً مــن النصــوص
األدبيــة ،فــإذا أن نطبــق عــى تدريــس القواعــد النحويــة
فيه ،وحتّى نتمكّن من املقارنة ،فإن الواجب املنهجي
يرغمنــا أن ننطلــق مــن نفــس الــدرس الــذي قدمنــاه يف
الســنة التاســعة أســايس ،وهــو الجملــة البســيطة .لقــد
قُــدم درس القواعــد النحويــة يف هــذا الكتــاب مــن
جملة كرياال
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مجموعــة الكفــاءات املرحلــة ،وميكــن بناؤهــا
مــن خــال مــا ينجــز يف ســنة دراســية ،أو طــور
تعليمــي» .41ومنــه نقــول :إ ّن الكفــاءة الختاميــة
هــي تظهــر مــا تعلّمــه املتعلّــم ،ألنهــا هــي التــي
تختــم بهــا الكفــاءات.
بالحديــث عــن الكفــاءات نكــون قــد أنهينــا الــكالم
عن الجانب النظري للمقال ،ومنه نتطرق إىل الجانب
التطبيقــي ،ونبــدأه بتدريــس القوا عــد النحو يــة عنــد
مســتوى الســنة التاســعة أســايس يف نظــام التدريــس
باألهــداف ،فكيــف كانــت تــد ّرس القواعــد النحويــة
بذلــك النظــام؟

تدريس القواعد النحوية للسنة التاسعة أسايس

بعدمــا قدمنــا فكــرة موجــزة عــن التدريــس باألهــداف
الذي كان معتمدا ً يف املدرسة األساسية ،والتدريس
بالكفــاءات الــذي يعتمــد يف الوقــت الحــايل ،فــإ ّن
الوا جــب يحتّــم علينــا أن نبــدأ الجا نــب التطبيقــي
بالحديث عن تدريس القواعد يف املدرسة األساسية،
ومطبقــن عــى الســنة التاســعة ألنهــا نهايــة هــذا الطــور،
ومعتمدين عىل ما جاء يف الكتاب املدريس لقواعد
اللغة العربية لتلك السنة ،ومستعينني بدليل األستاذ
ومنهــاج التعليــم األســايس.
أل ّن هــذا النظــام يعتمــد عــى األهــداف يف
كل مســتوى
تدريــس القواعــد ،فإنّنــا نجــد أهــداف ّ
يف املنهــاج ،أو دليــل األســتاذ ،لهــذا يوجــد يف منهــاج
التعليــم األســايس للطــور الثا لــث أهــداف تدر يــس
القواعد ،مصاغة باألهداف «:نواصل يف هذه السنة
النهائية بالنســبة للمدرســة األساســية تحقيق األهداف
الســابقة ...وهــو مــا يســمح للتلميــذ أن ميتلــك أســس
قواعد اللغة تؤهله ملواصلة دراسته بسهولة ويرس ،أو
للتعامــل مــع املحيــط االجتامعــي ،وللعلّم الذايت.42».

الدرس يف كتاب قواعد اللغة العربية

إ ّن املتصفــح لكتــاب قوا عــد اللغــة العربيــة للســنة
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التاســعة أســايس يجــد أ ّن تدريــس القواعــد يف ذلــك
الوقــت كان يُعتمــد فيــه عــى كتــاب خــاص بتلــك
املــادة ،وتبــدأ بــدرس الجملــة الفعليــة البســيطة ،وإذا
أردنــا أن نناقــش كيفيــة تدريــس القواعــد فيــه فإنّنــا نختــار
بعــض الــدروس عــى ســبيل التمثيــل ،أل ّن الدراســة
تريــد أن متثّــل لتعليميــة القواعــد النحويــة يف املدرســة
الجزائريــة يف فــرة زمنيــة معينــة باختصــار.
لقد حدد منهاج التعليم األسايس للطور الثالث
كيفيــة تقديــم درس القواعــد النحويــة لتالميــذ الســنة
التاســعة ،فكانــت كاآليت :يف خانة(تراكيــب نحويــة)-
مراجعــة ومراقبــة – األعــال التحضرييــة – مناقشــة
واســتنتاج – تطبيقــات شــفوية وكتابيــة .43ومــن هــذا
نســتنتج أ ّن الطريقــة املعتمــدة لتدر يــس القوا عــد
النحو يــة هــي الطريقــة االســتقرائية ،فكيــف قُد مــت
دروس القواعــد النحويــة يف الكتــاب؟
بــدأت هــذه ا لــدروس يف كتــاب قواعــد اللغــة
العربية للسنة التاسعة أسايس بدرس الجملة الفعلية
مم جاء يف املنهاج فإ ّن الدرس
البسيطة .فإذا انطلقنا ّ
يق ـ ّدم مبراجعــة الــدرس الســابق ،ث ـ ّم مرحلــة األعــال
التحضرييــة ،ويبــدأ بقــراءة النــص املقــدم بعنوان(لــن
منوت يف الظالم) ث ّم تطرح أسئلة حول النص ومطالبة
التالميــذ باإلجابــة عليهــا مثــل :مــا هــو الحــدث الرئيــي
يف هــذا املقطــع؟ ث ـ ّم مرحلــة املناقشــة واالســتنتاج،
مثــل :اذكــر العنــارص التــي ترتكــب منهــا الجملــة الفعليــة
عــادة ،واخــر مــن النــص جملــة فعليــة ،ث ـ ّم حولهــا إىل
ثالث صور مختلفة شكالً ومضموناً ،بعدها يطلب من
التلميــذ أن يعمــل عــى الســبورة بعــد كتابــة الجملتــن:
جــاء البوليــس إىل املنجــم .و :يجــب أالّ منــوت يف
كل مــن
الظــام .مثــل :ضــع -بــن قوســن -الفاعــل يف ّ
الجملتــن .ثــم باملناقشــة يصــل التالميــذ إىل اســتنتاج
الجزء األ ّول من القاعدة ،وهو التعريف ،حيث يطلب
منهــم تأمــل الجملتــن املســجلتني عــى الســبورة،
مثــل :تأمــل الجملتني(أبرصنــا رجـ َ
ـال البوليــس  -يجــب

ّيع طسوتم ةعبارلا( تاءافكلاب سيردتلا ىلإ فادهألاب سيردتلا نم رئازجلا يف ةيوحنلا دعاوقلا ةيميلعت

تصــف الســلوك النهــايئ للتلميــذ وا لــذي
سيكتســبه بعــد كل حصــة أو مجموعــة مــن
الحصــص الدراســية» .34ويع ـ ّرف أيض ـاً «:إنّــه
صنافيّ ـاً،
صيغــة لغويــة تتض ّمــن فع ـاً ســلوكياً ُ
وتكــون تلــك الصيغــة اللغو يــة مشــتقة مــن
مســتوى األهــداف العامــة املعـ ّـر عنهــا يف
الربامــج التعليميــة املقــررة باإلضافــة إىل أن
تلــك الصيغــة يجــب أن تكــون واضحــة يف
جميــع مكوناتهــا ،وبالتــايل قابلــة للمالحظــة
والقيــاس»  .35فالهــدف اإلجــرايئ هــو الــذي
يقيــس لنــا الســلوك الــذي تعلّمــه التلميــذ مــن
حصــة مد ّرســة ،وال ميكــن أن نقيســه إال إذا كان
واضح ـاً ،ومصاغــة صياغــة ال تقبــل التأويــل أو
التخمــن.
هــذا عــن التدريــس باألهــداف ،فــا هــو التدريــس
بالكفــاءات؟

التدريس بالكفاءات

املتعلــم ليكــون جاهــزا ً للوظائــف املختلفــة ومبنيـاً عــى
الفكــرة النفعيــة للفــرد واملجتمــع.36

تعريف الكفاءة

الكفــاءة لغــة :املامثلــة واملســاواة ،جــاء يف اللســان«:
ـئ :النظــر ،وكذلــك ال ُكـ ْـف ُء وال ُك ُف ـ ُؤ عــى فُ ْعــلٍ
ال َك ِفـ ُ
وفُ ُعــلٍ  .واملصــدر الكفــاءة بالفتــح وامل ـ ّد .وتقــول :ال
كِفــا َء لــه ،بالكــر ،وهــو يف األصــل مصــدر ،أي ال نظــر
لــه .وال ُكـ ْـف ُء :النظــر واملســاوئ ».37
هذا لغة ،أما اصطالحا ،يف «:الكفاءة التي تجعل
املتعلّمــن قادريــن عــى االســتخدام الناجــح ملجموعــة
مندمجة من القدرات واملعارف واملهارات والخربات
والســلوكات ،ملوجهــة وضعيــة جديدة(إشــكالية) غــر
مألوفة ،والتكيف معها مبا يجعلهم يجدون لها الحلول
املناســبة بســهولة ويــر»  .38فالكفــاءة يف املجــال
الرتبــوي هــي تلــك املعرفــة التــي تجعــل املتعلّــم قــادرا ً
عــى إنجــاز املهمــة التــي كلــف بهــا بســهلة .فــإذا عرفنــا
الكفــاءة بهــذه الصــورة ،فــا مســتوياتها؟

الحديــث عــن التدريــس بالكفــاءات يحتــم علينــا أن مستويات الكفاءة

نتط ّرق إىل فلسفة هذا النظام ،فكيف كانت بداياته؟

أسباب ظهور التدريس بالكفاءات

بعدمــا ظهــر التدريــس باألهــداف الــذي كان يهــدف
إىل تطويــر التعليــم العــام مبــا يخــدم االقتصــاد ،وينتــج
متعلمــن يســاهمون يف اإلنتــاج واإلنتاجيــة مــن دون
حا جــة إىل إعــادة التكو يــن والتدر يــب ،ولكــن هــذا
ـب الغــرض املطلــوب الــذي يرغــب فيــه
األخــر مل يلـ ّ
الذين اخرتعوه ،بدأ علامء الرتبية يفكرون يف تحسينه
وتطويــره حتّــى يصــل إىل املرغــوب ،فتوصــل هــؤالء
العلــاء إىل نتيجــة مفادهــا أ ّن التعلّــم يحــدث انطالقـاً
من وضع املتعلّم يف مشكلة ليحاول أن يجد لها حالً
باستعامل القدرات العقلية التي زوده الله بها ،وبهذا
يكون التدريس بالكفاءات تطويرا ً للتدريس باألهداف،
وليــس قطيعــة معــه ،ولكنــه يعتمــد االهتــام بكفــاءة

إذا أردنــا أن نختــر مســتويات الكفــاءة فإنّنــا نجملهــا
يف ثــاث ،هــي:
1 .1الكفــاءة القاعــدة «:هــي املســتوى األ ّول مــن
الكفــاءات ،تتصــل مبــارشة بالوحدة التعليمية.
وهي األساس الذي تبنى عليه بقية الكفاءات
» .39يســتنتج مــن هــذا أ ّن هــذه الكفــاءة هــي
األســاس للتعليــم بهــذا النظــام ،والتــي تســاهم
يف التأســيس للكفــاءات املواليــة لهــا.
2 .2الكفــاءة املرحليــة «:يتشــكل هــذا املســتوى
مــن مجموعــة الكفــاءات القاعديــة األساســية،
ويتحقــق بنــاء هــذا النــوع مــن الكفــاءات عــر
مرحلــة زمنيــة» .40ومعنــى هــذا أنّهــا تتك ـ ّون مــن
مجموعــة مــن الكفــاءات القاعــدة.
3 .3الكفــاءة الختاميــة «:وهــي التــي تتك ـ ّون مــن
جملة كرياال
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التدريس باألهداف

قبل أن نتعرف عن التدريس باألهداف ال ب ّد أن نتطرق
إىل بداياته ،أو الفلسفة التي أنتجته.

بداية التدريس باألهداف

بعــد مــا تفجــرت الثــورة الصناعيــة يف أوروبــا وأمريــكا،
وجــد العلــاء أ ّن املتخرجــن مــن املــدارس الذيــن
يحملــون الشــهادات العلميــة ال يســتطيعون االندمــاج
يف القطاع الصناعي أل ّن معارفهم مبنية عىل الجانب
النظري البحت ،وال يندمجون يف العمل إالّ بعد إعادة
تكوينهم من جديد ،هذا ما جعل العامل(بوبيت) بعد
نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة ،وبضبــط ســنة 1918م،
يف ّكــر يف ســحب منــوذج اإلنتــاج الصنا عــي عــى
املدرســة ،وتطبيــق إيديولوجيــة الفعاليــة االجتامعيــة
يف مناهــج التعليــم ،إذ كان ينظــر إىل املــريب عــى أنّــه
مثــل التقنــي أو الخبــر الــذي مي ـ ّد املصانــع بالتقنيــن
الذين يخدمون االقتصاد ،ويساهمون يف رفع اإلنتاج،
وبهــذا أصبــح ينظــر إليــه عــى أنّــه مصلــح تربــوي .25
وبهــذه الفلســفة النفعيــة بــدأ علــاء الرتبيــة يفكــرون يف
التخطيــط الهــادف الــذي يــزود املدرســة بالتصــورات
الصناعية واملفاهيم التكنولوجية ،ومنه نشأ التدريس
باألهــداف ،وكان أ ّول ظهــور لهــذا النمــوذج عــى يــد
العــامل األمرييك(رالــف تيلــر) ســنة 1949م ،وتوالــت
املحــاوالت بعدهــا ،مثــل صنافــة بلــوم الــذي نــرت
ســنة .26 1956

األهداف التعليمية

ال ميكــن أن نتح ـ ّدث عــن األهــداف قبــل أن نعرفهــا،
ولهــذا نقــول:
الهــدف لغــة هــو« الهــدف :الغــرض املنتضــل
كل يشء عظيــم مرتفــع».27
فيــه بالســهام .والهــدفّ :
هــذا لغــة ،أمــا اصطالح ـاً ،فهــو «:رغبــة يســعى الفــرد
أو املجتمــع إىل تحقيقهــا» .28و يســتنتج مــن التعريــف
اللغوي والتعريف االصطالحي أ ّن الهدف يشء عظيم
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يريد اإلنسان أن يحققه .أما األهداف التعليمية ،يف«:
هــي رغبــة يســعى املعلّــم أو املجتمــع إىل تحقيقهــا،
وتظهــر عــى ســلوكات املتعلّــم»  .29وتع ـ ّرف كذلــك
بأنّهــا« حصيلــة الســلوك التــي يســعى املــد ّرس إىل
غرســها أو تطويرهــا لــدى التالميــذ»  .30لقــد أضــاف
هــذا األخــر :أ ّن الهــدف إمــا أن يكــون ســلوكاً يغــرس
مــن جديــد ،أو يكــون موجــودا ً ،ولكــن نريــد تطويــره .هــذا
عــن التعريــف ،أمــا التصنيــف ،فقــد قســمت األهــداف
الرتبويــة عــى ثالثــة مســتويات.

مستويات األهداف التعليمية

1 .1األهــداف العامــة :وهــي «:الغايــات القصــوى
التــي تســعى إليهــا الرتبيــة ،ويســعى إليهــا
التعليــم ،واملتمثّلــة أساس ـاً يف القيــم واملثــل
العليــا التــي يطمــح املجتمــع إىل تخليدهــا عــر
األجيــال» .31ومنــه يُفهــم أ ّن األهــداف العامــة
تح ـ ّدد مــن قبــل املجتمــع ،مــن خــال فلســفة
هــذا األخــر ،وتتمثّــل يف األخــاق التــي يجــب
أن يتحرى بها الفرد املتعلّم بعد تعلّمه ،والتي
يرغــب املجتمــع أن تســود فيــه يف املســتقبل
القريــب.
2 .2األهداف الخاصة :أي خاصة باملواد ،وهي«:
األهداف التي ميكن أن يقتبسها املد ّرس من
التوجيهــات الرســمية والتعليــات التــي تــأيت
عــادة يف تقديــم الكتــب والربامــج الدراســية
التــي تضعهــا الــوزارة الوصيّــة عــى التعليــم...
ترتبــط مبختلــف األنشــطة التعليميــة ومبختلــف
ا ملــواد الدرا ســية»  .32ونســتنتج مــن هــذا
التعريف أ ّن الهدف الخاصة هو تلك املعرفة
معي
التي نريد أن يحققها املد ّرس من درس ّ
يف مــادة معيّنــة ،يقيســها بعــد نهايــة الــدرس.
3 .3األهــداف اإلجرائيــة :وهــي «:األهــداف التــي
يف نهايــة التحديــد ،أي يف أبســط مســتويات
التعيــن والخوصصــة» .33وهــي أيض ـاً« التــي

ّيع طسوتم ةعبارلا( تاءافكلاب سيردتلا ىلإ فادهألاب سيردتلا نم رئازجلا يف ةيوحنلا دعاوقلا ةيميلعت

كل ال يف شــتات متف ـ ّرق ال روا بــط بــن
يف إ طــار ّ
أفــكاره واتّجاهاتــه» .18أل ّن« القواعــد النحويــة ظواهــر
لغو يــة ،وأ ّن الوضــع الطبيعــي لدرا ســتها إنّ ــا يكــون
يف ظـ ّـل اللغــة» .19ومــا نســتنتجه مــن هــذه الطريقــة:
أنهــا تركّــز عــى تدريــس القواعــد النحويــة يف إطارهــا
ـص اللغــوي
الطبيعــي الــذي اُســتخرجت منــه وهــو النـ ّ
ـص األديب بعــد
للغــة العربيــة ،ومــن خــال فهــم هــذا النـ ّ
قراءتــه وتحليلــه ومناقشــته تُســتخرج األمثلــة املقصــودة
التــي تبنــى منهــا القاعــدة ،وبعــد ترســيخها يف أذهــان
التالميــذ تســتنبط منهــا القاعــدة النحويــة ،أي نعلّــم
التلميــذ الظواهــر النحويــة مـ ّـا أصبــح يف ذاكرتــه ،وبهــذا
يســهل عليــه فهــم هــذه القواعــد.
وإذا بحثنــا عــن مزايــا طريقــة الطريقــة ســنجدها
تتلخــص يف نقــاط.

النص األديب
مزايا طريقة ّ

التلميــذ يشــعر باتّصــال القواعــد النحويــة بلغــة الحيــاة
ـب هــذه القواعــد،
التــي يتكلّــم بهــا ،هــذا مــا يجعلــه يُحـ ّ
وال ينفــر منهــا.20
تعالــج القواعــد النحويــة يف ســياق لغــوي علمــي
وأدايئ متكامــل.
ـص األديب مجــاالً لفهــم
تَجعــل الطريق ـ ُة تــذ ّو َق النـ ّ
القواعــد النحويــة.
21
تَ زج النحو بالتعبري الصحيح .
كل هــذه املزايــا إالّ أ ّن لهــا بعــض العيــوب،
رغــم ّ
نوجزهــا يف نقــاط:

النص األديب
عيوب طريقة ّ

كل األمثلة
نص متكامل؛ يحمل ّ
يصعب الحصول عىل ّ
22
املطلوب التي تستنبط منها القاعدة كاملة .
يضيــع الوقــت يف القــراءة والتحليــل ،و يُشــغل
املعلّــم عــن الهــدف األســاس الــذي هــو القواعــد.23
ـص املخصــص لتدر يــس القوا عــد
يتصــف النـ ّ
النحويــة عــادة بالتكلّــف واالصطنــاع ،ولهــذا ال يــؤدي

إىل جلــب انتبــاه التالميــذ ،ألنّهــم ال يجــدون فيــه متعــة
وهــم يدرســونه.
وإذا قارنــا بــن الطريقــة االســتنباطية وطريقــة النــص
األديب فإنّنا ال نجد بينهام فروقاً كثرية إال يف استخراج
األمثلــة التــي تبنــى منهــا القاعــدة ،ففــي الطريقــة األوىل
املعلّــم هــو الــذي يختــار األمثلــة مــن نصــوص مختلفــة ال
يعرفهــا املتعلّــم ،لكـ ّن الطريقــة الثانيــة األمثلــة موجــودة
ـص املــدروس مــن الكتــاب املــدريس يف حصــة
يف النـ ّ
القراءة.

خطوات تدريس طريقة النص األديب.24

التمهيــد :مراجعة درس القواعد النحوية الســابق الذي
لــه عالقــة بالــدرس الجديــد عــن طريــق طــرح أســئلة حــول
قاعدة الدرس الســابق ليبنى عليه الدرس الحايل.
حصــة
ـص األديب املــدروس يف ّ
العــرض :قــراءة النـ ّ
القــراءة مــن طــرف املعلّــم ،ث ـ ّم التالميــذ ،ث ـ ّم مناقشــته
مــع التالميــذ ،تليهــا اســتخراج أفــكار النــص حتّــى ترســخ
يف األذهــان.
اســتخراج األمثلــة :يطــرح املعلّــم أســئلة عــى
التالميــذ حتّــى يســتخرجوا مــن خاللهــا األمثلــة
املقصــودة ،وتســجل عــى الســبورة مرتّبّــة حســب
أ جــزاء القا عــدة.
اســتنتاج القاعــدة :مناقشــة األمثلــة مــع التالميــذ
مثــاالً مثــاالً حســب تسلســلها حتّــى يتوصلــوا إىل بنــاء
أجــزاء القاعــدة كاملــة ،ث ـ ّم تــد ّون عــى الســبورة بخــط
واضــح.
التطبيــق :مطالبــة التالميــذ باإلتيــان بأمثلــة مــن
إنشــائهم مطابقــة للقاعــدة ،أو إعــراب بعــض األلفــاظ
املوجــود يف القاعــدة.
بعدمــا ق ّدمنــا طرائــق تدريــس القواعــد ،ســنتعرف
عــى النظامــن اللذيــن اعتمدتهــا املدرســة الجزائريــة
لتطويــر التعليــم ،بــدءا ً بالتدريــس باألهــداف:

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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إىل األحكام العامة ،أو القاعدة من األمثلة ،أو الحاالت
الخاصــة» .11ومــا نقولــه عــن هــذه الطريقــة :أنّهــا تبــدأ
بالتــدرج يف بنــاء القاعــدة ،فاملعلّــم يحــر األمثلــة
ويســجلها عــى الســبورة ،ث ـ ّم يناقشــها مــع تالميــذه
مثــاالً مثــاالً ليبنــي معهــم القاعــدة بالتــد ّرج جــزءا ً جــزءا ً
يتوصــل إليهــا كاملــة مــن أفــواه التالميــذ ،وبهــذا
حتّــى
ّ
هــي أفضــل مــن الطريقــة القياســية مــن حيــث الفهــم
ألنّهــا تتــاىش وفــق الســنن املنطقيــة لــإدراك .أمــا عــن
مزاياهــا ،فنقــول:

مزايا الطريقة االستنباطية

لقــد ذكــر الرتبويــون حســنات هــذه الطريقــة ،وميكــن أن
نجملهــا يف نقــاط هــي:
التلميــذ فيهــا إيجــايب ،يســلك طريق ـاً طبيعي ـاً
للفهــم ،ينتبــه ويف ّكــر ،ويشــارك،وبهذا فالطريقــة تعمــل
عــى حفــر تفكــر التلميــذ.12
اعتامد هــا عــى املالحظــة والتتبّــع واملوازنــة
واالســتنتاج والتطبيــق ،وهــذه هــي طريقــة البحــث
ا لعلمــي .1 3
املعلّــم بهــذه الطريقــة يح ّفــز تالميــذه ،ويشــاركهم
معــه يف بنــاء القاعــدة.14
هــذه الطريقــة تنتــج لنــا متعلّ ـاً يثــق يف نفســه،
ويتحــرى بالصــر واألنــاة يف تفكــره .15

عيوبها

رغــم هــذه املزا يــا إ الّ أ نّهــا عيــب عنهــا بطؤهــا يف
التدريــس ،أي أنّهــا تحتــاج وقتـاً طويـاً ،وكذلــك أمثلتهــا
مبتــورة عــن النصــوص.

خطوات تدريس القواعد بالطريقة االستنباطية

لقــد حــدد املختصــون لهــذه الطريقــة خمــس مراحــل،
وهــي كاآليت:
1 .1التمهيــد :تهيئــة أذهــان التالميــذ لتقبــل الدرس
الجديــد بواســطة طــرح أســئلة حــول الــدرس
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ا لســابق ا لــذي لــه عال قــة با لــدرس الجد يــد،
وذلــك لربــط املوضــوع باملوضــوع املق ـ ّدم،
ويكــون دافعــا لهــم تجــاه الــدرس الجديــد.
2 .2العــرض :عــرض األمثلة(الجمــل) املختــارة مــن
املعلّــم ،والتــي تغطــي كل عنــارص القاعــدة
عىل السبورة ،ثم قراءتها من التالميذ ،بحيث
تكــون مرتّبــة حســب تسلســل أجــزاء القاعــدة.
3 .3الربــط واملوازنــة :مناقشــة األمثلــة مــع التالميــذ
باملوازنــة والربــط بــن هــذه األمثلــة ،إلظهــار
العالقــات بينهــا ،وتهيئــة األذهــان الســتنتاج
القا عــدة.
4 .4ا ســتنتاج القا عــدة :مســاءلة التالميــذ حــول
األمثلــة مثــاال مثــاال حتّــى يتم ّكنــوا مــن اســتخراج
القا عــدة بأنفســهم ،ويكــون هــذا بالرتتيــب
املعــروض عــى الســبورة جــزءا ً جــزءا ً إىل أن
يتوصلــوا إىل بنــاء القاعــدة املقصــودة كاملــة،
مســجلة عــى الســبورة.
5 .5التطبيــق :تدريــب التالميــذ عــى القاعدة التي
توصلــوا إليهــا ،بوا ســطة مطالبتهــم باإلتيــان
ُرســخ يف
بجمــل مشــافهة ،أو كتابــة ،حتّــى ت ّ
األذهــان.

طريقة النص األديب(الطريقة املعدلة)

مــا نالحظــه مــن خــال التســمية أنّهــا تعتمــد يف تدريــس
القواعــد النحويــة عــى النــص األديب ،وأنّهــا تعديــل
للطريقــة االســتنباطية .تع ـ ّرف بــ« يف هــذه الطريقــة
نص ـاً متكام ـاً يشــتمل عــى األســاليب
يَعــرض املعلّــم ّ
املتصلّــة بالــدرس ،واألســاس العلمــي والرتبــوي».16
ـص األديب املرتابــط األفــكار،
و« تقــوم عــى عــرض النـ ّ
النص األديب أمام التالميذ مع كتابة
وهي تسري بكتابة
ّ
األمثلــة املرغــوب يف دراســتها بخــط مميّــز ،أو وضــع
خطــوط تحتهــا ،وبعــد أن يقرأهــا التالميــذ ،يناقشــهم
باألمثلــة املميّــزة حتّــى يصــل إىل اســتنباط القاعــدة».17
ـرض لهــا
ـص أديب عـ ٌ
و« أ ّن عــرض األمثلــة مــن خــال نـ ّ

ّيع طسوتم ةعبارلا( تاءافكلاب سيردتلا ىلإ فادهألاب سيردتلا نم رئازجلا يف ةيوحنلا دعاوقلا ةيميلعت

نصت عىل إنشــاء املدرســة األساســية ،مزايا الطريقة القياسية
1976م ،التي ّ

التــي حثّــت عــى إجباريــة التعليــم ملــدة تســع()09
ســنوات ،ومجانيتــه ،وأن تكــون اللغــة العربيــة هــي لغــة
التعليم األسايس يف الجزائر  .1هذا النظام الذي تب ّنى
التدريس باألهداف الذي كان سائدا ً يف معظم بلدان
العــامل وقتئــذ ،ولتعـ ّرف أكــر عــن هــذا النظــام سنســلط
الدراســة عــى تعليميــة القواعــد النحويــة بهــذا األخــر،
ونقارنهــا بالتدريــس بالكفــاءات يف املــادة نفســها،
ولكــن قبــل أن نخــوض يف التعريــف بالنظامــن البـ ّد أن
نتطــرق إىل طرائــق تعليــم القواعــد النحويــة املعتمــدة
قدميــا وحديث ـاً.

طرائق تدريس القواعد النحوية

فام هي أهم طرائق تدريس القواعد النحوية؟
الطريقــة القياســية :هــي« التــي تقــوم عــى البــدء
بحفــظ القا عــدة ،ث ـ ّم اتباعهــا باألمثلــة والشــواهد
املؤكــدة» .2ويع ّرفهــا آخــر فيقــول «:تقــوم هــذه الطريقــة
عــى أســاس انتقــال الفكــر مــن املق ّدمــات إىل النتائــج،
ومن الحقيقة العامة إىل الحقائق الجزئية ،ومن القانون
العام أو القاعدة إىل النتائج» .3ويوصف بـ« تقوم عىل
حفظ القاعدة منذ البداية ث ّم اإلتيان بشــواهد ،وأمثلة
تثبتهــا ،وهــذا يعنــي أنهــا تقــوم عــى الحفــظ ،فالطالــب
ملــزم بحفــظ القواعــد أ ّوالً ثـ ّم تعــرض عليــه األمثلــة التــي
ـكل
توضــح هــذه القاعــدة ،أي أ ّن الذهــن يبــدأ مــن الـ ّ
إىل الجــزء» .4ومــا نســتنتجه مــن هــذه التعريفــات أ ّن
الطريقة القياســية هي االنطالق من العام إىل الخاص
يف تدريس القواعد النحوية ،أي من القاعدة النحوية
إىل األمثلــة التــي تثبــت تلــك القاعــدة ،والتــي كتــب بهــا
املتــون النحويــة ،أو املنظومــات ،ومازالــت يعمــل بهــا
يف الزوايــا ،وتــدرس بهــا املحــارضات يف الجامعــات.
ولك ّنهــا صعبــة عــى تالميــذ العــر الحديــث ،ألنهــا
تعتمــد عــى التجريــد.

لقــد ذكــرت املراجــع املختصــة فوائــد هــذه الطريقــة،
وأجملتهــا يف :أنّهــا ســهلة التقديــم ،وال تأخــذ الوقــت
الكثــر  ،5وقيــل عنهــا «:ومــن فوا ئــد هــذه الطريقــة
ســهولة عرضهــا حتّــى أ ّن بعــض الرتبويــن أطلــق عليهــا
طريقــة(رضب زي ـ ٌد عمــرا ً)».6

عيوبها

للطريقة سلبيات ُيكن أن نجملها يف اآليت -:صعوبة
الفهــم واإلدراك ،ألنّهــا عكــس قوانــن اإلدراك ،حيــث
تبــدأ باألحــكام العامــة الكليــة ،ث ـ ّم تنتهــي بالجزئيــات.7
ومــن عيوبهــا أيض ـاً أنّهــا ال تــؤدي إىل اكتشــاف التلميــذ
بنفســه للقوانــن النحويــة ،أي ال تســاهم يف الفهــم
الجيــد للــدرس النحــوي رغــم حفــظ القاعــدة ،وهــذا مــا
يُعيــق التطبيــق الجيــد أثنــاء الحديــث.8
ومــا يســتنتج مــن هــذه العيــوب :أ ّن الطريقــة
القياسية ال تصلح لتدريس القواعد النحوية يف مراحل
التعليــم املدريس(االبتــدايئ ،واملتوســط ،والثانــوي).
الطريقــة االستنباطية(االســتقرائية) :هــذه الطريقــة
هي عكس الطريقة السابقة؛ حيث يُبدأ فيها من الجزء
ـى معاملهــا مــن التعريفــات
ـكل ،وتتجـ ّ
للوصــول إىل الـ ّ
اآلتيــة :أ ّوالً ،تع ـ ّرف بأنهــا« األســاس فيهــا الوصــول مــن
األمثلــة ،أو الجزئيــات إىل القاعــدة ،تعــرض األمثلــة،
وتناقــش فيهــا الظاهــرة النحويــة للكشــف عــن نواحــي
االشــراك ،ث ـ ّم تُســتنبط القاعــدة التــي تُس ـ ّجل هــذه
الظاهــرة» .9ثاني ـاً « ،وتقــوم هــذه الطريقــة عــى األمثلــة
التــي يرشحهــا املعلّــم ،ويناقشــها ،ث ـ ّم يســتنبط منهــا
القاعــدة ،وهــذا يعنــي أنّــه يُبــدأ مــن الجــزء إىل الــكل».10
ثالث ـاً ،وقيــل عنهــا أنّهــا «:تعنــي ا ســتنباط القا عــدة
مــن األمثلــة املعطــاة ،والشــواهد املختلفــة ...لذلــك
يَجــب تحضــر األمثلــة التــي تنطبــق عليهــا القا عــدة
العا مــة ،وتوضيحهــا للتالميــذ مــن حيــث املعــاين،
واملبنــى ،ومــن ث ـ ّم يَتوصــل التلميــذ عــن طريــق التفكــر
جملة كرياال
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تعليمية القواعد النحوية يف اجلزائر من التدري�س بالأهداف
�إلى التدري�س بالكفاءات (الرابعة متو�سط ع ّينة)
د .بلخري شنني

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

امللخص
تُع ـ ُّد القواعــد النحويــة جــرا ً يَعــر منــه املتعلّــم للوصــول إىل اســتيعاب اللغــات الفصحــى ،والتح ـدّث بهــا ،أل ّن
هــذه القواعــد هــي التــي تَعصــم اللســان مــن اللحــن والخطــأ ،وال تش ـ ّذ اللغــة العربيــة عــن هــذه اللغــات ،وال يتعلّــم
التالميــذ هــذه القواعــد إالّ بواســطة التعليــم الجــاد ،وحتّــى تصــل املدرســة الجزائريــة إىل هــذا األخــر راحــت ت َبحــث
منذ االستقالل عن املنظومات الرتبوية التي تط ّور تعليمية قواعد اللغة العربية ،فاستعملت التدريس باألهداف
ث ـ ّم التدريــس بالكفــاءات ،فجــاء هــذا البحــث ليحــاول أن يجيــب عــن اإلشــكال اآليت :مــا مــدى اســتفادة املدرســة
الجزائريــة مــن التدريــس باألهــداف ،والتدريــس بالكفــاءات يف تعليميــة القواعــد النحويــة ؟ وتفـ ّرع عــن هــذا التســاؤل
فرضيــات ،هــي - :توجــد طرائــق لتدريــس القواعــد النحويــة – .يــؤدي التدريــس باألهــداف إىل ترســيخ القواعــد
النحويــة – .يوصــل التدريــس بالكفــاءات إىل االســتعامل الجيّــد للقواعــد النحويــة – .يوجــد فــرق يف تعليــم القواعــد
النحويــة بــن التدريــس باألهــداف والتدريــس بالكفــاءات.
يحــاول هــذا البحــث مــن خــال اإلجابــة عــن التســاؤالت املطروحــة أن يكشــف عــن اســتفادة املدرســة الجزائريــة مــن
أي النظامــن أفــاد تعليميــة القواعــد
التدريــس باألهــداف والتدريــس بالكفــاءات يف تعليميــة القواعــد النحويــة ،وعــن ّ
النحوية أكرث .ولهذا سيتّبع الخطة اآلتية :بعد التقديم يتحدّث عن الطرائق املعتمدة يف تدريس القواعد النحوية
من الجانب النظري ،ث ّم يتطرق إىل التعريف بالتدريس باألهداف ،والتدريس بالكفاءات ،ويف الجانب التطبيقي
يناقــش تعليميــة القواعــد يف املدرســة األساســية املعتمــدة عــى األهــداف ،ث ـ ّم تعليميــة القواعــد يف املتوســط
املعتمــدة عــى الكفــاءات ،واملقارنــة بينهــا يف تعليــم القواعــد للســنة التاســعة أســايس والســنة الرابعــة متوســط،
ويختــم البحــث بالنتائــج املتوصــل إليهــا.

متهيد

بعــد أن اســتقلت الجزائــر يف الخامــس مــن جويليــة
ســنة 1962م ،وجــدت نفســها متح ّملــة أعبــاء التعليــم
العــام ،الــذي بواســطته تتق ـ ّدم األمــم وتزدهــر ،ولكنهــا
ورثت عن االستعامر الفرنيس منظومة أجنبية ،وشعباً
أميّـاً واقتصــادا ً وحطـاً ،فــأ ّول مــا بــدأت بــه هــو تنصيــب
لجنــة إلصــاح التعليــم ،فــكان هــذا يوم15ســبتمرب
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ســنة 1962م ،حيــث نــرت هــذه اللجنــة تقريرهــا
ســنة 1964م ،واســتعملت النظــام التقليــدي ،الــذي
كان ســائدا ً يف ذلــك الوقــت يف العــامل الثالــث،
وبقــي معت َمــدا ً حتّــى نهايــة الســتينيات ،بعدهــا نصبــت
لجنــة ثانيــة إلصــاح املنظومــة الرتبويــة ،التــي عرفــت
بوثيقــة إصــاح التعليــم ،وامتــدت مــن ســنة 1970م،
حتّــى 1974م ،إىل أن ظهــرت أمريــة 16أفريــل ســنة

ّيع طسوتم ةعبارلا( تاءافكلاب سيردتلا ىلإ  فادهألاب سيردتلا نم رئازجلا يف ةيوحنلا دعاوقلا ةيميلعت

القسطيل،مكتبة نهضة الرشق،القاهرة1944،م.

الثقافة ،بــروت1981 ،م.

5

أنخــل جنثالنــث بالنثيا،تار يــخ الفكراألندليس،ت:حســن

 14عبدالقاهرالجرجاين،أرسارالبالغة،ت:محمودشاكر،داراملدين

6

ابــن بســام ،الذخــرة يف محاســن أهــل الجزيــرة ،ت:إحســان

 15عبــد القا هــر الجر جــاين ،دال ئــل اإلعجاز،ت:محمــود

7

حســن مؤنــس ،رحلــة األندلس،كوستاتســومس،القاهرة،ط،1

1992م1413 ،هــ.

8

ابن الخطيب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،ت:محمد عبد الله

الشــعري،ط 1997 ،1م.

9

ا بــن دحية،املطــرب يف أ شــعار أ هــل املغرب،مطبعــة

املغــرب،ت :محمــد ســعيد العريــان ،محمــد العلمــي ،دار

 10ديــوان املعتمــد ابــن عباد،ت:رضــا لحبيــب الســوييس ،الــدار

 19املقــري ،نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب ،ت:

 11ابــن رشــيق ،العمــدة يف محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده،ت:

 20هــري برييــس ،الشــعر األندلــي يف عــر الطوائــف،ت:

مؤنس،مكتبــة الثقا فــة الدينية،القا هــرة1955 ،م.

عباس،الــدارالعربيــةللكتاب،ليبيــا،تونــس1979،م1399،هــ.
1963م.

عنــان ،مكتبــة الخانجي،القاهــرة،ط2،1973م.

مرص  ،ا لخر طــو م  ،ط 2 ، 1 9 5 4م .

التونســية للنــر1975،م.

محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد،دار الرشــاد الحديثة،الــدار

البيضــاء.

،جــدة،ط1،1991م،داراملدين،جــدة،ط1،1991م1412.هــ.

شــاكر ،مطبعــة املدين،القاهــرة ،دار املــدين ،جــدة،ط،2

 16عبــد اللطيــف الحد يــدي ،عضو يــة الخيــال يف العمــل
 18عبــد الوا حــد املرا كــي ،املعجــب يف تلخيــص أخبــار
الكتــاب ،ا لــدار البيضــاء ،ط1978 ،7م.

إحســان عبــاس،دار صــادر ،بــروت1368 ،م.

الطا هــر أحمــد مــي ،دار املعــارف ،القا هــرة ،ط1،1988م.

 22يوســف بــكار ،اتجاهــات الغــزل يف القــرن الثــاين الهجــري ،دار

 12رمضان صادق،شعر عمر ابن الفارض ،دراسة أسلوبية ،الهيئة

األندلس،بــروت.

 13صــاح خالــص ،إشــبيلية يف القــرن الخامــس الهجــري ،دار

اللبناين ،بــروت،ط 1،1991م.

املرصيــة العامــة للكتــاب1988،م.

 23يوســف طو يــل ،مد خــل إىل األدب األندلــي،دار الفكــر
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 67الديوان ص .24

ص .365

 45السابق ،ص .366

 68الديوان ،ص .24

 46رمضان صادق ،شــعر عمر بن الفارض دراســة أســلوبية ،الهيئة

 69الديوان ،ص .28

 47عبــد القاهــر الجرجــاين ،دالئــل اإلعجــاز ،ت :محمــود شــاكر،

 71الديوان ،ص .60

املرصيــة العامــة للكتــاب1988،م ،ص .93

مطبعــة املــدين القاهــرة ،دار املــدين جــدة،ط1992 ،2م،

1413هــ ،ص .106

 70الديوان،ص .52

 72الديوان ،ص .37
 73الديوان،ص .42

 48السابق ،ص .107

 74الديوان،ص .46

 49ابن رشيق ،العمدة ،ج ،1ص .132

 50انظــر :إبراهيــم أنيــس ،موســيقى الشــعر ،دار القلــم ،بــروت،
ط1972 ،4م ،ص .154

 75الديوان ،ص .51
 76الديوان ،ص .55
 77الديوان ،ص .21

 51السابق ،ص .210

 78الديوان ص .21

 52السابق ص .69

 53قا ســم الحســيني ،الشــعر األندلــي يف القــرن الخا مــس
الهجري،الدار العاملية للكتاب الدار البيضاء ،الدار العاملية

للطباعــة ،بــروت ،ط1986 ،1م ،ص .320

 79الديوان ص .24
 80الديوان ص .50
 81الديوان ص.62

 82إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .297

 54إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .197

 83الديوان ،ص .31

 55السابق ،ص .196

 84الديوان ،ص .38

 56السابق ،ص .193

 85الديوان،ص .26

 57السابق ،ص .273

 86الديوان،ص .54

 58السابق ،ص .275

 87الديوان،ص.49

 59انظر :السابق ،ص .289

 88انظر :ابن رشيق ،العمدة ،ج  ،1ص .172

 60الديوان ص .30

 89الديوان ،ص .37

 61الديوان ص .20

 90يوســف طو يــل ،مد خــل إىل األدب ألندلــي ،دار الفكــر

 62الديوان ،ص .20

اللبنــاين ،بــروت ،ط1991 ،1م ،ص .59

 63الديوان ص .34

 91السابق ص .45

 64انظر :إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص .289

 92املراكيش ،املعجب ،ص .154

 65الديوان ،ص .60

 93ابن بسام ،الذخرية ،القسم الثاين ،املجلد األول ،ص .42

 66الديوان ص .56

املصادر واملراجع
1

ابــن األبــار ،الحلــة الســراء ،ت :حســن مؤنــس ،دار املعــارف،

3

إحســان عبــاس ،تاريــخ األدب األندلــي ،عــر الطوائــف

2

إبراهيم أنيس موسيقى الشعر،دار القلم،بريوت،ط4،1972م.

4

أرشف دعدور،الصــورة الفنيــة يف شــعر ا بــن دراج

القاهــرة ،ط2،1985م.
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

واملرابطــن،دار الثقافة ،بــروت،ط .2

ثــم تــوىل وزارة املعتمــد .انظــر :ابــن خلــكان ،وفيــات األعيــان

جواريهــا ،ثــم إنــه غاضَ بهــا يف بعــض األيــام فأقســمت أنهــا مل تـ َر
منــه خــرا ً قــط ،فقــال :وال يــو ُم الطــن ؟! فاســتحيت واعتــذرت.

خامــل الذكــر تعلــم األدب ثــم رحــل إىل قرطبــة ،ومهــر بصناعــة

مؤنــس ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة ،القاهــرة1955 ،م ،ص .95

ج1ص ،139املعجــب ص.139

11ـ كان أحــد الشــعراء املجيديــن كُنيتــه أبــو بكــر ،مــن شــلب ،كان

 28انظر :أنخل جنثالث بالنثيا ،تاريخ الفكر األندليس ،ت :حسني

الشــعر والتكســب بــه حتــى مــدح املعتضــد ثــم اتصــل بابنــه

 29انظر :ابن رشيق القريواين ،العمدة يف محاسن الشعر وآدابه

املعتمد ،واستوزره املعتمد عندما كان والياً عىل شلب من
ِقبل أبيه ثم والَّه عليها عندما أصبح ملكاً ،حتى حاول بن عامر

الحديثــة ،الــدار البيضــاء ،ج ،2ص .117

قُبــض عليــه وســيق إىل املعتمــد الــذي ســجنه ،ثــم قتلــه بيــده.

خفا جــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ص .134

 12أبــو بكــر بــن عيــى ،مــن أهــل مدينــة دانيــة ،لــه يف املعتمــد

 32انظر:يو ســف بكار،اتجا هــات الغــزل يف القــرن الثــاين

ونقــده ،ت :محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد ،دار الرشــاد

أن يســتويل عــى مرســية ،وقــام عــى املعتمــد ،ف ُخلــع عنهــا ثــم

 30قدا مــة بــن جعفــر ،نقــد الشــعر ،ت :محمــد عبــد املنعــم

انظــر :املراكــي ،املعجــب،ص.190 :164

 31ابن رشيق ،العمدة ،ج ،1ص.225

وأبنائــه قصائــد كثــرة ،وكان يــزور املعتمــد يف ســجنه بأغــات.
انظــر :املراكــي ،املعجــب ،ص.219

 13انظــر :ابــن بســام ،الذخــرة ،ت :إحســان عبــاس ،الــدار العربيــة
للكتــاب ،ليبيــا ،تونــس1979 ،م1399،هــ ،القســم الثــاين،

املجلــد األول ،ص.66

 14انظر :املصدر السابق ،القسم نفسه ،املجلد نفسه ص.122
 15انظر :السابق ،القسم نفسه ،املجلد نفسه ،ص.299
 16انظر :السابق ،القسم نفسه ،املجلد نفسه،ص.452

ا لهجري  ،د ا را ألند لــس  ،ص 1 2 0

 33إحســان عباس،تار يــخ األدب األندليس ،عــر الطوا ئــف
واملرابطــن،دار الثقا فــة ،بــروت ،ط  ،6ص .167

 34انظر :ابن األبار ،الحلة السرياء،ج،2ص.53

 35انظــر :املراكــي ،املعجــب ،ص ،71وفيــه أن املســتعني
عارض بهذه األبيات ،األبيات التي نظمها العباس بن األحنف
عــى لســان هــارون الرشــيد ف ُن ِ
ســبت إليــه ،وأولهــا:
ـكل مكانِ
مــلك الثالثُ اآلنساتُ ِعناين وحلل َن من قلبي ب ـ ِّ

 17انظر :السابق ،القسم نفسه ،املجلد نفسه ،ص .473

 36ديــوان املعتمــد بــن عبــاد ،ت :رضــا لحبيــب الســوييس ،الــدار

 19املقري ،نفح الطيب،ج،1ص.439

 37صــاح خالــص ،إشــبيلية يف القــرن الخامــس الهجــري ،دار

 18حسني مؤنس ،رحلة األندلس ،ص.130

التونســية للنــر1975 ،م ،ص.29

 20انظر :املراكيش ،املعجب ،ص .236

الثقا فــة ،بــروت1981 ،م ،ص .100

 21ابن بسام ،الذخرية ،القسم الثاين ،املجلد األول ،ص.66

 38انظــر:أرشف د عــدور ،الصــورة الفنيــة يف شــعر بــن دراج

 23انظر :املقري ،نفح الطيب ،ج،9ص.211

 39السابق ،الصفحة نفسها.

 22انظر :ابن األبار ،الحلة السرياء،ج،2ص.272

 24انظــر :ابــن الخطيــب ،اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة ،ت :محمــد
عبــد اللــه عنــان ،مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة ،ط1973 ،2م،

1393هــ،ج،2ص.110

القســطيل ،مكتبــة نهضــة الــرق ،القاهــرة1944 ،م ،ص .105

 40عبــد اللطيــف الحديدي،عضو يــة الخيــال يف العمــل
ا لشــعري  ،ط 1 ، 1 9 9 7م  ،ص .9 7

 41عبــد القاهــر الجرجــاين ،أرسار البالغــة ،ت :محمــود شــاكر ،دار

 25انظر :ابن األبار ،الحلة السرياء،ج،2ص.62

املــدين ،جــدة ،ط1991 ،1م1412 ،هــ ،ص .220

 27املقــري ،نفــح الطيــب ،ج ،4ص ،272وفيــه :أنهــا رأت النــاس

املحقــق ،ص .40

 26انظر :السابق،ص.62،63

ميشــون يف الطــن فاشــتهت املــي فيــه ،فأمــر املعتمــد أن

تُســحق أشــياء مــن الطيــب ،و ُذ َّرت يف ســاحات القــر حتــى
ع َّمتــه ،ثــم ن ِ
ـب فيهــا مــاء الــورد عــى أخــاط
ُصبــت الغرابيــل ُ
وصـ َّ

الطيب ،و ُعجِنت باأليدي حتى عادت كالطني ،وخاضتها مع

 42هكــذا يف الديــوان ،والــوزن غــر مســتقيم ،وقــد ن ـ َّوه بذلــك
 43انظــر :عبــد اللطيــف الحديــدي ،عضويــة الخيــال يف العمــل
الشــعري ،ص .201

 44هــري برييــس ،الشــعر األندلــي يف عــر الطوائــف ،ت:
الطاهــر أحمــد مــي ،دار املعــارف ،القاهــرة ،ط1988 ،1م،

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧

203

ذكرنا أن شــعر املعتمد يف الغزل كان يعكس بســاطة التجربة الشــعورية يف حياته العاطفية ،ولذا فالشــاعر
عندمــا خــرج شــعره عــن دائــرة اللهــو والعبــث إىل دائــرة األرس والســجن والرثــاء ،أصبــح شــعره يف تلــك املرحلــة مــرآة
ملشــاعر أصــدق وأعمــق ،يف شــعر الرثــاء الــذي نعــى فيــه أبنــاءه ،ويف شــعر األرس الــذي نعــى فيــه نفســه وحالــه،
يقــول املعتمــد ردا ً عــى ابــن ُزهــر وقــد دعــا لــه بطــو ِل البقــاء عندمــا زاره يف ســجنه:
دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يل بالبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى

ر أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـطول بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقا ُء؟
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

أروح مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍة
ـس املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتُ
ُ
أليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

يط ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـقي ب ـ ـ ـ ـ ــها الشـ ـ ـ ـ ــقا ُء
ـول عـ ـ ـ ـ ــى الشَّ ـ ـ ـ ـ ـ ّ

فم ـ ـ ـ ـ ــن ي ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـب
ـك م ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــوا ُه لق ـ ـ ـ ـ ــا ُء ِحـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ـواي م ـ ـ ـ ـ ــن حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفي اللق ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُء
ف ـ ـ ـ ـ ــإن ه ـ ـ ـ ـ ـ َ

يقول ابن بســام يف املعتمد “كان متمســكاً من األدب بســبب وضارباً يف العلم بســهم وله شــع ٌر كام انشــق
الكــام عــن الزهــر لــو صــدر مثلــه عمــن جعــل الشــعر صناعــة واتخــذه بضاع ـ ًة لــكان رائع ـاً ُمعجب ـاً ونــادرا ً ُمســتغرباً،
فــا ظنــك برجــل ال يجــود إال راثيـاً ،وال يُجيــد إالَّ عابثـاً ،ومــع ذلــك فهــو يرمــي فيصيــب ،ويهمــي فيصــوب ،وشــعره
يوضــح مــا رشح ويعــر عــا ذكــر.)93(“ ...
والحمد لله تعاىل الذي بنعمته تتم الصالحات

الهوامش
1ـ

انظر :ابن دحية ،املطرب يف أشعار أهل املغرب ،مطبعة مرص ،الخرطوم ط1954 ،2م،ص.27

3ـ

انظر :السابق ،الصفحة نفسها.

2ـ

4ـ

انظر :ابن األبار ،الحلة السرياء ،ت :حسني مؤنس ،دار املعارف ،القاهرة ،ط1985 ،2م،ج ،2ص.54
عبد الواحد املراكيش ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،ت:محمد سعيد العريان محمد العلمي ،دار الكتاب ،الدار البيضاء،

ط7،1978م،ص.191

ِ
شـلْب :بكــر أولــه وســكون ثانيــه ،و ُو ِجـ َد بخــط بعــض أدبائهــا شَ ـلْب ،قيــل إنــه ليــس يف األندلــس بعــد إشــبيلية مثلهــا .معجــم البلــدان
ج،3ص.385

إشبيلية :بالكرس ثم السكون ،مدينة كبرية عظيمة كانت تُس َّمى حمص ،وهي قاعدة ملك األندلس ،وبها حكم بنو العباد ،وملقامهم
بهــا خربــت قرطبــة ،وهــي قريبـ ٌة مــن البحــر يطـ ُّـل عليهــا جبــل الــرف ،وهــو جبـ ٌـل كثــر الشــجر والزيتــون والفواكــه ،متيــزت املدينــة بصناعــة

القطــن الــذي كان يُحمـ ُـل منــه إىل جميــع بــاد األندلــس واملغــرب ،وتقــع إشــبيلية عــى شــاطيء نهــر عظيــم يُقــال لــه وادي الكبــر ويُنســب
5ـ

ر مــن العلــاء .انظــر :ياقــوت ،وعجــم البلــدان،ج ،1ص.195
إليــه كثـ ٌ

انظر :املقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ت :إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت1368 ،م ،ج ،1ص.28

6ـ

انظر :السابق،الجزءنفسه،ص.155

8ـ

انظر :املراكيش ،املعجب ،ص.149

7ـ

9ـ

حسني مؤنس ،رحلة األندلس ،كوستا تسومس ،القاهرة ،ط1963 ،1م،ص.130
انظر :السابق ،ص.145

10ـ أبــو الوليــد أحمــد بــن زيــدون املخزومــي األندلــي ،انتقــل إىل إشــبيلية وصاحبهــا املعتضــد عبــاد ســنة 441هــ ،وتــويف بهــا ســنة 463هــ،
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

صاحبــه حــدودا ً بعيــدا ً عــن شــعر املعتمــد.
أن الصور الشعرية عنده كانت ُمستقا ًة ـ يف معظمها ـ من البيئة والطبيعة وهام النبع الذي نهل منه معظم
الشــعراء ،وقــد تــاءم تناولــه لهــا مــع شــخصيته وطبيعــة الحيــاة التــي كان يعيشــها فجــاءت عــى كثــر مــن البســاطة
والســهولة والبعــد عــن التعقيــد.
أن هــذه البســاطة والســهولة والبعــد عــن التعقيــد ســاتٌ ألســلوب الشــاعر وتراكيبــه ومعجمــه اللغــوي ،الــذي
كان يعكس ترف الحياة التي عاشها الشاعر ،وقد حظي هذا األسلوب بتلوين ومحسنات تتامىش مع املضمون
البسيط ،والصور القريبة.
كانــت األوزان مــن حيــث موســيقى الشــعر متامشــي ًة مــع الحالــة النفســية للشــاعر يف اختيــاره لــأوزان ذات
التفعيــات الطويلــة يف املقطعــات التــي نشــعر فيهــا أنهــا ليســت وليــدة اللحظــة ،واختيــاره لــأوزان القصــرة يف
املقطعــات التــي كانــت تحــت تأثــر اآلنفعــال العاطفــي ـ وإن خــرج األمــر عــن ذلــك أحيان ـاً ـ كــا وجدنــا يف أبياتــه
امل ُرتجلــة عــن شــلب حيــث كان الــوزن يف بحــر الطويــل ،وهــو األمــر الــذي أرجعنــاه إىل عمــق الشــعور بالحنــن
ـكاس ملشــاع ِر متقلبــة وأحاســيس متفاوتــة،
عنــده ،إالَّ أن األمــر مــع ذلــك ال يخضــع لقوانــن ُملزمــة ألن الشــعر انعـ ٌ
وكذلــك األمـ ُر يف اختيــار القــوايف ،حيــث كان يخضــع هــذا االختيــار لــذوق الشــاعر وحالتــه الشــعورية والعاطفيــة
وموهبتــه الشــعرية ،وقــد وجدنــا املعتمــد يســتخدم القــوايف امل ُطلَقــة أكــر مــن املقيــدة ـ ألنهــا تحفــل مبوســيقية
أكرث ـ واهتم مبا يُساند الروي من أدوات تُساعد عىل إبراز النغم ،وانعكس االهتامم باملوسيقى يف شعره عىل
عنايتــه باإليقــاع الداخــي مــن جنـ ٍ
ـاس وتكــرار وترصيــع وتقطيــع صــويت...
أن شــعره الغزيل كان يعكس حباً للمرأة وإعزازا ً لشــأنها يف نفســه ،ويعكس أيضاً حباً لذاته يف إظهاره لقوته
وعلو شــأنه.
أن شعر الغزل عنده ال يظهر عمقاً يف التجربة الشعورية ،فقد ذكرت املصادر أن املعتمد كان ملك ميينه
ـب
مثامنائــة امــرأة ،وهــذا يــدل عــى أن إخــاص الشــاعر ملحبوبــة بعينهــا أم ـ ٌر غ ـ ُ
ر وارد ،وإن كان املعتمــد قــد أحـ َّ
اعتــادا ً زوجتــه حبـاً خاصـاً قويـاً إالَّ ان ذلــك ال يعنــي عنــده ـ شــأنه يف ذلــك شــأن غــره مــن املنتمــن لطبقتــه ـ أن ال
ٍ
عديدات حفل به َّن بالطُه ولذا”فقد جرب الحاكم
يلتفت إىل سواها ،أو ال تتحرك مشاعره تجاه غريها من نسا ٍء
األندلــي يف الشــعر ـ وليــس الواقــع ـ مــرارة الحــب الناتجــة عــن وداعــه ملــن يحــب وعــا يحدثــه ابتعــاده عنهــا مــن
شــقاء وعــذاب ،نقــول ذلــك ألن الحاكــم متــى خــرج إىل دار الحــرب أو ملقاتلــة األعــداء يف الداخــل كان يف وداعــه
غــر امــرأة حــرة وغــر جاريــة”( )91ولــذا فــإن معــاين الصــد والهجــر والبــكاء ومــا إىل ذلــك مــن مشــاكل عاطفيــة ،ال تقــوم
يف املقياس املنطقي العقيل مقام األمور القابلة للتصديق يف حياة املعتمد ومن يف مثل طبقته ،وإن كنا ال
ننفي صدق املشاعر لديه ،ولكن مل نجد يف شعره ما يدل عىل عمق التجربة الشعورية املؤدية إىل اإلحساس
باملــرارة واللوعــة ،وهــو مــا طبــع شــعر املحبــن املخلصــن ،وقــد نــدر ذلــك ـ بصــورة عامــة ـ يف الشــعر األندلــي.
أن بساطة شعر املعتمد يف أسلوبه وصوره قد ترجع ـ يف معظمها ـ إىل أنه كان يُلقَى ُمرت َ َجالً ويف مجالس
امل ُنادمــة التــي قــد ال تتســع صــدور املتواجديــن فيهــا ـ عــاد ًة ـ إىل األســاليب الجزلــة الرصينــة أو املعــاين العميقــة،
كــا قــد اليُحفــظ لالنشــغال باللهــو وعــدم وجــود الذاكــرة الواعيــة التــي تســاعد عــى ذلــك ،يقــول املراكــي عــن
املعتمد”ولــه مــع هــذا مقاطــع حســان كان يرتجلُهــا يف مجالــس أُ ِ
نســه والســتدعاء خاصــة ُجلســائه ،منعنــي مــن
اســتيفائها قلــة مــا عــى خاطــري منهــا”(.)92
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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مثــل تشــبيه الدمــع بالقطــر ،وتشــبيه ِبــى الجســم والعلَّــة بالثــوب األصفــر واســتخدامه االســتعارات املتمثلــة يف
تشــخيص الكوكــب الوقَّــاد ،والقمــر األزهــر ،والرنجــس الفــواح ،واملنــدل األذفــر ،فجعلهــا كلهــا تُخـ َـر عنــه وتشــفق
عليــه وتســتفهم أيضـاً ويف هــذا النــص اســتخدم الشــاعر الجمــل الخربيــة أكــر مــن اإلنشــائية يف الدائرتــن األوىل
والثانية ،ثم استخدم الجمل اإلنشائية أكرث يف الدائرة الثانية ،فهو ينقل القاريء للنص من الجزء املعني بوصف
الحالــة إىل الجــزء اآلخــر املعنــي بتفعيــل مــا واجهــه مــن تجاهــل وظلــم ،كــا أ َّن الشــخصية املحوريــة ـ املحبوبــة ـ
الغائبة يف الدائرتني األوىل والثانية ،أصبحت حارض ًة يف الدائرة الثالثة ،وامل ُالح ُ
ظ عىل النص هو تفعيل تجدد
ر /يُسـ َـرُ  /يهجـ ُر /يظهـ ُر /تُضمـ ُر/
الحــب يف نفــس الشــاعر وحضــوره بإكثــاره مــن اســتخدام الفعــل املضارع(:يقـ ُ
تُسـ َع ُر /تُنصـ ُـف  /يعرفـهُ /يصغـ ُر /أرو ُم /أقــد ُر /يســتغف ُر) كــا أكــر الشــاعر مــن اســتخدام املشــتقات الدالــة عــى
استمرارية هذا الحب مثل أسامء األفعال(:جارٍ /وابل  /با ٍل  /واصل  /عاشق /طائف) ومثل صيغ ف َّعال الدالة
ـر) واســتخدم
عــى املبالغــة( :وقَّــاد /فـ َّواح) ،واســتخدم الشــاعر التضعيــف لداللتــه عــى الكرثة(:ال ُغ َّيــب /ال ُحـ َّ ُ
املؤكــدات املوظًّفــة لداللــة تثبيــت أمــر الحــب يف نفســه مقابــل التجاهــل مــن الحبوبــة مثل(قــد) يف قوله(قــد
لـ َّـج /قــد جـ َّـل قــد ُخـرِّ َت)،و(إنَّ) يف(:فاعلمــي أنَّنــي /إ ًّن مــن أظلــم يســتغف ُر) والقســم يف قوله(:واللــه مــا ســقمي
إالَّ هــوى) ،أ َّمــا موســيقى النــص؛ فقــد وضــع الشــاعر القصيــدة يف بحــر الرسيــع ،وهــو البحـ ُر الثــاين لديــه يف كــرة
االســتخدام يف غــرض الغــزل ،والقصيــدة غــر انفعاليــة ،ولــذا جــاءت القافيــة بــروي (الــراء) يف تقريــر يتناســب
ومعــاين القصيــدة التــي قامــت مــن أول بيــت فيهــا عــى تقريــر حالــة الشــاعر يف أن القلــب قــد لـ َّـج والوجــد قــد
جـ َّـل ،وقــد جعلهــا قافيــة مطلقــة متحـ ٌ
ـرك مــا قبلهــا حتــى ال تضعــف املوســيقية فيها،كــا أضــاف الجنــاس جرسـاً
،جل)(نائبــات ،نــوى) ،وكانــت األلفــاظ فيهــا خالي ـ ًة مــن التنافــر يف الحــروف أو
ً(:وابل،بال)(لج َّ
موســيقياً داخليا
َّ
االســتثقال ،بــل جــاءت سلســة ســهلة مناســبة للمعنــى العــام فيهــا.

خامتة:

اتَّضح لنا من خالل دراســة شــعر املعتمد أن للشــاعر ديواناً غزلياً ال بأس بحجمه ،وإن مل يتَّســم بالكرثة املتوقَّعة
مــن شــاع ٍر مثلــه وبالــذات يف موضــوع الغــزل ،وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذه الدراســة
التايل:
أن شــعر الغــزل عنــد املعتمــد ال يتجــاوز اثنــن ومائتــي بيــت ( ،)202وهــذا العــدد حســب نســخة الديــوان
املوجــود بــن أيدينا،وجــاءت هــذه األبيــات يف مقطعـ ٍ
ـات قصــرة ،وأبيــات متفرقــة ،ومل نح ـ َ
ظ ســوى بقصيدتــن
إحداهــا تبلــغ خمســة عــر بيت ـاً ـ وهــي التــي قمنــا بقراءتهــا ـ واألخــرى تبلــغ تســعة أبيــات.
أن معاين الغزل عنده تدور حول ذات املعاين التي قام عليها معظم الشعر الغزيل عند العرب ،وشاعت
عىل ألسنة الشعراء :من ذكر الوصال والفراق والهجر..
أن شــعر الغــزل عنــده ينتمــي يف معظمــه إىل غــز ٍل عفيــف ـ وهــو األمــر الــذي مل يكــن مــن املتوقــع مــن شــاعر
ملــك مثــل املعتمــد أتيحــت لــه صنــوف اللهــو وألــوان العبــث ،وغــزل ينتمــي إىل اللــون الرصيــح ـ وجِدنــا يف شــعره
أبياتـاً قليلــة يف الغــزل باملذكَّــر والغالميــات ـ وقــد يصــف الشــاعر عالقتــه باملــرأة ـ ولكــن دون فحــش ـ ومل يصــل إىل
مرحلــة الغــزل املــادي املكشــوف الفاضــح ـ الــذي بلــغ الــذروة عنــد بشــار وأيب نــواس ومــن تبعهــم ،...ووجدنــا عــى
مثالهــم كثــرا ً مــن شــعراء األندلــس وأدبائهــا ممــن ذكرهــم ابــن بســام يف ذخريتــه ،وكان هــذا الغــزل الــذي ال يعــرف
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

اشــتياق نــاره تُسـ َع ُر) وهنــا أضــاف النــار ليعطــي داللـ ًة أقــوى عــى شــدة الوجد،ثـ َّم أكمــل معنــى التَّوقُّــد والتولُّــه بفعــل
(تُس َعر) املضارع املتجدد املبني للمجهولية الذي يحمل داللة ق َّوة النار وتلظّيها مام يدل عىل معنى زيادة هذا
االشتعال وتجدد هذا التوقد للشوق الذي يف قلبه ،فالشاعر إضاف ًة للحب الذي أثبت شواهده ،والخوف من
الهجر ـ يف الدائرة األوىل ـ أظهر لنا يف الدائرة الثانية الشكوى من التجاهل مع شدة الشوق إىل هذه املحبوبة.
واملعب عنها بالضامئر
ونأيت إىل الدائرة الثالثة؛ وفيها تظهر الشخصية املحورية الحارضة بقوة يف املعنى
َّ
فصــل هنــا ،وأىت
الغائبــة املذكَّــرة ،ل ًيعـ َّـر عنهــا هنــا بضامئــر الحــارض املؤنَّثــة ،وبعــد أن أجمـ َـل يف األبيــات الســابقة َّ
باملنــادى (ســيديت) يف خضــو ٍع ُمحبَّــب يف أول البيــت ،بعــد أن حــذف أداة النــداء يف داللـ ٍة عــى شــدة قربهــا
مــن نفســه وداللــة أيض ـاً عــى تس ـ ُّو ِدها قل َبــه ـ وإن كان امللــك ـ وقــد تكــون زوجتــه اعتــاد ألنَّهــا لُ ِّق َبــت بالســيدة
ـب عليــه ،ويف هــذا إظهــا ٌر لصــورة ِ
ـب املدلَّــه الخاضــع يف
املحـ ِّ
الكــرى ،كــا قــد تكــون إحــدى جواريــه سـ َّودها الحـ ُّ
مقابلة معنوية لصورة املحبوبة املتجاهلة ،ويؤكد معنى الحب واســتمراريته يف نفســه اســتخدامه اســم الفاعل
(عاشــقاً) وإن قابــل هــذا الحــب تجاهـ ٌـل وعــدم إنصــاف (مل تنصفــي) ،وهــو إن كان يف الدائــرة الثانيــة قــد أجمــل
املحبوبــة مــع مظاهــر الطبيعــة فهــو هنــا يخصهــا بالذكــر فيقــول (ســيديت) ،وقــد ذكــر أن املحبوبــة قــد ُخـرِّ َت ضمــن
يخصهــا بقولــه (أخـ ِ
مل طائـ ٍ
ـر) ،وخصهــا أيضـاً بقولهــا( :إذ قلـ ِ
ـف ؟...
املخبيــن ،أمــا هنــا فهــو
ـت هــل مــن أ ٍ
ُّ
ـرك املخـ ِ ُ
َّ
مــا بــك !) ،وقــد اســتخدم الضمــر الغائــب يف التعبــر عــن نفســه بقولــه (مل تنصفــي عاشــقاً) ولكنــه يف البيــت
الثــاين عــر أثبــت وجــوده باســتخدامه ضمــر املتكلــم (ظلمـ ِ
ـواي) فنســب الهــوى إليــه وحــده الــذي
ـت بالشــك هـ َ
ـر) فــا مجــال إلنــكاره أو تجاهلــه ،واســتخدم التضعيــف للتكثــر وملــا فيــه مــن داللــة عــى أن
(يعرفـ ُه ال ُغيَّـ ُ
ـب وال ُحـ َّ ُ
الهــوى قــد شــاع وانتــر وعرفــه النــاس ،ثــم يقــول الشــاعر:
ـقمي إالَّ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
والل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

كل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى يف جن ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يص ُغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر
ُّ

كل هــوى،
فأقســم الشــاع ُر أن مــا بــه ـ مــن األمل والشــوق أو الســقم ـ ليــس ســوى هواهــا ،الــذي يصغــر بجانبــه ُّ
واســتخدم الشــاعر الفعــل (يصغــر) مبــا يقيــد التجــدد ،ولفــظ (كل) الــذي يفيــد عمــوم كل هــوى ،وتكــراره لكلمــة
(هوى) فيه تأكيد بجانب أسلوب القسم عىل تواجد الحب بقوة يف نفس الشاعر ،وهذا البيت مع الذي يليه:
ـر جس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي فاعلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أنَّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ َ

أرو ُم لُقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك وال أ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُر !....

إكـ ٌ
ـال للمعنــى الــذي جــاء يف أول القصيــدة ،فقــد ذكــر يف أولهــا أن الجســم بــا ٍل ،وهــو هنــا يذكــر الســبب يف
غيه ،وقد كان الشــاع ُر ال يشــكو هجرا ً كام ذكر يف أول القصيدة ألن من يحبه واصل ،وإمنا
ذلك وهو أن الهوى َّ
يشــكو تجاهـاً ـ ظهــر يف األســئلة املتكــررة عــن حالتــه ـ وقولــه يف هــذا البيــت (أروم لقيــاك وال أقــد ُر) ال يعنــي ـ مبــا
يتفــق مــع معنــى وســياق القصيــدة ـ هجــرا ً وقــد نفــاه يف أولهــا ،وإمنــا يعنــي تجاهـاً وال مبــاالة أو دالالً ،فقــد خاطبهــا
بـ (ســيديت ،اعلمي) ،ويأيت الختام فيعود الشــاع ُر ليؤكد ظلم املحبوبة له يف طلبه منها االســتغفار (اســتغفري
اللــه مــن الظلــم يل) وتأكيــده هــذا املعنــى ـ وهــو الظلــم لــه ـ بقولــه يف عجــز البيــت (فــإن مــن أظلــم يســتغفر) وقــد
جــاء عجــز البيــت باهتـاً وكأن الشــاعر أراد االنتهــاء مــن القصيــدة فوضــع مــا خطــر لــه عــى عجــل دون إعــال نظــر.
ٍ
ٍ
واستعارات قريب ٍة بسيطة و ُمتدا َولة،
تشبيهات
وبعد ...فإن الشاعر يف هذه القصيدة قد استخدم يف صوره
جملة كرياال
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الصلح له عاقب ،وقد يحزنون وقت الوصال ألنهم يخشون أن يكون الهج ُر له عاقب!وهو ما قد يكون املعتمد
ُ
ـب
أراده بقولــه :إن هــذه النــوى عدتنــي وأنــا يف دوحــه ،أي يف قلــب االســتمتاع بالوصــل والصفــاء ،فــإذا كان املحـ ُّ
واصـ ٌـل؛ فــإن ســبب الذبــول والدمــوع ولجيــج القلــب وازديــاد الوجــد يعــو ُد إىل الخــوف مــن املســتقبل ـ ملــا أصابــه
يجل ،والدم ُع وابل ،والجسـ ُم
يلج ،والوج ُد ُّ
من النائبات ـ وهنا تكتمل الدائرة التي بدأت بالبيت األول ،فالقلب ُّ
ـى مــن النــوى.
بــا ٍل ،هــذا واملعشــوق واصــل ! ولكــن النائبــات ظلمــت ،ويُخـ َ
وهنــا تبــدأ الفقــرة الثانيــة أو الدائــرة الثانيــة؛ فالشــادن األحــور ـ وهــو املحبوبــة ـ والكوكــب الوقَّــاد الــذي أضــاء
شحوب وضنى يظهر،
األفق ،والقمر األزهر ،والرنجس الف َّواح ،والعود الطيب الرائحة قد ُخبِّ تْ عنه أنه امر ٌؤ فيه
ٌ
وال يــرك الشــاعر الصــورة جامــدة وإمنــا يضفــي عليهــا حيــا ًة وحيويــة ورائحــة ،فــكل هــذه املظاهــر الطبيعيــة ـ التــي
اجتمعت لتُم ِتع الشاعر بعد أن عطفها عىل املحبوب وهو الشادن األحور ـ شخَّصها ومنحها حيوات فأصبحت
ـكل هــذه الجمــل املخــرة عــن حــا ٍل واقــع أكَّدهــا بقولــه (قــد خربت)،فجــاء
تشــع ُر وتُخـ َـر ،وتُشــفق وتُبــدي وت ُض ِمــر ،فـ ُّ
البيــت الســابع ليعطــي ســبب احتشــاد الصــورة بهــذا الكــم مــن املظاهــر الطبيعيــة (وهــو أنهــا قــد ُخ ـرِّ ت) وقــد
جــاءت الجملــة مقــررة لحــا ٍل واقــع وذلــك باســتخدام الفعــل املــايض املبنــي للمجهــول مــع قــد املؤكــدة ،ليقطــع
ـحوب
ـر عنــه بأنَّــه امــر ٌؤ فيــه شـ ٌ
بــأن جميــع هــذه الصــورـ إضافـ ًة إىل الشــادن األحــورـ احتشــدت يف إطــا ٍر واحــد لتُخـ َ َ
وضنــى يظهــر ،وكانــت النتيجــة إشــفاقاً عليــه وتعاطفـاً مــع حالتــه ،ثــم يُ َع ّقــب بجملــة خربيــة ُمؤكَّــدة بــأ َّن حــن يقــول
ـحوب وضنــى يظهــر) فهــو أم ـ ٌر واقع،وقــد ذكــر يف البيــت الثــاين الذبــول والبــى ،ثــم عــاد ليكــرر
(أين امــرؤ فيــه شـ
ٌ
هــذا املعنــى يف الشــحوب والضنــى ،واســتخدامه دالــة (يظهــر) مــا يفيــد تجــدد الحــدوث واالســتمرار ،وقولــه
( ُخـ ّـرت) يــدل عــى أن هــذه املظاهــر الطبيعيــة مجتمعــة مبــا فيهــا املحبوبــة ـ الشــادن األحــورـ مل تنتبــه إليه،وإمنــا
ُخـ ّـرت عنه،ويكتمــل املعنــى املــراد باســتخدام ضمــر الغائــب (فيــه) مــا مينــح املعنــى داللــة ذات مغــزى وهــو
أن املحبوبــة إ َّمــا تجاهلــت مــا هــو فيــه أو أنهــا مل تنتبــه ملــا بــه ،ولــذا قــال (يظهــر) يف إشــار ٍة إىل أن هــذا الشــحوب
ـر)،وكام
والضنــى مل يُسـ َـر وإنَّ ــا يظهــر ،وهــو مــا أشــار إليــه يف البيــت األول يف قولــه (والوجــد قــد جـ َّـل فــا يُسـ َ ُ
اســتخدم املــايض املبنــي للمجهــول يف (خــرت) اســتخدم املضــارع املتجدد(يظهــر) يف مقابلــة ضمنيــة بــن
املعنيــن ،فقــد ظهــر عليــه األمــر إىل الدرجــة التــي ال ميكــن تجاهلها،بينــا مــا ذكــره مــن صورالطبيعــة ـ إضافــة إىل
املحبوبــة ـ قــد ُخــرت عنــه بذلــك ومل تعلمــه بنفســها،وكام أرشك املحبوبــة مــع الطبيعــة يف أنهــا (قــد ُخ ـرِّ ت)
عنــه ،أرشكهــا أيضـاً يف اإلشــفاق عليــه:
فأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ومثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تبديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ُضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

وكام ض َّمن قوله (خ ُِبت) دالالت التجاهل والالمباالة ،فإن هذين األمرين وضحهام أكرث يف البيت السابع:
ـت ذا علَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفه َمت إن كُنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

أو ذا اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتياقٍ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُرهُ تُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع ُر

وهــو اســتفها ٌم يظهــر فيــه التجاهــل التــام ،ويف اســتخدام (أو) التــي للتخيــر مبالغــة يف إظهــار عــدم االهتــام
والالمبــاالة ،فاالســتفهام بــأن مــا يف املحبــوب مــن مظاهــر شــحوب وذبــول قــد يعــود لعل ـ ٍة ال اشــتياق يُظهــر غايــة
التجاهــل ،وبهــذا تكتمــل الفقــرة الثانيــة مــن القصيــدة ،ونصــل إىل محــور املعنــى أو بــؤرة النــص يف قولــه (أو ذا
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ولكنــه ال يُســر ،ثــم يــأيت البيــت الثــاين:
والدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍر قط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ُه واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل

والجس ـ ـ ـ ـ ـ ُم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍل ثو بًـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أصف ـ ـ ـ ـ ـ ُر

ـب قــد لـ َّـج ،والوجـ ُد قــد جـ َّـل فــإن نتيجــة ذلــك أن :الدمــع جــا ٍر ف ـ (قطــره
وفيــه إضافـ ٌة للمعنــى الســابق،فإذا كان القلـ ُ
فصــل يف دالئــل وشــواهد الحــب مــن الدمــوع والذبــول،
وابــل) والجســم بــا ٍل ف ـ (لونــه أصفـ ُر) فمطـ َـل الصــور َة بــأن َّ
وهــو مــا أجملــه يف البيــت األول بــأن (الوجــد قــد جــل فــا يُسـ َـرُ) وتــأيت أســاء األفعــال (جــارٍ ،وابــل ،بــا ٍل) لتعطــي
ـكل مــن البــى والدمــوع ،ثــم يــأيت البيــت الثالــث:
داللــة االســتمرارية والــدوام لـ ٍّ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقُه واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل

كي ـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ــو أ ن ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه ُج ُر ؟!

والشــاعر هنــا بعــد أن ســاق البيتــن األولــن كمق ّدمــة تحمــل معــاين متتابعــة ومتالحقــة ،تتزاحــم وتتــواىل ،لفــت
نظر املســتمع أو القاريء إىل التطلع للســبب ،فإن األمر الذي يتبادر للذهن أن الشــاعر يشــكو هجرا ً أو فقدا ً أو
ـب
بعــدا ً ،ولكــن الشــاعر يفاجئنــا هنــا يف صــدر البيــت بقوله(:هــذا ومــن أعشــقه واصـ ٌـل) فــكل مــا يحــدث مــن وجيـ ٍ
ووجـ ٍـد ودمــوع وذبــول ،واملعشــوق واصـ ٌـل مل يقطعــه ويهجــره ،ولــذا يتعجــب الشــاعر مــن نفســه قبــل أن يفعــل ذلــك
السامع أو القاريء للنص ،يف استفهامٍ يوجهه لذاته (كيف به لو أنه يهجر؟!) فإذا كان الحال كذلك والحبيب
واصــل ،فكيــف بهــذا األمــر لــو يهجــر الحبيــب ،واســتخدم الشــاعر اســم الفاعــل (واصــل)ألن اســم الفاعــل يعطــي
داللــة تجــدد الحــدث واســتمراره ،فاملحــب واصـ ٌـل مســتم ٌر بالوصــل ،وباســتخدام (لــو) يف الجملــة أفــاد معنــى
امتناع الهجر وعدم حدوثه ،فالشــاعر يف هذه األبيات الثالثة يقول :إنه يتأمل ،ويشــكو ،وهذا أم ٌر ظاه ٌر عليه من
دموعــه وذبــول جســمه ـ وهــو أمـ ٌر يحــدث واملحــب واصــل ـ األمـ ُر الــذي يســتدعي تســاؤالً فــره يف البيــت التــايل:
لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عدتْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتُ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهوى

ِ
دوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه والش ـ ـ ـ ـ ــاد ُن األح ـ ـ ـ ـ ــو ُر
يف

يقــول املحقــق يف الهامش”يبــدو املعنــى غــر متَّســق بــن صــدر البيــت وعجــزه ،والــرأي كــا جــاء يف طبعــة
كل منهــا شــطر بيــت ســقط شــطره الثــاين ،ويصـ ُّـح الــوزن وســياق الــكالم لــو قرأنــا :يف
1951م للديــوان ،أ َّن َّ ً
دوحهــا”( )89ومبــا أن ماذكــره املحقــق ال نســتطيع الجــزم بــه،أو التأكــد منــه ـ مــع احتــال صحتــه ـ فإننــا بقــراءة متأنيــة
للبيــت نقــول :يقــول الشــاعر :إ َّن املحبــوب واصـ ٌـل يل ويســتدرك الشــاعر ب ـ (لكــن) فيقــول :إنــه رغــم هــذا الوصــال
بينــي ومــن أحــب إالَّ أ َّن نائبــات النــوى عدتنــي (يف دوحــه) ،ولــو كانــت (يف دوحهــا) ـ كــا ذكــر املحقــق ـ لعــادت
مم ال يســتقيم معه املعنى ـ وليس عىل املحبوبة ،ألنه اســتخدم ضمري املذكر يف البيت
الهاء عىل النائبات ـ َّ
()90
الســابق يف التعبــر عــن املحبوبــة فـ”العــرب كانــوا يف معظــم شــعرهم يخاطبــون الحبيــب بــكاف املذكــر” وقــول
يف الحــد) قــد يعنــي بــه أن مصائــب البعــد
الشــاعر(لكن عدتنــي نائبــات الهــوى يف دوحــه) أي(:جــاوزت النائبــاتُ َّ
عدتنــي يف دوح املحبــوب أي يف ظلــه وجــواره ،فقــد يطــرأ البعـ ُد بعــد القــرب ،وقــد يحــدث الجفــا ُء إثـ َر ال ِوصــال،
ـات وإشـ ٍ
ـس خيفـ ًة ويشــع ُر بالتهديــد ،وكأنــه أيضـاً يــرى عالمـ ٍ
ـارات توحــي بالجفــاء والهجــران ،فهــل
وكأنــه بذلــك يتوجـ ُ
كل يش ٍء إذا مــا ت ـ َّم نقــص
يعنــي الشــاعر بذلــك الخــوف مــن املســتقبل ومــا يحملــه؟! وهــل يشــر بذلــك إىل أن َّ
وكل أمـ ٍر إذا اكتمــل زال؟! املعنــى يحتمــل هــذا ! فقــد يســتبرشاملح ُّبون وقــت الجفــاء ،ألنهــم يأملــون بــأن يكــو َن
؟ ُّ
جملة كرياال
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ـحت ال ُّدج ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ـب الوقَّ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُد تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
والكوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

يف أُفْ ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه والقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر األزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

ـب ال َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
ـرجس الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّو ُ
والن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
اح ِغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ

يف ِ
روض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه واملِن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ُل األذف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُخ ِّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرتْ عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي أنّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٌؤ

ـحوب وضنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ُر
فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

فأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتْ اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـفاق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ومث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ُبدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ُض ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

ـت ذا علَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـتفهمت إن كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ْ

أو ذا اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتياقٍ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُره تُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع ُر

سيَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديت مل تُن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصفي عاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقاً

أضحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـر
ـرك املُخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ ُ

مل طائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ِ
ـف؟
إذ
قلت”:ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أ ٍ

م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ َ
ـك؟ ...أو ش ـ ـ ـ ـ ٌ
ـوق ف ـ ـ ـ ــا تصب ـ ـ ـ ـ ـ ُر؟

ظل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـمت با لش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ي
ـك ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا َ

ـر!
الَّ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يعرفُـ ـ ـ ـ ـ ُه ال ُغي ـ ـ ـ ـ َّـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـب وال ُحـ ـ ـ ـ ـ َّ ُ

ـوى
والل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه ! مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سقمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي إالَّ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

كل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى يف جنب ـ ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُغ ُر
ُّ

غ َّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي! فاعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

أرو ُم لقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك وال أ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ُر

فاست ـ ـ ـ ـ ـ ــغفري الل ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــن الظل ـ ـ ـ ـ ــمِ لـ ـ ـ ـ ـ ــي

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإ َّن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أظل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم يست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغف ُر

القصيــدة أطــول قصيــدة يف الديــوان ،وتبلــغ خمســة عــر بيتـاً ،وهــي تنقســم إىل ثــاث فقــرات أو دوائــر يجمعهــا
كلُّهــا وحــدة شــعورية وفنيــة واحــدة ،والدائــرة األوىل هــي :األبيــات األربعــة األوىل ،وتبــدأ بــ:
ْص
القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـب ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـج ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا يُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق َ ُ

والوج ـ ـ ـ ـ ـ ُد ق ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ َّـل فم ـ ـ ـ ـ ـ ــا يُستَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

وهنــا يقــوم املطلــع مقــام العنــوان يف القصيــدة الحديثــة ،وهــو يحمــل املعنــى الــذي ســيرتدد صــداه يف القصيــدة
ـر) أي ال أســتطيع كتــم مــا يب مــن حــب يظهـ ُر يف
كلهــا ،ف ـ (القلـ ُ
ـب قــد لـ َّـج فــا يُقــر) و(الوجـ ُد قــد جـ َّـل فــا يُسـ َ ُ
وجل أمره ،وقد اســتخدم الشــاعر الجمل اإلســمية (القلب قد لج)
سـ َم ُع وجيبه ،فقد عظُم َّ
خفقان قلبي الذي يُ َ
(الوجــد قــد جــل) وجــاء املســند فعـأً ماضيـاً مســبوقاً بقــد (قــد لــج) (قــد جــل) مــا يعنــي بــه الشــاعر أن األمــر قــد
تحقــق وقوعــه وتأكــد ،فقــد عظــم الحــب يف نفــس الشــاعر ومتــادى وأصبــح هــذا أمــرا ً واقعـاً ،وأضــاف الجنــاس بــن
الكلمتــن (لـ ًّـج ،جـ َّـل) نغـاً يف اللفــظ ،كــا أضــاف قــو ًة يف املعنــى بتأكيــده ف ـ (لـ َّـج) تعنــي عظُــم ،وكذلــك (جـ َّـل)،
ـر ،وإذا كان الوجـ ُد
وع َّقــب َّ
لج..فهــو مــا يُ ْقـ َ
يفسهــا ،ويُكمــل الصــورة فيهــا :فــإذا كان القلــب قــد َّ
كل جملـ ٍة مبــا ِ ُ
ـر وبنــاء الفعلــن للمجهول َّيــة مينــح املعنــى قــوة والصــورة دقــة ،فالفاعــل مجهــول مــن الشــاعرـ مــا
جـ َّـل ..فهــو مــا يُ َ
سـ َ ُ
يعنــي بــه أن ال يـ َد لــه يف محاولــة الســر أو القــر ـ ولــذا فــا ســلطان لــه عــى فعــل قلبــه وحالــة وجــده ،كــا أعطــت
النفي معنى الجزم
املضَ ا َرعة داللة التجدد واالستمرار يف عدم االستسالم ملحاولة القرص أو السرت ،كام أعطى
ُ
بعــدم نجــاح األمــر ،والبيــت برتاكيبــه واختيــار ألفاظــه ومعانيــه يعطــي صــورة موحيــة بالتنــازع ،فــإذا كان القلــب قــد
لـ َّـج فــإن هنــاك مامنعـاً يدعــوه لإلقصــار ولكنــه ال يُقــر ،وإذا كان الوجـ ُد جـ َّـل فــإن هنــاك مامنعـاً يدعــوه للتســر
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ويف أول ستة أبيات:
ـت تل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُم ويف الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤا ِد بالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
برك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

َس َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ َهاً وهـ ـ ــل يث ِنـ ـ ــي الحلي ـ ـ ـ َم الجاهـ ـ ـ ُـل

ويف أول خمسة أبيات:
أدا َر ال َّن ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ك ـ ـ ـ ـ ـ ــم دار في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك تلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّددي

وك ـ ـ ــم عقتن ـ ـ ــي ع ـ ـ ــن دا ِر أهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـف أغي ـ ـ ـ ِـد

ويف أول أربعة أبيات:
دارى الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا َم ورا َم أن يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل ََّم

وأىب لس ـ ـ ـ ـ ــا ُن دمو ُع ـ ـ ـ ـ ـ ُه فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل ََّم

ويف أول ثالثة أبيات:
ِ
ـعدك عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
لقلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فش ـ ـ ـ ــوقي صحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـح وجس ـ ـ ـ ــمي علي ـ ـ ـ ـ ـ ُـل

وغري ذلك كثري.
يظهــر مــا ســبق اهتــام الشــاعر مبوســيقية األبيــات وذلــك مبراعاتــه لــأوزان الشــعرية ،واهتاممــه بالقــوايف
املطلقــة ومــا يتبعهــا مــن ردف وتأســيس ووصــل ،واهتاممــه أيضـاً باملوســيقى الداخليــة مــن جنــاس وتكــرار وتقطيــع
صــويت وترصيــع مــا أغنــى جانــب النغــم يف شــعره الغــزيل ،ومــا ال شـ َّ
ـك فيــه أن طــول القصيــدة وقرصهــا وكــرة
أبياتهــا أمــور تســمح بدراســة املوســيقى بشــكلٍ أفضــل ،وشــعر الغــزل عنــد املعتمــد مل يتع ـ َّد القصائــد القصــار
واملقطعــات ،وكل الــذي وجدنــاه لــه مــن قصائــد يف الغــزل اثنتــان بلغــت إحداهــا خمســة عــر بيت ـاً ،واألخــرى
تســعة أبيــات ،وبقيــة شــعره يف الغــزل مقطعـ ٍ
ـات قصــرة أو أبيــات متفرقــة ،ورمبــا يعــود الســبب يف ذلــك إىل أن
أكــر غزلــه قيــل يف مجالــس منادمــة ،وقــد يكــون الشــاعر ارتجــل معظمــه ،األمــر الــذي ال يســمح بطــول القصيــدة ـ
عــى األغلــب ـ وقــد كانــت املقطوعــات مناســبة ملجالــس الغنــاء والطــرب التــي ال يتَّسـ ُع صــدر الندمــاء فيهــا عــاد ًة
للقصائــد الطــوال ـ وكذلــك كان االرتجــال ،مــا تســمح بــه املقطعــات القصــرة وال يناســب القصائــد الطويلــة التــي
ـر يف مقطوعــات شــعره باســتخدام البحــور ذات
تحتــاج إىل طــول نَ َفــس وســعة وقت،ورمبــا ع ـ َّوض هــذا ال ِقـ َ
املقاطــع الطويلــة مــا يســمح بإفــراغ الشــحنة العاطفيــة.

قراءة يف قصيدة غزلية
ـقص
القلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـج فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ُ

والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوق ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا يُستَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

وال َّدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍر قط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل

والجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍل ثوبُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه أصف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أعش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُق ُه واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل

كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو أنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ُج ُر؟!

لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ع َدتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نائبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتُ ال َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى

يف ِ
دوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ُن األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُر
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ُد إن طالع َن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجم ُه

وغب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاقص
ـت فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اآلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّم ِ
وك بالجو هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر مظلو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة

مثلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـص
ـك ال يدرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه غا ئـ ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

وأمــا التكــرار فباإلضافــة إىل داللتــه البــارزة عــى التأكيــد يف املعنــى ،فهــو يــؤدي دورا ً فاعـاً إيقاعيـاً عــن طريــق
تكــرار النغــم يف الشــعر ،ومــن أمثلــة ذلــك عنــد املعتمــد:
و غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ا الً ملقلتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بقلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ـكات
فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكاتٌ كأ نَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ـازل آس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍد وبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـض نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواعمٍ

فناهيـ ــك مـ ــن غيـ ــلٍ وناهي ـ ــك مـ ــن خـ ــد ِر

ومن أمثلة التقطيع الصويت وهو التقسيم املوسيقي الذي مينح األبيات نغامً يف غزل الشاعر:
ُخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْذ باس ـ ـ ـ ـ ـ ــمها ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ريقه ـ ـ ـ ـ ـ ــا قه ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًة

يف لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونِ خ َّديهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـجل األىس

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاالً حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا رش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ُغنـ ـ ـ ـ ــج لحـ ـ ـ ـ ـ ْ
ظ ،يـ ـ ـ ـ ــا قضيبـ ـ ـ ـ ـاً لي ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ْد

علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُم بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِر الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجونِ

الس ـ ـ ـ ـ ـ ــها ْد
ودمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعِ الش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤونِ  ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِر ُّ

داوى ثالثتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـف ثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة

فثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك رقيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مل يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعرِ:

و أ و ا ر ُه

بتص ّبـ ـ ـ ـ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وخبالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بتوقُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر

ه ـ ـ ـ ــي الظب ـ ـ ـ ـ ُـي جي ـ ـ ـ ــدا ً ،والغزال ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقل ـ ـ ـ ـ ًة

وروض ال ـ ُّرىب فوح ـاً ،وغص ـ ُن ال َّن ـ ــقا ق ـ َّدا
ُ

ـس ال تجزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واصب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـصف
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإ َّن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهوى م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـب جف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب عص ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
ـاك ،وقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
حبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ

ِ
ـطف
ح لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـحاك ،وال مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وال ٍ

أ رس ا ر ُه

بتـ ــستُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر ،

وكان مــن أبــرز الظواهــر املوســيقية الداخليــة يف شــعره (الترصيــع) وقــد عمــد الشــاع ُر إليــه يف معظــم مقطعاتــه ـ
وهو من األمور املستحسنة يف الشعر ـ ويعكس الترصيع مدى عناية الشاعر بالجانب املوسيقي ،فهو عىل أن
ٍ
رصعة ،ومل يفرق الشاعر يف ذلك بني القصيدة
أكرث شعر الغزل عنده
مقطعات قصرية إال أن معظمها كانت م َّ
واملقطوعــة املتوســطة الطــول والقصــرة ،ومــن مثــل ذلــك قولــه يف أول قصيــدة مــن خمســة عــر بيتـاً:
ـر
القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـج ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يُق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ ُ

والوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا يُست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر

ويف أول تسعة أبيات:
ـلب أب ـ ـ ـ ـ ــا بك ـ ـ ـ ـ ـ ِر
أال ح ـ ـ ـ ـ ـ ِّـي أوط ـ ـ ـ ـ ــاين بش ـ ـ ـ ـ ـ َ
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

وس ــل ُه َّن :ه ــل عه ـ ُد الوص ــا ِل ك ــا أدري

تكــون هــذه الحركــة قصــر ًة أو طويلــة ،وكلتاهــا تكســبان األبيــات موســيقية أكــر ،وإن كانــت مــع الحركــة الطويلــة
ست ،أص َف ُر،يه ُج ُر،
وتسمى الردف أكرث تنغيامً ،ومن أمثلة الحركة القصرية مع حرف الروي يف شعر املعتمد( :يُ َ ُ
ـر ،يص ُغـ ُر ،أقـ َد ُر ،يســتغف ُر) (()72مط َمـ ُع ،يه َجـ ُع،
ـر ،تصـ ِ ُ
األحـ َو ُر ،األز َهـ ُر ،األذفَـ ُر ،يظ َهـ ُر ،تض ُمـ ُر ،ت َُسـ َع ُر ،املخـ ِ ُ
ـر ال ُحـ َّ ُ
ِ ()75
(منص ُف ِ
ِ
،ملطـ ُـف تنـز ُِف)(،)76
حسـ ُد ،أ ِجـ ُد)(( )74أغيَـ ِـد ،املسـ َن ِد ،امله َّنـ ِـد ،مح َّمـ ِـد ،يَد)
تطلُـ ُع ،أنـ ِزعُ) (( )73الك ِبـ ُدَ ،
والقافيــة املطلقــة تزيــد يف نغــم الشــعر مــع الحركــة الطويلــة (الــردف) وقــد اســتخدمها الشــاع ُر بكــرة( :ال َّدياجــي،
ِ
ـات ،فتــكايت ،ماميت،الحدقـ ِ
ج) (()77الكربـ ِ
نفرات)(()78ملـَّـاعُ ،ترتــاعُ)(( )79وســادي ،ســهادي،
ـات،
ج ،الــرا ِ
الهيــا ِ
()81
()80
مراديُ ،رقــادي) (بالنهــارِ ،بهاري،عقــاري)  ،وقــد يزيــد الشــاعر بــأن يجمــع مــع القافيــة املطلقــة ألف التأســيس
ـ وهــو الــذي بينــه والــروي مــد ـ وهــو مــا يزيــد يف النغــم ف ـ “عــى قــدر األصــوات املتكــررة يف أواخــر األبيــات تت ـ ُّم
موســيقى الشــعروتك ُمل”()82ومن أمثلــة ذلــك عنــد الشــاعر(:وا ِج ُد ،شــوار ُد ،شــوا ِه ُد ،با ِر ُد)((،)83الجاهـ ُـل ،عـ ُ
ـاذل،
،ناحل)( ،)84ومثــال الوصــل بحــرف مــد يتولــد عــن إشــباع حركــة الــروي عنــد الشــاعر وهــو مــا
ُ
،دالئل
ُ
راحل،الباسـ ُـل
ُ
()86
،األنجم)(()85أســم َعا،ضيَّ َعا،فأمن َعا،ل َعا،مطم َعا)
علم
يكســب الشــعر موســيقية أكــر( :فتكل ََّم
َ
،مجمجمُ ،م َ
َ
(ور َدا،ن َّدا،مـ َّدا ،بــر َدا ،قـ َّدا) ( )87وقــد يــأيت يف غزلــه بالتضمــن ،وهــو تعلُّــق القافيــة أو لفظـ ٌة مــا قبلهــا مبــا بعدهــا
( )88يف مثــل أســلوب القســم يف قولــه:
ض دونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
ـت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّر َ
حلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ر ِد
كـ ـ ـ ــا ُة األعـ ـ ـ ــادي يف النسـ ـ ـ ــي ِج امل ُـ ـ ـ ـ َّ

ـرب امله َّن ـ ـ ـ ـ ـ ِـد فانق ـ ـ ـ ـ ــى
لج ـ ـ ـ ـ ـ َّردتُ لل ـ ـ ـ ـ ـ
ِ

م ـ ـ ـ ــرادي وعزمـ ـ ـ ـ ـاً مث ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـ ّد امله َّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد

عيوب يف القافية :كاإلقواء والسناد ...وما إىل ذلك.
ومل يُال َحظ يف هذا الغزل من
ِ
وقــد تتوافــر يف الشــعر باإلضافــة إىل املوســيقى الخارجيــة املتمثلــة يف األوزان والقــوايف موســيقى داخليــة
يقوم فيها الشاعر عن طريق املالءمة يف الجرس بني األلفاظ والرتاكيب أو التقطيع الصويت وغريه ...إىل توليد
إيقــاع داخــي يزيــد مــن مســتوى النغــم يف النــص الشــعري ،وذلــك بطــرقٍ ع ـ ّدة؛ مــن أبرزهــا :الجنــاس ،والتكــرار،
والتقطيــع الصــويت ،والرتصيــع...
ٍ
مقطعات قصرية ،وليس قصائد طويلة ـ األمر الذي يسمح
وعىل أن شعر الغزل عند املعتمد ،كان يف أكرثه
بنسب متفاوتة ـ ومن
بزيادة االعتناء بالتنغيم ـ إال أن الشاعر قد اهتم مبستوى اإليقاع الداخيل يف هذا الشعر ـ
ٍ
أمثلة ذلك عىل الجناس وهو من املحسنات اللفظية التي لها دو ٌر يف اإليقاع الداخيل يف الشعر ،قوله:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع الحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنِ واإلحسـ ـ

ا نِ

قص
رس و ر ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد ك ُم نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُ

ـش ال ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـص
والعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاف وال خال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودادي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،بالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي

يف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي،ال تدعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد

علي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجونِ

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ْد
ودمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع الش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤونِ وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِر ُّ

ـص
رس و ُر نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بعد ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم نا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـش ال ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـالص
والعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاف وال خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

يا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َر

ا ل َّد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جي

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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ـب الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد إىل لق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ

ـك وارتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ئ ـــــــ ِ
ـافك واعتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِق ْ
ك

فقــد يكــون الشــاع ُر عمــد إىل البحــور القصــرة تعبــرا ً عــن حالــة انفعاليــة مل تســمح بالتــأين يف إطالــة املقاطــع
الشــعرية فــ”ال بُ ـ َّد أن يتغــر نغ ـ ُم اإلنشــا ِد تبع ـاً للحالــة النفســية ،فهــي عنــد الفــرح والــرور متلهفــة مرتفعة،وهــي
يف حالــة اليــأس والحــزن بطيئــة حاســمة”()56وقد اســتخدم الشــاع ُر يف غــرض الغــزل بحــورا ً متنوعــة ،إالَّ أنــه أكــر مــن
اســتخدام البحور ذات املقاطع الطويلة ،األمر الذي يســمح بإفراغ الشــحنة العاطفية التي متيز أكرث شــعر الغزل.
وأمــا القافيــة وهــي مــا يلتزمــه الشــاعر يف آخــر األبيــات (مــن حــروف وحــركات) فتكرارهــا يكــون جــزءا ً هام ـاً مــن
موســيقى الشــعر ،وهــي ترتكــز عــى حــرف أســايس تقــوم عليــه القصيــدة ،هــو حــرف الــروي الــذي يلتزمــه الشــاعر
ـب إليــه القصيــدة ،ومعظــم حــروف الهجــاء ميكــن أن تقــع روي ـاً ،ولكنهــا تختلــف يف نســبة
يف آخــر كل بيــت وت َ
ُنسـ ُ
شــيوعها يف الشــعر العــريب فمنهــا حــروف تجــيء رويـاً بكــرة ،وحــروف متوســطة الشــيوع ،وحــروف قليلــة الشــيوع،
وحـ ٌ
ـروف نــادر ٌة يف املجــيء روي ـاً( )57وهــي ـ حســب هــذا التقســيم ـ يف غــزل املعتمــد:
مــن القســم األول الكثــر الشــيوع وهــي حروف(الــراء والــام وامليــم والنــون والبــاء والــدال والســن والعــن) فقــد
كانــت النســب يف غزلــه كالتــايل( :روي الــراء  24’519ـ روي الــدال  21’153ـ روي الــام  9’ 134ـ روي العــن
 8’173ـ روي امليــم  3 ’846ـ روي البــاء  3’ 846ـ روي النــون  1 ’ 923ــ) والقســم الثــاين املتوســط الشــيوع وهــي
حــروف (القــاف والــكاف والهمــزة والحــاء والفــاء واليــاء والجيــم) جــاءت نِسـبُها كالتــايل
(روي الــكاف  6’25ـ روي الجيــم  3’365ـ روي الفــاء  1’442ـ روي القــاف 422،1ـ روي الهمــزة  )5’961ومــن
القســم الثالــث القليــل الشــيوع وهــي حــروف (الضــاد والطــاء والهــاء والتــاء والصــاد) جــاءت نســبها كالتــايل (روي
التــاء  4’326ـ روي الهــاء  2’884ـ روي الطــاء  2’403ـ روي الصــاد  )1’442ومل يســتخدم مــن الحــروف النــادرة
االســتخدام روي ـاً وهــي (الــذال والغــن والخــاء والشــن والــزاي والظــاء والــواو)
()58
وقد استخدم حرف املد روياً يف أربعة أبيات(األحوى ،تقوى ،بلوى ،شكوى) وقد قسم القدماء القافية
تبعـاً ملجــيء الــروي ســاكناً أو متحــركاً إىل قســمني ،مطلقــة :وهــي التــي يكــون فيهــا الــروي متحــركاً ،ومقيــدة :وهــي
التــي يكــون فيهــا الــروي ســاكناً ،والنــوع الثــاين مــن القــوايف قليــل الشــيوع يف الشــعر العــريب ،وهــي ملناســبتها
ـب قليلــة يف بحــور الطويــل والرجــز واملتقــارب والرسيــع ،وتــكاد تنعــدم
الغنــاء تكــر يف بحــر الرمــل ،وتجــيء بنسـ ٍ
يف البحــور األخــرى ( )59وقــد اســتخدم املعتمــد هــذه القافيــة يف بحــر الرمــل يف أربعــة أبيــات (صـ ْد ،قـ ْد ،للكمـ ْد،
()60
ـب
ـب ،صبـ ْ
ر) (( )61األب ـ ْد ،ق ـ ْد) (( ،)62الغضَ ـ ْ
ر ،خ ـ ْ
ر ،الب ـ ْ
أح ـ ْد)  ،ويف الرجــز أيض ـاً (قم ـ ْر نظ ـ ْر ،ســح ْر ،ف ـ ْ
ـب) (( ،)63وجــاءت هــذه القافيــة املقيــدة يف غــزل املعتمــد يف البحــور األخــرى التــي يــكاد ينعــدم
ـهب ،بالوصـ ْ
الشـ ْ
()65
()64
ـك ،الحلـ ْ
مجيئهــا فيهــا ـ مــا يعنــي مقــدرة فنيــة ـ وذلــك يف الكامــل يف بيتــن( :فلـ ْ
ـك) ويف مجــزوء الكامــل
ـك ،وثاقـ ْ
ـك ،تالقـ ْ
ـتياقك ،اعتناقــك ،فراقـ ْ
ْ
ـروج)(،)67
ـروج ،الـ
يف خمســة أبيــات (اشـ
ْ
ـك)( )66ويف بيتــن أيضـاً (الـ ْ
()69
()68
ـب)  ،ويف املتقــارب يف بيتني(:الزاهــر ْه ،الســاحرةْ)  ،ويف
ـب ،الذهـ ْ
ويف املنــرح يف بيتــن (بالعجـ ْ
()71
ـدك ،عادتـ ْ
ـدك) ( )70ويف بيتــن مــن الرجــز (أعهـ ْ
ـدك ،وعـ ْ
ـدك ،صـ ْ
ـدك ،خـ ْ
املجتــث يف أربعــة أبيــات (قـ ْ
ـك)
وقــد اســتخدم املعتمــد يف غزلــه القــوايف املقيــدة بصــور ٍة أقــل مــن املطلقــة ،وكانــت مســبوقة بحركــة طويلــة أو
قصرية قبل حرف الروي حتى ال تضعف موسيقى األبيات ،واستخدم الشاعر القوايف املطلقة أكرث من املقيدة
ألنهــا تحفــل مبوســيقية أكــر ،وبخاصــة إذا اشــتملت عــى حــركات أخــرى تشــبع النغــم مــع حركــة حــرف الروي،وقــد
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

تفضيلــه الطويـ َـل عــى َســنن العــرب يف النظــم ،فقــد ن ُِظـ َم فيــه مــا يقــرب مــن ثلــث الشــعر العــريب القديــم ( )52ورغــم
أنه”ليــس هنــاك قاعــدة أو أســاس يــدل عــى ارتبــاط وزن خــاص مبوضــوع معــن أو بعاطفــة معينــة ،ومــا شــاع أو
انتــر مــن آراء وأفــكار عــن عالقــة وزن مــا مبوضــوع مــا ،ليــس أكــر مــن اســتنتاجات ،وال ميكــن أن ترقــى إىل مســتوى
القواعــد واألســس ،وإالَّ ســتصبح العمليــة آليــة ،التدخــل يف اعتبارهــا حــاالت املبدعــن التــي قــد تتعــدد وتختلــف
يف موضــوع واحــد”( )53فــا عالقــة ملوضــوع الشــعر أو طــول القصيــدة وقرصهــا بالبحــر الشــعري أو الــوزن امل ُتخـ َّـر،
ولكــن قــد تكــون هنــاك عالقــة بــن حالــة الشــاعر النفســية والعاطفيــة واألوزان التــي يتخريهــا”ويف الحــق إ َّن النظــم
حــن يتــم يف ســاعة االنفعــال النفــي مييـ ُـل عــاد ًة إىل تخـ ُّـرِ البحــور القصــرة ،وإىل التقليــل مــن األبيــات”( )54وأمــا
فيــا يخــص الغزل”فأحــرى بــه أن يُنظَـ َم يف بحــو ٍر قصــرة أو متوســطة ،وأالَّ تطــول قصائــده ،ومثــل هــذا يف كل شــعر
يُنظـ ُم يف مجالــس العبــث واللهــو ووصــف معاقــرة الخمــر”( )55ومــع ذلــك فــإن األمــر ال يخضــع لقوانــن ملزمــة ،بــأن
ر يف طــول القصائــد وقرصهــا ،وســهولة
يُنظـ َم يف ِّ
كل بحـ ٍر مــا يناســبه ،ولكــن إذا كان لالنفعــال النفــي دوره الكبـ ُ
األســلوب ووعورتــه ،وقــرب املعنــى أو عمقــه ،فقــد يكــون لــه دو ٌر ـ أيضـاً ـ يف اختيــار األوزان املالمئــة التــي تتــاىش
مــع الحالــة الشــعورية للمبــدع ،فقــد يتخــر الشــاع ُر األوزان الطويلــة الكثــرة املقاطــع يف حالــة حزنــه ،أو هدوئــه
النفــي ،واألوزان القصــرة يف حالــة االنفعــال أو الحــاس ،وإذا كانــت عاطفـ ُة الشــاعر موجهـ ًة لــه ـ يف كثـرٍ مــن
األحيــان ـ الختيــار الــوزن ،فقــد وجدنــا أمثلـ ًة عــى ذلــك يف شــعر املعتمــد عندمــا يقــول يف بحــر الطويــل:
ـت وعن ـ ــدي م ـ ــن فرا ِق ـ ـ ِ
ـك م ـ ــا عن ـ ــدي
كتب ـ ـ ُ

ويف كب ـ ــدي م ـ ــا فيـ ـ ــه م ـ ــن لوع ـ ـ ِة الوج ـ ـ ِـد

ـت األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُم إالَّ وأدمـ ـ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خطَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

تخ ـ ُّ
ـاب الشَّ ــوقِ يف صفح ـ ِة الخ ـ ِّد
ط كتـ ـ َ

ـاب املج ـ ـ ـ ـ ـ ِـد زُرتُ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك طيَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ول ـ ـ ـ ـ ــوال ِط ـ ـ ـ ـ ـ ُ

عمي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ً ك ـ ـ ـ ـ ــا زا َر ال َّن ـ ـ ـ ـ ــدى َ
ورق ال ـ ـ ـ ـ ــور ِد

ـت اللثـ ـ ــامِ مـ ـ ــن اللَّ ـ ـ ـ ــمى
ـت مـ ـ ــا تحـ ـ ـ َ
فق َّبلـ ـ ـ ُ

ـت مـ ــا فـ ـ َ
ح إىل ال ـ ــعقد
وعانقـ ـ ُ
ـوق الوشـ ــا ِ

أغائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة ع ِّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارض ًة معـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ـت ع ــن عين ــي فإن ـ ِ
ل ــن ِغب ـ ِ
ـك يف كب ــدي

أقيمـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــى العهـ ـ ـ ـ ِـد الـ ـ ـ ــذي كان بين ـ ـ ـ ــنا

فـ ـ ــإنِّ عـ ـ ــى مـ ـ ــا تعلمي ـ ـ ـ ـ ـ َن مـ ـ ــن العهـ ـ ـ ِـد

وهنــا وجدنــا أ َّن نَفــس الشــاعر امتـ َّد يف هــذه األبيــات ـ مــع قرصهــا ـ لوصــف الحالــة العاطفيــة ،مــا يعطــي انطباعـاً
بــأن الشــاعر مل يكــن خاضعـاً عنــد نظمهــا لحالـ ٍة شــعورية انفعاليــة ،وهــو مــا يؤيــده قولــه يف أول األبيــات (كتبــت)،
بعكس ما يوحي به قوله يف الرجز وهو من البحور الرسيعة:
ع َّذ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب
ـك مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الغض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

فز فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يت يف صعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ـب
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريت يف َ
صبـ َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

جو هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ة

أو قوله يف مجزوء الكامل ،وهو من البحور القصرية أيضاً:
ـذاب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فراقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ْ
ـتياقك
س ـ ـ ـ ـ ــكرا ُن م ـ ـ ـ ـ ــن خم ـ ـ ـ ـ ـ ِر اش ـ ـ ـ ـ ـ
جملة كرياال
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ـت كواك ُبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـت ثريَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُه ـ ال ُغ َّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

مبث ـ ـ ـ ـ ــلِ ن ـ ـ ـ ـ ــوء الرثي ـ ـ ـ ـ ــا الرائ ـ ـ ـ ـ ــح الغ ـ ـ ـ ـ ــادي

ب ـ ـ ــى الوحيـ ـ ـ ـ ُد ب ـ ـ ــى ال َّزا ه ـ ـ ــي وقبَّتُـ ـ ـ ـ ُه

كل ذ لُّ ـ ُه با د ي
ٌ
وا ل َّنه ُر وا لتا ُج

بعض من أهم الظواهر األسلوبية يف شعر الغزل عند املعتمد؛
هذه
ٌ
وامل ُالح ُ
ظ يف أسلوبه أن مفرداته سهلة ،بسيطة و ُمتداولة ،ال تعقيد فيها وال إغراب ،وال سعي فيها لصياغ ٍة
ـب ُمع َّقــد ،بــل كان اســتخدامه لأللفــاظ والرتاكيــب اســتخداماً بســيطاً ســهالً ،قريبـاً مــن لغــة الحيــا ِة
غريبـ ٍة ،أو تركيـ ٍ
اليوميــة املعيشــة ،دون اســتخدامٍ للعامــي املبتــذل ،أو األعجمــي مــن اللغــة اإلســبانية املتداولــة ،وقــد كانــت لغــة
الشاعر سهلة يف توضيح املعاين والصور ،مام يعكس بساطة وسهولة وترف الحياة التي كان يعيشها صاحب
هذا الشعر ،كام يعكس ـ يف معظمه ـ بساطة التجربة الشعورية العاطفية عنده ،وقد ترجع سهولة هذا املعجم
إىل أن شــعره الغــزيل كان ـ يف أكــره مرتجـاً ـ وأُلقـ َـي يف مجالــس منادمـ ٍة وغنــاء ،ولــذا جــاءت األســاليب والصــور
متامشــي ًة مــع مــا يقتضيــه االرتجــال ومجالــس اللهــو والطــرب والغنــاء مــن ســهولة وبســاط ٍة وعفوي ـ ٍة وظـ ٍ
كل
ـرف يف ِّ
يشء ،ولــذا خــرج هــذا الغــرض ـ يف معظمــة ـ يف مقطعــات قصــرة،
وال ب ـ َّد مــن التنويــه هنــا إىل أن الظــرف والبســاطة والســهولة وعــدم التعقيــد ،كانــت ســم ًة للحيــاة األندلســية
بشــكلٍ عــامٍ وللحيــاة األدبيــة بخاصــة ،لظــروف البيئــة والطبيعــة الخالبــة الخصبــة ،ولظــروف املجتمــع الــذي اندمــج
فيــه العنــر العــريب مــع غــره مــن العنــارص ،إضافـ ًة إىل شــغف األندلســيني بالغنــاء ،وتطويعــه للُّغ ـ ِة واألوزان مبــا
يتــاءم مــع هــذا الفــن ،وقــد وجدنــا أن اختــاط العــرب بالرقيــق الفــاريس والــريك وغــره يف العــر العبــايس تــرك
أثرا ً يف ميل املشارقة إىل السهولة اللغوية ،وهذه السهولة أصبحت سم ًة أساسية طبعت املجتمع األندليس
ـ الــذي ُو ِجـ َد يف بيئــة غــر عربيــة ـ بطابعهــا.

أهم الظواهر املوسيقية يف شعر الغزل عند املعتمد

ت ُع ُّد موسيقى الشعر من أهم عنارص تشكيل النص فال ب َّد يف الشعر إضاف ًة إىل جامل املعنى ،وعذوبة اللفظ
ـتمل عــى القافيــة
وقــوة الخيــال مــن املوســيقى،فالوزن”أعظم أركان حــد الشــعر وأوالهــا بــه خصوصية،وهــو مشـ ٌ
ـب لهــا رضورة”( )50والنغــم املوســيقي يف الشــعريتأىت مــن اإليقــاع الداخــي املتولــد مــن النســق يف األلفــاظ
وجالـ ٌ
والرتاكيــب ،والخارجــي يف العــروض والقافيــة ،وقــد يتظافــريف القصيــدة اإليقــاع الداخــي والخارجــي ،فيــري
املوســيقى يف النــص اإلبداعــي ،وبالنظــر إىل موســيقى شــعر الغــزل لــدى املعتمد،وجدنــا أن مــن أكــر البحــور
التــي نظــم فيهــا يف هــذا الغــرض :الطويــل ،والبســيط ومجزوءالبســيط،والكاملومجزوء الكامل،والرسيــع واملنــرح
والخفيــف واملجتث،والرمــل والرجز،واملتقارب،وقــد تراوحــت البحــوريف كــرةأو قلــة اســتخدامها ،وهــي ـ عــى
التقريــب ـ مــن األكــر فاألقــل اســتخداماً :بحــر الطويــل  % 25’48ـ وبحــر الرسيــع  % 16’34ـ والكامــل  % 16’34ـ
واملتقــارب  %10’09ـ والرجــز  %6’73ـ والبســيط  %5’ 76ـ ومجــزوء الكامــل  %4’32ـ والرمــل  %3’36ـ والخفيــف
 %3’36ـ واملنــرح  %1’92ـ واملجتــث  % 1’92ومجــزوء البســيط .%1’44
وقــد جــاء غــزل املعتمــد يف معظــم بحــور الشــعر ،ومل ينظــم يف بحــور املديــد والهــزج واملضــارع واملقتضــب،
والبحــران األخــران نــادران أو ال وجــود لهــا يف األوزان كــا قــرر األخفــش( )51وأكــر شــعره الغــزيل يف الطويــل ثــم
الرسيــع ثــم الكامــل ثــم املتقــارب وهكذا...وهــي أكــر البحــور الشــعرية التــي نظــم فيهــا الشــعراء ،وقــد جــرى يف
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

س ـ ـ ـ ـ ــي تعلم ـ ـ ـ ـ ــي إن كن ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت غ ـ ـ ـ ـ ــر عامل ـ ـ ـ ـ ـ ٍة

ب ـ ـ ــأن لي ـ ـ ــس يف حب ـ ـ ــي لغ ـ ـ ـ ِ
ـرك مطمـ ـ ـ ـ ُع

فقــدم الجارواملجــرور وأ َّخــر (مطمع)ألنــه اهتــم بنفــي الحــب للغري،وفيــه تأكيـ ٌد عــى حالــة اإلخــاص يف قلبــه ملــن
يحــب ،وجــاء االعــراض ـ إن كنــت غــر عاملـ ٍة ـ ألنــه أراد التنبيــه إىل أن املحبوبــة عاملــة فاعــرض بهــا ليســتدرك،
ومن الظواهر األسلوبية يف غزل املعتمد تكرار حرف النداء(يا) وهو مام يكرث يف أسلوبه ومن ذلك قوله:
ر
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كوكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً إذا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأً إذا نَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظَ ْر

ـس ال َّروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـت له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـح س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ْر
هبّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ربَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اللحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـظ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد وثاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً إ ْذ فتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر

وقوله:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنِ واإلحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َر ال َّدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجي

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاالً صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ج
بالط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثَ الهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ

ي ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــاالً حس ـ ـ ـ ـ ـ َن خ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ــا رش ـ ـ ـ ـ ــا

غنـ ـ ـ َـج لحـ ـ ــظ ،يـ ـ ــا قضيب ـ ـ ـاً لـ ـ ــن قـ ـ ــد

وقد يكرر األفعال ـ وإن كان بصورة قليلة ـ ومنه قوله:
ـت :متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ترحمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي؟
قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـال وال طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـول األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد

ـت فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أيأست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِة ..قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

أم ـ ـ ــا وجـ ـ ـ ـدَتْ ع َّن ـ ـ ــا الش ـ ـ ــئون ُمع َّرج ـ ـ ــا؟

خطوب النوى بُ َّدا؟!
وال وجدت م َّنا
ُ

ومــع أن التكــرار يُــري األســلوب ،ويكســبه تقســيامً وموســيقية أكــر ،وبخاصــة يف الغــزل حيــث يــدل عــى التشــوق
يحسـ ُن يف غــرض الغــزل ،ألنــه يوحــي برغبــة الشــاعر يف التنفيــس عــن
واالســتعذاب كــا ذكــر بــن رشــيق( )49وهــو مــا ُ
أحاســيس الحــب بتكــرار اســم مــن يهــوى وتكــرار مناداتــه ،أو تكــرار مــا يتصــل بهــذا الشــعور مــن حــروف أو أفعــال أو
الخاصــة األســلوبية كانــت قليلــة يف غزليــات املعتمــد ـ إذا اســتثنينا حــرف النــداء ـ ورمبــا يرجــع
أســاء ،إال أن هــذه
ّ
ذلــك إىل أن وجــده مل يكــن عميقـاً ،وولَ َعــه مل يكــن شــديدا ً ،ولــذا كانــت هــذه الظاهــرة األســلوبية باهتــة الحضــور
جـ ُع فيهــا
يف غزلــه ،عــى عكــس مــا كانــت عليــه يف شــعر األرس والرثــاء عنــده ،ومــن ذلــك مثـاً أبياتــه التــي كان يتو َّ
عــى فــراق قصــوره ومنهــا :املبــارك والوحيــد والزاهــي...
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك يف إثراب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عبَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِد

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالنٍ وآس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِد
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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فواللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال أنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـك أذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر موضعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ـفك نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
لديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وال أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـوك أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ُع

ُّ
مم أثرى املعنى بزيادة التأكيد،
وقد أضاف الشاعر يف هذا البيت إىل التأكيد بالقسم تكرار(ال
أنفك) م َّرتنيَّ ،
كام أن اســتخدامه الفعل (أنزع)أعطى الصورة حيوي ًة وحركة .وقد راوح الشــاعر يف اســتخدام األســاليب الخربية
واإلنشائية ،يقول املعتمد:
ـت زي ـ ـ ـ ـ ــاريت
ش ـ ـ ـ ـ ــكوت وس ـ ـ ـ ـ ــح ٌر ق ـ ـ ـ ـ ــد أغبَّ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

فج ــاءتْ به ــا ال ُّنعم ــى الت ــي ُسـ ـ ِّميت بل ــوى

في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا علَّت ـ ـ ـ ـ ـ ــي دوم ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ فأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت حبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة

ـارب س ـ ـ ـ ــمعاً م ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ــدايئ والش ـ ـ ـ ــكوى
وي ـ ـ ـ ـ ّ

ـت الزيــارة) وعادتــه عندمــا مــرض ،ولــذا انقلبــت العلــة البلــوى إىل نعمــة هنــا
يذكــر الشــاع ُر أن املحبوبــة قــد (أغ َّبـ ْ
ألنهــا جعلــت املحبوبــة تــزوره ،واالســتعارة هنــا يف قوله(فجــاءت بهــا ال ُّنعمــى) أض َفــت عــى الصــورة حيــا ًة وحيويــة،
ففــي مجــيء النــدا ِء املتضمــن ترج َّيـاً وطلباً(يــا علتــي دومــي) ثــم الجملــة االعرتاضيــة الخربيــة ـ فأنــت حبيبـ ٌة ـ التــي
كل هــذا أكســب البيتــن
أفــادت تقريــر الحــال ،ثــم ال ُّدعــاء بــأن تــدوم هــذه العلــة ،واملطابقــة بــن نعمــى وبلــوىُّ ،
تنوعـاً وثــرا ًء ،ومــن أمثلــة ذلــك أيضـاً قولــه:
لـ ـ ـ َ
ـك الل ـ ـ ـ ُه ك ـ ـ ـ ــم أودعـ ـ ــت قلبـ ـ ـ َـي مـ ـ ــن أىس

وك ـ ـ ــم ل ـ ـ ــك ماب ـ ـ ــن الجوان ـ ـ ـ ــح ِم ـ ـ ــن كَلْ ـ ـ ــمِ

ـرب ملهجتـ ـ ـ ــي
لحاظُـ ـ ـ ــك طـ ـ ـ ــول الدهـ ـ ـ ـ ِر حـ ـ ـ ـ ٌ

أال رحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة تثني ـ ـ ـ ـ ـ ــك يوم ـ ـ ـ ـ ـ ـاً إىل س ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي؟

وقــد يُحــدث الشــاعر يف األســلوب تقدميـاً وتأخــرا ً ،فاملبــدع للنــص يقــوم برتتيــب الــدوال فيــه تقدميـاً وتأخــرا ً تبعـاً
فصــل عبــد القاهــر الجرجــاين وبشــكل دقيــق يف ذلــك يف كتابــه دالئــل
للمعنــى واملغــزى الــذي يطمــح إليــه ،وقــد َّ
ري الفوائد ج ُّم املحاسن واسع الترصف بعيد الغاية ال يزال يفرتُّ لك عن بديعة ويُفيض
اإلعجاز ،فذكر أن
ٌ
َّه”باب كث ُ
()48
()47
بــك إىل لطيفة” فهم”يقدمــون الــذي بيانــه أهــم لهــم وهــم بشــأنه أعنــى وإن كانــا جميعـاً يهامنهــم ويعنيانهــم”
فرمبــا قُ ـ ّد َم اللف ـ ُ
ظ ألهميتــه ،أو لفــت النظــر إليــه ،أو التشــويق للمتأخــر ،أو تقويــة الحكــم وتقريــره أو تخصيصــه...
ومــا إىل ذلــك ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك قــول الشــاعر:
ُر ُّد وا بر ّد كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َم حشا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة

مل تب ـ ـ ـ َـق ل ـ ـ ــوال أن فيك ـ ـ ــم مطمع ـ ـ ــا

أي (لوال أن مطمعاً فيكم) ولكنه قدم الجار واملجرور (فيكم) ألنه األهم واألوىل ،وهو املخصص باملطمع،ويف
ذلك دالل ٌة عىل شـ َّد ِة التعلُّق مبن يحب،وقوله:
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحييل لب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـعد الد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِر

ف ـ ـ ــإ ين م ـ ـ ــع ا لبـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـعد ال أ س ـ ـ ــتحيل

قــدم (مــع البعــد) للفــت النظــر إىل أن التحــول ال يكــون حتــى ولــو بَ ُع ـ َد املحبــوب،والءم بــن اإلنشــاء والخــر يف
قوله(التســتحييل) الــذي تض َّمــن ترجي ـاً وطلب ـاً و(ال أســتحيل) وفيــه نفـ ٌـي لحالــة االســتحالة عــن قلبه،ومنــه أيضــا:
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

ٍ
باستعطاف وتذللٍ مح َّبب:
ومن النداء إىل الطلب
فرتفَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـق مبدن ـ َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـف أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه

يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ِد القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب والحدق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات

فاستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغفري اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الظلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يل

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإ َّن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أظل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم يستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغف ُر

أقيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى العهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بينـ ـ َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا

وال تستحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِل البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعاد

س ـ ـ ـ ـ ــي تعلم ـ ـ ـ ـ ــي إن كن ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ر عامل ـ ـ ـ ـ ـ ٍة
ـت غ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ب ـ ـ ـ ـ ــأن لي ـ ـ ـ ـ ــس يف حب ـ ـ ـ ـ ــي لغ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـرك مطم ـ ـ ـ ـ ـ ُع

وما إىل ذلك من خضو ٍع ُمحبَّب يُ ِ
ب الغزل رقَّة ،ويظهر هذا الخضوع يف االستفهام أيضاً:
كس ُ
ـت  :مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تر حمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ؟
قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َل  :وال ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـول ا أل بَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد

ناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
أأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ُم ظبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً يف ضلوعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كِ ُ

وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َر متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامٍ يف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي َمط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالِ ُع ْه

مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أُ د ا َو ى ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ا

ِ
ر
ك ا لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َع من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وا لب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

أسلوب شائع يف الغزل:
كث الشاعر من الدعاء بالوصل ،كام يطلب من الله أن يعفو عن املحب الظامل ،وهو
ويُ ِ ُ
ٌ
رب ع ِّجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّ

ـكل إىل شكلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
ب الشَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّر ِ

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه

ـب هائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمٍ في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
يف ظُل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمِ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّ

كل حالـ ـ ـ ـ ـ ٍة
عفـ ـ ـ ـ ــا اللـ ـ ـ ـ ـ ُه عـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــح ٍر عـ ـ ـ ـ ــى ّ

وال ُح ِ
ـبت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها أن ـ ـ ـ ـ ـ ــا وا ِج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ويتمنى الوِصال:
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي لُقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك يف ك ُّل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

فياليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أين أُعطَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي

ـت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـخْيص يك ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن الكت ـ ـ ـ ـ ـ ــا
في ـ ـ ـ ـ ـ ــا ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاحرة
ب فتلحظُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه املقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُة َّ
َ

ومن التمني إىل اإلقسام عىل املحبوب أالَّ يرتكه ،واإلقسام له بأن الحب ساك ٌن قلبه:
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودادي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي

يف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي ال تدعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد

والل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إالَّ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى

ـوى يف جن ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يص ُغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ُّ
كل ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

ـواك ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال أ َّن طيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌر

ـت طع ـ ـ ـ َم رقـ ـ ـ ــادي
ـب يل م ـ ـ ــا ذق ـ ـ ـ ُ
يف الغ ـ ـ ـ ّ

واملعنــى هنــا إن دار كثــرا ً عــى ألســنة الشــعراء إالَّ أ َّن اســتخدام املعتمــد ألســلوب القســم ،واالســتثناء ب(لــوال)
ِ
مقسـاً أيضـاً:
أغنــى املعنــى ،ويقــول
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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وقد تُسبق األفعال املاضية مبؤكدات توحي بأن املتلقي بحاجة إىل تأكيد الخرب ،لتقرير املعنى املراد:
(ق ـ ـ ـ ــد ط ـ ـ ـ ــال لي ـ ـ ـ ـ ُـل الهج ـ ـ ـ ــر) فا ج ـ ـ ـ ـ ــعل لن ـ ـ ـ ــا

و صلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـك يف آ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج َر ا

(إنِّ رأيتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك يف املنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ضجيعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)

ِ
ـاعدك الوثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر ِوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
وكأ َّن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وقد يستخدم الشاع ُر املضارع املنفي ،مام يفيد تحقق الفعل واستمراره:
(أفدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ينفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـك يل ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملا)

رب ال يُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ظُلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِمه
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِّ

ـرب الوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل في ـ ـ ـ ـ ـ ــا بينن ـ ـ ـ ـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ً
ال يغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

لـ ـ ـ ـ ــو كنـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت واجـ ـ ـ ـ ــد ًة مثـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي أ ِجـ ـ ـ ـ ـ ُد

فـ(يغــرب) املضــارع ُس ـبِق بالنفــي ،كــا ُســبق اســم الفاعــل (واجــدةً) بكنـ ِ
ـت ،وبُني ـ ُة الــرط هنــا فيهــا تقدي ـ ٌم
وتأخــر (لــو كنـ ِ
ـت واجــد ًة مثــل الــذي أجـ ُد اليغــرب الوصــل) وقــام بالتقديــم والتأخــر ألنــه أراد التنبيــه ولفــت النظــر
إىل املُقـ َّدم بــأن هــذا اليحصــل (وهــو ذهــاب الوصــل) لــو تحقــق فعـ ُـل الـ ِ
ـرط وهــو الحــب،
ويستخدم الشاع ُر األفعال املضارعة ليدل عىل تجدد أمر الحب يف نفسه وقلبه:
يُذكِّرنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك الغص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُن يهت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّز عندمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـب نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٌم والغزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطل ُع
يه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ

إىل غــر ذلــك مــن اســتخدام الشــاعر لألســاليب الخربيــة مبــا يناســب املعــاين ودالالتهــا يف نفــس الشــاعر،
أمــا مــن حيــث األســاليب اإلنشــائية وهــي مــاال يحتمــل صدق ـاً وال كذب ـاً ،فقــد وظَّفهــا الشــاع ُر مبــا يُــري الناحيــة
ـب األســلوب تلون ـاً وتنوع ـاً عاطفي ـاً ،مبــا يف هــذه األســاليب مــن نــدا ٍء للمحبوبــة ،ويُع ـ ُّد النــداء
الشــعورية ،ويُكسـ ُ
مــن أبــرز الظواهــر األســلوبية يف غــزل املعتمــد:
َّت
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالً إذا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا يل ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل ْ

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي ُدجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُة الُكُرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـات

ـب الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنِ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

أزرى

ب
ا لشُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه ِ

ـت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــؤا َد مح َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة سل َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

أو مل ير ِّوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاسل
ـك الهزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـمس الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أيُّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

قلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج

ـت النفـ ـ ــس واخـ ـ ـ ِ
أسـ ـ ــح ٌر ظلمـ ـ ـ ِ
ـرت فرقتـ ـ ــي

فج َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـعت أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاين وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ُد

ـت دنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّوهم ووِصاله ـ ـ ـ ـ ــم
ي ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن ثكل ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الش ـ ـ ـ ـ ـ ــجوب ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ُد
فب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ

ب ُز ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر

وإذا نادى املحبوبة بالشمس والكوكب والهالل ،فإنه ينادي العذول بهذه ،يف إشار ٍة توحي باإلهامل التام:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ك ِّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإين عاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـق
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

ـواي عنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاذل
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ُّد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

والحرمــان مــن املحبــوب ،أو الشــكوى مــن الهجــر الــذي ال يعقبــه وصــال ،أو اإلهــال الــذي ال يعنــي الــدالل ،فلــم
يعــانِ مــا يعانيــه املحبُّــون امل ُ َّعذَّبون،وبذلــك فقــد عكســت أبياتــه صدقـاً يف التنــاول لحياتــه املرتفــة املن َّعمــة التــي
وجــدت مــا تريــد ملــك يديهــا ،فخرجــت معــر ًة عــن تجاربــه العاطفيــة البســيطة التــي مـ َّر بهــا.
أه ُّم الظواهر األسلوبية يف غزل املعتمد:
ن بهــا الشــاع ُر عــن نفســه ،ف ُيظهـ ُر مــن خاللهــا معانيــه
تُ َّعـ ُّد اللغــة مــن أهــم عنــارص العمليــة اإلبداعيــة التــي يُبـ ُ
وأفــكاره وصوره،ولــذا فــإن النظــر يف األســلوب”يعيننا بشــكل ملحــوظ عــى الوصــول إىل الطريقــة التــي يســلكها
املبــدع يف عملــه اإلبداعــي ،إذ أنــه يبــدأُ باختيــار دوال مــن بــن مجموعــة دوال مفــردة متعــددة ،ثــم يــرع بعــد ذلــك
قســم البالغيــون الــكالم إىل خـ ٍ
ر وإنشــاء ،والخـرـ
يف اختيــار صيغــة نحويــة معينــة يضــع فيهــا تلــك الدوال”()46فقــد َّ
كام نعلم ـ ما يحتمل التصديق والتكذيب،أما اإلنشاء فال يحتمل تصديقأً وال تكذيباً،وقد توزعت الجمل الخربية
واإلنشــائية يف أســلوب املعتمد،ومــن أمثلــة األســاليب الخربيــة عنــده:
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َم علين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد

وا بتال نَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ُه ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد

ـذاب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فراق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرا ُن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر اشتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقك

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ِخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّـل م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد خليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ِه

مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل اعت ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍد م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــؤا ِد مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّم ِد

ـت جا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ا لو ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح
ُعلِّ ْق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

تخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـال ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أس َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة وبوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر

رس اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى نف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف َع َّذبَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َها
أ َ

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا ِع فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم أُ ِطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـق منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا

ـت وعنـ ـ ــدي مـ ـ ــن فراقـ ـ ــك مـ ـ ــا عنـ ـ ــدي
كتبـ ـ ـ ُ

ويف كَب ـ ـ ــدي م ـ ـ ــا في ـ ـ ــه م ـ ـ ــن لوعـ ـ ـ ـ ِة الوج ـ ـ ــد

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خطَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُم إالَّ وأدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي

تخ ـ ـ ـ ُّ
ط كت ـ ـ ــاب الش ـ ـ ــوقِ يف صفح ـ ـ ــة الخ ـ ـ ـ ِّد

ـاب املج ـ ـ ـ ـ ـ ــد زُرتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك طيَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ِط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

عمي ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ً ك ـ ـ ـ ـ ـ ــا زا َر النـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ُ
ورق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ِد

وكانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجوين باقرتابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك نُ َّزحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فه ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن مل َّـ ـ ـ ـ ـ ــا أن نأي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت ش ـ ـ ـ ـ ـ ــواه ُد

ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتلذي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرد مائـ ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بعدنَ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فبعـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـدك مـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــدري متـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــا ُء بـ ـ ـ ـ ــار ُد

وقــد ألقــى الشــاعر الخــر دون مؤكـ ٍ
ـدات مبــا يفيــد بــأن املتلقــي ليــس بحاجــة إلثبــات مــا يرمــي إليــه الشــاعر،
فالحرمــان مــن النــوم والعــذاب مــن الفــراق وأرس الهــوى للنفــس ولوعــة الوجد،والشــجون ،ال تســتوجب مــا يثبتهــا
ألنهــا دالئــل حــب ظاهــرة عنــد الشــاعر،
وقــد اســتخدم الشــاع ُر يف جملــه الخربيــة األفعــال املاضيــة بكــرة إلفــادة وقــوع عاطفــة الحــب يف نفســه ومــن
مثــل ذلــك قولــه:
ُولِ ـ ـ ـ ـ ـ َـج الف ـ ـ ـ ـ ــؤا ُد ف ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــى أن مين ـ ـ ـ ـ ـ ــعا؟

ولقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن ِ
ـت فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أُ ِر ْد أن أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم َعا
ُص ْحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

جملة كرياال
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ولك ـ َّن تقاليــد املجتمــع اإلســامي الشــديدة الرقابــة عــى الزوجــات ـ كــا قــال ـ هــي كذلــك عــى كل مــا لــه صل ـ ٌة
بالحرمــات ،وليــس الزوجــات فقــط؛ وحقـاً فــإن املــرأة األندلســية كانــت تتمتــع بالحريــة ،ألن الشــخصية األندلســية
ـ امــرأ ًة أو رجـاً ـ هــي مــا مييــز اإلنســان األندلــي ،ولــذا فــإن هــذا املجتمــع الشــديد التنــوع يف األعــراق واألديــان،
بــرزت فيــه النســاء ،وكان لهــن دو ٌر ف َّعـ ٌ
ـال يف هــذا املجتمــع ـ حرائـ َر وإمــاء ـ ولكننــا ال منيــل إىل التفســر الــذي ذكــره
هــري برييــس ،بــأن الرقيــب ـ أو الــزوج ـ كــا قــال مل يكــن لعبــة خيــا ٍل ـ عــى حــد تعبــره ـ ونــرى أن هــذا التفســر غــر
كل مــا يعانيــه الشــعراء يف شــعرهم واقعـاً حقيقيـاً ،فذكــر الرقيــب هنـاـ
صحيــح فيــا يختــص بأمــور الشــعر،فليس ُّ
كــا نعتقــد ـ خيـ ٌ
ـال محــض ،ألنــه قــد جــرت العــادة عنــد الشــعراء عــى اســتخدام معنــى الرقيــب يف اإلشــارة إىل
تجشُّ ــمِ املحبــوب املخاط ـ َر يف ســبيل الوصــول إىل مــن يحــب ،وليــس بــازمٍ أن يكــون الرقيــب شــخصاً واقعي ـاً ـ
وبخاصــة يف مثــل حــال املعتمــد ـ فهــو تقليـ ٌد متبـ ٌع يف أكــر شــعر الغزل،وقــد جــرى املعتمـ ُد عــى طريقــة الشــعراء
فيــه،أمل يذكــر الصـ َّد والهج َروالفـ َ
ـراق والدمــوع وصفــرة الجســم ونحولــه ؟! وهــل كان املعتمــد يصـ ُـف حــاالً واقعـاً مــن
عــدم رشب املــاء البــارد بعــد الفــراق ؟:
ف ـ ـ ـ ــإن تس ـ ـ ـ ــتلذِّي ب ـ ـ ـ ــر َد مائ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك بعدن ـ ـ ـ ــا

فبع ـ ـ ِ
ـدك م ـ ــا ن ـ ــدري مت ـ ــى امل ـ ــا ُء ب ـ ــار ُد

أو يف قوله:

الدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍر قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ُه واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل

والجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍل ثوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ُر

أو قوله:

م ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ َّ
ـك أين هائـ ـ ـ ـ ـ ٌم ب ـ ـ ـ ــك ُمغـ ـ ـ ـ ـ َرم

فعـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ِ
ي دالئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
ـواك لـ ـ ـ ـ ـ ُه عـ ـ ـ ـ ـ َّ

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٌن كس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته صف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٌة ومدامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌع

هطلـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــحائبها وجسـ ـ ـ ـ ٌم نـ ـ ـ ـ ـ ــاحل

إنه شاع ٌر َغزِل يلتقط املعنى ويعرب عنه بالصورة الشعرية التي تعكس دواخله ،والشاع ُر ال يكون شاعرا ً لو كان
الوصف الواقعي دون غاللة الخيال الرقيقة التي تُخرج املعنى والصورة أجمل وأوقع،فلو كان املعتمد
عملُه هو
ُ
حقـاً ذابــل الوجــه ،جــاري الدمــع ،نحيــل الجســم هزيلــه ،وهــذه حالــه يف لياليــه :يشــكو الفــراق ،ويتمنــى الوصــال،
فكيـ َـف أدا َر مملكـ ًة وقــام بشــئون دولــة؟! إمنــا هــي ـ يف معظمهــا ـ صــو ٌر ومعــانٍ جــرت عــى األلســنة ،وناســبت حالــة
الشــاعر الشــعورية ،فــأدار عليهــا معــاين شــعره،وإالَّ فكيــف يصــف الحــب دون أن يصــف مــا يتعلــق بــه مــن مشــاعر
الوجــد والشــوق ،والرغبــة يف الوصــل ،وذم الهجــر ،والتغنــي بــدالل املحبوبــة وظلمهــا ،وشــقاء املحــب وعذابــه،
ولــذا فــإن املعتمــد مل يكــن ـ كــا نعتقــد ـ يصــف واقعـاً محضـاً عندمــا ذكــر الرقيــب ،وإمنــا كان محــض خيــا ٍل وظفــه
الشــاعر الســتكامل الصــورة الفنيــة عنــده.
مــا ســبق ..يتضــح لنــا أن الصــورة عنــد املعتمــد بســيطة وسلســة ،وهــي ـ يف مجملهــا ـ تفتقــد إىل العمــق
يف التنــاول ،وليــس املقصــود ـ مــن وجهــة نظرنــا ـ اإلغــراب والتعقيــد ،بقــدر مــا نعنــي عمــق التجربــة الشــعورية ،أي
تعميــق املعــاين عــن طريــق تعميــق الفكــر والشــعور ،ومــا ينتجــه ذلــك مــن صــو ٍر شــعرية متجــددة يف الطــرح ،ورمبــا
كان انتفــا ُء عمــق املعــاين والصــور يرجــع يف مجملــه إىل بســاطة التجربــة مــا انعكــس عــى أســلوب التنــاول؛ فــإذا
ـب ُمـرَف ،وإذا صـ َّو َر الفــراق فهــو فــراق دالل يعقبــه وصــال ،فهــو إن اتســعت قصــوره
كان املعتمــد محبـاً فهــو محـ ٌّ
لهــذا العــدد الكبــر مــن النســاء فكيــف بقلبــه! ولــذا ...فإننــا إذا ملســنا صــدق املشــاعر لديــه يف أبياتــه يف اعتــاد
أو ســحر ،أو جوهــرة ،فهــن بالتــايل ملــك يديــه ،ولــذا فليــس لديــه مــن التجــارب الشــعورية مــا يجعلــه ينطــق باللوعــة
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

ـب ومطابق ـ ٍة يف الصــورة ،وجــاء التصويــر يف البيــت الرابــع مرتبط ـاً بــاألرض يف
يف تقســيمٍ جميــلٍ للمــكان ،وترتيـ ٍ
قوله(:مخضبــة األرداف مجدبــة الخــر) فاملــرأ ُة عنــده تُ َثِّــل األرض يف جدبهــا وخصبها،فقــد كانــت الطبيعــة
عنــد الشــاعر ـ كــا عنــد غــره مــن الشــعراء ـ وبخاصــة يف األندلــس مصــدرا ً مهـاً مــن مصــادر الصــورة ،اســتقى منهــا
الشــعراء ،وأكــروا مــن الربــط بينهــا واملــرأة ،ملــا بينهــا مــن التشــابه يف الجــال والخصوبــة وغريهــا ...فكثــرا ً مــا
يســتقي الشــعراء مــن الطبيعــة يف وصــف املــرأة وكثــرا ً أيضـاً مــا يخلعــون عــى الطبيعــة مــن أوصــاف املــرأة ،وبعــد
التقســيم األول ملنــازل اآلســاد والبيــض ،أت َبــع ذلــك مطابقـ ًة بــن البيــض والســمرـ وهــن جواريــة ـ والســيوف والرمــاح
ـ وهـ َّن ُعـ ّدة الحــرب ـ ملــا لهـ َّن مــن ذات الفعــل ،وهــو القتــل والســفك ،وهكــذا تنفتــح الــدوال ،فاســتدعاء املــكان
املشــبع بالذكريــات ـ شــلب ـ يســتحرض يف األبيــات التاليــة مجالــس األنــس فيــه ـ فقــد قــى يف شــلب أيــام لهـ ٍو
ٍ
بوصف للمرأة التي نعم بِها ،فهي عندما نضت ثيابها كانت كالزهرة التي
وهناء ـ فجاءت األبيات الثالثة األخرية
انشــق الكــام عنهــا (وهــو وعــاء الطَّلــع وغطــاء ال َّنــور) ،وقــد ن ِعــم بهــا وتعاطــى وإياهــا كــؤوس الغــرام والــراب ،ثــم
ـرب مــن ثغرهــا ،ويطربــه ترجيــع
تــأيت الصــورة يف تناقــلٍ للحــواس بــن الــذوق والنظــر ،فهــو يــرب مــن لحظهــا كــا يـ ُ
الوتــر يف عنقهــا (الطــى) كــا يطربــه نغـ ُم البــر وأراد القطــع ،فهــو ال ينــى هنــا التَّغنــي بقوتــه وبأســه،يف معــرض
ذكــره للهــوه وأنســه ،فكــا أن الغنــاء يخــرج مــن العنــق فيطربــه ،فكذلــك صــوت قطــع األعنــاق ،وإن كان ذكــره للقطــع
مــا هــو غــر مالئــمٍ لصــورة األنــس ،فــإن ذلــك قــد يعــود لحالــة نفســية مــن الشــعور بالتفــوق ،والرغبــة يف تأســيس
ـوي يف الحــرب يســتهويه قــر ُع الســيوف ،كــا تســتهويه مجالــس األنــس والطــرب.
معنــى أنَّــه قـ ٌ
ويقول أيضاً:
ثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعتها ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارتنا

ِ
ـب وخـ ـ ــوف
خـ ـ ــوف ال َّرقيـ ـ ـ ِ
الحاسـ ـ ـ ِـد ال َح ِن ـ ـ ــقِ

ي ومـ ـ ـ ـ ــا
ضـ ـ ـ ـ ــو ُء الجبـ ـ ـ ـ ـ ِ
ن ووسـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـواس الحـ ـ ـ ـ ـ ّ

ِ
تح ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
معاط ُفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها م ـ ـ ـ ـ ـ ــن عنب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر َع ِب ـ ـ ـ ـ ـ ــقِ

ـب الجبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َن ِب َفض ـ ـ ـ ـ ــلِ ال ُك ـ ـ ـ ـ ـ ِّم تستـُ ـ ـ ـ ـ ـ ُره
هـــــ ِ

ي تنز ُع ـ ـ ـ ـ ـهُ :م ـ ـ ـ ـ ــا حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ُة الع ـ ـ ـ ـ ــرقِ ؟
والح ـ ـ ـ ـ ـ َ

ذكــر الشــاع ُر هنــا الثالثـ ُة التــي منعــت املحبوبــة مــن الزيــارة خــوف الرقيــب والحاســد :ضــوء الجبــن ووســواس
الحــي ورائحــة الجســد ،فــإذا اســتطاعت أن تســر جبينهــا املــي َء بك ِّمها،وتنــز َع حليها،فــاذا تفعــل بالعــرق
ـال يف قولــه (ثالثــة) ثــم تفصيـ ٌـل يف الصــورة ،مــع توظيـ ٍ
الــذي يفــوح منهــا عنــرا ً،ويف هــذه األبيــات إجـ ٌ
ـف
الخفي
الصوت
للصوت(وسواس) وهو صوت الحيل مبا يوحي بالرسية والتَّكتُّم ،ألن هذه الكلمة تعني ـ أيضاً ـ َّ
َّ
ر مثــل املعتمــد بالخــوف عــى
وحديــث ال َّنفْس،يقــول هــري برييــس يف هــذه األبيات”كيــف ميكــن أن يشــعر أمـ ٌ
()44
محبوبــه مــن الرقيــب والــوايش ؟! سـ ٌ
ـؤال ميكــن أن يعــرض لنــا دون أن نكــون مطالبــن بالــرد عليــه اآلن” ثــم يقــول
بعــد ذلك”الرقيــب هــو الرجــل الــذي لــه الواليــة األوىل عــى املــرأة طبق ـاً للرشيعــة اإلســامية ،وهــو الــزوج غالب ـاً
زوج غيــور ،وهكــذا يف هــذا
عندمــا تكــون املــرأة حــرة ،وأحيانـاً موالهــا عندمــا تكــون قينــة ،ولكــن مــا أخــاف املعتمــد ٌ
املجتمع اإلسالمي البالغ الرصامة فيام يتصل بالزوجات الرشعيات،فإن املرأة املتزوجة تتلقى التكريم من رجلٍ
ليــس زوجهــا ،هــل مــا يقولــه الشــعراء محــض خيــال ،أم عــى النقيــض كانــوا يفعلــون عكــس العــادات الجاريــة ،منيــل
إىل االعتقــاد بــأن مــا قالــوه مل يكــن كلــه لعبــة خيــا ٍل منهــم وهنــا نجــد برهانـاً آخــر عــى الحريــة التــي كانــت تتمتــع بهــا
()45
ـر هــري برييــس الرقيــب الــذي قصــده املعتمــد بالــزوج!
املــرأة األندلســية يف القــرن الحــادي عــر” فقــد فـ َّ َ
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧

183

ج أو ُغ ْفــل ال عالمــة فيــه ،حتّــى تــراءى للنواظــر ُمعلــا ،أي بــدا
منــح الشــاع ُر الليــل مــن صفــات الثــوب ،فهــو دا ٍ
ـت ثـ َّم محـ َّـرا ً) يف صــور ٍة شــعرية جميلـ ٍة رقيقــة رســمها الشــاعر بدقّــة بــأن جعــل
النــور يظهـ ُر فيــه ،وهنــا يقول(:فوقفـ ُ
ـتل اختلــس منــه أنجــم الليل،وقوله(:تسـلَّ َبت)
ح يــدا ً ،وأســند إليهــا الفعــل تسـلَّبت ،وكأن هــذا الصبــح مسـ ٌّ
لإلصبــا ِ
ـاح األنجـ َم واحــد ًة فواحــدة ـ
ـ ومل يقــل ســلب أو يســلب ـ يعنــي بــأن الســلب كان يتـ ُّم شــيئاً فشــيئاً ،حتــى أخــذ الصبـ ُ
مــا أراد بــه الشــاعر عــدم مالحظتــه لتنفــس الصبــاح وبدايــة ظهــوره وذلــك النشــغاله مبــن معــه ـ وكلمــة (م ِّنــي) متنــح
الصــور َة بُعــدا ً يف املعنــى ،وكأ َّن املعتمــد قــد حــاز هــذه األن ُجــم عنــده إمعانـاً يف التشـ ُّبث بهــذا الليــل أل َّن األح َّبــة
ح تسـلَّبت نجو َمــه ،وتركتــه هــذه اليــد ( ُمحـ َّـرا ً) ال يســتطي ُع أن يدفــع فعلهــا عنــه باإلبقــاء
معــه فيــه ،ولكـ َّن يــد اإلصبــا ِ
ـت ثـ َّم ُمحـ َّـرا ً) أي ال ر َّد فعــل ،فقــد خــرج األمــر عــن إرادتــه.
ـت الصــورة (فوقفـ ُ
عــى أن ُجمه،وهنــا؛ تثبـ ُ
ويقول املعتمد يف أبيات أُخرى:
ـلب أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
أال ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـي أوط ـ ـ ـ ـ ـ ــاين بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

وس ـ ـ ــله َّن :ه ـ ـ ــل عه ـ ـ ـ ُد الوصـ ـ ـ ــا ِل ك ـ ـ ــا أدري

ـب ع ـ ــن فت ـ ــى
ر الرشاجي ـ ـ ِ
وس ـ ـلِّم ع ـ ــى ق ـ ـ ِ

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ً ش ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـوق إىل ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك القص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر

ـازل آس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍد وبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـض نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ِعم

فناهيـ ـ ـ َ
ـك مـ ـ ــن غيـ ـ ـ ــلٍ وناهي ـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن ِخ ـ ـ ــد ِر

ـت أنـ ـ ـ ـ ـ ــع ُم ُج ْنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َحها
وكـ ـ ـ ـ ــم لي ـ ـ ـ ـ ـ ــل ٍة قـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ُّ

ِ
ر
ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُمخضَ ب ِة
األرداف مجدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِة الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

وس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ٍر فاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـات مبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجتي
ـض ُ

الصف ـ ـ ــاح البي ـ ـ ـ ِ
فع ـ ـ ـ َ
السم ـ ـ ـ ـ ِر
ـال ِّ
ـض واألس ـ ـ ــلِ ُّ

ولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلٍ ب ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ِّد له ـ ـ ـ ـ ــوا ً قَطَ ْعتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
ـذات َّ

ِ
ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـعطف البـ ـ ـ ـ ــد ِر
ـذات سـ ـ ـ ـ ــوا ٍر مثـ ـ ـ ـ ــل ُمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ت بُرده ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن غص ـ ـ ـ ــنِ ب ـ ـ ـ ــانٍ ُم َن ـ ـ ـ ـ ـ َّعمٍ
ن ـ ـ ـ ــضَ ْ

نضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر كـ ـ ـ ــا انشـ ـ ـ ـ َّـق ال ِكـ ـ ـ ــا ُم عـ ـ ـ ــن ال َّزهـ ـ ـ ـ ِر

ـت ت َُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّقيني املـُ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام بـ ـ ـ ِ
ـلحظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
وباتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

فمـ ـ ـ ــن كأسـ ـ ـ ــها حين ـ ـ ـ ـ ـاً وحينـ ـ ـ ـ ـ ـاً مـ ـ ـ ــن الث ـ ـ ـ ــغ ِر

وتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطربني أوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُرها وكأ نَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

عت بأوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِر الطُّ ـ ـ ـ ـ ــى ن َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ َم الب ـ ـ ـ ـ ـرِ
َس ـ ـ ـ ـ ـ ِم ُ

ـتاق املعتم ـ ُد إىل ِ
يف هــذه األبيــات يشـ ُ
شــلب ،التــي قــى فيهــا صبــاه عندمــا كان والي ـاً عليهــا مــن ِقبــل
ر
الصبــا وعهــد الوصــال ،ويح ّمـ ُـل الســام أبــا بكـ ٍر إىل قـ ِ
املعتضــد ـ والــده ـ ولــذا؛ فهــو يحـ ُّن ويتشـ َّو ُق إىل معاهــد ِّ
الرشاجيــب ،يف تشـ ٍ
ـخيص يعطــي الحيــاة لهــذا القــر الــذي ح ـ َّن إليــه حنينــه إىل رفيقــه القديــم ،وتش ـ َّو َق إىل
ـوي بــن الشــاعر واملــكان ،والشــاعر والزمــان ،فهــو يشــتاق الزمــان
األيــام التــي قضاهــا فيــه ،ونلحــظ هنــا التــازج القـ َّ
األول ،واملــكان األول الــذي عــاش فيــه ،والطبيعــة التــي شــهدت لهــوه وأيــام أُ ِ
نســه ،وقــد جــاء يف الديــوان أن هــذه
األبيــات قالهــا املعتمــد مرتجـاً بعــد أن رشب ،األمـ ُر الــذي يجعلنــا نعتقــد أنــه لعمــق التجربــة الشــعورية يف الحنــن
الصــادق إىل ِ
شــلب ومــا فيهــا ،جــاءت األبيــات مبثــل هــذا التصويــر الحــي والتلويــن والتطابــق املعنــوي ـ رغــم أنهــا
كانــت ُمرتجلَـ ًة ويف مجلــس رشاب ـ فهــو بعــد أن ذكــر قــر الرشاجيــب الــذي يحــن إليــه ،ذكــر املنــازل التــي كانــت
فيــه ،وهــي منــازل آســا ٍد وبيـ ٍ
ـض نواعــم ،وأراد باألســد نفســه وذكــره بالجمــع ليمنــح الصــورة زيــاد ًة يف التمــدح بالقــوة،
والبيــض جواريــه ،ثــم قــال :فناهيــك أي حســبك مــن ِغيــل وهــو (موضــع األســد) ،ومــن خــدر (وهــو ســر للجاريــة)،
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وإذا كانــت الصــور االســتعارية عنــد املعتمــد غــر جديــدة ـ يف معظمهــا ـ ف ــالجود َة والجــال ال تعنيــان الجـ َّدة،
بقــدر مــا تعنيــا القــدرة عــى توظيــف هــذه الصــور االســتعارية يف مواضعهــا املناســبة لهــا ،وقــد جــاءت عــى ذلــك
مناســب ًة ملقتضيــات املعنــى ،فهــي ليســت بعيــدة املــأىت أو صعبــة ،وقــد وجدنــا شــعر املعتمــد ـ يف معظمــه ـ
مييل إىل البساطة والرقة وعدم التكلُّف ،وهي صفاتٌ طبعت معظم الشعر األندليس بطابعها ،لبساطة الحياة
األندلســية ،وبســاطة اإلنســان األندلــي الــذي عــاش هــذه الحيــاة ،فقــد عــاىن املعتمــد حروبـاً كثــر ًة خاضهــا ،إالَّ
أنــه عــاش ســنوات ِدعـ ٍة وتــرف ،أثَّــرت يف شــعره وأســلوب التنــاول عنــده.
وإذا كان الخيــال أحــد أهــم عنــارص الصــورة الشــعرية ،أو هــو منتـ ٌـج لهــذه الصــورة ،فــا ميكــن وجودهــا بدونــه،
كــا ال ميكــن ظهــور هــذا الخيــال ســوى يف صــور ٍة تحتويــه( )43فــإ َّن املوهبــة ،إضافـ ًة للثقافــة والدربــة ،وغــر ذلــك مــن
املؤهــات ،هــي مــا يعطــي الشــاعر القــدرة عــى إجــادة العمليــة اإلبداعيــة مــن خــال هــذا الخيــال الــذي يجمــع يف
الشــعر بــن عــوامل مختلفــة ،تقــرب مــن خاللهــا املتباعــدات وتســاعد يف تشــكيل الصــورة ،وســنقوم باســتعراض
بعـ ٍ
ـض مــن الصــور الشــعرية يف غــزل املعتمــد مــع عــدم إدراجهــا تحــت أي مــن املســميات البيانيَّــة ،مــا يعكــس
موهبــة وقــدرة عــى التنــاول ِمــن ِق َبــل الشــاعر ومــن ذلــك مثـاً قولــه:
ـب اعت ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍد يف الجوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِح س ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ٌن
ُح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ

ـاق ب ـ ـ ـ ـ ـ ــه وال ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِ
ـب ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
راحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
ال القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤا َد مح َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد
ياظبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة سل َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ـاسل
أو مل ير ِّوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الهزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـك انِّ هائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـك ُمغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر ٌم

فع ـ ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ي دالئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
ـواك ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٌن كستْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه صف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٌة ومدام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌع

ـت س ـ ـ ـ ـ ـ ــحائ ُب َها وجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌم نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاح ُل
هطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ـب ضــاق بــه وال هــو راحــل) فقــد نفــى عــن قلبــه
فالبيــت األول ينضـ ُـح بال ِّرقــة يف التنــاول ،وبخاصــة يف قولــه (ال القلـ ُ
الضيــق بهــذا الحــب ،كــا نفــى عنــه أيضـاً رحيــل هــذا الحــب منــه وهــو مــا أجملــه يف املــراع األول يف قوله(:حــب
اعتــا ٍد يف الجوانــح ســاك ٌن) وألنــه أراد تثبيــت الصــورة عــى هــذا املعنــى ،جــاء باملــراع الثــاين فــا القلــب ضــاق
بــه وال هــو راحــل ،وعندمــا يقــول يف البيــت الثــاين( :يــا ظبيـةً) يف تشــبي ٍه بليــغ ،فــإن الشــاعر يقابــل صــورة الظبيــة
ـش هــذه الظبيــة الضعيفــة مظهــرا ً والقوي ـ ُة فع ـاً مــن أن تســلبه قلبــه ،فجــاء
بصــورة الهزبــر الباســل ،الــذي مل تخـ َ
بصــوريت األســد والظبيــة يف مقابلـ ٍة لطيفـ ٍة بينهــا ،ولكـ َّن القــوة التــي تــدل عليهــا صــورة األســد مــا يناســب امللــك
والســلطان ،تنطــوي عــى حال ـ ٍة مــن الضعــف يف الحب،فألنــه هائ ـ ٌم ُمغ َرم،تظه ـ ُر عليــه دالئــل هــذا الهيــام وهــي:
صفــر ُة اللــون ،واملدامــع ،والجسـ ُم الناحــل ،فهــو أسـ ٌد باسـ ٌـل شــجاع يف الحــرب ،ولكنــه ضعيـ ٌـف يف الحــب .وهــذه
الصفــات مـ َّـا تغ َّنــى بهــا الشــعراء منــذ القــدم ،فالشــاعر العــريب يفتخــر بالبســالة يف الحــروب والقــوة يف مواجهــة
الخصــوم ويفتخــر أيضـاً بأنــه ضعيـ ٌـف أمــام مــن يهــوى ،وهــذا االعــراف بالضعــف يف الحــب ّمــا يتطلــب شــجاع ًة
أيضـاً يف تق ُّبــل شــعو ٍر ليــس لــه عليــه ســلطان ،بــل واالعــراف بهــذا الشــعور .ويقــول املعتمــد أيضـاً:
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايرتُهم واللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل غف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل ثوبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

حتَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءى لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنواظ ِر ُم ْعلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـا

ـت ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّم مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرا ً وتسلَّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
فوقف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ح ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذي األن ُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـا
م ِّن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد اإلصب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ
جملة كرياال
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املعتمــد مــن التشــبيهات الشــائعة التــي دارت عــى ألســنة الشــعراء كثريا ً،وتتَّسـ ُم بالبســاطة والســهولة ،وتعتمــد
عــى الوضــوح والبعــد عــن التعقيــد ،وإن وجدنــا تشــبيهات أقــل شــيوعاً ،مثــل تشــبيه زمــن البعــد برشــاقة القــد وورد
والصــد بــورد الخــد:
الربيــع ،وتشــبيه عمــر الصــر
َّ
يا لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد ة

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد ك

كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد ِة ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو رد و رد ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

فعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر ذ ا عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ي

ر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق ٌة
بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

مث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ال

و ر ِد

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّد ْ
ك

خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّد ك

و عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ذ ا عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّد ك

أ َّمــا االســتعارات فهــي األبل ـ ُغ يف الصــورة ،ألنهــا تُنــايس التشــبيه كــا ذكرعبــد القاهــر الجرجاين”فإنــك لــرى بهــا
الجامد حيَّاً ناطقاً ،واألعجم فصيحاً ،واألجسام الخُرس مبينة،واملعاين الخفيَّة بادي ًة جليَّة”( )41ويف غزل املعتمد
وجســدت املعنويــات ،وبثَّــت الحيــاة والحركــة يف الصــورة ،وأغنــت الخيــال ،فباالســتعارة
اســتعاراتٌ ش ـخَّصت
َّ
جعــل املعتمــد الصبـ َـح ُيـ ِّز ُق ثــوب ال ُّدجــى:
ـوب ال ُّدج ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الصب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـح ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّز َق ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

فمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّزق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه َّم بك َّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

والهمو َم لعبة يف يد األغ ّن:
ـب بالهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َغ َدت
وأغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّن يلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـاح قومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعدا ِة لوا ِعبـ ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

وللدمع لساناً يتكلم:
دا َرى الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا َم ورا َم أن يتكتَّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وأىب لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُن دمو ِع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه فتكلَّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

أصبح الو ُّد يُقاد:
وباالستعارة
َ
متَّلَّكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـب املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامي
ـت م ِّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي صعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِ
ـهل القي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ـادفت و ِّدي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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والدمو ُع تخ ُّ
ط كتاب الشوق:
ومـ ـ ـ ــا خطَّـ ـ ـ ــت األقـ ـ ـ ــا ُم إال وأدم ـ ـ ـ ــعي تخـ ـ ـ ـ ُّ
ط

كتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقِ يف صفحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّد

واالصطبا ُر يساف ُر عنه ويرحل:
ا
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـل اصطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري إذ رحلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم قائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً

“أوب األحبَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِة بينن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا امليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعا ُد”
ُ

واألقدا ُر تُ ْردي وترمي:
ولك َّنه ـ ـ ـ ـ ـ ــا األق ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ُر ت ُ ـ ـ ـ ـ ـ ــردي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظُب ـ ـ ـ ـ ـ ــى
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بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

وتُصم ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــا قت ـ ـ ـ ـ ــلٍ وت ُ ـ ـ ـ ـ ـ ْردي ب ـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ـ ِـد

التشــبيهات الشــائعة عنــد العــرب يف وصــف بعــض مظاهــر الجــال األنثــوي ،فاملــرأة عنــده أو املحبوبــة ،تشــبه
الكوكــب والقمــر والبــدر والهــال والشــمس:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كوكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ـت
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالً إذا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا يل تجلَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي ُدجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُة الكرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

يـ ـ ــا ليـ ـ ــت شـ ـ ــعري وهـ ـ ــي شـ ـ ــمس الضحـ ـ ــى

كي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف مـِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ِر ترت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُع

وكــا متثــل املحبوبــة عنــد الشــاعر مظاهــر الطبيعــة يف الســاء كمصــد ٍر للنــور والبهــاء ،فهــي أيض ـاً متثــل مــا يف
الطبيعــة عــى األرض مــن جــال ،فهــي الظبـ ُـي والــروض:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة لطف ـ ـ ـ ـ ـ ــت من ـ ـ ـ ـ ـ ــي منازل ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها

وروض ـ ـ ـ ـ ــة حس ـ ـ ـ ـ ــنٍ أجتن ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــن مثاره ـ ـ ـ ـ ــا

ـب منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن واألح ـ ـ ـ ـ ـ ــداق والكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد
فالقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ُد ظل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمٍ مل ت ُ َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد ْر رشائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع ْه

هب عليها النسيم:
ورائحتها ُ
نفس الروضة إذا َّ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ن َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس الرو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ه َّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـح س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحر

ومــن التشــبيه بالــروض والغــزال والكواكــب لبعــض مظاهــر الجــال بعا َّمــة ،إىل تفصيــلٍ يف وصــف هــذا الجــال،
كتشــبيه الخــد بالــورد ،والقــد بالغصــن ،وهــي مــن التشــبيهات الشــائعة:
كَ ُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد ة ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو رد و رد ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

غص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناً إ ذ ا

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعِ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ال

و رد

ر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأً

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك
إذا

نظَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

وقد يجمع الشاعر التشبيه بالهالل ،والغصن ،والغزال ،يف بيت واحد:
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ــاالً حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َن خ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا رش ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد
غن ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـج لح ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا قضيب ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ومن التشبيهات املستقاة من الطبيعة يف وصف عاطفة الحب ،تشبيه الدمع بالقطر الوابل:
والدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍر قط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

والجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍل ثوبُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر

وتشبيه الشوق بالنار املستعرة:
ـت ذا علَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـتفهمت إن كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ْ

أو ذا ا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتياقٍ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُرهُ ت ُْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َع ُر

وهــذه التشــبيهات ُمســتقا ٌة مــن البيئــة مبظاهرهــا الطبيعيــة التــي عاشــها الشــاعرفـ”للخيال عنــد الشــعراء مصــادر
يســتقون منهــا ،مبعنــى أنهــم يســتمدون أخيلتهــم مــن أشــياء مختلفــة ،وهــذه األشــياء تكــون محسوس ـ ًة كالبيئــة
التــي عــاش فيهــا الشــاعر ،وتكــون غــر محسوســة كثقافــة الشــاعر،وتجاربه الشــخصية”( )40وقــد وجدنــا تشــبيهات
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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والفارس الذي ال يُقَا َرع:
وهو الجوا ُد الكري ُم،
ُ
ناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
أأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ ُم ظبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً يف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي كِ ُ

ـئمت ك ِّفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواالً تُفيضُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
إذا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َر متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامٍ يف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤادي مطالِ ُعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى معتفيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أو عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد َّوا ً ت ُقا ِر ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه

وتظهر يف شعره التعبريات واأللفاظ املوحية بالرتف ،مثل ذكر الحرير والخ ّز والقصور:
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالك ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ُ
أك مو ثِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ً
وس ـ ـلِّم ع ـ ــى ق ـ ــر الرشاجي ـ ــب ع ـ ــن فت ـ ــى

ـروج
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحري ِر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ

ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ر
ـوق إىل ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

عم درج عليه الشعرا ُ من وصف الوجه والق ِّد والخد واللحظ...
وأما مظاه ُر الجامل األنثوي ،فلم يخرج املعتمد َّ
وما إىل ذلك:
ـس وج ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك فوقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ً
أ َو لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

يُذكِّرني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك الغص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُن يهت ُّزعندم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر بَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َة اللَّح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـظ ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي

يُج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِّ ِ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ِه ال ُحلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـك
ـهب نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٌم والغزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُع
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّد

و ثا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

إ ْذ

ـر
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ْ

وبعـ ُد ..فــإن شــعر الغــزل عنــد املعتمــد مل تخــرج معانيــه عــن املعــاين الشــائعة عنــد غــره مــن الشــعراء ،ومل نلمــس
وحب ِ
وأحسها وطبعت بساطتها
آس ،بل هي تجارب بسيطة عاشها الشاع ُر
يف غزله ما يُعبِّ عن عاطفة عميق ٍة
َّ
ٍّ
طريقــة الشــاعر يف التعبــر عنهــا ،فلــم تخــرج عميقــة املعــاين والصــور ،األمـ ُر الــذي ال يعنــي نفــي الجــودة والجــال،
وصف لطريقة الشــاعر يف نظمه ،التي طبعت شــعره بطابع البســاطة والعذوبة والســهولة.
وإنَّ ا هو
ٌ

الصورة الشعرية يف غزل املعتمد

تعمد الصورة الشــعرية إىل إخراج األفكار من واقعها الذهني إىل واقعٍ لغوي ،وذلك عن طريق صياغ ٍة تصويري ٍة
الخيال بالعاطفة ،ويعم ُد الشاعر فيها لإلبانة عن نفسه بطريق ٍة جاملي ٍة مؤث ِّرة ،ومام ال َّ
ُ
شك
خاصة ،يجتمع فيها
فيه أنه تتظاف ُر عوامل عديدة تســاعد يف تشــكيل الصورة الفنية عند الشــاعر ،منها ما يصعب تحديده وإدراكه،
()38
لغموضه وتعذُّر تفســره ،ومنها ما يندرج تحت مســمى العوامل النفســية ،وما لها من تأثريٍ يف عملية اإلبداع
ومنها”مــا ارتبــط بهــا مــن ألفــاظ مثــل الطبــع واملوهبــة واإللهــام والذاكــرة والخيــال والتخييــل ،وغريهــا مــن األلفــاظ
التــي تــدل عــى غمــوض العمليــة اإلبداعيــة ،وتداخلهــا يف تكويــن الصــورة”( )39وهنــاك أيضـاً عوامــل أخــرى واضحــة
تســاهم يف تشــكيل الصورةالشــعرية ،منهــا :ثقافــة الشــاعر وبيئته،وكذلــك عاداتــه وتقاليــده ،وموروثــه ومعتقداتــه،
وما إىل ذلك ،وهي عوامل تتظافر مع ما سبقها يف تكوين الصورة ،واملساهمة يف تشكيل العملية اإلبداعية،
وقــد وجدنــا أن أكــر الصــور التــي اشــتملت عليهــا أبيــات الغــزل عنــد املعتمــد كانــت ـ يف معظمهـاـ مســتقا ًة مــن
مظاهــر الحيــاة والبيئــة والطبيعــة املوجــودة حــول الشــاعر ،والتــي تفاعلــت مــع املــوروث الثقــايف عنــده ،فوظَّفهــا
مبــا تحويــه ومــا تــدل عليــه يف بســاطة ورشــاقة ،فمــن وســائل تشــكيل الصــورة عنــده التشــبيهات ،التــي كانــت مــن
178

بع نب دمتعملا ةيليبشإ كلم دنع لزغلا رعش يف ةسارد

والحرمان من النوم بسبب هذا الفراق:
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ي

ت
قس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم ْ
جف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ين أ َ

ال تلتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مل تال ِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـك

والشوق إىل املحبوبة:
فوالل ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ــا أنف ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـك أذك ـ ـ ـ ـ ــر موض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي

ِ
لديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وال أنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـحوك أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ُع
ـك ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ٌ
شوق يجعل املحبوب َة ماثل ًة وإن غابت:
وهو
أغائبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـخص عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظري

وحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ًة يف صمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد

مام يُتيح الزيارة للطيف:
ـواك لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال أ َّن طيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـفك زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌر

ـت طع ـ ـ ـ َم رق ـ ـ ـ ــادي
ـب يل م ـ ـ ــا ذق ـ ـ ـ ُ
يف الغ ـ ـ ـ ِّ

وهو يف وصف عاطفة الحب يوظ ُِّف األدوات التي ُّ
تدل عليه من الشحوب واالعتالل والبكاء:
بكين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى كأ َّن عيونن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

لجـ ـ ـ ــري الدمـ ـ ـ ــو ِع الحمـ ـ ـ ـ ِر منهـ ـ ـ ــا جراح ـ ـ ـ ــاتُ

ٍ
مراسالت ومكاتبات:
ويذك ُر ما بني املحبني من
حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدتُ كت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزه

ـول الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـت
ـول قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أ ِذنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

بإ بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ِه ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ َّر ة ا لزا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـأت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرِ رقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍة ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِج

ويذك ُر أيضاً ما يتب ُع عالقة الحب من وجود الرقيب والوايش والحاسد:
حب ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ِ
ـاس ط ـ ـ ـ ـ َّرا ً يش ـ ـ ـ ــهدون ب ـ ـ ـ ــه
ـك الن ـ ـ ـ ـ ُ

وأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاهديت إن يُث ِنه ـ ـ ـ ـ ـ ــم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد

ـعراء،إل أن الــذي زاد عيهــا هنــا
َّ
إىل غــر ذلــك مــن املعــاين الكثــرة واملتعــددة التــي كانــت شــائعة عــى ألســنة الشـ
أن الشــاعر ملــك ،يذكــر يف شــعره ســطوة الحــب والهــوى عليــه ،ولكنــه ال ينــى أ َّن لــه ســطوة امللــك والســيادة،
فهــو يذكــر يف هــذا الغــزل فروســيته وشــجاعته وقوتــه ،فهــو الهزبــر الباســل:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ظبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبت فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤا َد محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد

أو مل يُ َر ِّوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـك الهزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر الباس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل

امللقب بالظافر:
وهو امللك
ُ
ظف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتُ بقرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد امتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

يت بالظافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر
فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذاك ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّم ُ
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إىل اليــوم األخــر يف حياتــه كــا ت ُجمــع املصــادر التاريخيــة ،مل مينعــه ذلــك الحــب مثـاً مــن أن ميتلــك مثامنائــة
فرجل مثلــه اتســعت قصــوره لثاممنائــة امــرأة ،ال شـ َّ
ـك يف أن يتســع قلبــه
امــرأة ،وأن مييــل لغريهــا مــن النســاء”(ٌ )37
للكثــر مــن النســاء ،ورمبــا كان الوفــاء عنــده للحســن والجــال الــذي كان يتعشــقه يف كل مــا يــراه ،ولــذا يظهـ ُر يف
خاصـاً العتــاد:
ـوى
َّ
شــعره الغــزيل زحــا ُم النســاء عــى قلبــه ،كــا ازدحمــن يف قصــوره ،فمــع أننــا نجــد يف غزلــه هـ ً
ـب اعت ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍد يف الجوان ـ ـ ـ ـ ـ ــح س ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ٌن
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ

ف ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ِخ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّـل م ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــؤا ِد خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله

ـب ض ـ ـ ـ ـ ــاق ب ـ ـ ـ ـ ــه وال ه ـ ـ ـ ـ ــو راح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل
ال القل ـ ـ ـ ـ ـ ُ

مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل اعت ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍد م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ــؤا ِد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـحمد

وقد لقَّب نفسه باسمها ،واختار مجلسها عىل مجلس ندمائه:
ـس كلُّ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
س ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٌم ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٌم ،أنت ـ ـ ـ ـ ـ ــا األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـس
وإن غبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ُّم الربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعِ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي األن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ورغم ذلك؛ فإن هذا مل مينعه من أن يتغزل بسحر،وجوهرة،وأم عبيدة،ووداد ،وغريهن...
كل حالـ ـ ـ ـ ـ ٍة
عف ـ ـ ـ ــا الل ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــح ٍر ع ـ ـ ـ ــى ِّ

وال ُح ِ
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــبت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـا به ـ ـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد

ـوب القطـ ـ ـ ـ ـ ِر أ َّم ُعبي ـ ـ ـ ــد ٍة
س ـ ـ ـ ــقى اللـ ـ ـ ـ ـ ُه ص ـ ـ ـ ـ َ

ك ـ ـ ــم ق ـ ـ ــد س ـ ـ ــقت قلب ـ ـ ــي ع ـ ـ ــى ح ـ ـ ــر ِه ب ـ ـ ــر َدا

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّم ِ
وك با لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجوه ِر مظلو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة

ـأس يف ودا ِد ودادك
ارشب الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـص
ـلك ال يُد ر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه غا ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

وتأنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس بذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها يف ا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفرادك

ـص عاطفــة الشــاعر وصــدق الشــعور عنــده ،أ َّمــا بالنســبة ملعــاين الغــزل يف شــعره ،فكانــت
هــذا فيــا يخـ ُّ
ٍ
أدوات عـ َّدة للتعبــر عــن
تــدور حــول املعــاين التــي شــاعت عــى ألســنة الشــعراء عــن الحــب ،وقــد وظَّـ َـف املعتمـ ُد
هــذه العاطفــة ،ومنهــا؛ الشــكوى مــن الفــراق والهجــر وظلــم املحبوبــة ،والرغبــة يف الوصــال ومتنيــه وتذكُّــر أيامــه،
كــا اســتخدم إلكــال الصــورة ـ صــورة العاشــق املتيَّــم ـ مــا يـ ُّ
ـدل عــى هــذه العاطفــة مــن شــواهد النحــول والذبــول
والدمــوع ،ومــن وجودالعــاذل والــوايش والحاســد والرقيــب ،ومــن زيــارة الطيــف وأثــره ...ومــا إىل ذلــك ،ومــن أمثلــة
ذلــك يف شــعره:
الشكوى من ظلم املحبوبة:
ـس واخـ ـ ـ ِ
أسـ ـ ــح ٌر ظلمـ ـ ـ ِ
ـرت فرقتـ ـ ــي
ـت النفـ ـ ـ َ

فج َّمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاين وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ُد

واستعطافها:
ـت مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ترحمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال :وال ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول األ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

واإلحساس باألىس لفراقها:
ل ـ ــك الل ـ ــه ك ـ ــم أودع ـ ــت قلب ـ ـ َـي م ـ ــن أسـ ـ ـ ــى
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ن الجوانـ ـ ـ ـ ِح مـ ـ ـ ــن كلْ ـ ـ ـ ــمِ
وكـ ـ ـ ــم لـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ َ

فاحــش ،والقســم الثــاين هــو الــذي وصــل فيــه الشــاعر إىل درجــة مــن الفســق واملجــون ،عــى نحــو مــا وجدنــا عنــد
بشار وقد يتعدى الشاعر إىل الغزل بالغلامن ،وهو ما مل يكن موجودا ً يف الحياة العربية ،وظهر بقدوم العنرص
الفاريس ،إضاف ًة إىل ظهور الزندقة،وتوفر مجالس اللهو والغناء والخمر ،حتى اكتمل يف العرص العبايس عىل
يــد أيب نــواس وغــره ممــن ســاروا عــى نهجــه ،وظهــر باإلضافــة إىل الغــزل بالغلــان ،نــو ٌع جديـ ٌد متفــر ٌع عنــه :وهــو
الغزل بالغالميات؛ والغالمية جاري ٌة تشبه الغالم يف قرص الشعر وقلة الزينة ،ولكنها متتاز بالخالبة والسحر (،)32
وقــد انتــر الغــزل الرصيــح والفاحــش مــع الــراء املــادي والرقيــق املتنــوع األجنــاس ،وكــرة مجالــس اللهــو واملجــون
والغناء،وقــد عــرف الشــعر العــريب منــذ بداياتــه الغــزل العفيــف والغــزل الرصيــح ،ولكــن ..اشــت َّد ظهــور الثــاين مــع
التطــور الحضــاري يف العرصيــن العبــايس واألندلــي ،وقــد أذىك مــن جذوتــه يف األندلــس طبيعتهــا الخالَّبــة،
وتوفــر الــروات الطائلــة ،وكــر ُة الســبي مــن النســاء الفاتنــات ،وتوفــر مجالــس اللهــو والــراب ،إضافــة لشــخصية
األندلــي املحبــة للحيــاة الالهيــة ،واملتميــزة برقــة الطبــع ولــن الجانــب ،فظهــر الغــزل املتحــرر الالهــي ـ الــذي
طغــى وجــوده ـ وكذلــك الغــزل بالغلــان ،إىل جانــب الغــزل العفيــف الــذي أفــرده الشــعراء بقصائـ َد كثــرة كــا وجــد
ضمــن أغــراض الشــعر األخــرى وإن”ظــل دون شــاعر متخصــص فيــه يقــف عليــه كل جهــوده مثلــا كان عمــر بــن أيب
ربيعــة ،أو العبــاس بــن األحنــف يف املــرق ،ومل يبلــغ يف رومنطيقيتــه مبلــغ شــعر املجنــون ،وكثــر عــزة ،ونســايب
()33
األعــراب ،ولكنــه انقســم قســمة مصطنعــة عامــدة ،بــن اإللحــاح يف شــأن العفــاف أو االنســياق يف املجــون”
وقد كان املعتمد ملكاً وشاعرا ً أفىض األمر إليه ـ كام ذكر بن األبار ـ وهو يف ريعان شبابه وجامله ،ابن تسع
وعرشيــن ســنة وشــهرين ( )34ولهــذا الســبب ـ إضافـ ًة المتالكــه قــدرا ً كبــرا ً مــن الجــواري وإقبالــه عــى الحيــاة الالهيــة
العابثــة ـ منــا عنــده غــرض الغــزل ،وانقســم إىل غــز ٍل باملــرأة ـ وهــو األكــر ـ وكان يف معظمــه عفيفاً،ثــم بالغلــان
والغالميــات ـ وهــو أقــل بكثــر ـ
ٍ
ُ
ملك بسطوة الحب عليه ،فهو أم ٌر تستل ُّذ فيه قوة امللك بضعف العاطفة،
اعرتاف
فلم يكن من املعيب
ولذا قال سليامن بن الحكم األموي امللقب باملستعني بالله يف جواريه:
ـهاب اللي ـ ـ ـ ـ ــثُ ح ـ ـ ـ ـ ـ َّد س ـ ـ ـ ـ ــناين
عجب ـ ـ ـ ـ ـاً يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ال تعذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكاً تذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهوى

رض أين عبد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن صب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ًة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َّ
إن مل أُ ِطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْع فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن س ـ ـ ـ ـ ـ ــلطان اله ـ ـ ـ ـ ـ ــوى

ـاب لحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ظ فوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األجف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ
وأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ذل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهوى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّز ومل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ُّ
ـك ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين
وبن ـ ـ ـ ـ ـ ــو الزم ـ ـ ـ ـ ـ ــان وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن م ـ ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداين

ـت م ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ــروان
كلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّن فلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

()35

وكذلك جعل املعتمد ُحس َن املحبوب ِة حاكامً عليه:
ح َّكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ُه يف مهجت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُنه

أفديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـفك يل ظالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً

فظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـعدل يف حكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ـارب ال يُج ـ ـ ـ ـ ـ ــزى ع ـ ـ ـ ـ ـ ــى ظلم ـ ـ ـ ـ ـ ــه()36
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ

وإذا كانــت املــرأ ُة عنــد املعتمــد متثِّــل ملــكاً
خاص ـاً وأدا ًة للهــو واملتعــة ،فــإن ذلــك مل مينعــه مــن الشــعور
َّ
بالحــب إلحــدى نســائه”ولكن نــادرا ً مــا نــرى يف الوســط االرســتقراطي ذلــك الحــب العنيــف الــذي ميلــك عــى
ـب اعتــادا ً مثـاً ،وبقــي عــى شــعوره هــذا
الرجــل لُ َّبــه وقلبــه وعقلــه ،ويســتويل عــى مشــاعره ،فاملعتمــد الــذي أحـ َّ
جملة كرياال
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مــن الغســاالت تلفــت نظره،وتصبــح زوجـ ًة وملكــة ،بســبب شــطر بيـ ٍ
ـت أجازتــه عــى البديهــة ،إذ تقــول املصــادر :إنــه
كان يتنــزه عــى جانــب النهــر ومعــه وزيــره بــن عــار وقــد زردت الريــح فقــال ابــن عبــا ٍد البــن عــار :أ ِجــز :صنــع الريــح
مــن املــا ِء زر ْد
أي در ٍع لقتــا ٍل لــو جم ـ ْد؟! فتع َّجــب بــن عبــاد مـ َّـا أتــت بــه
فلـ َّـا أطــال الفكــرة ،قالــت امــرأ ٌة مــن الغســاالتُّ :
()23
ج هــي ؟ فلـ َّـا قالــت :ال ،تزوجهــا ،واســمها اعتــاد
مــع عجــز وزيــره ،وأُعجــب بهــا وبحســنها ،فســألها :أذاتُ زو ٍ
وقــد لُ ِّقبــت بالرميكيــة نســب ًة ملوالهــا ُرميــك بــن حجــاج الــذي ابتاعهــا منــه املعتمــد ( )24ويف ال ُحلَّــة أنَّهــا ُعرفــت بــأم
الربيــع ،وبالســيدة الكــرى أيضاً،ويذكــر بــن األبــار أن املعتمــد كان مفــرط امليــل إليهــا ،فقــد حظيــت عنــده حتــى
لقَّب نفسه باسمها ( )25وهي أم أوالده :املأمون ،والرايض ،ورساج الدولة ،والرشيد ،وتاج الدولة ،وزين الدولة،
وقــد توفيــت بأغــات قبــل املعتمــد ،أســفاً وحزنـاً.
ـب اعتامدا ً،فقــد “ كان كثــرا ً مــا يأنــس بهــا
واملعتمــد إن كـ ُـرت جواريــه ومحظ َّياتــه إال أنــه ـ كــا يظهــر ـ قــد أحـ َّ
ويستظرف نوادرها ،ومل تكن لها معرف ٌة بالغناء ،وإنَّ ا كانت مليحة الوجه ،حسنة الحديث ،وحلوة النادرة ،كثرية
الفكاهة ،لها يف ذلك نوادر محكية” )26وكانت ـ كام تذكر املصادر ـ ذات دالَّة عظيمة عليه إذ مل يكن يرفض لها
طلبـاً ،فإضافـ ًة إىل القصــة املشــهورة يف قــول املعتمــد”:وال يــوم الطــن” التــي ذكرتهــا املصــادر( ،)27وفيهــا مــا يــدل
عــى مبلــغ حبــه لهــا ورغبتــه يف إرضائهــا ،فقــد قيــل أيضـاً أنهــا طلبــت مــن املعتمــد أن يريهــا الثلــج ،فــزرع لهــا أشــجار
اللــوز عــى جبــل ،حتــى إذا نـ َّور زهــره بــدت األشــجار وكأنهــا ُمح َّملـ ًة بالثلــج األبيــض( ،)28وقــد شــاطرت اعتــاد ملكهــا
وزوجهــا أيــام عــزه وســاعات صفائــه وهنائــه ،كــا شــاركته َّ
أدق وأجـ َّـل مواقــف حياتــه بعــد خلعــه ونفيــه إىل املغــرب
عــى يــد يوســف بــن تاشــفني.

غزل املعتمد

الغــزل يف لســان العــرب حديــث الفتيــان والفتيــات ،واللهــو مــع النســاء ،ومغازلته ـ َّن أي محادثتهــن ومراودتهــن،
والغزل والنســيب والتشــبيب كلها مبعنى واحد يف الشــعر(“ )29والنســيب ذكر خلق النســاء ،وأخالقه َّن وترصف
أحوال الهوى معهن”( )30فالغزل ـ كام نعلم ـ هو التغني بجامل املرأة ،ووصفها ،ووصف عواطف الرجل تجاهها،
ويُ َعـ ُّد مــن أكــر األغــراض التــي قــال فيهــا الشــعراء ،منــذ العــر الجاهــي ،وأكرثهــا تنــاوالً ،يف مق ِّدمــات القصائــد
ـتقلً ،وذلــك لعشــق الرجــل العــريب للجــال ،وحبــه للمــرأة ،فلــم يكــن الشــاعر العــريب ليبــدأ قصيــد ًة مبــا مل
أو مسـ َّ
مذهب يف افتتاح القصائد بالنسيب ملا فيه من عطف القلوب
يحب ويحب الناس أن يسمعوه ،فـ”للشعراء
ٌ
ـتدراج ملــا
واســتدعاء القبــول ،بحســب مــا يف الطبــاع مــن حــب الغــزل ،وامليــل إىل اللهــو والنســاء ،وإن ذلــك اسـ
ٌ
بعــده”( )31وقــد انقســم الغــزل يف معظمــه إىل :غــزل عفيــف عــذري :نســب ًة إىل قبيلــة عــذرة ،وهــذا النــوع مــن الغــزل
يقف فيه الشــاعر شــعره عىل امرأة بعينها ،يفني فيها روحه وذاته ،ويلتمس يف ذكرها ســلوته ،ويُكرث الشــاعر يف
هــذا النــوع مــن الغــزل مــن وصــف مشــاعر الشــكوى واللوعــة والوجــد ،وآالم الفــراق والص ـ ّد ،كــا وجدنــا يف شــعر
وكثي عزة ،ث َّم العباس بن األحنف ...وغريهم ،وهناك إىل جانب ذالك ٌ
رصيح
غزل
ٌ
جميل بثينة ،ومجنون ليىلّ ،
ال ٍه عابث :وهو الذي اشتُهر قائلوه بوصف النساء وصفاً ما ِّديَّاً ،دون ارتباط بامرأة بعينها ،بل ينتقل فيه الشاعر
مــن امــرأ ٍة إىل أخرى،ويُكــر الشــاعر فيــه مــن وصــف مغامراتــه معهــن ،واملجالــس التــي ض َّمتــه بصحبتهــن ،مثــل غــزل
عمــر بــن أيب ربيعــة ،واألحــوص ...وغريهــم وقــد انقســم هــذا النــوع مــن الغــزل إىل غــزل رصيــح غــر فاحــش ،وغــزل
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ويذكر ابن األبار أنه كان من فضائله اســتغاثته مبلك املغرب يوســف بن تاشــفني عىل الفرنجة ،رغم علمه بحســد
اللمتونيــن وتحذيــر وزرائــه منهــم ،وهــو كــا يذكــر ابــن األبــار ـ أيضـاً ـ كان مخالفـاً ألبيــه يف القهــر والســفك ،فقــد ُعــرف
عن املعتضد بطشه إالّ أنَّه ـ أي املعتمد “ -كان مولعاً بالخمر ،منغمساً يف اللذات ،عاكفاً عىل البطالةُ ،مخلدا ً
إىل الراحــة ،فــكان ذلــك ســبب عطبــه وأصــل هالكــه”( )2ورغــم ذلــك فقــد دخــل يف طاعتــه مــدن كثــرة اســتعصت
عــى غــره مــن امللــوك( )3وقــد كان املعتمــد واليـاً عــى شــلب يف حيــاة والــده املعتضــد ،ثُـ َّم تــوىل ملــك إشــبيلية
بعــد وفاتــه( )4وهــي كــا وصفهــا املقــري قاعــدة بــاد األندلــس وحارضتهــا ،ومدينــة اللهــو والطــرب( ،)5قــال عنهــا
ابــن رشــد وعــن اشــتغال أهلهــا باللهــو والطــرب وحبهــم لســاع الغنــاء :إنــه إذا مــات عــاملٌ بإشــبيلية فأُريــد بيــع كتبــه
ـرب بقرطبــة فأريــد بيــع آالتــه ُحملــت إىل إشــبيلية( ،)6لقــد أصبــح املعتمــد ملــكاً
ُحملــت إىل قرطبــة ،وإن مــات مطـ ٌ
()7
ـب يف متــع الحيــاة”
عــى إشــبيلية التي”كانــت ملتقــى الشــعراء ومجمــع املوســيقيني وأهــل الفن،وملجــأ كل راغـ ٍ
ويذكــر املراكــي أن املعتمــد كان يشـ َّبه بهــارون الواثــق باللــه مــن ملــوك بنــي العبــاس ،وقــد اجتمــع لــه مــن الشــعراء
واألدبــاء مــا مل يجتمــع مللــك قبلــه مــن ملــوك األندلس()8بــل كان ال يســتوزر أحــدا ً ّإل مــن كان أديبـاً أو شــاعرا ً ( )9وهــم
()13
كُـ ُـر؛ فمــن وزرائــه وشعرائه:الشــاعر املشــهور ابــن زيدون()10وأبوبكربــن عامر()11وابــن اللبانة()12والحــري املكفــوف
ومــن وزرائــه أيضـاً :الوزيــر الكاتــب أبــو الوليــد محمــد بــن عبــد العزيــز املعلــم ( )14والوزيــر الفقيــه بــن القصــرة ( )15والوزيــر
الفقيــه الشــاعر أبــو بكــر بــن امللــح( )16واألديــب الشــاعر أيب محمــد عبــد الجليــل بــن وهبــون املــريس( ،)17وغريهــم كثــر
مــا ليــس مجــال إحصائهــم هنــا.
لقــد عــاش املعتمـ ُد عـ َّز امللــك ورفاهتــه وجاهــه ،فقــد طالــت مــدة حكمــه حتــى بلغــت ثالثـاً وعرشيــن عامـاً،
اســتطاع أن يســيطر فيهــا عــى مملكــة كبــرة ،وأن يُخضــع خصوم ـاً عنيديــن،وأن يســتمتع كذلــك بالحيــاة املرفَّهــة
ـب اللهــو واالســتمتاع فبنــو
املن َّعمــة التــي اجتمعــت فيهــا ســلطة الحكــم والــروة والجــاه ،والفــن واألدب ،وحـ ُّ
عباد”عاشــوا ذاهلــن عــن حارضهــم ومســتقبلهم ،األخطــار مــن حولهــم ،والعــدو ينــوش أطــراف ملكهــم ويتخطَّــف
رجالهــم ،واملنايــا تطــل مــع الصبــاح واملســاء ،ومــع ذلــك فقــد وجــدوا وقتـاً ينظمــون فيــه الشــعر ،لياليهــم الطويلــة
كانت تتقىض يف تطارح الشعر ،ومخاطباتهم بعضهم لبعض حتى رسائلهم ألعدائهم كانت شعرا ً ،ثم انقضت
أيامهــم كأن مل تغـ َن باألمس”()18فقــد كانــت النهايــة ُمحزنـ ًة مأســاوية ،ومخترصهــا :أن املعتمــد اســتنرص بيوســف
بــن تاشــفني عــى األذفونــش ،فأســعفه وســاعده وانتــر يف وقعــة الزالقــة عــى الفرنجــة ،ثــم رجــع ابــن تاشــفني
ويف نفســه مــن أمــر الجزيــرة ،حتــى عــاد إليهــا ـ األندلــس ـ وأخــذ قرطبــة وقتــل عبــاد بــن املعتمــد امللقــب باملأمــون،
ودخــل إشــبيلية التــي كان املعتمــد يدافــع عنهــا حتــى آخــر لحظــة ،إلَّ أنهــم غلبــوه ،وانتهبــوا قصــوره ،واقتــادوه مــع
وســجن بأغــات حتــى وافتــه املنيــة ســنة 488هـ()19ورثــاه شــعراء كثــرون ،وقــد أمــر أن
نســائه إىل العــدوة باملغــربُ ،
ـب عــى قــره أبيــاتٌ أولهــا:
يُكتـ َ
()20
َ
الرائح الغادي حقاً ظفرتَ بأشال ِء بن عباد
سقاك
رب الغريب
ُ
ق َ
يقــول بــن بســام”ومن النــادر الغريــب أنــه نــودي يف جنازتــه بالصــاة عــى الغريــب بعــد عظيــم ســلطانه ،وجــال
()21
شــأنه ،فتبــارك مــن لــه البقــاء والعــزة والكربيــاء”
أ َّما نساؤه:
()22
فقــد ذكــر بــن األبــار أن املعتمــد كان ميلــك مثامنائــة امــرأة ،وأمهــات أوالد ،وجــواري متعــة ،وإمــاء تــرف
وقصــة زواجــه مــن اعتــاد نســوقها هنــا ملــا تــدل عليــه مــن حــب املعتمــد وغرامــه بالشــعر ،حتــى جعــل ذلــك امــرأ ًة
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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مقدمة

حميمي دافئ،
حظي األدب األندليس باهتاممٍ خاص ،ملا تحمله النفوس لذاك الزمان واملكان من شعو ٍر
لقد
ِّ
َ
يحمــل يف طياتــه شــيئاَ مــن الحــرة عــى الفــردوس املفقــود ،وكأ َّن الرجــوع بالدراســة رجــو ٌع إىل املجــد القديــم،
بالكشــف عــن رمــوزه املخبَّــأة الكثــرة ،ولــذا ....تنوعــت وتعــددت الدراســات حــول األدب األندلــي ،وكان للشــعر
وبخاصــة يف العصــور
عنايــة خاصــة ،ملــا صبغتــه بــه الحيــا ُة األندلســية ،وطبعتــه بطابعهــا الشــخصي ُة األندلســية،
َّ
املتأخــرة ،وقــد كان غــرض الغــزل مــن أكــر مــا جــادت بــه قريحــة الشــعراء ،وبخاصــة يف عــر ملــوك الطوائــف الــذي
ن واضطرابـ ٍ
ـات سياســية
َحظـ َـي فيــه الشــعر واألدب باهتــام بالــغ ،فعــى الرغــم مــن أن هــذا العــر كان عــر ف ـ ٍ
ـكل مملكــة بــاط ،ولــكل بــاط شــعراء وفنانــون وأدبــاء يتنافــس
يب وفنــي كبــر ،فقــد كان لـ ِّ
فإنَّــه كان عــر ازدهــار أد ِّ
امللوك يف اجتالبهم إليهم ومن أكرث املاملك شهرة يف هذا العرص مملكة إشبيلية وملكها املعتمد بن عباد،
املتغلــب عــى رشق األندلــس ،فقــد كــر ذكــر هــذا امللــك واســتعراض حياتــه يف معظــم الكتــب التــي تناولــت
األدب األندلــي ،إن مل يكــن بإسهاب،فبإشــار ٍة إليــه.
ولذا ...فقد كانت شهرة الشاعر الكبرية من أهم أسباب توافر الرغبة يف دراسة شعره الغزيل ،ومعرفة أهم
خصائصــه وأســاليبه ،والخــروج مــن هــذه الدراســة بنتيجــة تظهــر لنــا أهــم مالمــح هــذا الفــن لــدى شــاعر كاملعتمــد،
أي مــن أنــواع الغــزل ينتمــي ! فهــل كان
فقــد حاولــت الدراســة اإلملــام مبوضــوع الغــزل عنــد املعتمــد ،ومعرفــة إىل ٍّ
ماديَّــا رصفـاً كــا أوحــت بذلــك الدراســات عــن حياتــه ،أم أن فيــه جانبـاً عفيفـاً ؟! وكيــف كانــت العاطفــة لديــه؟ ومــا
مالمــح األســلوب والصــور واملوســيقى يف شــعره ! ومــا إىل ذلــك مــن أســئل ٍة نحــاول اإلجابــة عنهــا ـ بــإذن اللــه تعــاىل
ـ وقــد كانــت مــادة البحــث معتمــد ًة عــى ديــوان الشــاعر الــذي جمعــه وحققــه د .رضــا الحبيــب الســوييس ،صــدر
عــن الــدار التونســية للنــر يف عــام 1975م بعنــوان (ديــوان املعتمــد بــن عبــاد ملــك إشــبيلية) ،إضافـ ًة إىل مــا يف
املصــادر واملراجــع املختلفــة مــا يفيــد هــذه الدراســة.

املعتمد بن عباد

هو املعتمد بن عباد بن محمد بن إسامعيل بن قريش ،يعود نسبه إىل لخمُ ،ولد سنة إحدى وثالثني وأربعامئة
431هـ ،وتوىل امللك سنة إحدى وستني وأربعامئة 461هـ وتويف يف شوال سنة مثانٍ ومثانني وأربعامئة 488هـ،
كان ســخ َّياً كرمياً ،وشــاعرا ً مشــهورا ً ( ،)1وكان من أكرث ملوك الطوائف شــهرة ،ومن أحســنهم أخالقاً وشــجاع ًة وأدباً،
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 31حــوار أجــراه حســن الربغــويث وآخــرون ضمــن كتــاب :محمــود
درويش املختلف الحقيقي دراسات وشهادات ،دار الرشوق،
عــان ،األردن ،ط ،1999 ،1ص.34

 32محمــد أزملــاط ،خصوصيــات التشــكيل يف املــن الشــعري
العريب املعارص مطبعة أميمة ،فاس ،املغرب ،ط،2006 ،1

ص.155

)( 33املرجع نفسه ،ص.155

 42مــري بــن خليفــة ،القصيــدة الحديثــة يف النقــد العــريب
املعــارص ،منشــورات االختــاف ،الجزا ئــر ،ط،2006 ،1
ص .104

 43أمــال منصــور ،أدونيــس وبنيــة القصيــدة القصــرة ،عــامل الكتــب
الحديــث ،إربــد ،األردن ،ط ،2007 ،1ص.19

 44عز الدين إسامعيل ،الشعر العريب املعارص ،ص.246
 45املرجع نفسه ،ص.238
 46املرجع نفسه ،ص.246

 47عز الدين إسامعيل ،الشعر العريب املعارص ،ص.252
 48املرجع نفسه ،ص.259

)( 49عــز الديــن إســاعيل ،الشــعر العــريب املعــارص ،ص-259
.269

 50املرجع نفسه ،ص.261

 51عز الدين إسامعيل ،الشعر العريب املعارص ،ص.277

 52صــاح فضــل ،أســاليب الشــعرية املعــارصة ،دار اآلداب،
بــروت ،لبنــان ،ط ،1995 ،1ص.30

 53املرجع نفسه ،ص.30

 54املرجع نفسه ،ص.36-34

 55ينظــر :محمــد أزملــاط ،خصوصيــات التشــكيل يف ا ملــن
الشــعري العــريب املعــارص ،ص .163 -156

 56أدونيــس ،مقدمــة للشــعر العــريب ،دار العــودة ،بــروت ،لبنــان،
ط .1979 ،3ص.107

 34نــاز املالئكــة ،قضايــا الشــعر املعــارص ،دار العلــم للماليــن،

 57املرجع نفسه ،ص.111

 35املرجع نفسه ،ص.243-242

 59أدونيس ،زمن الشعر ،ص.14

بــروت ،لبنــان ،ط ،1981 ،6ص.241

 58املرجع نفسه ،ص.113-112

)( 36ناز املالئكة ،قضايا الشعر املعارص ،ص.241

 60أدونيس ،مقدمة للشعر العريب ،ص.110

 38املرجع نفسه ،ص.246

 62إبراهيــم رمــاين ،الغمــوض يف الشــعر العــريب الحد يــث،

)( 37املرجع نفسه ،ص.201

)( 39نازك املالئكة ،قضايا الشعر املعارص ،ص.149
)( 40املرجع نفسه ،ص.258
 41املرجع نفسه ،ص.259

 61املرجع نفسه ،ص.266
ص .151

 63املرجع نفسه ،ص.151
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الطائف ،السعودية ،ط.،1985 ،1

الدراســات األدبيــة ،دار املعــارف ،القاهــرة ،مــر.،1981 ،

•عــز الديــن إســاعيل ،األســس الجامليــة يف النقــد العــريب ،دار

•مــري بــن خليفــة ،القصيــدة الحديثــة يف النقــد العــريب

•عــز الديــن إســاعيل ،الشــعر العــريب املعــارص ،قضايــا وظواهــره

•نــاز املالئكــة ،قضايــا الشــعر املعــارص ،دار العلــم للماليــن،

•مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،املعجــم الوســيط ،مــادة (بنــي)،

•واطســن جــورج ،النقــد الجديــد الفرنــي ،تــر :محمــد مصطفــى

•محمــد أزملــاط ،خصوصيــات التشــكيل يف املــن الشــعري

العــرب ،دمشــق ،ســوريا.،

•محمد بنيس ،الشعر العريب الحديث ،بنياته وإبداالتها ،ج،3

دار األندلــس ،بــروت ،لبنــان ،ط.،1983 ،2

•محمــد حســن عبــد اللــه ،الصــورة والبنــاء الشــعري ،مكتبــة

العــريب الحديــث ،منشــورات االختــاف ،الجزائــر ،ط.،2008 ،1

الفكــر ،القاهــرة ،مــر.1973 ،

الفنية واملعنوية ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط.1981 ،3

دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،لبنــان ،مــادة (بنــي)،

العــريب املعــارص ،مطبعــة أميمــة ،فــاس ،املغــرب ،ط..2006 ،1
دار توبقال ،دار البيضاء ،املغرب ،ط.1996 ،2

املعــارص ،منشــورات االختــاف ،الجزا ئــر ،ط.،2006 ،1
بــروت ،لبنــان ،ط.،1981 ،6

بــدوري ،مجلــة املوقــف األديب ،ع ،1980 ،112اتحــاد الكتّــاب

•يوســف حســن بــكار ،بنــاء القصيــدة يف النقــد العــريب القديــم،
•يوســف وغليــي ،إشــكالية املصطلــح يف الخطــاب النقــدي

الهوامش
1

ودت فخر الدين ،شكل القصيدة العربية يف النقد العريب
ج

حتى ق8هـ ،دار اآلداب ،بريوت ،لبنان ،ط ،1984 ،1ص-26

.27

 12واطســن جــورج ،النقــد الجديــد الفرنــي ،تــر :محمــد مصطفى
بدوري ،مجلة املوقف األديب ،ع ،1980 ،112اتحاد الكتّاب
العــرب ،دمشــق ،ســوريا ،ص.37

2

يوسف حسني بكار ،بناء القصيدة يف النقد العريب القديم،

 13عبد الله الغذامي ،الخطيئة والتفكري ،النادي األديب الثقايف،

3

إبراهيــم رمــاين ،الغمــوض يف الشــعر العــريب الحديــث ،ديــوان

 14ســامي ســويدان ،يف النــص الشــعري العــريب ،بــروت ،لبنــان،

4

عــز الديــن إســاعيل ،األســس الجامليــة يف النقــد العــريب ،دار

 15يوســف وغليــي ،إشــكالية املصطلــح يف الخطــاب النقــدي

5

حســن الغــريف ،كتــاب الســياب النــري ،منشــورات مجلــة

ص.121

6

أحمــد عبــد املعطــي حجــازي ،الشــعر رفيقــي ،دار املريــخ،

دار للطباعــة ،1876 ،ص.33

7

صــاح فضــل ،نظريــة البنائيــة يف النقــد األديب ،دار اآلداب،

 18محمــد بنيــس ،الشــعر العــريب الحديــث ،بنياتــه و إبداالتهــا،

8

املرجع نفسه ،ص.296

 19ابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادة (بنــي) ،ج ،6ج ،6دار صــادر،

9

دار األندلــس ،بــروت ،لبنــان ،ط ،1983 ،2ص.24

املطبوعــات الجامعيــة ،بــن عكنــون ،الجزائــر.1991،137 ،

الفكــر ،القاهــرة ،مــر.1973 ،ص.293

الجوا هــر ،فــاس ،املغــرب1986 ،م ،ص .85
الر يــاض ،الســعودية ،1988 ،ص.143

القا هــرة ،مــر.1980 ،ص.296 ،

جودت فخر الدين ،املرجع السابق ،ص.203

 10رينيــه ويلــك وأوســن واريــن ،نظريــة األدب ،تــر :محــي الديــن
صبحي ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،لبنان،
ط ،1975 ،3ص.147

 11ينظر :جودت فخر الدين ،املرجع السابق ،ص.203

170

صاعملاو ةثيدحلا ديصقلا ةينب

الطائــف ،الســعودية ،ط ،1985 ،1ص.32
 ،1989ص.216

العريب الحديث ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط،2008 ،1

 16زكريا إبراهيم ،مشكلة البنية ،سلسلة مشكالت فلسفية ،ع،8
 17املرجع نفسه ،ص.33

ج ،3دار توبقــال ،دار البيضــاء ،املغــرب ،ط 1996 ،2ص.63
بــروت ،لبنــان ،دط ،د ت ،ص344

 20مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،املعجــم الوســيط ،دار إحيــاء
الــراث العــريب ،بــروت ،لبنــان ،مــادة (بنــي) ،ص92

 21محمــد حســن عبــد اللــه ،الصــورة والبنــاء الشــعري ،مكتبــة
الدراســات األدبيــة ،دار املعــارف ،القاهــرة ،مــر،1981 ،

إ َّن عمليــة البنــاء الحــدايث ال تعنــي البتــة محاولــة
إيجــاد صيغــة نهائيــة للشــكل ،منــط كامــل لألســلوب،
تعريــف جامــع للبنيــة ،وداللــة ثابتــة للمفهــوم ،وإمنــا
هــي حركــة التشــكل الدائــم ،فعــل االنفتــاح املطلــق،
أمــام التجليــات املختلفــة للوجــود يف مســتواه الــذايت
والحضــاري ،ويف رفــض الحداثــة للبنيــة النموذجيــة...
ســعي دا ئــب نحــو الشــكل املتحقــق ،تخطــي كل
إمكانياتــه املحتملــة والقابلــة للقيــاس والتأطــر ،الــذي
يغــدو قاعــدة مبــرور الزمــن ،وأداة ســلطوية قاهــرة(.)63
إ َّن وصول قصيدة الحداثة إلينا يف أشكال متطورة
من أشكال الشعر يُبقي لدينا محورين قامئني :أولهام:
أن هــذا ال يعنــي نهايــة التطــور يف عــامل الشــعر ،بــل
يؤكد أن الشعر هو عامل حي متطور وقابل للتناغم مع

التطور البرشي والكوين ،وثانيهام :أن األمناط الجديدة
ال تعني إلغاء األمناط القدمية من جهة ،وال تفيد أكرث
مــن وجودهــا يف جانــب املفاضلــة أو جانــب الرتتيــب
العمــودي قيمـ ًة أو رقــي
وصفــوة القــول إن الشــكل الشــعري يبدعــه الشــاعر
بحســب الحالة الشــعرية والتجربة الشــعرية ،وهو أبعد
ما يكون عن التصميم املسبق الجاهز املفروض سلفا
عىل القصيدة ،ومن مثة فإن بنية القصيدة الحديثة ال
تخضع لقالب محدد أو تصميم قبيل بل تصدر لحظة
الكتابــة أو التجربــة ،إنهــا تتخــذ شــكلها لحظــة اكتاملهــا
فقط ،ولهذا يصعب تحديد بنية عامة للقصيدة التي
تظــل تبحــث عــن بنيــة جديــدة مل تكشــف.

املصادر واملراجع
•إبراهيــم رمــاين ،الغمــوض يف الشــعر العــريب الحديــث ،ديــوان

•رينيــه ويلــك وأوســن واريــن ،نظريــة األدب ،تــر :محــي الديــن

•ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (بني) ،ج ،6دار صادر ،بريوت،

ط.1975 ،3

•أحمــد عبــد املعطــي حجــازي ،الشــعر رفيقــي ،دار املريــخ،

دار للطباعة.1876 ،

•أدونيــس ،خواطــر عــن تجــريب الشــعرية ،مجلــة اآلداب ،ع،03

.1989

•أدونيس ،زمن الشعر ،دار العودة ،بريوت ،لبنان ،ط.،1983 ،3

العرب ،دمشق ،سوريا.،1980 ،

املطبوعــات الجامعيــة ،بــن عكنــون ،الجزائــر.1991 ،
لبنان ،دط ،د ت.

الريــاض ،الســعودية.1988 ،
س ،14مــارس.1966

صبحي ،املؤسســة العربية للدراســات والنرش ،بريوت ،لبنان،

•زكريا إبراهيم ،مشــكلة البنية ،سلســلة مشــكالت فلســفية ،ع،8
•ســامي ســويدان ،يف النــص الشــعري العــريب ،بــروت ،لبنــان،
•سامي يوسف اليوسف ،الشعر العريب املعارص ،اتحاد كتاب

•أدونيــس ،مقدمــة للشــعر العــريب ،دار العــودة ،بــروت ،لبنــان،

•يس.د.لويــس ،الصــورة الشــعرية ،تــر :أحمــد ناصيــف الجنــايب

•أمــال منصــور ،أدونيــس وبنيــة القصيــدة القصــرة ،عــامل الكتــب

•صالح فضل ،أساليب الشعرية املعارصة ،دار اآلداب ،بريوت،

•جــودت فخــر الديــن ،شــكل القصيــدة العربيــة يف النقــد العــريب

•صــاح فضــل ،نظريــة البنائيــة يف النقــد األديب ،مكتبــة اآلداب،

•حســن الغــريف ،كتــاب الســياب النــري ،منشــورات مجلــة

•عبد القادر بوزيدة ،دراسة ظاهرة أسلوبية “التكرار يف قصيدة

•حســن الربغــويث وآخــرون ،محمــود درويــش املختلــف الحقيقــي

ع ،14ديســمرب،1999

ط.1979 ،3

الحديــث ،إربــد ،األردن ،ط.،2007 ،1

حتــى ق8هــ ،دار اآلداب ،بــروت ،لبنــان ،ط.1984 ،1

الجوا هــر ،فــاس ،املغــرب1986 ،م.

دراسات وشهادات ،دار الرشوق ،عامن ،األردن ،ط.1999 ،1

وآخريــن ،دار الرشــيد للنــر ،بغــداد ،العــراق.،1982 ،
لبنان ،ط.1995 ،1

القاهــرة ،مــر.1980 ،

الســياب “رحــل النهــار” ،مجلــة اللغــة واألدب جامعــة الجزائــر،

•عبد الله الغذامي ،الخطيئة والتفكري ،النادي األديب الثقايف،

جملة كرياال
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العــر ،ألن املفهــوم الشــعري الحديــث ينظــر إىل
القصيدة كمخلوق عضوي ال ازدواجية فيه بني املبنى
واملعنى ،وهي (القصيدة) تنمو بني يدي الشاعر يف
املبنــى واملعنــى معــا.
أما النقطة الثانية فهي امتداد لألوىل وتكمله لها،
إذ مــا دام الشــاعر هــو مصــدر الشــعر شــكال ومضمونــا
فــإن شــعراء الحداثــة ركــزوا عــى إعطائــه الحريــة الكاملــة
يف اختيار قالبه ،ومبا أن هذه التجربة الشخصية التي
هي مصدر الشعر تتفاوت بالتأكيد من شاعر إىل آخر،
فــإن القــول بوجــود قالــب شــعري مســبق يلغــي هــذه
التجربــة ،مــن هنــا جــاءت دعوتهــم إىل إطــاق الشــعر
مــن كل قيــد أو رشط.
إ َّن الشــكل يف الشــعر « ليــس مجــرد وزن وإمنــا هــو
نــوع مــن البنــاء ،لهــذا يبقــى بنــا ًء قابــا للتجــدد والتغــر،
وال تنبــع املوســيقى يف الشــعر الجديــد مــن تناغــم
بــن أجــزاء خارجيــة وأقيســة شــكلية ،بــل تنبــع مــن تناغــم
داخيل حريك هو أكرث من أن يكون مجرد مقياس ،وراء
التناغــم الشــكيل الحســايب ،تناغــم حــريك داخــي هــو
رس املوســيقى يف الشــعر»(.)59
الشــكل الشــعري إذًا ليــس ثابتــا وإمنــا هــو متجــدد
مــن شــاعر آلخــر ومــن قصيــدة ألخــرى ،وإيقــاع الشــعر ال
ينتج عن األوزان الخارجية وإمنا هو نتاج تناغم داخيل،
فتحديد الشعر بالوزن تحديد خارجي سطحي ،بل هو
تحديد للنظم ،إذ ليس كل كالم موزون شعرا بالرضورة
وليــس كل نــر خاليــا بالــرورة مــن الشــعر.
إن الخطاب الشــعري املعارص إبداع إنســاين قبل
أن يكــون صناعــة كلــات ،وهــو عمليــة خلــق قبــل أن
يكــون كتابــة ،وإذا كان تغيــر املضامــن واملوضوعــات
واملحتويــات يف األدب – يف العــر الحديــث -أمــرا
مفروغــا منــه بحكــم التــزام األد يــب وارتبا طــه الوثيــق
بالحيــاة ،فــإن حاجتــه إىل التغيــر يف الشــكل تزيــد عــن
حاجتــه إىل تغيــر املحتــوى حتــى يكــون أدبــا وحتــى ال
يظــل األدب صــورة لغــر عرصنــا.
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إذن « فالشــكل الشــعري كاملضمــون الشــعري يولــد
وال يتب َّنــى ،يخلــق وال يكتســب ،يجــدد وال يــورث»(،)60
ذلــك أنــه «ليــس ذاكــرة ،ألن كل شــكل جديــد هــو نتيجــة
رؤيا جديدة ،والشاعر ال ميكنه أن يستعني بذاكرته أبدا
التخــاذ شــكل جديــد ،باعتبــار أن الشــكل ليــس وجــودا
جائزا ،أو ليس وجودا يف املطلق ،وإمنا هو تابع لتعبري
معــن ،أو لتجربــة معينة»(.)61
ومبــا أن لــكل شــاعر هويتــه وثقافتــه وتجربتــه ورؤيــاه،
فــإن األبنيــة الفنيــة تختلــف مــن شــاعر آلخــر بــل مــن
قصيــدة ألخــرى حتــى عنــد الشــاعر الواحــد ،وذلــك
تبعــا للحالــة التــي تنتــج هــذه القصيــدة أو تلــك ،فقــد
تكــون الحالــة فكريــة معقــدة فتنتــج القصيــدة الطويلــة،
وقــد تكــون الحالــة شــحنة قصــرة مــن العاطفــة فتنتــج
القصيــدة الومضــة؛ ولذلــك فإننــا نجــد يف املجموعــة
الشــعرية الوا حــدة القصيــدة والقطعــة والقصيــدة
الطويلــة والقصيــدة الومضــة ،والقصيــدة الغنائيــة
والقصيــدة الدراميــة ،والقصيــدة املغلقــة والقصيــدة
املفتوحــة ،وهكــذا...
فمــن غــر املمكــن تحديــد بنيــة عامــة للقصيــدة،
وال ســبيل إىل تعيــن مالمحهــا فهــي عنــد درويــش عــامل
الغنائية امللحمية ،وعند “أدونيس” فضاء ميتافيزيقي
وبراعــة ذهنيــة ،بــل إن البنيــة ال تســتقر عــى منــط ثابــت
ر عــى تجــاوز
حتــى عنــد الشــاعر الواحــد ،فهــي ت ـ ُّ
نفســها وتخطــي عطائهــا بشــكل يجعــل منهــا مغامــرة
دامئــة يف اكتشــاف مجهــول البنيــة.
ومــن يقــرأ “أدونيــس” يف “مفــرد بصيغــة الجمــع”
باملوازنــة مــع قصائــد أوىل يــكاد ال يجــد تشــابها كبــرا
بينهــا ،وهــذا االختــاف عينــه الــذي نشــهده لــدى
“درويــش” شــاعر الرومانســية البســيطة يف أشــعاره
األوىل وشــاعر اإليقــاع املعقــد يف الغنائيــة امللحميــة
(بــروت ،مديــح الطــل العــايل) ( ،)62ومــن مثــة فــإن حريــة
التشــكيل يف القصيــدة الجديــدة ،قــد فتحــت املجــال
أمــام الشــاعر ليعطــي كل قصيــدة هيكلهــا الخــاص بهــا.

من الناحية اللغوية

 لهــا مرتكــزات لغويــة ونحويــة جاهــزة ومتوارثــة ال تحيــدعنها.
 الجامليــة اللغويــة للقصيــدة القدميــة تعتمــد عــىمــدى ارتباطهــا بالقاعــدة النحويــة.
 لغتها لغة ذوق عام مشرتك. القصيدة التقليدية قصيدة تتبنى الكلمة لدالالتهااملتوارثة.

 للقصيدة الجديدة لغة حية متجددة مع كل تجربةشعرية وشعورية.
 القصيدة الجديدة تولد جامليتها اللغوية من نظاماملفردات وعالقاتها ،أي من االنفعال والتجريد.
 لغة إيحاءات وإمياءات القصيدة الجديدة تفرغ الكلمة من شحنتها الدالليةوتشحنها بدالالت تخرجها من إطارها العادي.

 القصيدة التقليدية بنيت عىل أساس ثقافة دينيةذات بعد سيايس اجتامعي.
 إنها طاعة ال حرية ،وتلقُّن ال اكتشاف. الثقافــة العربيــة عــامل مغلــق ،والعــريب مــن الناحيــةالثقافيــة ،مرتبــط بقيــم ثابتــة ،تع ـ ُّد صالحــة لــكل زمــان
مــكان.
 متــرد القصيــدة التقليديــة كان ســلبيا ،اكتفــى بــأنيبقــى الديــن مبعــزل عــن الشــعر

 القصيــدة الجديــدة مدعــوة لتخطــي قيــم الثبــات يفالرتاث الشــعري القديم.
 إ ّن مــن طبيعــة الشــعر الــذي هــو نبــوة ورؤيــا وخلــقأالّ يقبــل أي عــامل مغلــق نهــايئ ،وأالّ ينحــر فيــه ،بــل
يفجــره ويتخطــاه فالشــعر هــو هــذا البحــث الــذي ال
نهايــة لــه.

من الناحية الحضارية

وميكن إجامل التغيريات التي طرأت عىل الشعرية العربية يف تحولها من القديم إىل الحديث فيام يأيت:
العنرص

القصيدة الحديثة

القصيدة القدمية

الوحدة

البيت

السطر

الوزن

التامم أو املجزوء

التفعيلة

القافية

موجودة بشك كيل أو جزيئ

تنويعها والتخفيف منها

اإليقاع

عا ٍل جزل

هادئ هامس

الخصائص العامة تصلح لإللقاء وأقرب إىل الغناء واإلنشاد أنسب للقراءة وأقرب إىل الرسم و التصوير
لقــد رأى شــعراء الحداثــة أن أول رشط للشــعر هــو
الحريــة يف بعدهــا املعنــوي ،ويف بعدهــا الفنــي معــا،
وتجــد هــذه الحريــة تجســيدها امللمــوس لــدى هــؤالء
الشــعراء يف الرتكيــز عــى نقطتــن ال ميكــن الفصــل
بينهــا:

أمــا األوىل فتكمــن يف العالقــة الجدليــة بــن شــكل
العمل الشــعري ومضمونه –رغم اقتناعهم بتكاملهام-
وانطالقــا مــن هــذه العالقــة فــإن القالــب هــو جــزء مــن
بنــاء الفكــرة وتنميتهــا ،فتطــور البنــاء الفنــي –مثلــه مثــل
مضمونــه -يرجــع إىل رضورة اســتجابة التعبــر عــن روح
جملة كرياال
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•اســتعامل طابــع الحــوار إلخفــاء هيمنــة املوقــف
اإليدلوجــي وتكثيــف الجــرس اإليقاعــي.
•استعامل الوزن العرويض.
•تعدد األساليب.
•اســتعامل الحــوار الداخــي عــن طريــق التناقضــات
والتضــادات الفرديــة ،بتعــدد تناغــات اجتامعيــة
مبتعــدة عــن لغــة اآلالم واألحــزان الذاتيــة.
•عــرض انفعــاالت وصدمــات وتحــوالت يف حركــة
ديناميكيــة جدليــة تحــاول تحقيــق نــوع مــن املأســاة
والدرامــا.
•ابتــكار مشــتقات جد يــدة وتكثيــف األســلوب
الوصفــي ،واســتغالل طاقــات إيحائيــة كالصفــة،
وإعطائهــا توظيفــا مرتبطــا بالرؤ يــا.
•تجسيد عنرص الرسد.
وعــى هــذا األســاس فمعــار األشــكال الشــعرية
العربية املعارصة تشكل خاصيات لها عالقة باملتكلم
والزمــان واملــكان والفضــاء النــي ،إذ يالحــظ أن فعــل
املتكلــم لــه مفهومــه الخــاص لرؤيــة العــامل املتجســدة
يف الفعل اللغوي والرتكيب ،غري أنه ال يكون مجسدا
يف ضمــر األنــا فقــط ،بــل لــه حضــور يف ضمــر الغائــب
ويف بعــض الرمــوز واإلحــاالت التــي تقــدم وجهــة نظــر
خاصــة عــن العــامل واإلنســان.
ويرتكز موقف شــاعر الحداثة من الشــكل الشــعري

الجديــد عــى املبــادئ اآلتيــة:
•هيوليــة الشــكل الشــعري الجد يــد :أي تحولــه
املســتمر ،ورفضــه للثبــات الــذي يؤســس النمطيــة
«فليــس هنــاك وجــود قائــم بذاتــه نســميه الشــعر،
ونســتمد منــه املقاييــس القيــم الشــعرية الثابتــة
املطلقة ،ليست هناك بالتايل خصائص أو قواعد
تحــددالشــعرماهيــةوشــكالتحديــداثابتــامطلقــا»(.)56
•النظــر إىل القصيــدة الجديــدة مــن حيــث هــي كل
متكامل بعيدا عن الفصل بني الشكل واملضمون
«فشــكل القصيــدة الجديــدة هــو حضورهــا قبــل أن
يكــون إيقاعــا أو وزنــا ،هــذا الحضــور ال يقيــم بشــكل
تجريدي ،فليس لهيكل القصيدة الجديدة واقعية
جامليــة إال يف حيــاة القصيــدة ،يف حضورهــا،
كوحــدة ككل»(.)57
•رضورة بعــث لغــة شــعرية جديــدة تواكــب الشــكل
الشــعري الجديــد مــن حيــث القــدرة عــى الكشــف
والتجاوز والتخطي والتأسيس لرؤيا شعرية «حيث
نحيــد اللغــة عــن طريقتهــا العاد يــة يف التعبــر
والداللــة ونضيــف إىل طاقتهــا خصائــص اإلثــارة
واملفاجــأة والدهشــة»(.)58
فصــل “أدونيــس” األســس التــي تســتند إليهــا
كــا َّ
حركــة الشــعر الجديــد يف كتابــه “زمــن الشــعر” نعرضهــا
بإيجــاز يف هــذا الجــدول:

ق/التقليدية

ق/الجديدة

من الناحية الفنية

 مجموعــة أبيــات أي مجموعــة وحــدات مســتقلة متكــررةال يربــط بينهــا نظــام داخــي.
 جامليتها هي جاملية البيت املفرد صناعة ومعان قامئــة عــى الــوزن الســهل ،املحــدد ،املفــروض مــنالخــارج.
 القصيدة التقليدية شكل واحد. يتطلب إدراك الشكل يف القصيدة التقليدية جهدا.166
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 وحــدة متامســكة ،حيــة متنوعــة تنقــد ككل ال يتجــزأ شــكالومضمونا.
 لغة شخصية ،الفرادة والجدة والرؤيا أهم عنارصها. تقــوم عــى اإليقــاع ،واإليقــاع نابــع مــن الداخــل لذلــكفهــو ابتــكار.
 لكل قصيدة جديدة شكلها الخاص. يتطلــب إدراك الشــكل يف القصيــدة الجديــدة وعيــاشــعريا كبــرا.

أنها«تنقسم يفجملتها إىل مجموعتني أسلوبيتني تقوم
بينهــا فــروق أســلوبية حــادة»( ،)52أطلــق عــى املجموعة
األوىل مصطلح “األساليب التعبريية” استجابة ملفاهيم
التعبري والتوصيل ،وأطلق عىل املجموعة الثانية تسمية
“األســاليب التجريديــة” يف إشــارة إىل املــأزق التعبــري
الــذي تصــل إليــه مــن ناحيــة وإفــادة مــن التقســيم املناظر
يف الفنــون التشــكيلية املحدثــة مــن ناحيــة أخــرى .ثــم
قســم كل مجموعــة إىل أســاليب فرعيــة «تشــرك يف
الخــواص األساســية الكليــة وتختلــف يف الطابــع املميــز
لــكل منهــا ،طبقــا لتشــغيل عامــل مهيمــن أو أكــر عــى
غــره مــن العوامــل املندرجــة يف هــذا الســلم ذاتــه»(.)53
ويالحــظ أن هــذا التقســيم يقــرب إىل درجــة كبــرة
مام انتهى إليه بعض منظري الشعرية العربية الحديثة
مــن توزعهــا عــى دائرتــن رئيســيتني ،تســمى األوىل
“شــعرية الحضــور” ،والثــاين “شــعرية الغيــاب”.
وقــد ا قــرح “ صــاح فضــل” توز يــع األســاليب
التعبريية يف الشعر العريب املعارص –طبقا لدرجات
القيــم الشــعورية -إىل أربعــة تنويعــات أســلوبية اصطلــح
عىل تسميتها :األسلوب الحيس ،واألسلوب الحيوي،
()54
واألســلوب الدرامــي ،واألســلوب الرؤيــوي.
 -1األســلوب الحــي :وتتحقــق فيــه نســبيا أعــى
درجــة يف اإليقــاع املتصــل باإلطــار والتكويــن كــا تتميــز
بدرجــة نحويــة عاليــة يقابلهــا انخفــاض ملمــوس يف
درجتــي الكثافــة النوعيــة والتشــتت ،وميثــل لــه بالجــزء
األكــر مــن إنتــاج “نــزار قبــاين” ،وميــي معــه يف االتجــاه
ذاتــه –بتنويعــات يســره -بعــض الشــعراء املعارصيــن.
 -2األســلوب الحيــوي :وهــو يرتكــز عــى حــرارة
التجربــة املعيشــة ،لكنــه يوســع املســافة بــن الــدال
واملدلــول نســبيا لتشــمل بقيــة القيــم الحيويــة ،ومــع
أنــه ينمــي درجــات اإليقــاع الداخــي بطريقــة أوضــح فهــو
يعمــد إىل الكــر اليســر لدرجــة النحويــة ،ويطمــح إىل
بلــوغ مســتوى جيــد مــن الكثافــة والتنويــع دون أن يقــع
التشــتت ،ويســتخدم أقنعــة تراثيــة وأســطورية تحتفــظ

بــكل طاقاتهــا التعبرييــة .وميثــل لهــذا األســلوب بشــعر
بــدر شــاكر الســياب وأمــل دنقــل وأحمــد عبــد املعطــي
حجازي وغريهم من الشعراء املعارصين عىل اختالف
يف درجــة الحيويــة والفــروق املائــزة.
 -3األســلوب الدرامــي :ويتجــى فيــه أساســا تعــدد
األصــوات واملســتويات اللغويــة ،وترتفــع درجــة الكثافــة
نتيجة لغلبة التوتر والحوارية فيه ،ومع اجرتاحه ملغامرة
التجربة الكشفية إىل جانب التجربة الحيوية املثرية إال
أنه يتميز بنسبة تشتت أوضح دون أن يخرج عن اإلطار
التعبــري .وميثــل لهــذا األســلوب بشــعر “صــاح عبــد
الصبــور” وشــعر “محمــود درويــش” يف بعــض مراحلــه
وعــدد آخــر مــن شــباب املبدعــن العــرب.
 -4األســلوب الرؤيــوي :وتنحــو فيــه التجربــة الحســية
إىل التــواري خلــف طابــع األمثولــة الكليــة وهــذا يــؤدي
إىل امتــداد الرمــوز يف تجليــات عديــدة ،ويفــر اإليقــاع
الخارجي بشكل واضح ،وال تنهض فيه أصوات مضادة،
بــل تأخــذ األقنعــة يف التعــدد ،وميــي باتجــاه مزيــد
الصــور لنســج غــاف يشــف عــن رؤى كليــة بــارزة .وميثــل
هــذا األســلوب شــعر عبــد الوهــاب البيــايت وخليــل
حــاوي ،وجــزء هــام مــن شــعر ســعدي يوســف ،وغــره
مــن الشــعر املعارصيــن.
ويرى “محمد أزملاط” أن هناك خاصيات ،تتحكم
يف تشــكيل الهند ســة املعامر يــة للقصيــدة ميكــن
()55
تحديدهــا عــى النحــو اآليت:
•هيمنــة ضمــر املتكلــم حيــث يكــون مشــخصا يف
املتكلــم واملوضــوع.
•هيمنــة املعجــم الشــعري والحقــول الدالليــة،
اللذ يــن يقد مــان وجهــة نظــر خا صــة باملتكلــم.
•التعبــر عــن املعانــاة مــن أجــل الخــاص مــن الواقــع
املرير
•اســتعامل األمــر والفرديــة املفروضــة عــن طريــق
ســلطة املوقــف وثبوتيتــه مــع غيــاب الحركــة ابتــداء
وانتهاء.
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧

165

وانتقل النرص يف ناظري
ألركب وهج الهوى املعترص
حلمت ولكن حلمي خصيب
بأنجرة من جامد الحجر
تشوق للنرص فاستقدمته
راح للنرص تثري غريب الصور...
ج
 )3الهيكل الحلزوين :وعادة ما تكون القصيدة يف
هذا الهيكل مجموعة من املشاعر الجزئية املتجانسة
املتكاملــة ،التــي يصوغهــا الشــاعر يف شــكل حلقــات
يتلو بعضها بعضا ،ولكنها ال تعرب عن تجارب مختلفة،
وإمنــا هــي مجــرد آفــاق هــذه الرؤيــة ،ومــن هنــا تتحــدد
الطبيعــة الحلزونيــة ملعامريــة هــذا الشــكل ....وبنيــة
القصيــدة عــى هــذا النحــو تشــبه الســلك الحلــزوين
الــذي يبــدو لنــا يف النظــرة األفقيــة إليــه مجموعــة مــن
الحلقــات املســتقلة ،ولكنهــا يف الحقيقــة مرتابطــة،
يربــط بينهــا املوقــف الشــعوري األول»(،)50
فهــذا الشــكل ميثــل دائــرة منفتحــة عــى الفضــاء،
كل دفعــة شــعورية فيــه تبــدأ مــن نقطــة االنطــاق ويــدور
الشــاعر معهــا دورة كاملــة ،وهكــذا إىل أن يصــل إىل
نهايــة التجربــة.
ولعـ ّـل منــاذج هــذا الهيــكل قصيــدة “أغنية للشــتاء”
لصــاح عبــد الصبــور يقول:
ينبئني شتاء هذا العام أنني أموت وحدي
ذات شتاء مثله ،ذات شتاء
وقد أموت قبل أن تلحق رجل رجال
يف زحمة املدينة واملنهمرة
أموت ال يعرفني أحد
مجلسه كان هنا ،وقد عرب
فيمن عرب
يرحمه الله
لكنني من يومها ينزف رأيس
الشعر زلتي التي من أجلها هدمت ما بنيت
من أجلها خرجت
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من أجلها صليت
وحينام علقت كان الربد والظلمة والرعد
ترجني خوفا
يستجب
وحينام ناديته مل
ْ
عرفت أنني أضعت ما أضعت
.....
كان جزايئ أن يقول يل الشتاء
ذات شتاء مثله
أموت وحدي
هنــا نالحــظ ســيطرة فكــرة املــوت عــى الشــاعر
طــوال القصيــدة والتــي اســتولت عليــه ذات شــتاء ومل
تفارقه بعدها وهي آتية ال محاله ذات شتاء كام يقول.
والطبيعــة الحلزونيــة لهــذا الهيــكل تتحــدد انطالقــا مــن
دوران الشــاعر دورة كاملــة تصنــع دائــرة شــعورية وتصــور
دفقــه شــعورية لكــن مــا تــكاد تنتهــي حتــى يعــود الشــاعر
إىل نقطــة البدايــة.
إن للقصيدة الطويلة هيكال خاصا بها ،ولكنه يشبه
يف بعــض خصائصــه الهيــكل الحلــزوين يف القصيــدة
القصــرة ،ألنــه يقــوم أو ينبنــي عــى حلقــات أو دوائــر،
يفيض بعضها إىل بعض بشكل واضح أو خفي ،ويكمن
الفــارق الجوهــري يف أن هيــكل القصيــدة القصــرة
يهيمن عليه شعور موحد ،ينترش عرب حلقات القصيدة
الطويلــة ،فهــو هيــكل درامــي تتصــارع أو تتعــارض فيــه
مشــاعر متعــددة تتصــادم وتتعــارض أحيانــا ،وتتجــاذب
وتتكامــل أحيانــا أخــرى ،ولكنهــا تظـ ّـل خاضعــة لفكــرة
واحــدة تجمــع شــتاتها وتنظــم مســارها «ومهــا اختلفــت
أشــكالها وأطرهــا الخارجيــة فــإن معامريتهــا تظــل هــي
معامريــة القصيــدة الطويلــة ،الفكــرة التــي تنتظــم الــكل،
أو الوحــدة التــي تظــم التنــوع»(.)51

توزيع األساليب التعبريية عند “صالح فضل”

حــاول “صــاح فضــل” يف كتابــه أســاليب الشــعرية
املعارصة جدولة األســاليب الشــعرية انطالقا من متثل
الخارطــة الشــعرية العربيــة املعــارصة ،فالحــظ مبدئيــا

موقفــا عاطفيــا مفــردا أو بســيطا ،أمــا القصيــدة الطويلــة
فإنها ال تكتفي بحالة أو موقف متفرد ،وإمنا تقوم عىل
الربــط بــن عــدد مــن الحــاالت واملواقــف التــي يجــب
أن تظــل خاضعــة أو مرتبطــة بفكــرة عامــة واحــدة ،تك ـ ِّون
الوحــدة العاطفيــة للقصيــدة(.)44
يقــول عــن أهميــة البنــاء« :التوفيــق يف بنــاء العمــل
الفنــي أصعــب منــاال مــن الوقــوع عــى املضمــون
الصا لــح» ،)45( .فهــو يســتعني بالنتا ئــج التــي توصــل
إليهــا الناقــد املعــارص “هربــرت ريــد” الــذي توصــل مــن
خــال دراســته ملشــكلة الطــول والقــر يف األعــال
الشعرية إىل حقيقة مفادها أن «مجرد الطول ال يجعل
مــن القصيــدة عمــا شــعريا ضخــا»( )46فالفــرق بــن
القصيدة الطويلة والقصيدة القصرية فرق يف الجوهر
أكــر منــه يف الطــول والقــر.
والقــر ليــس معنــاه قلــة عــدد أســطر القصيــدة،
فقــد تكــون القصيــدة طويلــة مــن حيــث عــدد األســطر
ولكنهــا غنائيــة تصــور موقفــا عاطفيــا يف اتجــاه واحــد
وبذلــك فهــي قصــرة ،رغــم أنــه مــن غــر الصــواب الرتكيــز
عىل العاطفة فقط يف تحديد نوع القصيدة ففي كل
قصيــدة فكــر ألنهــا عاطفــة وفكــر ،ورمبــا أن الفــرق يكمــن
يف الحركــة والــراع يف مقابــل الجمــود والرتابــة.
وقــد انطلــق “عــز الديــن إســاعيل” مــن املعطيــات
اآلتية:
التمييــز بــن اإلطــار العــام للمــن الشــعري الجديــد
و املــن الشــعري القديــم.
التمييــز بــن املــن الشــعري الغنــايئ القصــر و
املــن الشــعري الدرامــي الطويــل.
وهــذا مــا مكنــه مــن ا ســتخالص ثالثــة هيــاكل
للقصيــدة هــي:
 )1الهيــكل الدائــري املغلــق :وهــو «إطــار بنــايئ
محكم يجعل القصيدة كأنها دائرة مغلقة تنتهي حيث
تبدأ»( )47فهو ميثل وحدة شعورية تنكشف أبعادها يف
القصيــدة بعــد آخــر مكونــة دائــرة مغلقــة عــى ذاتهــا مثــل

الدوائر التي تظهر عىل سطح النهر عندما نلقي بحجر
يف املاء ،ويلجأ الشاعر فيه إىل التكرارات لإليحاء بأن
الرؤية الشــعورية يف القصيدة دائرة نفســية مغلقة.
وميكــن التمثيــل لــه بقصيــدة “البيــايت”« :مقاطــع
عن السمفونية الخامسة لربوكوفيف» ،التي تتكون من
مثانية مقاطع يختتم مقطعها الثامن بافتتاحية املقطع
األول منهــا يقــول الشــاعر يف بدايــة املقطــع األول:
قطارنا األخري يف الفسق
أعول واحرتق
قطارنا أعول واحرتق
ويقول يف آخر املقطع الثامن:
قطارنا األخري يف الفسق
أعول واحرتق
ليعــر بذلــك الشــاعر عــن اإلحســاس بالحــزن واألمل
والوحــدة والضيــاع ابتــدا ًء وانتهــا ًء مبديــا موقفــا شــعوريا
موحدا.
 )2الهيــكل الدائــري املفتــوح :وهــو شــكل يتفــق
يف كل يشء مــع الشــكل الدائــري املغلــق ،ولكنــه
يختلــف عنــه مــن حيــث النهايــة« ،فالشــاعر يف هــذا
الشــكل ال يُتــم دورتــه الشــعورية حتــى يعــود إىل حيــث
بــدأ ،وإمنــا هــو ينتهــي يف القصيــدة إىل نهايــة غــر
نهائية ،إنها نهاية ترتبط بالبداية ارتباطا عضويا ،ولكنها
ليســت هــي البدايــة ،إنهــا نهايــة مفتوحــة»( ،)48توحــي
باســتمرار التجربــة ،وهــذا الشــكل أكــر الهيــاكل شــيوعا
بــن الشــعراء ألنهــم «ال يهدفــون إىل أن تنقــل القصيــدة
عنهــم تجربــة شــعورية كاملــة ،مبقــدار مــا يهدفــون إىل
تحديــد اتجــاه الشــعور ومســاره النفــي ،يكفيهــم أن
تحــرك القصيــدة شــعور متلقيهــا يف اتجــاه بعينــه»(،)49
ومثالهــا قــول الشــاعر:
تكاثر ثقل احتامل الصحاري
عىل صهوة قد عالها الكرب
تحصن جرح األماين الكساين
وراء اندحار السنى والذكر
جملة كرياال
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“التمثــال” للشــاعر عــي محمــود طــه:
أقبل الليل واتخذت طريقي لك
والنجم مؤنيس ورفيقي
وتوارى النهار
خلف ستار شفقي من الغامم رقيق
م َّد طري املساء فيه جناحا
()39
كرشاع يف لجة من عميق
فعنــر الزمــن يبــدو واضحــا يف هــذه القصيــدة،
حيــث تبــدأ بالشــاب ا لــذي يســعى بجهــد ونشــاط
لتحقيق آماله وطموحاته مقتحام الصعاب واملخاطر،
ولكننــا نــراه يف آخــر القصيــدة شــيخا عاجــزا عــن حاميــة
أمله املنشود ،وكل هذا إمنا كان بفعل تعاقب الزمن.
 /3الهيــكل الذهني :ويختلــف هــذا النوع عــن النوع
املســطح ألنــه يقــوم عــى الحركــة ،ويختلــف أيضــا عــن
الهيــكل الهرمــي ألن الحركــة ال تتــم فيــه عــى مســتوى
الزمــن ،وإمنــا عــى مســتوى الفكــر «وأكــر مــا ينجــح هــذا
الهيكل يف القصائد الذي تحتوي عىل فكرة يناقشــها
الشــاعر باألمثلــة املتالحقــة»( .)40عــى أن أفــكار وصــور
هــذا الهيــكل تفتقــر هــي األخــرى إىل وحــدة وترابــط
عضــوي ألنهــا تقــوم عــى حركــة ذهنيــة.
وقــد مثلــت الناقــدة لهــذا الهيــكل بقصيــدة “أنــا
وأنــت” ألمجــد الطرابلــي:
أما رأيت الليلة الحالكــة
تجلو دجاها الربقة الساطعة
والطفلة املرشقة الضاحكة
تحزنها لعبتها الضائعــة
فإنني الليلة يا برقت ــي
وإنني الطفلة يا لعبتــي
()41
يا فرحتي أنت ويا دمعتي
فالشــاعر يعــر يف هــذه القصيــدة عــن تعلقــه
بالحيــاة ،بحلوهــا ومرهــا ،خريهــا ورشهــا .والحركــة
162

صاعملاو ةثيدحلا ديصقلا ةينب

هنــا ذهنيــة ،كــا متيــزت القصيــدة بالخامتــة البــارزة
التــي أعلنــت نهايتهــا ،ورمبــا أن افتقــاد هــذا النــوع
مــن القصائــد للرتابــط العضــوي (ألن حركتهــا ليســت
تصاعديــة وال تنازليــة) يتيــح إمكانيــة التقديــم والتأخــر
فيهــا ،ولهــذا البــد مــن خامتــة تعلــن انتهاءهــا.
وهــذه األشــكال التــي أحصتهــا “نــازك املالئكــة”
«هي سامت تتعلق باملضمون ،وال تنظر إىل القصيدة
بوصفهــا بنيــة ،فهــي تــرح مضامــن هــذه القصائــد
واألســاليب التــي تجســدت فيهــا ..فالقصيــدة الحديثــة
تؤســس نفســها بنفســها وهــي عــى صعيــد املامرســة
الشــعرية انتقــال مــن لغــة التعبــر إىل لغــة الخلــق ،ومــن
النموذجيــة إىل البنيــة الخاصــة»( ،)42التــي تتحقــق فيهــا
خصوصيــة التجربــة.
ثــم إن هنــاك مــن يعتقــد أن« :األوصــاف املتتاليــة
ال تعني بالرضورة غياب الحركة ،بل عىل العكس فهي
تعنــي أن الحركــة قامئــة وهــي رسيعــة أيضــا ،وبالتــايل
يكــون الزمــن حــارضا ،ألن إيجــاد حركــة رسيعــة ال تقــرن
()43
يف اآلن ذاتــه بزمــن يشء مســتحيل».
و رمبــا أنــه ليــس القــر هــو الــذي يســبب امللــل،
وإمنــا الســر يف اتجــاه واحــد وطويــل دون تحــوالت
يحــدث الرتابــة وامللــل ،ثــم إن اســتغراق الشــاعر يف
الوصــف ال يوقــف الحركــة ،أضــف إىل ذلــك أن يف
اإليقــاع حركــة.

هيكل القصيدة عند “عز الدين إسامعيل”

لقــد خصــص الدكتــور “عــز الديــن إســاعيل” الفصــل
الرابــع مــن البــاب الثــاين مــن كتابــه“ :الشــعر العــريب
املعــارصة قضا يــاه الفنيــة وظوا هــره املعنو يــة” ملــا
أســاه“ :معامر يــة الشــعر املعــارص” وهــو يــرى أن
القصيدة الجديدة تنقسم من حيث املبدأ إىل نوعني
كبرييــن هــا:
القصيــدة القصــرة والقصيــدة الطويلــة ،والفــرق
بينهام ال يكمن يف الحجم –كام قد يفهم من التسمية-
بل يكمن يف كون القصيدة القصرية أو الغنائية تجسم

املعامري التقليدي املقدس إىل الهندسة املعامرية
الحداثيــة« :تكمــن يف االرتــكاز عــى الخلــق ...لــذا
فالهندسة املعامرية الحداثية تفرض الرصاع والصدمة
لخلــق نقلــة جديــدة ،أمــا الهندســة التقليديــة فتعيــد
إنتاج ذاتها ومنطها»( ،)32فهذه الهندسة رسخت والدة
األشــكال الشــعرية العربيــة املعــارصة وكينونتهــا ،حيــث
إن حضورهــا ليــس عبثيــا وليــس صــورة للتجــارب وال
وســيلة نفعيــة ،إنهــا تتفاعــل مــع املمكــن وغــر املمكــن
لتبدع أفق انتظار معقد يف هندسة معامرية جديدة،
متامســكة الرؤيــا عــن طريــق انفعاليــة مأســاوية.
إ َّن معــار األشــكال الشــعرية العربيــة املعــارصة
«تشــكل عــى خاصيــات لهــا عالقــة باملتكلــم والزمــان
واملــكان والفضــاء النــي ،والــذي عــى إثرهــا ظهــرت
أنــواع مختلفــة ومتعــددة مرتطبــة أساســا بامليكانيزمــات
الديناميــة للرؤيــا»( )33فقــد حاولــت “نــازك املالئكــة”
يف كتابهــا (قضايــا الشــعر املعــارص) ،و”عــز الديــن
إ ســاعيل” يف كتا بــه “الشــعر العــريب املعــارص”
وغريهــا ،تحديــد بعــض املنطلقــات التــي كانــت مــن
دواعــي إبــراز أنــواع هندســية معامريــة ألشــكال الشــعر
العــريب املعــارص.

هيكل القصيدة عند “نازك املالئكة”

تعــد “نــازك املالئكــة” مــن أوائــل الذيــن اهتمــوا بهيــكل
القصيدة الجديدة ،حيث تصوغ أهمية الهيكل الجيد
فتقــول « ...الريــب يف أن الهيــكل هــو أهــم عنــارص
القصيــدة وأكرثهــا تأثــرا فيهــا ،ووظيفتــه الكــرى أن
يوحدهــا ومينعهــا مــن االنتشــار واالنفــات ،ويلمهــا
()34
داخــل حاشــية متميــزة».
وقــد رأت “نــازك” بــأن هنــاك صفــات أربعــا البــد
منها لكل هيكل جيد وهي )35( :التامســك ،والصالبة،
والكفــاءة ،والتعــادل ،وهــي صفــات بنائيــة خالصــة
يندمــج فيهــا الفنــي بالــداليل عــر مفهــوم نفــي يراعــي
وقــع القصيــدة وتلقيهــا ،ثــم توصلــت بنــاء عــى تلــك
الصفــات إىل اســتخالص ثالثــة أصنــاف مــن الهيــاكل

مختلفــة الحركــة هــي :الهيــكل املســطح ،والهيــكل
الهرمــي ،والهيــكل الذهنــي وميكــن تلخيــص مميــزات
كل منهــا فيــا يــأيت:
 /1الهيــكل املســطح :وتكــون قصائــد هــذا النمــط
–غالبا« -ساكنة مجردة من الزمن»( )36يتناولها الشاعر
يف لحظــة معينــة ،ويكتفــي بوصفهــا كــا هــي ،دون
تتبعهــا عــر الزمــن ،وتتبــع مــا طــرأ عليهــا مــن أحــداث،
ويصلــح هــذا النــوع لوصــف املوضوعــات الجامــدة.
مــع مالحظــة أن قصائــد هــذا النــوع مــن البنــاء تفتقــر إىل
الرتابط العضوي ،حيث ميكننا إعادة ترتيب الجزئيات
دون إلحــاق رضر بالقصيــدة.
وتقــدم “نــازك” مثــاال لهــذا الهيــكل بقصيــدة نــزار
قبــاين “شــباك”:
حييت يا شباكها امللفوف بالبنفسج
أصبحت ديرا للشحارير ومأوى العوسج
لسورك الرحيم أرساب السنونو تلتجي
يا جنة عىل السحاب غضة التأ ّرج
يا ضاحك األستار ذات اللني والرتجرج
()37
يا راية للحب لن تخطر ببال منسج
وتعلــق “ نــازك املالئكــة” عــى هــذا النمــوذج
بقولهــا :إن تعاقــب هــذه التصــورات غــر مرتبطــة ارتبــاط
عضويــا ،ونســتطيع التقديــم والتأخــر والحــذف مــا
يخلــق فجــوات عــدة.
 /2الهيــكل الهرمــي :الفــرق األســايس بــن قصائــد
هــذا الهيــكل ،وقصائــد الهيــكل املســطح ،أن الشــاعر
هنــا «مينــح األشــياء بعدهــا الرابــع ...و مــن خاللهــا يبــدو
املوصــوف متحــركا متغــرا مؤثــرا فيــا حولــه متأثــرا بــه،
وهــو عــن مــا يحــدث يف الحيــاة الواقعيــة حــن تســمح
للزمــن أن ميــر عــى األشــياء ،فــا مــن يشء إال ويتحــرك
وتتغــر عليــه األحــوال»( .)38ويبــدو عنــر الزمــن واضحــا
يف هــذا النــوع مــن البنــاء فبفعــل الزمــن وتعاقبــه تبنــى
األفــكار والصــور ضمــن بنــاء كيل هــو البنــاء الهرمــي.
وتعطــي الناقــدة مثــاال عــن هــذا النمــوذج بقصيــدة
جملة كرياال
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مــن كل أنــواع االنحبــاس يف أوزان أو إيقاعــات محــددة،
بحيــث يتــاح لهــا أن توحــي بشــكل أشــمل ،اإلحســاس
بجوهــر متمــوج ال يــدرك إدراكا كليــا ونهائيــا ،جوهــر
عرصنــا الحــارض جوهــر اإلنســان»(.)25
والتســاؤل عــن بنــاء النــص «يكــف عــن أن يكــون
عابــرا مبجــرد مــا تســتوعبه يف بعــده األنطولوجــي ،أي
يف العالقــة بــن اإلنســان واللغــة والكــون إنــه تحديــدا
مســألة وجوديــة تتعـ َّدى املظهــر الخــادع الــذي عــادة مــا
نســميه شــكال»(.)26
إذا عمليــة بنــاء القصيــدة املعــارصة وتكوينهــا هــي
بالــرورة بنــاء متداخــل ومتشــابك مــع عمليــة تكويــن
اإلنســان الشــاعر ذاتــه ،ونظــرة هــذا الشــاعر اإلنســان
إىل الكــون وكيفيــة تفاعلــه معــه انطالقــا مــن مختلــف
مراحل التجربة الذاتية لديه دون أي فاصل بني املبدع
واإلبــداع.
إن بنية القصيدة هي إحدى تجليات الشعر عىل
نحــو مــا ،ال الشــعر يف ذاتــه املطلقــة ،إنهــا حقــل ثقــايف
يستوجب كل ما يطرح من مسائل فلسفية ،ميزج فيها
الشــاعر الثقافــة القدميــة والحديثــة ،الرشقيــة والغربيــة،
األكادميية والشعبية.
لقــد امتزجــت املعرفــة بالوعــي الداخــي والخيــال
اإلبداعي لتؤلف «ما يسمى بالبنية الثقافية للقصيدة،
التــي متثــل ســاحة مجهولــة ،ملغمــة ،كثيفــة ،نتــاج
“كيميــاء املعرفــة” ،التــي تنــزع بطبيعتهــا الحداثيــة
إىل التجر يــد» (  ، )27وتأ خــذ يف االمتــاء با لــداليل
الصا مــت واملســترت بعمــق يف منطو يــات وحدتهــا
الرتكيبيــة املرتاصــة و املحشــودة املقومــات( .)28ومــن
هنــا فالبنيــة الشــعرية “دليــل معقــد” عــى حــد قــول
“غرميــاس” ،يتألــف عضويــا مــن مجموعــة دوال لغويــة
مركبــة ،تخضــع لقوانــن جامليــة مغايــرة متامــا للقوانــن
العامــة املنطبقــة عــى دوال اللغــة النرثيــة العاديــة،
و« ال تتجــى هــذه البنيــة الدالليــة املعقــدة املعرفيــة
املتشــعبة يف ســطح ظاهــري يقــرأ مبــارشة وتســتخرج
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مضامينــه كوحــدات ثقافيــة قابلــة لــإدراك العقــي،
وإمنا تخفي هذه البنية يف تجلياتها املرئية بنية أخرى
ال مرئيــة ،تظــل داللــة ناقصــة ال تكتمــل فهــا أو تســتقيم
رشحــا بغــر متوضعهــا يف ســياقها الشــامل ا لــذي
نســتحرضه بتوليــد الــدالالت الخفيــة بوجودهــا الفعــي
واملمكــن ،واملنصهــرة يف تضاعيــف الــدوال بعالقاتهــا
الداخليــة “النصيــة” وعالقاتهــا الخارجيــة يف الســياق
االجتامعــي الحضــاري»(.)29
لقــد أصبحــت القصيــدة الحديثــة بنــاء فنيــا يتحقــق
مــن خاللــه الفكــر املبــدع ،فهــي ليســت تعميــا مســبقا
وال قالبا جاهزا .يقول “د.عبدالقادر بوزيدة”« :إن فكر
املبــدع يتحقــق عــر بنيــة فنيــة محــددة ال ينفصــل عنهــا،
والفكــرة ليســت متضمنــة يف بضــع استشــهادات مركــزة
حتــى لــو اقتطفناهــا بعنايــة ،بــل إنهــا تتجــى يف البنيــة
الفنيــة كلهــا ،فالنــص الفنــي معنــى مبنـ ٌّـي بنــاء معقــدا،
وكل عنــارصه عنــارص دالــة»( ،)30فالبنيــة الشــعرية متثــل
آليــة فنيــة شــديدة املرونــة والتعقيــد معــا ،إذ أصبــح
الشــاعر يف القصيــدة الحديثــة يتحــرك بوعــي إىل مــا
يريــد تحقيقــه مــن وراء تجربتــه الشــعرية ،وهــو يف تحركــه
قــد يغــر تصوراتــه أو يعــدل بعــض تصاميمــه ولكنــه ال
يخــرج عــن خطهــا العــام الــذي رســمه وحــدده لهــا.
وهذا ما رآه محمود درويش حني قال« :ال تتشكل
القصيــدة خــارج النظــام ،وإال فإنــه يصبــح نصــا مفتوحــا
عشــوائيا ال ضوابــط لــه ،والنظــام هــو إدارة العالقــات
بــن عنــارص النــص الشــعري مثــل :االســتعارة ،اإليقــاع،
الصــورة ،االقتبــاس ،املرجعيــة ،هــذه العالقــات تحتــاج
اإلدارة وهــذه اإلدارة هــي نظــام»( ،)31أي إنــه البــد مــن
وعــي الشــكل ،والبــد مــن وجــود إحســاس فنــي خفــي
يوجــه املــادة الشــعرية ويحقــق النظــام يف القصيــدة.
إذا الشــعر ،أساســا ،بنــا ٌء ،بنــاء العالقــات بــن
عنــارص القصيــدة ،بحيــث ال تكــون هنــاك حالــة مــن
املجانية ،ال بالصورة وال باالستعارات وال حتى باإليقاع.
إ َّن النقطــة األسا ســية يف االنتقــال مــن البنــاء

النــي كا نــت كلهــا مندرجــة ضمــن رشوط التحــام
النــص وبنائــه.

بناء القصيدة

كيف تولد القصيدة؟ و كيف تتجمع وتتوحد عنارصها
يف شــكل فنــي لــه تأثــر انفعــايل عاطفــي جــايل يف
الوقــت نفســه ،يتجــاوز طاقــة تأثــر املعــادل النــري
للمعــاين ولتحليــل الصــور والعواطــف؟
ليــس هنــاك بدايــة حتميــة للقصيــدة الشــعرية،
ولكــن هنــاك رضورة حتميــة لتوحــد عنارصهــا البنائيــة،
قــد تكــون البدايــة خاطــرة أو وار ًدا –كــا عـ ّـر “عبــد
الصبــور” -أو صــورة أو حتــى كلمــة معينــة ،وقــد يكــون
مجرد إحساس بالنغم ،إحساس هائم يريد أن يتجسد
فاتخذ من اإليقاع املســتمر عىل شــاكلة معينة مدخال
لهذا التجســد ،الذي لن يلبث أن يســتدعي الكلامت
والصــور واألفــكار؛ و« قــد عــر أكــر مــن شــاعر عــن أن
الجانــب الصــويت كان نقطــة البــدء يف قصائدهــم،
وهــذه الرابطــة الحميمــة بــن الشــعر واإليقــاع تعنــي
أن اإليقــاع نابــع مــن نفــس الشــاعر ،مــن حالــة التكيــف
الفعــي لإلبــداع فكريــا ونفســيا وجســديا أيضــا.)21( »...
إ ّن جميع العنارص متر من خالل الذات الشــاعرة،
تلــك الــذات التــي قامــت بصهــر العنــارص بقــدرة خالقــة
لتعيد تشــكيلها من جديد يف ســياق شــعري.
والقصيــدة مجموعــة تركيبــات مرتافقــة :الرتكيــب
اللغــوي ،والرتكيــب الصــويت ،والرتكيــب الفكــري،
وتركيــب الصــور ولهــذا ينصــح “يس.د .دلويــس” بــأن
«يحتضــن النا قــد القصيــدة ،ويطيــل التفكــر فيهــا،
مســلام نفســه إليهــا بصــورة تامــة ،وقــد أرهــف ســمعه
ليلتقــط مــا يختفــي تحــت أ ضــأل نغامتهــا بنفــس
االســتغراق الــذي اتجــه بــه الشــاعر إىل مصــدر التجربــة
التــي تشــكلت عنهــا القصيــدة»( ،)22فعــى أن يتجــه
الكتشاف هذا االنصهار أو التوحد يف البناء الشعري،
وكيف تتحرك الفكرة وتتنامى من خالل الصور ،وكيف
تتجســد يف إيقاعــات صوتيــة وتراكيــب لغويــة.

ومبــا أن البنــاء الشــعري يف صميمــه بنــاء عالئقــي
يقــوم عــى العالقــات املتبادلــة بــن العنــارص كل منهــا
حاكــم لآلخــر ومحكــوم بــه فــإن «البــدء بالجانــب الصويت
كالبدء باملعنى –عىل تناقضهام ظاهريا -ما دمنا قد
س ـلَّمنا بــأن البنــاء الصــويت للقصيــدة هــو جــزء ال يتجــزأ
مــن داللتهــا ،ليــس يف تكوينهــا العــام فحســب ،بــل يف
بناء كل جملة لغوية منها ،ويف عالقة هذه الجملة مبا
يليهــا مــن جمــل ،عالقــة إيقــاع كــا هــي عالقــة معنــى،
إذ لــن يكــون املعنــى شــعريا إن مل يكــن موقّعــا ،ومــع
هــذا فلــم يكــن خطــأ فادحــا أن كل عنــر راح يبحــث
لــدى النقــاد وفالســفة الفــن عــن مــررات وجــوده وحجــم
أهميتــه ،مبعــزل عــن العنــارص األخــرى ،كأنــه يؤكــد ذاتــه
قبــل أن يضيــع يف غــار التيــار العــام الــذي يســمى
البنــاء»( ،)23ذلــك أن مميــزات املجمــوع تتجــاوز حاصــل
جمع ميزات العنارص ،وإن البحث يف بنى كل مستوى
مــن مســتويات القصيــدة ال يعنــي أن تصبــح القصيــدة
أقســاما متباينــة –كل قســم ينغلــق عــى نفســه ،-ذلــك
أن البنيــة القامئــة عــى العالقــات ليســت مجموعــة مــن
التفاصيــل املــادة ،وإمنــا هــي مجموعــة مــن العالقــات
لهــا دور أســايس يف تشــكيل األثــر الفنــي.
يقــول “د.صــاح فضــل” «البنيــة األدبيــة ليســت
شــيئا حســيا ميكن إدراكه يف الظاهر ،حتى ولو حددنا
خصائصها التي تتمثل يف عنارصه الرتكيبية ،وإمنا هي
تصــور تجريــدي يعتمــد عــى الرمــوز وعمليــات التوصيــل
التــي تتعلــق بالواقــع املبــارش ،وتعـ ّد البنيــة ذاتهــا شــيئا
وسيطا يقوم فيام وراء الواقع»( ،)24فالقصيدة ال تخضع
لتصميــم قبــي جاهــز ،وإمنــا يســتخلص هــذا التصميــم
وعنــارصه مــن داخــل النــص ذاتــه ،ومجموعــة عالقــات
النــص ال تبنــى بنــاء تراتبيــا عــى طبقــات ال اتصــال بينهــا،
وإمنا تبنى عىل هيئة بنية مركبة من بنى صغرى تتصل
بالوحدة.
ولهــذا يؤكــد “أدونيــس” أن القصيــدة الحديثــة «
لــن تســكن يف أي شــكل وهــي جاهــدة أبــدا يف الهــرب
جملة كرياال
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 ،)15(»Bôtirوحــن يكــون للــيء بنيــة فــإن هــذا يعنــي
أن يكــون لــه صورتــه الخاصــة ووحدتــه الذاتيــة.
لقــد ترادفــت (البنيــة ،البنــاء ،الهيــكل ،الرتكيــب،
النظــم ،البنيان...،ا لــخ) أمــام املصطلــح املركــزي
 Structureبشــكل مل يأخــذ الفــروق بينهــا غــر أن
هنــاك فروقــا بينهــا ذلــك أن «الهيــكل ينــرف إىل
مفهــوم اإلطــار الشــكيل الخارجــي كــا يتــرف البنيــان
إىل مفهــوم معــاري يــرادف مفهــوم الحائــط ،بينــا
تحيــط البنيــة بــكل ذلــك إذ تتــرف إىل الكيفيــة التــي
تنتظــم بهــا عنــارص (البنــاء)».
فالبنيــة تحمــل معنــى املجمــوع أو الــكل املؤلــف
مــن ظواهــر متامســكة ،يتوقــف كل منهــا عــى مــا عــداه
ويتحدد من خالل عالقته بغريه ،وأبسط تعريف للبنية
هــو أن يقــال «إنهــا نظــام أو نســق مــن املعقوليــة»(،)16
فليست البنية هي صورة اليشء أو هيكلة أو التصميم
الــكيل الــذي يربــط أجــزاءه فحســب ،وإمنــا هــي أيضــا:
«القانــون الــذي يفــر تكويــن الــيء ومعقوليتــه»(،)17
فهــي ليســت املعنــى الظاهــر املبــارش وإمنــا النســق
العقــي الــذي يزودنــا بتفســر للعمليــات الجاريــة يف
نطــاق مجموعــة بعينهــا ألن البنيــة تحمــل –أوال وقبــل
كل يشء -طا بــع النســق أو النظــام ،وهــي ليســت
موضوعــات منعزلــة عــن بعضهــا البعــض وإمنــا هــي
القانــون الــذي يحكــم تكويــن األجــزاء ومتاســك الظواهــر.
وقــد أخــذ مفهــوم البنــاء الفنــي للقصيــدة جهــدا
كبــرا مــن النقــاد الغربيــن ،ومنهــم أصحــاب مدرســة
النقــد الجديــد ،الذيــن درســوا القصيــدة بعيــدا عــن
الظــروف الخارجيــة املحيطــة بهــا.
والحديــث عــن البنيــة يقودهــا إىل الحديــث عــن
قصيــدة الحداثــة التــي تعــددت اآلراء حــول مفهومهــا،
فهــي يف رأي “أدونيــس” عمليــة خلــق «يقــوم فيهــا
الشــاعر للمتلقــي مــا مل يعرفــه مــن قبــل يف بنيــة شــكلية
جديــدة» ،والحداثــة ليســت االنفعــال أو تقديــم تجربــة
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الشاعر إمنا هي اندماج عنارص القصيدة يف بنية فنية
متكاملــة يتكامــل فيهــا الشــكل مــع املضمــون ،إنهــا بنــاء
()18
مندمــج األجــزاء ومنظــم تنظيــا محكــا.
أمــا يف الشــعر العــريب الحديــث فـ«قــد تســاءل
الشــاعر العــريب املعــارص ،كــا تســاءل الرومانســيون
العــرب عــن بنــاء النــص الشــعري» ،وانتقــال الشــعر
مــن التقليــدي إىل الرومانــي إىل املعــارص ،يشــر
إىل أهميــة البعــد الزمنــي يف تطــور مفهــوم البنــاء مــن
منــط إىل آخــر وبالتــايل فــا اكتســبه مفهــوم البنــاء عــر
تاريخهــن مــن تصــور نقــدي ومــن تطــور إمكانيــة االشــتغال
عليــه وفقــا لهــذا التصــور.
البنــاء مــن بنــى وهــو نقيــض الهــدم ،نقــول« :بنــى
الب َّنــاء البنــاء ب ْنيــا وبنــاء وبنــى ،مقصــور ،وبنيانــا وبنيــة
وبنايــة»« ،والبنــاء :املبنــي ،والجمــع أبنيــة ،وأبنيــات
جمــع الجمــع» «والبِنيــة وال ُبنيــة :مــا بنيتــه وهــو ال ِبنــي
والبُنــى ،)19(»...فبنيــة الــيء يف العربيــة تكوينيــة،
وتعني أيضا الكيفية التي شيد عىل نحوها البناء ،فقد
يكــون الحديــث عــن بنيــة املجتمــع أو بنيــة الشــخصية أو
بنيــة اللغــة ،وقــد تكــون البنايــة يف الــرف ،والبنيــة
هــي الهيئــة التــي بنــي عليهــا ،وفــان صحيــح البنيــة أي
الفطــرة ،كــا تــدل البنيــة يف “املعجــم الوســيط” عــى
«هيئــة البنــاء ،ومنــه بنيــة الكلمــة أي صيغتهــا ،وفــان
صحيــح البنيــة»(.)20
لقــد انــدرج مفهــوم البنــاء ضمــن شــبكة اصطالحيــة
وا ســعة تضــم النســج والرصــف والتأليــف والرتتيــب
والنظــم الــذي جعلــه الجرجــاين تصــورا متكامــا ضمــن
نســق نظــري ملســألة اإلعجــاز« ،وقــد فــر بهــا عمليــة
إنتــاج الــكالم ،فانتقــل مبــدأ النظــم كتصــور ملــا هــو نــص
إىل القصيــدة ليصبــح نســقا بالغيــا للفهــم واإلنتــاج».
وعمومــا فــإن هــذه املصطلحــات وغريهــا ،مثــل:
حسن االبتداء والتخلص واالنتهاء والتامسك والتالؤم
واالنســجام والتناســب والوصــل والفصــل واالســتعارة
والتقابــل واملناســبة املقاميــة واملشــاكلة والتداخــل

القصيــدة ،بحيــث تكــون أجزاؤهــا وصورهــا وإيقاعاتهــا
متواشــجة بعضهــا يف بعــض ضمــن شــكل عضــوي،
فالكلمة نســق يف الجملة ،والجملة نســق يف املقطع
واملقطــع نســق يف القصيــدة ،ويكــون مفهــوم البنيــة:
العالقــات التــي تنتظــم مجمــوع األجــزاء بعضهــا ببعــض
يف كل عمــل أديب.
فتغــدو “البنيــة” بذلــك منظومــة مــن عالقاتهــا
وقواعــد تربــط بــن مختلــف األجــزاء والعنــارص ،وقــد
رفــض الشــكالنيون الــروس الفصــل بــن ثنائيــة (الشــكل
واملضمــون) واعتــروا أن «البنيــة مفهــوم يشــكل
كال املضمــون والشــكل بقــدر مــا ينظــان ألغــراض
جاملية»( ،)10فلم تعد البنية الشعرية عند البنيوية نقال
للمعنــى بــل وجــودا قامئــا يف حــد ذاتــه ،حيــث ال يكــون
النص عالمة عىل معنى ،بل هو نفسه منتجا للمعنى.
أمــا “تــودروروف” فــرى أن( )11النــص األديب ال يعــدو
أن يكــون تجليــا لبنيــة عامــة مجــردة ،ألنــه أحــد تحققاتهــا
املمكنــة ،وتلــك البنيــة هــي :مجموعــة القوانــن العامــة
التي يكون النص نتاجا لها ،والتي تستخلص من النص
ذاتــه ،ومــن ثــم فدراســة نــص مــا هــي بحــث عــن “بنيــة
مزدوحة” :بنية النص (الخاصة) ،وبنية األدب (العامة).
إذن هنــاك بنيــة عا مــة لــأدب هــي مجمو عــة
العالقات والقواعد والقوانني املنتقاة من بنية أشــمل
هي اللغة ،وبنية خاصة هي انتقاء ثان خاص باألديب
الذي يســعى يف اســتعامالته وتراكيبه إىل االبتعاد عن
الشــائع واملعــروف الــذي تتســم بــه البنيــة العامــة.
ويعتقــد روالن بــارن يف نها يــة املطــاف أن
النــص «ال يوفــر للقــارئ بنيــة ،بــل عمليــة تنظيــم وبنــاء
( )Structurationأي عمليــة يقنــع القــارئ نفســه
–خطــأ بــا شــك -بــأن العمــل األديب بنيــة ونظــام»(،)12
ولذلــك ال ميكــن أرس النــص يف قاعــدة إذ هــو دائــم
التجــدد والتغــر.
وبنيــة القصيــدة مبعنــى شــكلها ،والشــكل يف
معنــاه اللغــوي (لســان العــرب) يعنــي الشــبه واملثــل

وشكل اإلنسان مذهبه وقصده ،وشكل اليشء صورته
املحسوســة واملتوهمــة ،وش ـكِّل الــيء أي تص ـ ّور،
وشــكله مبعنــى تص ـ ّوره.
شــكل القصيــدة العربيــة عنــد النقــاد القدا مــى
يــرداف مصطلــح البنيــة ،واســتخدم لذلــك مصطلــح
اللفــظ ،الــذي اتخــذ عنــد الجرجــاين اســم “النظــم” ثــم
غلب عليه اسم “عمود الشعر” وفقا لتحديد الرزوقي،
هــذا العمــود ا لــذي يعــد نظر يــة شــعرية تســتوعب
كل مناحــي البنيــة الشــعرية ،كــا تصورهــا الفالســفة
ومارسها الشعراء وعالجها النقاد؛ ولقد امتد االنقسام
املنهجــي إىل البنيــة فكا نــت تعنــي املبنــى الفنــي
الــذي يقابــل املعنــى أو املحتــوى لــدى فريــق مــن نقــاد
املناهــج غــر النصيــة.
تعــرف البنيــة بأنهــا« :مجموعــة العنــارص املكونــة
لجهــاز يقــوم عليــه النــص ،أو لجهــاز يكــون مــن أجهــزة
أخرى جهاز النص األكرب ،ويجوز أن تســمى نظاما»(،)13
وأنهــا «تلــك الســبكة البســيطة التــي تنســجها العالقــات
التــي تقــوم بــن العنــارص املكونــة للنــص مبِّينــة وحدتــه
()14
التامــة».
ففــي هــذه التعاريــف تأكيــد عــى وحــدة عنــارص
البنيــة وتفاعلهــا ،وكليتهــا باعتبارهــا رشوط تحليلهــا.
ويقــرح بعــض النقــاد أربعــة عنــارص للبنيــة هــي:
اللغــة ،الصــورة ،األســطورة ،اإليقــاع ،فيــا يقــرح
آخــرون :اللغــة ،الصــورة ،املوســيقى ،املوضــوع ،إالّ أن
األسطورة ال تطرد يف كل النصوص ،وال متلك الصورة
اســتقالليتها عــى أن املوضــوع ينــدرج ضمــن الداللــة.
« إن كلمتــي البنيــة  Stuctureبالرســم الفرنــي
واالنجليــزي املوحــد ،أو  Structuraالالتينيــة والبنــاء
 Structructionبالرســم املوحــد أيضــا مــع فــارق يف
النطــق ،أو  Constructioالالتينيــة كلتيهــا متتــدان
إىل الفعــل الفرنــي ( Détruireمبعنــى الهــدم
والتفويــض والتخريــب) الــذي ميتــد تأثيلــه إىل الفعــل
الالتينــي  Struereمبعنــى تنضيــد املــواد Empiler
جملة كرياال
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البيــت واســتقالله بذاتــه واســتغنائه عــن غــره.
أمــا مفهومهــا الحديــث فهــي «وحــدة متامســكة
عضويــا يف الشــكل واملحتــوى ،مادتهــا هــي اللغــة
الجامليــة “اإلنشــائية” ،ومتثــل الوجــود الحــي املمكــن
للشعر من حيث هو تصور عام»( .)3فالقصيدة الحديثة
–بخالف القدمية -تقوم عىل وحدة الشكل واملضمون
ومتاسكها بلغة جاملية معربة عن تجربة الشاعر ورؤيته.
لذلــك يــرى “د.عــز الديــن إســاعيل” أن القصيــدة
من الشعر « تشبه الشخصية متاما (الشخص املجرد
شخص الشاعر صاحب القصيدة) ،فكام أن للشخص
صفــات متعــددة يتكــون هــو مــن مجموعهــا ،فكذلــك
للقصيــدة ،فهــي بَ ْع ـ ُد تجربــة فرد يــة خياليــة ســجلها
شــاعر فــرد بــكل أمانــه ودقــة ممكنــة»( ،)4وهــو يعنــي
هنــا الشــخص مجــردا ،ال شــخص الشــاعر صا حــب
القصيدة ،ليصبح بذلك للقصيدة وجودها املستقل
عــن صاحبهــا ،وحياتهــا الخاصــة.
إن شــعراء الحداثــة مييــزون بــن القصيــدة القدميــة
والقصيــدة الجديــدة باتصــاف هــذه األخــرة بوحدتهــا
العضويــة ومنوهــا املتكامــل ،مــع التأكيــد عــى ربــط منــو
القصيــدة بتكاملهــا؛ ألنهــا تنمــو متكاملــة لتحقــق نظامها
الــذي مييزهــا عــن غريهــا ،وهــذا بخــاف القصيــدة
القدميــة التــي افتقــدت إىل هــذا البنــاء.
فقــد ركــز “الســياب” عــى القصيــدة مــن حيــث
إنهــا كائــن حــي ينمــو ويتطــور حتــى يحقــق اكتاملــه ،فلقــد
«أصبــح الشــاعر الحديــث يطمــح إىل جعــل القصيــدة
وحــدة متامســكة األجــزاء بحيــث لــو أخــرت أو قدمــت
يف ترتيــب أبياتهــا الختلــت القصيــدة كلهــا ،أو فقــدت
جــز ًءا كبــرا مــن تأثريهــا عــى األقــل»(.)5
كــا يؤكــد “حجــازي” عــى رضورة الو حــدة
العضويــة يف عمليــة تشــكل القصيــدة ويعرفهــا قائــا:
«الوحــدة العضويــة هــي مجموعــة العالقــات التــي تربــط
عنــارص القصيــدة وأجزائهــا ،وتتيــح لهــا التشــكل والنمــو
والتكامــل»(.)6
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صاعملاو ةثيدحلا ديصقلا ةينب

وهــو هنــا يختلــف عــن “الســياب” يف ع ـ ّده الوحــدة
أســاس التشــكل والنمــو والتكامــل يف القصيــدة ،بينــا
اعتــر “الســياب” أن الوحــدة هــي نتيجــة لهــذا النمــو
والتكامــل.
فيــا يــرى “أدونيــس” أن القصيــدة الحديثــة نــص
مفتــوح عــى إمكانيــات ال نهائيــة بخــاف القصيــدة
القد ميــة ،وهــذا االنفتــاح يجعــل القــارئ يكتشــف
باســتمرار مقاييــس جامليــة فيــه ،مــا يخلــق تواصــا
بني هذا القارئ والنص عىل أال يفهم أن وظيفة النص
هــي اإليصــال واإلبــاغ ،وإن كان والبــد مــن ذلــك فهــو
توصيــل فنــي.
وعــى هــذا اختلفــت القصيــدة الحديثــة عــن
القصيــدة القدميــة مــن حيــث بناؤهــا ونظامهــا القائــم
عــى العالقــات املتعــددة بــن عنارصهــا املكونــة لهــا،
ومنــه فالشــعر الحديــث تجربــة شــخصية لهــا شــكلها
الخاص الذي حرر النص والشــاعر من الثبات وتخطى
املعنــى القديــم للشــعر.

البنية وعنارصها قدميا وحديثا

إ ّن أول يشء يقولــه العمــل الفنــي -وهــو أهــم يشء
كذلــك -هــو مــا يقولــه مــن خــال تركيبــه وبنائــه نفســه(،)7
ذلك أن «البنية تتصل برتكيب النص»( ،)8إنها التصور
الكيل للقصيدة وطبيعة املراحل أو املفاصل أو نقاط
االرتــكاز التــي تبنــى عليهــا ،ومــا يكــون بينهــا مــن عالقــات
وصــات لغويــة أو انفعاليــة أو جامليــة.
يحــدد “هلمســليف” البنيــة –مســتندا إىل تشــبيه
دي سوســر -اللغــة بلعبــة الشــطرنج ،ونســتنتج مــن
هــذا التحد يــد أن «بنيــة النــص قــد تكــون مجموعــة
العالمــات اللغويــة (عالمــات وقواعــد) املنتقــاة عــى
نحــو خــاص تخضــع لرتكيــب أو بنــاء خــاص»( ،)9فكــا
أنــه ال قيمــة لقطعــة الشــطرنج يف ذاتهــا وإمنــا قيمتهــا
مرتبطــة مبوقعهــا عــى الرقعــة ،كذلــك تتحــدد قيمــة
الكلمــة –يف النظــام اللغــوي -مبقابلتهــا مــع الكلــات
األخرى .وهكذا يقرتب مفهوم البنية من مفهوم وحدة

بنية الق�صيد احلديثة واملعا�صرة
بوعيشــة بوعمـارة

أستاذ محارض أ ،قسم اللغة واألدب العريب .كلية اآلداب واللغات ،جامعة -زيان عاشور -بالجلفة
bouicha74@gmail.com

امللخص
إن حرية التشكيل يف القصيدة الجديدة ،قد فتحت املجال أمام الشاعر ليعطي كل قصيدة هيكلها الخاص بها،
وعملية البناء الحدايث ال تعني إيجاد صيغة نهائية للشكل ،وإمنا هي حركة التشكل الدائم ،فعل االنفتاح املطلق،
ومبا أن لكل شاعر هويته وثقافته وتجربته ورؤياه ،فإن األبنية الفنية تختلف من شاعر آلخر بل ومن قصيدة ألخرى
فالتشــكيل الشــعري يبدعــه الشــاعر بحســب التجربــة الشــعرية ،وهــو أبعــد مــا يكــون عــن التصميــم املســبق الجاهــز
املفــروض ســلفا عــى القصيــدة ،ومــن مثــة فــإن بنيــة القصيــدة الحديثــة ال تخضــع لقالــب محــدد أو تصميــم قبــي
بــل تصــدر لحظــة الكتابــة أوالتجربــة ،ولهــذا يصعــب تحديــد بنيــة عامــة للقصيــدة التــي تظــل تبحــث عــن بنيــة جديــدة
مل تكشــف.
الكلامت املفاتيح :بنية ،بناء ،القصيدة ،الحديثة ،املعارصة

يف مفهوم القصيدة

مــن املفاهيــم التــي ســتوجه الدراســة وتحكــم مســارها
مفهــوم القصيــدة ،وحتــى ال يكــون اختيــار هــذا املفهــوم
عفويــا يخلــو مــن االختيــار والتســاؤل ،نتعــرض لألســس
التــي مبوجبهــا اختــر يف البحــث.
قــال صاحــب اللســان« :والقصيــد مــن الشــعر مــا
تــم شــطر أبياتــه ،ويف التهذيــب شــطر بنيتــه ...وقــال
ابــن جنــي :ســمي قصيــدا ألنــه قصــد و اعتمــد ...وقيــل:
ســمي قصيــدا ألن قائلــه احتفــل بــه فنقحــه باللفــظ
الجيــد واملعنــى املختــار ،وأصلــه مــن القصيــد وهــو
املــخ الســمني الــذي يتقصــد أي يتكــر لســمنه...
وقيــل ســمي الشــعر التــام قصيــدا ألن قائلــه جعلــه مــن
بالــه فقصــد لــه قص ـ ًدا »...فمعناهــا اللغــوي القصــد
والعمــد ،ألن الشــاعر يــروي مــا يف خاطــره ويجتهــد يف
تجويــده إنهــا نتيجــة فعــل التقصيــد ،أي املزاوجــة بــن

الشــطور ،وتضمــن القصيــدة ألغــراض متعــددة ،وهــي
مبفهومهــا القديــم «مجموعــة مــن أبيــات شــعرية ال تقــل
عــا يقــرب مــن عــرة أبيــات ،تتحــد يف الــوزن والقافية،
وتتنــاول أكــر مــن غــرض واحـ ٍـد مــن أغــراض الشــعر»(.)1
ولعـ ّـل هــذا املفهــوم يحــدد عــدد أبيــات القصيــدة
مــا يقــارب العــرة أبيــات وشــكلها (اتحادهــا يف الــوزن
والقافيــة) وموضوعهــا تنــاول ألكــر مــن غــرض ومــن مثــة
فالقصيدة الكالسيكية تتميز بسمتني جوهريتني هام:
وحــدة الشــكل وتعــدد املضمــون.
ومل يرد يف النقد القديم أي تعريف فني للقصيدة
–عــدا بعــض اإلشــارات التــي تحدثــت عــن حجمهــا-
ولعـ ّـل الســبب يف ذلــك يرجــع إىل «أنهــم رمبــا اكتفــوا
باألصــول واملعــاين التــي حددهــا اللغويــون واحتوتهــا
املعجــات»( ،)2ومل يكــن النقــاد يشــرطون يف بنــاء
القصيــدة أي ترتيــب ،بــل رأى البعــض بوجــوب وحــدة
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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بل نأخذ النحو بداللته املوسعة ،والتي تتحكم يف مستويات

الكيميــاء و األحيــاء و الرتبيــة البدنيــة يف الكليــة الجامعيــة يف
القنفــذة فــرع جامعــة أم القــرى خــال الفصــل الــدرايس األول

 36-1435يف مقــرر اللغــة العربيــة(.)1

 30تختلــف الشــعب التــي أجــري عليهــا االختبــار عدديــا ،كــا أن
الذيــن قدمــوا العمــل ال ميثلــون كل عنــارص العينــة ،فهنــاك

البنية كلها (أصوات-صيغ –تراكيب –معجم).

39 J.M.Adamm Elements de linguistique textuelle,
p107-113

 40محمــد حمــود ،مكونــات القــراءة املنهجيــة ،ص.60وانظــر:
محمــد حمــود ،دليــل اإلقــراء املنهجــي ألصنــاف النصــوص،

مــن قــدم أكــر مــن نــص ،بينــا مل يســتطع بعضهــم تقديــم أي

ا لــدار العامليــة للكتــاب ،مكتبــة الســام الجد يــدة ،ا لــدار

نــص ،وتجاهلــت فئــة قليلــة الطلــب ،لذلــك ال ميثــل االختبــار
إال الطــاب الذيــن حــروا فعليــا الحصــة وقــت إجــراء العمــل.

 31مصطفــى الجوزو”،الشــاهد النحــوي بــن الوجــود الذهنــي
و الوجــود ا ملــادي الجــايل ،ا قــراح لتبســيط القا عــدة”،
مجلــة الفكــر العــريب ،مركــز اإلمنــاء العــريب للعلــوم اإلنســانية،

البيضــاء ،د تــط ،ص 8-7

 41ميثــل هــذا العــدد املتوســط القيــايس ألغلــب الشــعب يف
جامعــة امللــك ســعود يف فــرة إجــراء التجربــة.

 42تضمن عشوائية االختيار نتائج أكرث موضوعية بسبب اختالف
الطالب يف مســتوياتهم الدراســية التحصيلية ،وتنوع تجاربهم

لبنــان ،1990 ،عــدد ،77/60ص.100وانظــر أيضــا بعــض اآلراء

الحياتيــة ،فالشــعبة الواحــدة طالبــا وطالبــات تضــم أعــارا

التيســرية القامئــة عــى البعــد الوظيفــي التخاطبــي يف :عبــد

الجبــار توامــي“ ،املنهــج الوظيفــي العــريب الجديــد لتجديــد
النحــو العــريب” ،بحــث مرقــون ،ص.8-6-5

 32اقترص التمثيل عىل الشعبة األدبية لعارض تقني يتعلق بعدد
صفحــات البحــث.

33 Shirley Carter-Thomasm La Coherence textuellempour une nouvelle pedagogie de l ecritmLHarmattan, 2000, p 20-21

مختلفــة وأحيانــا أجيــاال متباعــدة ســنا و معرفــة.

43 Gerard Pierre, Linguistique appliquee et didactique des languesmnouvelle imprimerie,
Orleans, Paris 1973, p71

 44محمد حمود ،مكونات القراءة املنهجية ،ص.56

 45بــل ميكــن الزعــم بــأن األســتاذ مطالــب بــأن يعــد نفســه معرفيــا
وثقافيــا إىل أبعــد الحــدود ،ألن مهمــة تحليــل النــص تتجــاوز
يف الغالــب بنيتــه الظاهــرة املعقــدة إىل بنيــة أكــر تعقيــدا ،أال

 34بالرغم من أن السامع نتيجة فيزيولوجية لحاسة السمع ،إال أن

وهــي البنيــة الثقافيــة ،فكــرة مقتبســة مــن تعليــق الدكتــور عــي

مثــة عــادات مرتبطــة بــه تكتســب بالتدريــب و التوجيــه ليحقــق

خفيــف عــى هامــش نــدوة عقــدت يف قســم اللغــة العربيــة

الســاع مثرتــه يف التلقــي املتــوازن الــذي يقــود إىل الفهــم

لتقييــم برنامــج تدريــس مقــرر اللغــة العربيــة إعــداد عــام .بتاريــخ

األمثــل .انظــر :د.بيــر ب.دنيــس د .اليــوت بنشــن ،املنظومــة
الكالمية ،دراسة يف فيزياء وبيولوجيا اللغات الشفهية ،ترجمة
محــي الديــن حميــدي ،د ط ،معهــد اإلمنــاء العــريب ،بــروت،

 ،1991ص.159

 1437/2/25بالكليــة الجامعيــة يف القنفــذة ،جامعــة أم القــرى.
46 S,Moiran, Situation d ecrit, C L E, International,
Paris 1979, p95

 47محمــد األوراغــي ،اكتســاب اللغــة يف الفكــر العــريب القديــم،

 35ال يجــب أن ننــى أن الطالــب الجامعــي يف بعــض بلــدان

منشــورات ضفــاف ومنشــورات االختــاف ودار األمــان ،ط،2

همــوم أرسة و أبنــاء يعنــى بتعليمهــم ،ورمبــا كان هــذا حافــزا

 48عبــد الرحمــن الحــاج صا لــح ،النظر يــة الخليليــة الحديثــة،

العــامل العريب(الخليــج العــريب) متــزوج ،يحمــل عــى عاتقــه

 ،2014ص 17-13

نفســيا داعام لشــعوره باملســؤولية التعليمية و أهمية تحســن

محارضة ألقيت يف رحاب جامعة عنابة ،ربيع  .2003و انظرا

املســتوى.

رأيــا مشــابها يف :رمضــان عبــد التــواب“ ،تراثنــا يف حاجــة إىل

36 S.Moirand, une grammaire des textes p 9-10

تهذيــب” ،مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة ،الهيئــة العامــة لشــؤون

 37محمد حمود ،مكونات القراءة املنهجية ،دار الثقافة للطباعة
و النــر و التوزيــع ،ط ،1املغــرب ،1998 ،ص.56وانظــر:
محمد الربهمي ،القراءة املنهجية للنصوص ،تنظري وتطبيق،،

 49محمــد األوراغــي ،اللســانيات النســبية وتعليــم اللغــة ،الــدار

ص66-63

 38ال يقتــر التحليــل النحــوي عــى وصــف املركبــات اإلســنادية،
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املطابــع األمرييــة ،القاهــرة ،ج ،48ص118

دتلا قئارط ملعو تايلوادتلا ءوض يف ةعماجلا يف ةليصألا صوصنلا سيردت

العربيــة للعلــوم نــارشون -منشــورات االختــاف -دار األمــان،
ط ،2010 ،1ص47- 44

 13عــن تقنيــات التعبــر ميكــن مراجعة:الرشيــف قصــار ،تقنيــات
التعبري الكتايب و الشفوي ،الجزء األول ،العمليات املنطقية،

املؤسســة الوطنيــة للكتــاب ،الجزائــر ،1988 ،ص-125-13

.303361-247

 14فاتــن مبــارك“ ،الشــباب العــريب ،وضعيــات اجتامعيــة جديــدة
وســلوكيات مهيمنــة” ،مجلــة الحــوار الثقــايف ،مخــر حــوار

الحضارات ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغنم ،الجزائر
عــدد ربيــع وصيــف  ،2015ص.132

 15يالحــظ –مثــا -يف أغلــب مناهــج تدريــس النصــوص األدبيــة
هيمنــة النصــوص األدبيــة املنتجــة مــن طــرف كتــاب أو شــعراء
ذكــور ،بينــا تغيــب املــرأة املبدعــة عــر التاريــخ األديب ،و ال

يــكاد الطــاب يعرفــون مــن الشــاعرات إال الخنســاء بالرغــم مــن
كرثتهن الكاثرة يف األدب العريب القديم و الحديث ،ومازالت

قضيــة أدب املــرأة محــل اهتــام ونقــاش النقــاد يف كثــر مــن
املناســبات.

موفــم للنــر ،الجزائــر ،2007 ،ص.99

 21يف أســباب اكتســاب النحــو العــريب املناعــة و القدســية وهــو
الــذي عليــه مــدار تعليــم العربيــة ينظر:أحمــد العلوي”،أســس

منهــج البحــث يف اللغويــات العربيــة” ،مجلــة كليــة اآلداب و

العلــوم اإلنســانية ،فــاس ،عــدد ،1979/1ص.38-36

 22محمــد يحياتــن“ ،تحليــل النــص األديب يف التعليــم الثانــوي،
مالحظــات أوليــة “ ،مجلــة اللغــة و األدب ،معهــد اللغــة العربيــة

وآدابهــا ،جامعــة الجزائــر ،عــدد ،12ديســمرب ،1997 ،ص.425

- 23املصطفــى بــن عبــد اللــه بوشــوك“ ،تعليــم وتعلــم اللغــة
وثقافتهــا ،دراســة نظريــة وميدانيــة” ،الهــال العربيــة للطباعــة،
ط ،1990 ،1ص.43

 24بشــار إبراهيــم“ ،مقدمــة نظريــة يف تعليميــة اللغــة بالنصــوص”،
مجلــة كليــة اآلداب و العلــوم اإلنســانية ،جامعــة محمــد خيــر،

بســكرة ،الجزائــر ،عــدد ،7جــوان  ،2010ص.4-3

 25نهــاد املــوىس ،األســاليب ،مناهــج ومنــاذج يف تعليــم اللغــة

 16مليكة بن عيل ”،مجتمع املعلومات” ،مجلة الحوار الثقايف”،

العربيــة ،دار الــروق ،عــان ،ص.15وانظر:محمــد أولحــاج،

 17بشــر عبــد الرحمــن الكلــوب ،التكنولوجيــا يف عمليــة التعلــم و

العاملية للكتاب و مكتبة السالم الجديدة ،ط ،2005 ،1ص

 18نايــف معــروف ،خصائــص اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها ،دار

 26الختبــار الفــرض املقــرح قمنــا بهــذه التجربــة مــع طــاب اللغــة

 19الغريــب أن اكتســاب هــذه الكفايــات بخاصــة الكفايــة اللســانية

2013م)وتبــن لنــا أهميــة تدريــس هــذا النــوع مــن النصــوص،

لغــوي هزيــل للغــة الفصيحــة يجعلنــا أمــام مشــكالت تعليميــة

الجامعــي ،وقــد تضمنــت التجربــة إرشاكا ملجموعــات الطالب

مرجع ســابق ،ص.337

التعليــم ،دار الــروق ،عــان  ،1993ص.20-18

النفائــس ،ط ،2008 ،6ص.149

يفرتض أنه تحقق يف مراحل سابقة ،ولكن ما نشاهده من أداء
عديدة.أمــا بالنســبة إىل ضبــط مصطلــح الكفايــة و أنواعهــا
فيمكــن الرجــوع إىل :خالــد عبــد الكريــم باســندي ،دراســات

يف املصطلح اللغوي ،منشورات جامعة امللك سعودالنرش
العلمــي و املطابــع ،2011 ،ص.248

- 20منيز بني مستويني يف اللغة العربية الفصيحة هام املستوى
االسرتســايل يف مقــام األنــس ،ويتســم بعفويتــه ،وتحــرره
مــن اإلعــراب ،ومييــل إىل التســهيل و اختــاس الحركا ــت و

األصوات ،وسامته مقتبسة من سامع الفصحاء القدماء ،وهو
غي املستوى العامي (الدارجة) ،ومستوى إجاليل يف مقام

االنقبــاض ،و هــو أكــر معياريــة ،تتحكــم فيــه القواعــد النحويــة
القياســية ،انظــر يف هــذا التمييز:عبــد الرحمــن الحــاج صالــح،

“تأثــر اإلعــام املســموع يف اللغــة وكيفيــة اســتثامره لصالــح
العربيــة” ،ضمــن بحــوث ودراســات يف اللســانيات العربيــة،

دليــل تقنيــات التواصــل ومهــارات التعبــر و اإلنشــاء ،الــدار
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العربيــة يف جامعــة امللــك ســعود ســنتني متواليتــن(-2012

وأثرهــا يف تنميــة مهــارات تواصليــة ال غنــى عنهــا للطالــب
يف البحــث عــن نصــوص واقعيــة ،وزيــارة مكتبــة امللــك ســلامن

املركزيــة مــرات عديــدة للبحــث و االستكشــاف.

 27مــن ســات التعليــم الحد يــث إرشاك املتعلــم يف بنــاء
املامرســة التعليميــة ،انظــر توســعا :ميلــود حبيبــي ،االتصــال
الرتبــوي وتدريــس األدب ،دراســة وصفيــة تصنيفيــة للنــاذج و

األنساق ،املركز الثقايف العريب ،ط ،1الدار البيضاء ،ص-73

.74

 28تضمن االختيار مقتطفات روائية وقصصية وشــعرية و خطابية
ألدبــاء كبــار وأخــرى مــن جيــل الشــباب ذكــورا و إناثــا مثل:غــازي
القصيبــي ،أحمــد الدويحــي ،هنــد عبــد الــرزاق املطــري ،رقيــة

الهويرينــي ،عــادل الكلبــاين ،تعليقــات وليــد الفــراج منشــط
حصــة تلفزيونية(أكشــنها يــادوري).

 29يخــص هــذا االختبــار طــاب قســم اللغــة العربيــة و أقســام

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧

153

مــن الوســائل الســمعية البرصيــة يف عمليــة التعليــم-8.ـ
الرتكيــز عــى النصــوص الحواريــة ،واإلكثــار منهــا يف
املنهــاج (-8 ،)49ـ تشــجيع التعليــم الــذايت ،و التمكــن
لــه بتوفــر أدواتــه األساســية مــن مكتســبات إلكرتونيــة و
حواســيب ،وتوجيــه الطالــب إىل موقــع األســتاذ وموقــع
التعليــم اإللكــروين للجامعــة.
وبعد ،،،،قد يكون يف هذه الرؤية بعض الجموح

عن املألوف ،وخروج عن التخطيط الرتبوي التقليدي
الــذي يســند مهمــة اختيــار املحتــوى للمتخصصــن،
ويف أحيــان عد يــدة للجهــات العليــا ،تنا غــا مــع
القناعــات السياســية و اإليديولوجيــة الســائدة ،ولكنهــا
بالرغــم مــن ذلــك فــإن مطلــب تثمــن النــص األصيــل
يعــر عــن نزعــة واقعيــة تســندها التجــارب املعــارصة يف
التعليــم الحديــث ،ميكــن توجيههــا بلطــف.

الهوامش و اإلحاالت
1

التعليــم ،باالســتعانة بالوســائل الســمعية البرصيــة املختلفــة

الديداكتيــك مــن حيــث هــي دراســة نظريــة وتطبيقيــة للفعــل

البيداغوجي املتعلق بتدريس املادة التعليمية ،ينظر:رشــيد

التــي وفرتنهــا التكنولوجيــا ،بــل ميتــد ،وهــو األهــم إىل فحــص

األكادميــي ،الــدار البيضــاء ،ط ،1991 ،1ص.52وانظــر أيضــا:

العــر ،و أقربهــا نفعــا للغــة اللســانيات وقطاعاتهــا الداعمــة.

مكتبــة الســام الجديــدة ،والــدار العامليــة للكتــاب ،الــدار

البالغــة و العلــوم اللســانية النظريــة و التطبيقيــة ،ويعــزى إىل

املحتــوى التعليمــي ذاتــه بــكل مكوناتــه ،يف ضــوء معــارف

بناين ،من البيداغوجيا إىل الديداكتيك ،دراسة وترجمة ،الحوار

ويفــرض أن يشــارك يف عمليــة التحديــث أســاتذة النحــو و

محمــد الربهمــي ،القــراءة املنهجيــة للنصــوص ،تنظري وتطبيق،

هؤالء مهمة نقل املحتوى النظري إىل محتوى تعليمي واضح

البيضاء ،د ت ط ،ص  ،5-4وينظر أيضا:وظائف الديداكتيك

وبســيط ،وهــو مــا يعــرف بالنقــل الديداكتيــي ،أنظــر عــي آيــت

يف100fiches ،G.Siouffi- D.Raemdonckm:
pour compreendre la linguistique,Brea

2

أوشان ،اللسانيات و الديداكتيك ،منوذج النحو الوظيفي من

.p60,1999,led

كــال زعفــر عــي ،القــراءة و املحادثــة يف ضــوء منهــج تكامــي،
مكتبــة املتنبــي ،ط ،2الدمــام ،2011 ،صص،.21-20وانظــر

أيضــا100fiches ،G.Siouffi- D.Raemdonckm :

املعرفــة العلميــة إىل املعرفــة املدرســية ،دار الثقافــة ،ط،1
6

pour compreendre la linguistique,Brea

3

1999,68,led

لقــد بــات الطالــب أكــر مــن أي وقــت مــى يعيــش حالــة مــن

االغــراب املعــريف و العاطفــي و اللغــوي بســبب بعــد مناهــج
التدريــس يف جامعاتنــا عــن روح الحيــاة النابضــة باألحــداث

و املتغــرات ،انظــر توســعا :مصطفــى حجــازي ،التخلــف
االجتامعــي ،ســيكولوجية اإلنســان املقهــور ،معهــد اإلمنــاء

العــريب ،بــروت ،1986 ،ص.8-7

-T.C.Jull et autres, Apprentissage linguistique et
communication ,C.L.E,international. Paris,1978,
p150-175, et Réal Bergeron et Godelieve De Koninck, Le texte authentique dans tous ses états,
Québec français, n° 121, 2001, p. 45-50. www.
erudit.org

5

4

تحديث مناهج تدريس اللغة ال يقترص عىل تحديث وســائل
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 ،2005ص 34-33

ملناقشــة مشــكالت التعليم ألفت دراســات عديدة ،ونظمت
مؤمترات كثرية ،رمبا عرثنا عىل بعض املشكالت يف:محمد
عــزت عبــد املوجــود ،مــن قضايــا التعليــم و الرتبيــة ،مســتقبل
الرتبيــة العربيــة ،املركــز العــريب للتعليــم و التميــة ،القاهــرة
مجلــد ،1عــدد ،1و عبــد الحمــن الحــاج صا لــح ،بحــوث
ودراســات.159/1 ،

Real Bergeron et Godelieve De Korrinck, Le texte
authentique dans tous ses etats, Quebec Francais,
n 121-2001, p45

7

Petit Robert, 1996, p60

8

R.Galisson, D.Coste,Dictionnaire de didactique
des langues, p59-60

9

 10لطيفــة هبــايش ،اســتثامر النصــوص األصيلــة يف تنميــة القــراءة
الناقدة ،ط ،1عامل الكتب الحديث ،جدارا للكتاب العاملي،

األردن ،2008 ،ص .39

 11املرجع نفسه ،ص.55

- 12انظر أمنوذج التعليم الفنلندي عىل الشبكة العنكبوتية.

دتلا قئارط ملعو تايلوادتلا ءوض يف ةعماجلا يف ةليصألا صوصنلا سيردت

غربيــة ،زاعــا انطالقهــا مــن أســئلة بحثيــة تبتغــي إجابــات
واقعية ملشكالت تختلف عن مشكالت العامل العريب
واإلســامي ،غاضــا الطــرف يف اآلن ذاتــه عــن نصــوص
وخطابات ال متت بصلة للواقع التعليمي و االجتامعي
للمتعلمــن ،قصــارى غايتهــا أن تصــور حــاالت تاريخيــة
ســابقة وأوضاعــا اجتامعيــة اجتهــد املنتمــون إليهــا يف
إيجــاد حلــول تتوافــق مــع طبيعــة التفكــر و األدوات يف
تلــك املرحلــة ،مبــا تــأىت لهــم مــن خــرات ومهــارات(،)47
علــا أن هــذه التجــارب التــي عــرت بصــدق علمــي عــن
الحالــة املوصوفــة آلــت إىل التطــور و التغــر مســايرة
للزمــن ،فقــد كان الهــم الفلســفي ديناميكيــا ،تختلــف
تصوراته للمعرفة وطرائق اكتســابها من فرتة إىل أخرى،
وهذا األفق هو الذي عرب عنه أحد الباحثني املحدثني
بقولــه :أي تــراث نريــد؟ فهنــاك تــراث و تــراث و تــراث(.)48
ولعــل املدخــل املوضوعــي لإلجابــة عــن أســئلة العــر
يف شأن تعليم اللغة العربية يف جميع األطوار مبا فيها
الطور الجامعي هو مدخل النصوص األصيلة الواقعية،
وهــو مدخــل بإمكانــه أن يخفــض درجــة التمســك بقشــور
الحضــارة الغربيــة ،وإقحــام الصــور املثاليــة يف املخيــال
الجمعي ،وشل قياس الحارض عىل الغائب قياسا غري
واع بتقلبات اللحظة و الحدث اللغوي ،هذا النوع من
القيــاس الــذي عبــث بتفكــر املجتمــع ،وجعــل الــذات
صــورة ممســوخة أو مصطنعــة عــن أصــل مختلــف ،قــد
يكــون أصــا قدميــا تغــرت مالمحــه عنــد بعــض النــاس،
أو أصــا حديثــا مجتلبــا مــن حضــارة أخــرى.

خامتة وتوصيات

وقف البحث عىل أهم املشكالت التي تعرتض متعلم
اللغــة العربيــة يف الجامعــة ،يف ظــل ظــروف التعليــم
الســائدة ،والتــي تعــد ســببا وجيهــا يف تنامــي ظاهــرة
الضعــف اللغــوي مبختلــف أشــكاله ،وقــد أرجعــت
الدراســة هــذه الحــال إىل جملــة مــن األســباب يتعلــق
بعضهــا بالتكويــن اللغــوي الهــش للمتعلــم يف مرحلــة

مــا قبــل الجامعــة ،وغيــاب رؤيــة ديداكتيكيــة واضحــة
األهــداف و الغا يــات عنــد مــدريس اللغــة العربيــة
أنفســهم ،حيــث ال تتوافــر القاعــدة اللســانية الصلبــة و
املهــارات التعليميــة الالزمــة لتطويــر الكفايــة اإلنتاجيــة
للمــدرس ،فكثــرا مــا الحظنــا وانتقدنــا إســناد تدريــس
مقــرر اللغــة العربيــة مــن مــواد اإلعــداد العــام لألســاتذة
الذيــن مل تتوافــر لديهــم خــرة ميدانيــة ومهــارات التحكــم
يف التقنيــة ،ومعرفــة بطرائــق التدريــس الحديثــة ،ويف
ظــل هيمنــة الطريقــة التقليديــة مــازال االعتقــاد راســخا
بــأن مهمــة األســتاذ تتوقــف عنــد تلقــن املعلومــة
النحويــة و البالغيــة ،مــع افــراض اكتــال بنــاء املهــارات
اللغويــة األساســية املتحكمــة يف الكفايتــن اللســانية
و التواصليــة لــدى الطالــب ،ويف ســياق هــذا الوصــف
تنــزل مطلــب إعــادة تأهيــل املنهــاج الــدرايس الخــاص
باللغــة العربيــة الفصيحــة املعــارصة بشــقيه؛املوجه
لطلبــة اللغــة العربيــة ،أو املوجــه لطلبــة التخصصــات
األخــرى ،بالرتكيــز عــى تعليــم النصــوص األصيلــة ،فقــد
قــررت التجربــة العمليــة الخاصــة تنامــي إقبــال الطــاب
عــى قــراءة النصــوص املختــارة ،واســتثامر أنســاقها يف
حلقــات النقــاش التــي فتحــت عــى هامــش الحصــص
الدراســية يف آخــر الفصــل الــدرايس ،وحفــزت عــى
التعليــم التعــاوين أكــر مــن أي وقــت مــى ،وجعلتهــم
أكــر إثــارة لألســئلة.أما أهــم مــا ميكــن أن تــويص بــه هــذه
الدراســة فيجمــل يف النقــاط التاليــة-1:ـ الرتكيــز عــى
عنرص الفهم بدل التلقني املبارش-2 ،ـ العناية بالرشح
الســياقي للمعــاين يف ســياقات التخاطــب و التــداول
الحــي للغــة-3.ـ تعليــم اللغــة بأنســاقها الذاتيــة ،و ليــس
بأنســاق لغــة أخــرى -4.تــرك تعليــم اللغــة بأقــوال النحــاة
و البالغيــن ،و إمنــا التدريــب عــى أنســاقها نطقــا و
كتابــة و قــراءة-5.ـ التدريــب املســتمر بوســاطة التامريــن
املختلفــة بوصفهــا وســيلة لتثبيــت الحصيلــة اللغويــة و
املعرفيــة املكتســبة -6.حــث الطالــب عــى املراجعــة
الدامئة يف فرتات الحقة (التغذية الراجعة)-7.اإلفادة
جملة كرياال
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تقريــر جامعــي عــن العمــل ،ونريــد التنبيــه هنــا بــأن منهــاج
تدريــس اللغــة مــن خــال النصــوص األصيلــة ال يكــرث
بكــرة النصــوص املختــارة ،وال يرتبــط رضورة بالجــدول
الزمنــي املســطر لتنفيــذ التامريــن واكتســاب املهــارات
املطلوبــة ،وقــد بينــت التجربــة أن اســتثامر نــص موســوم
بـ“ :نظام ساهر القاهر” للكاتبة رقية سليامن الهويريني
( ،)44اســتغرق حصتــن دراســيتني بواقــع ســاعة ونصــف
للحصــة ،بينــا اقتــى اســتثامر نــص تعليــق عــى خــر
ريــايض يف إحــدى القنــوات التلفزيــة حصــة واحــدة ،كام
درس خطــاب محادثــة دارت حــول موضــوع اجتامعــي
بــن أســتاذ وطالــب دراســات عليــا حصــة واحــدة أيضــا،
واســتغرق تحليــل نــص مناظــرة (محمــد النفــس الزكيــة
واملنصــور) أكــر مــن ثــاث حصــص متتاليــة ،خصصــت
الحصــة األخــرة الســتثامر األنســاق الحجاجيــة لبنــاء نــص
حجاجــي مثيــل ،أمــا النصــوص العلميــة الرصفــة ،والتــي
اختارها الطالب من مراجع علمية متخصصة حول الذرة
و املجموعــة الشمســية و الجهــاز الســمعي فلــم يتجــاوز
استثامرها لغويا حصتني ،وانرصف التحليل يف الغالب
إىل وصــف الروابــط املنطقيــة و ضبــط املصطلحــات.
إن التدر يــب عــى هــذه النصــوص ،وقراءتهــا
قــراءة تفاعليــة ينهــض عــى مهــارات وصفيــة وتحليليــة
يكتســبها األســتاذ قبــل الطالــب بالرجــوع إىل متطلبــات
التحليــل اللســاين النــي املؤســس عــى رؤيــة وظيفيــة
تداوليــة تبتغــي الوضــوح و البســاطة ،موجهــة بنســق مــن
املعلومات النظرية يف مجال طرائق التدريس وركائزها
النفسية و اإلدراكية( ،)45مام يجعل من توجيهاته ضوابط
لقراءة نسقية وظيفية قامئة عىل مبدأ تداخل املعارف
و املقاربات.ونــود التذكــر بــأن نتــاج الوصــف الــذي
اضطلعــت بإنجــازه الدراســة يفــارق مــا هــو موجــود
يف منهــاج تدريــس اللغــة العربيــة لطــاب الجامعــات
التــي عملنــا فيهــا ،ذلــك إن إحصــاء نســبيا للنصــوص
التــي توظــف يف تدريــس مقــرر اللغــة العربيــة ( )1و
( )2للمســتويني األول و الثــاين –إعــداد عــام -يؤكــد
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ارتفــاع نســبة النصــوص األدبيــة الرتاثيــة إىل حــد قيــايس،
ناهيــك عــن النصــوص االصطناعيــة املعــدة لتعليــم
القواعــد يف مقــررات النحــو و البالغــة ،وتتوســع دائــرة
النص األديب الشعري لتشمل كل املقررات اللغوية و
األدبيــة يف مرحلــة البكالوريــوس ،وحتــى مقــررات تحليل
الخطــاب و األســلوبية و الســيميائية و نحــو النــص ال
تسلم من هذا التوسع الذي ينحاز لنوع من النصوص،
ويغفــل القيمــة التعليميــة لنــوع آخــر .وعــى صعيــد إبــراز
أهميــة النصــوص املهنيــة التــي يكتبهــا املتخصصــون
عــى اختــاف درجاتهــم العلميــة (مثقفــون -أســاتذة –
صحفيــون – إداريــون) وحتــى التــي يكتبهــا الطلبــة تؤكــد
صــويف مــوارون كونهــا أهــم اإلنتاجــات الكتابية املناســبة
لتعليم اللغة( ،)46وتكتسب هذه النصوص أهميتها نظرا
لتعلقهــا بالحيــاة الوظيفيــة للمتعلمــن ،وكثافة أنســاقها
اللغو يــة املتنوعــة ،ناهيــك عــن ا ســتدعائها أنســاق
حجاجيــة و برهانيــة مؤثــرة يف بنــاء التصــورات و صناعــة
اآلراء مثل الصور و األرقام و الجداول اإلحصائية ،وهي
وســائل باتــت أشــد جذبــا الهتــام الطالــب املعــارص
الــذي يؤمــن بلغــة األرقــام ،وتشــده مؤثــرات الصــورة ،كــا
تقوم هذه النصوص عىل اسرتاتيجيات خطابية متنوعة
مــن وصــف ومقارنــة و تفســر و تقريــر وغريهــا .أمــا النــص
اإلشــهاري فــا يقــدم املهــارات اللســانية فقــط بوصفهــا
أوضاعا ثابتة ،بل وهو األهم يقدم كيفية استخدام هذه
األوضاع للتأثري يف اآلخرين ،وهذا يعني أن تعليم النص
اإلشــهاري ،وتوظيفــه يف تدريــس املهــارات اللغويــة
تعليــم ضمنــي لكيفيــة تــداول اللغــة يف الحيــاة ،وهنــا
تظهر فاعلية بالغة الجمهور و قوتها اإلنجازية ،فأين هي
مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة مــن هــذا البعــد؟!

 -7يف نقد رأي املخالفني

قــد يبــدي بعــض الغيوريــن عــى اللغــة العربيــة اســتغرابه
و امتعاضه متبوعا بتحفظه عام يقرتح من نظريات يف
مناهــج التعليــم العــريب مشــتقة أو منقولــة مــن مرجعيــة

دتلا قئارط ملعو تايلوادتلا ءوض يف ةعماجلا يف ةليصألا صوصنلا سيردت

البنية الفيزيوبيولوجية التي تسمح بالقيام بجميع األدوار
بــدون وصايــة( ،)35ولــن يكــون مقبــوال عنــده إلزامــه مكرهــا
بنوع معني من النصوص لقراءتها ،و تعلم اللغة انطالقا
منها ،والسؤال الذي يطرح بإلحاح يف هذا املقام هو:
ماذا ميكن أن تقدمه اللسانيات النصية يف درس اللغة
مــن خــال النصــوص األصيلــة؟ تحتــاج اإلجابــة عــى هــذا
الســؤال التذكــر بــأن القــراءة اللســانية للنصــوص تعتمــد
إجراءات تحليلية عديدة ميكن االستعانة بها يف تدريس
النصــوص األصيلــة وفــق خطــة اإلقــراء املنهجــي اآلتيــة-1:
اختيار النص من جملة النصوص السابقة-2.قراءة النص
قراءة صامتة ،مع مراعاة توزيع نشاطات الدرس زمنيا-3.
قــراءة جهريــة أمنوذجيــة لألســتاذ ،ثــم توزيــع النشــاط عــى
جهة-4.رشح
عدد معترب من الطالب يف قراءة تناوبية مو َّ
النص رشحا عاما من خالل أسئلة وصفية استكشافية،
ميكــن أن يشــارك يف بنائهــا الطــاب أنفســهم ،وهــذا مــا
يعرف بـ :القراءة االستكشافية( ،)36التي تهدف إىل توجيه
الطالــب نحــو مفاصــل النــص األساســية ،باالنطــاق مــن
مالحظــة وحــدات نحويــة ومعجميــة مائــزة ،قــد تلتقــط
اعتــادا عــى خلفيــة معرفيــة أو مهــارة مكتســبة ســلفا،
وهذه القراءة ال تعرب عن معرفة عريقة بالنص املدروس
بقدر ما تشكل فرضيات و توقعات تستدعى يف القراءة
التأويليــة للنص-5.تقطيــع النــص إىل وحــدات أساســية
بنــاء عــى موجهــات تعبرييــة أو أفعــال كالميــة محــددة،
توجــه مقاطــع النــص وموضوعاته-6.تركيــب األفعــال
األساســية لتشــكيل البنيــة الدالليــة الكــرى للخطــاب،
ويف هــذه املرحلــة ميكــن القــول بــأن الطالــب بــدأ يضــع
قدميــه عــى مســار تحليــل النــص و التعــرف عــى بنياتــه
الخطابيــة ،ومــن ثــم إدراك فحــواه مــن أفــكار أساســية و
عامة(-7.)37التحليــل النحــوي للنــص( ،)38مــن خــال إبــراز
سامته الصوتية و صيغه الرصفية و أنواع الجمل و الروابط
النحويــة و الضامئــر و اإلشــاريات و املفــردات و الحقــول
املعجميــة يف ضــوء مبــدأ الغلبــة و الهيمنــة -8.التحليــل
البالغــي للنــص مــن خــال الوقــوف عنــد بعــض الظواهــر

الناتئة مثل الصور املجازية و املحسنات البديعية إلبراز
أهميتهــا يف تحقيــق التامســك النــي ،باإلضافــة إىل
تحليل البنية الداللية املقامية(املستوى التداويل)-9.
اكتشاف اسرتاتيجيات النص يف عرض األفكار ،أو نظام
بناء النص ،ومحاولة ربط خصائصه البنائية مبا تم كشفه
يف نــص ســبقت دراســته-10.تلخيص النــص يف فقــرة
وجيزة من طرف الطالب أو مجموعات الطالب ،وميثل
هذا التمرين مرحلة انفتاح القراءة ،إذ ميكن إعادة تركيب
الفكرة بأسلوبهم معتمدين معرفتهم الخلفية وسياقات
النــص املكتشــفة ،وعالقــة هــذا النــص بنصــوص أخــرى،
وهنــا تظهــر القــراءة التناصيــة بوصفهــا منطلقــا مهــا يف
اللســانيات النصيــة لتأويــل النــص و إعــادة إنتاجــه عــر
خطابــات مختلفة(-11.)39متريــن النســج عــى املنــوال،
حيــث يطلــب مــن الطالــب بنــاء نــص مشــابه للنــص
املــدروس مســتثمرا فيــه مــا حصلــه مــن مهــارات تعبرييــة
كتابيــة أو شــفوية إذا كان النــص مــن نــوع الخطابــات
الشــفوية الحواريــة كاملحادثــة –مثــا ،-ومنطلقــا مــن
املوضــوع نفســه واألدوات اللغويــة التــي تــم اكتشــافها.
هذا و يأخذ هذا التمرين أشكاال عديدة بحسب املهرة
املراد ترسيخها-12.إبداء آراء خاصة حول النص ،ولعل
أهــم هــدف نتوخــاه يف مرحلــة تقويــم القــراءة النصيــة هــو
إصدار أحكام معللة حول املضمون الداليل و الشــكل
اللساين للنص املختار()40؛علام بأن هذه التامرين التي
يتــدرب عليهــا الطالــب ال ميكــن أن تنجــز دفعــة واحــدة،
كــا ال ميكــن أن تحقــق كفايتهــا اإلنتاجيــة بصــورة منفــردة،
وقــد يكــون مــن األنفــع أن تنجــز يف أفــواج ال يتجــاوز عــدد
طالبهــا خمســة عنــارص بواقــع ســتة أفــواج يف الشــعبة
الواحــدة( ،)41مــع مراعــاة عشــوائية االختيــار( ،)42ويطلــب
من هذه األفواج التعاون عىل وصف النص املختار من
خــال اإلجابــة عــى مجموعــة مــن األســئلة االستكشــافية
و التامريــن البنيويــة( )43املحــددة ســلفا بوصفهــا قامئــة
عــى مشــكالت تتطلــب حلــوال مقبولــة ،وقــد يســتغرق
العمــل ثالثــة حصــص دراســية متتاليــة ،تتــوج بكتابــة
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أمــا عــن نســبة حضــور هــذه األنــواع النصيــة يف
الشــعبة األدبيــة فهــي مبينــة يف الجــدول اآليت:
نسبة النصوص االجتامعية

%46.66

نسبة النصوص األدبية

%63.33

نسبة النصوص اللغوية

%34.99

نسبة النصوص الثقافية

%99.99

نسبة النصوص العلمية

%50

يؤكــد الوصــف اإلحصــايئ لهــذه العينــة املحــدودة
غلبــة النصــوص الثقافيــة ثــم االجتامعيــة واألدبيــة ،ثــم
العلميــة ،ثــم اللغويــة عــى الرتتيــب ،علــا أن النصــوص
الثقافيــة العامــة تنتمــي إىل طائفــة النصــوص األصيلــة
التــي متثــل الفــرض املختــر ،كــا تقــود متثيــات
الشــعب األخــرى إىل نتائــج مشــابهة ،مــع اختالفــات
عدديــة بســيطة(.)32

-6استثامر املقاربة اللسانية النصية يف تدريس
اللغة العربية من خالل النصوص األصيلة

تقــرح اللســانيات النصيــة( L inguistique
 )Textuelleيف ســياق وصفهــا وتحليلهــا لألشــكال
()33
النصية و الخطابية املتداولة يف التواصل االجتامعي
شــكال ومعنــى وغرضــا االعتنــاء بخطابــات املحادثــة و
أنــواع الخطــاب الحــواري بعامــة ،بوصفهــا ممثــا ماديــا
للــكالم ،وذلــك قصــد معرفــة االســراتيجيات املتبعــة
من طرف املتحاورين للتبليغ الرسائل وتدويرها بينهام،
مــن خــال اســراتيجية الوصــف و التعليــل و الطلــب و
الــرد والحجــاج ،باإلضافــة إىل التعــرف عــى كيفيــات
أداء الخطــاب باتبــاع طريقــة اإلضامر(الضمني/الرصيح)
ومــدى تحقيــق مبــدأ التعــاون الحــواري ،ومــا يفرتضــه
املتحاوران من قضايا مسكوت عنها بفعل خرق املبدأ
الحــواري ،ومــا ينجــم عنــه مــن اســتلزامات ،ويف ضــوء
نظريــة األعــال اللغويــة ميكــن تحليــل األنســاق القوليــة
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املنجــزة بوصفهــا أعــاال مبــارشة أو غــر مبــارشة ،تختلــف
يف قوتهــا تبعــا للقرائــن اللفظيــة و املقاميــة الحافــة بهــا،
والتي سيكون لها تأثري عىل املخاطب ذهنيا و سلوكيا،
يف اتجــاه تغيــر نظرتــه للعــامل .كــا إن تدريــب الطالــب
الجامعــي الــذي يعتنــي باكتســاب اللغــة و تعلمهــا يتجــه
يف التعليميــة إىل تجــاوز اكتســاب األنســاق اللغويــة
الثابتة يف اللغة املعيارية املصطنعة يف التعبري األديب
الرسمي من خالل متييز الصيغ و املفردات و الرتاكيب
إىل امتــاك القــدرة عــى نســج هــذه الوحــدات يف بنيــة
داللية كربى ذات قيمة تواصلية ،تتســم بالتامســك يف
مســتويي البنيــة و الفكرة(االتســاق و االنســجام) وربطهــا
مــع ظــروف التخاطــب و التعبــر اللغويــن مبــا يحقــق
انسجامها الكيل ،ويضمن منوها و استمراريتها لوصف
العــامل ،مــا يعنــي رضورة تجــاوز التحصيــل املعــريف
النظــري للقواعــد النحويــة و البالغيــة املؤطــرة ببالغــة
النص األديب الكالسييك ،أو حتى مناذجه املحاكية له
()34
يف اإلبداع الحديث إىل اكتساب مهارات االستامع
و الفهــم و القــراءة بشــتى أنواعهــا بخاصــة القــراءة الناقــدة
واملحادثــة و اإللقــاء ،ومــا تتطلبــه مــن كفايــات وصفيــة
وتفسريية وحجاجية ،وهذا ما ال يتأىت إال بتنويع املقروء،
وتوسيع دائرته املوضوعاتية و البنائية ليشمل أكرب عدد
ممكــن مــن النصــوص و الخطابــات و الوثائــق الوصفيــة و
التفسريية و الرسدية و الحجاجية والطلبية ،وقد ال يكون
مفيدا من الناحية الديداكتيكية أن تختار هذه النصوص
من طرف لجان القسم أو أساتذة مقرر اللغة العربية ،إذ
يقتــر دور هذيــن الطرفــن يف املناهــج الحديثــة عــى
التوجيــه واإلرشــاد و اإلرشاف ،وهــذا يعنــي إســناد مهمــة
االختيــار و االنتقــاء للطالــب ،وعــاوة عــى مــا تشــيد بــه
هــذه املناهــج مــن وظيفــة محوريــة للمتعلــم يف بنــاء
الــدرس و تلقيــه ،يفــرض أن ال تغفــل طبيعــة الشــخصية
يف هذه املرحلة ،فشخصية الطالب تنزع إىل االعتداد
باالســتقاللية وحرية االختيار واإلميان بقيم الدميقراطية
وتكافــؤ الفــرص ،ناهيــك عــن االحســاس الدائــم باكتــال

دتلا قئارط ملعو تايلوادتلا ءوض يف ةعماجلا يف ةليصألا صوصنلا سيردت

أنواع النصوص
التخصص
الشعبة
األدبية
الشعب
العلمية

الشعبة

اجتامعية

علمية

أدبية

لغوية

ثقافية

ش1

%20

%15

%20

%5

%40

ش2

%13.33

%20

%20

%13.33

%33.33

ش3

%13.33

%20

%23.33

%16.66

%26.66

أحياء

%13.33

%53.33

%00.00

%00.00

%33.33

كيمياء

%23.07

%76.92

%00.00

%00.00

%00.00

تربية بدنية

%10

%50

%00.00

%00.00

%00.00

ورمبــا متثــل دائــرة النســب املئويــة الالحقــة هــذه
الرغبــات املتباينــة للطــاب ،مبــا يحــرض العاملــن
عــى بنــاء املنهــاج التعليمــي الخــاص مبــواد اللغــة
العربيــة عــى رضورة إعــادة النظــر يف محتــوى مــا يقــدم
يف مســتوى نوعيــة النصــوص املختــارة ،ملــن رام-
طبعــا -تدريــس خصائــص اللغــة العربيــة و قواعدهــا
ومهاراتها الشفوية و الكتابية من النصوص غري األدبية،

معتمدا املقاربة النصية ،وملن يبتغي تدريس مهارات
التواصــل مــن خــال دمــج مهــارة القــراءة يف النشــاطات
التعليميــة األخــرى وبخا صــة درس القوا عــد ا لــذي
يبتغــي التيســر( ،)31وذلــك بالتوجــه نحــو توظيــف أمثــل
للنصوص األصيلة .فلو أخذنا –مثال -النسب الخاصة
بالشعبة األدبية ( ،)1و أردنا متثيلها ،فسنحصل عىل
املــؤرشات التاليــة:
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تحفيزهــم لوصــف املحتــوى الفكــري و تحليــل أفــكاره
باملقارنــة و التعليــل ،مــع استكشــاف ظواهــر لغويــة
عديــدة يف مســتوى الصيــغ و املعجــم و الرتاكيــب و
األساليب ،وقد ظهرت سامت كثرية يف إعادة إنتاجهم
للنصــوص ،وبعــض كتاباتهــم الالحقــة يف االختبــارات
الجزئيــة والتامريــن البنيويــة التــي طلــب منهــم حلهــا،
ومتكنــت التجربــة مــن امتحــان تحصيلهــم مــن خــال
التغذية الراجعة يف مناسبات تعليمية أخرى ،وتأكيدا
للفرضية ذاتها قمنا بتجربة أخرى طلبنا فيها من طالب
التخصصات

التخصص
األديب

التخصص
العلمي

عدد
النصوص
املختارة

اجتامعي

علمي

أديب

لغوي

ثقايف

ش1

20

٤

٣

٤

١

٨

ش2

٣٠

٤

٦

٦

٤

١٠

ش3

٣٠

٤

٦

٧

٥

٨

أحياء

١٥

٢

٨

...

...

٥

كيمياء

١٣

٣

١٠

...

...

...

تربية بدنية

١٠

١

٥

...

...

...

شعب
العينة

أنواع النصوص

بالرغــم مــن أن هــذا الجــدول ال ميثــل إال عينــة
محــدودة جــدا تفتقــر إىل الكــرة الصالحــة للتعميــم إال
أنــه مــؤرش حيــوي عــى إمــكان إقامــة دراســات وصفيــة
إحصائيــة تقيــس نجاعــة اختيــار النصــوص املحبــذة
تعليميــا يف ضــوء مبــدأ الحاجــة و الرغبــة و األهــداف
التعليمية املسطرة-طبعا -يف سياق التخطيط اللساين
و الرتبــوي للغــة العربيــة يف التعليــم الجامعــي ،وبالرغــم
من النقائص( )30التي اعرتت العملية إال أن ما اختري بناء
عــى النســب املحصلــة يربهــن عــى رضورة االعتــداد
بحاجات املتعلمني يف اختيار املحتوى التعليمي من
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ثــاث شــعب يدرســون يف قســم اللغــة العربيــة اختيــار
نصوص يفضلون دراســتها ،ويعتقدون أنها ســتفيدهم
يف تحســن مهاراتهــم اللغويــة ،كــا طلــب مــن ثــاث
شــعب أخــرى تــدرس تخصصــات علميــة رصفــة ،هــي
الكيميــاء واألحيــاء و الرتبيــة البدنيــة( ،)29مــع اإلشــارة إىل
أن هــذه النصــوص ســتكون مــادة لتعليــم بعــض ســات
اللغــة العربيــة رصفيــا و تركيبيــا و معجميــا و أســلوبيا،
وكانــت نتيجــة االختبــار كالتــايل:

حيث كونه نصوصا وخطابات تســاعد عىل االكتســاب
اللســاين ،وإذا كان طــاب التخصصــات العلميــة
يفضلون يف مقرر اللغة العربية ( )1النصوص العلمية
و االجتامعية و الثقافية التي يعتقدون أنها تنسجم مع
مستواهم الثقايف و تخصصهم العلمي ،وتلبي ميولهم
الفكريــة ،وتســاعدهم عــى تخطــي مشــكالت التعبــر و
الكتابــة باللغــة العربيــة البســيطة ،أو مــا يعــرف بعربيــة
التخصص ،فإن طالب اللغة العربية-أيضا -أظهروا يف
هــذا املســتوى ميــا للنصــوص غــر األدبيــة أو اللغويــة
الرصفــة ،بالنظــر إىل مــا يبينــه الجــدول التــايل:

دتلا قئارط ملعو تايلوادتلا ءوض يف ةعماجلا يف ةليصألا صوصنلا سيردت

ســوءا حــن يضفــى عــى تلــك املعياريــة القواعديــة و
النصية هالة من القداسة( )21و العنف الفكري املصادر
لحاجــات الطالــب ،راهنــة بذلــك عفويــة األداء ووظيفيــة
الكلمة لصالح األمنوذج الثابت ،وسيكون ذلك املنزع
املوســوم بــ“ :قــل و ال تقــل” ،أو هكــذا قالــت العــرب
دعامــة تعليميــة مــن داخــل النســق الثابــت تهــدم اللغــة
العربيــة بنــزع فتيلهــا الوظيفــي يف الحيــاة ،ويقــع ذلــك
–طبعــا -لصالــح منــاذج لغويــة أخــرى ،تغــدو أمــام هــذا
الجمود اللغات الوظيفية التي ال يصلح التعلم إال بها،
وال يتحصــل عــى الوظيفــة إال بامتــاك مهاراتهــا.

 -5أهمية اختيار النصوص الكتساب
املهارات اللغوية

إن التمييــز بــن النصــوص أمــر يف غايــة األهميــة
ديداكتيكيا بخاصة إذا ميز بني الفعل القرايئ املتحكم
يف فعاليتهــا ،فالقــراءة املدرســية تختلــف عــن القــراءة
املتخصصــة مــن حيــث أنــواع النصــوص و آليــات القراءة
و الغــرض منهــا ،وهنــا يعنــي واقعيــا وجــود فــروق عديــدة
بــن النصــوص املقــروءة يف الجامعــة بــن تلــك التــي
تقــدم لطا لــب اللغــة العربيــة وطا لــب الدرا ســات
الرشعيــة و القانونيــة وطــاب التخصصــات العلميــة
النظريــة و التطبيقيــة يف منهــاج تعليــم اللغــة العربيــة
يف الجامعة ،بخاصة تلك التي تتبنى سياسة تعريب
التعليــم الجامعــي ،أو توظيــف العربيــة يف التدريــس
لغــة شــارحة ،ويف الوقــت الــذي يفــرض فيــه أن يتجــاوز
مرحلة القراءة املدرسية املوجهة من لدن أستاذ اللغة
إىل القــراءة املتخصصــة والناقــدة نالحــظ مــن خــال
تجــارب تعليميــة عديــدة أنــه مــازال يعــاين مــن مشــكالت
القــراءة املدرســية ،ويحتــاج بعــد إىل اكتســاب مهاراتهــا
األساســية ممثلة يف الســاع و الكالم( ،)23بل ال يتمكن
مــن تخطــي كثــر مــن املشــكالت اللغويــة التــي يفــرض
أنــه حلهــا بدراســة النصــوص املدرســية ،ويف ضــوء
هذه الحال لن يتمكن منهاج تعليم العربية يف أقسام
()22

اللغــة العربيــة بتوصيفــه الحــايل يف مســتوى النصــوص
املختــارة والطرائــق التعليميــة املتبعــة أن يحــول القــراءة
إىل أداة تفعــل لديــة ملكــة التفكــر النقــدي والعمليــات
الذهنيــة املتحكمــة فيهــا ،ناهيــك عــن مامرســة اللغــة
الوظيفيــة بنــاء عــى الحصيلــة اللغو يــة و املهــارات
املحصلــة ،بســبب غيــاب هــذه املكتســبات الذهنيــة
و الســلوكية يف واقــع تداولــه للغــة العربية.هــذا وإن
توظيــف النصــوص وثيقــة اللحمــة باملعــاش اليومــي
للطالــب سيســمح بتنشــيط اســتقاللية التعلــم الــذايت
لديه ،وتوظيف مكتسبات النص األصيل خارج الحصة
الدراســية()24لتحقيق مظاهــر األداء اللغــوي(.)25

 -7تجربة اختيار النصوص األصيلة وتدريسها
ضمن منهاج اللغة العربية لطلبة الجامعة

قادت التجربة التعليمية الخاصة يف إحدى الجامعات
()26
العربيــة إىل مالحظــة اســتفادة طــاب اللغــة العربيــة
مــن النصــوص التــي اختــرت مــن طرفهــم ()27مــن بعــض
وســائل اإلعــام املحليــة املرئيــة و املكتوبة(صحيفتــا
الجز يــرة والر يــاض) وبعــض النصــوص الروائيــة و
القصصية و األشعار العربية املحلية ،وبعض الخطب
الدينيــة املســجلة صوتيــا( ،)28وبعــض الوثائــق اإلداريــة و
ملصقات بعض املعرض التثقيفية يف رحاب الجامعة
نفســها ،وبعــض النــرات التعريفيــة و اإلشــهارية التــي
قدمــت يف مناســبة طبيــة اســتفادة نوعيــة يف مســتوى
املعلومــات و املهــارات و الذخــرة املفرداتيــة العامــة
واملتخصصــة ،ناهيــك عــا حملتــه تلــك النصــوص مــن
آراء عــرت يف مرجعيتهــا السوســيوثقافية عــن مأمــول
الطالــب الجامعــي ومرغوبــه يف الواقــع و املســتقبل،
وقــد أثــارت هــذه النصــوص نقاشــا متعــدد األطــراف و
املســتويات ،و إن كان بســيطا أحيانــا إال أنــه ظــل معــرا
بقــوة عــا يؤمــن بــه الطالــب ،مــا يشــكل جــزءا مــن
منظومــة فكريــة وعــادات وتقاليــد تتحكــم فيهــا جدليــة
القبول و الرفض ،حيث متكنت الحصة الدراســية من
جملة كرياال
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النفســية والثقافيــة و االجتامعيــة الواقعيــة ،ومتطلبــات
بنــاء الشــخصية التــي تطمــح املؤسســة االجتامعيــة مــن
خــال الجامعــة إىل بنائهــا يف ضــوء ثابــت الخصوصيــة
الثقافيــة و الحضاريــة و متغــر الواقــع االجتامعــي و
العاملــي ،وكــا هــو مالحــظ يف الثقافــة املعــارصة
الهيمنــة املطلقــة للثقافــة الرقميــة ،والتــي أصبحــت
املحــرك الداعــم لعمليــة تعليــم اللغــة ،مبــا تضمــره
مــن خطا بــات ثقافيــة متعــددة األبعــاد ،بــل أضحــى
ســلوك القــراءة التقليديــة يف ضــوء التأثــر املتنامــي
لشــبكات التواصــل االجتامعــي و التكنولوجــي ســلوكا
غــر محبــذ بالنظــر إىل عــدم نجاعتــه ،وبدعــوى تســارع
املعلومــات( ،)16وتدفقهــا املهــول ،وارتبــاط املتعلمــن
بأعبــاء الحيــاة املتســارعة مل يعــد الكتــاب الورقــي أداة
نافعة مبعيار االقتصاد يف املجهود اللساين و الزمني
و املادي ،وتشري اإلحصائيات اىل تراجع املقروئية يف
العــامل املتقــدم بخاصــة قــراءة الكتــاب الورقــي األديب،
و تــزداد النســبة ارتفاعــا يف البلــدان العربيــة وســائر
بلــدان العــام الثالــث نتيجــة االنبهــار بالتقنيــة ،و أمــا يف
العامل املتقدم فامتزال القراءة سلوكا ثقافيا وحضاريا
رائجا ،وما تزال أسلوبا معتمدا يف تدريس املعارف و
العلــوم ،متخــذة مــن الرقمنــة لبوســا جديــدا( ،)17لذلــك
توجهــت مناهــج تعليــم اللغــات إىل النــص االلكــروين
بوصفــه وســيلة تكنولوجيــة حديثــة مــن جهــة و باعتبــاره
نصــا واقعيــا متــداوال يف الحيــاة اليوميــة ،ميكــن أن
يســتثمر يف اكتســاب معــارف لغويــة ومهــارات ذهنيــة
و ســلوكية عديــدة (.)18

 -4طريقة تعليم اللغة من خالل النصوص،
وأنواع املهارات املكتسبة

لقــد أضحــى امتــاك الطالــب ملهــارات القــدرة عــى
الحــوار و إدارتــه ،و التعبــر بطالقــة لغويــة عــن أحاسيســه
و أفــكاره باللغــة العربيــة الوظيفيــة الواضحــة لفظــا و
البسيطة تركيبا غاية شبه مستحيلة ،وهدفا أسنى لكل
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طرائق و مقاربات تعليم اللغة األم ،أما االحتفاء بجاملية
اللغــة فيكــون يف مرحلــة متأخــرة مــن مراحــل االكتســاب
و التعلــم ،وهــذا مــا يعــرف بالكفايــة األدبيــة أو الشــعرية،
بعــد أن يتــم للطالــب بنــاء األمنــوذج اللغــوي القاعــدي
الــذي تنهــض عليــه ملكــة التواصل(الكفايــة التداوليــة)
( ،)19فالتعليــم بالكفايــات و التعليــم التعــاوين –مثــا-
باتخــاذ نصــوص إعالميــة مــن اإلعــام العــريب املــريئ و
املســموع ،املحــي أو الــدويل املعيــش ،و الخطابــات
مبختلــف موضوعاتهــا ومقاماتهــا التــي توظــف اللغــة
العربيــة الفصيحــة عمومــا ،ورمبــا أحيانــا يغــض الطــرف
عــن مســتواها اللغــوي مــن حيــث إندراجهــا يف لغــة
عفويــة غــر معياريــة (مســتوى األنــس الكالمــي) (،)20
ميكــن أن تفيــد الطالــب يف امتــاك كفايــات الوصــف
واملقارنة و التفسري و التعليل و النقد و االحتجاج للرأي
و الــرأي النقيــض ،و الربهنــة عــى وجاهــة رأي وصحــة
قضية محددة بلغة عربية وظيفية تخصصية ،ال توفرها
النصــوص األدبيــة التقليديــة ،وال كتــب النحــو التعليمــي
التي أكل الزمان عليها ورشب ،ويبدو أن هذه النصوص
األدبيــة املســتجلبة مــن عــر غــر هــذا العــر لتكــون
وســيلة لتعليــم العربيــة الفصحــى ،تــدرس عــى مبــدأ
حفظهــا ومحــاكاة نســجها ،بــدون أن يكــون هنــاك هــدف
إجــرايئ يــرز إمــكان االســتفادة منهــا يف التخاطــب أو
الكتابة ،ولعل من نافلة القول أن يشار إىل أن الطالب
يف قســم اللغة العربية يعجز عن التعبري عام يدور يف
ذهنــه مــن أفــكار بلغــة عربيــة بســيطة بــدون أن يشــعر أن
مثة قوالب و أمناطا معيارية تالحق اختياراته املعجمية
و الرتكيبية و األسلوبية ،يفرتض أن ينتزع مناذجها العليا
مــن النصــوص األدبيــة القدميــة ،أو مــن منظومــة القواعــد
التــي حفظهــا بشــواهدها املصطنعــة غالبــا ،وقــد دأب
أســتاذه عــى تلقينــه إياهــا يف غيــاب وعــي ديداكتيــي
مبهــارات مامرســة الفعــل التعليمــي ،ناهيــك عــن عــدم
وضــوح الرؤيــة يف مســتوى األهــداف و الغايــات و
املرامــي املتصلــة باالكتســاب اللغــوي .بــل ويــزداد األمــر

دتلا قئارط ملعو تايلوادتلا ءوض يف ةعماجلا يف ةليصألا صوصنلا سيردت

ميكــن وســمها بالنصــوص الحقيقيــة()Vrais texts
( ،)7ويعنــي اللفــظ يف معجــم( )Petit Roberمــا هــو
حقيقــي وخالــص( ،)8لــذا يقــال رجــل أصيــل وذهــب
أصيــل أي حقيقيــان وخالصــان ،مــا يعنــي صدورهــا
عــن طبيعــة نقيــة خاليــة مــن األخــاط ،ويف تاريخيــة
املصطلــح ميكــن القــول بــأن املفهــوم االصطالحــي
ليــس جديــدا كليــة ،فقــد تعودنــا عــى اســتعارة األلفــاظ
مــن مجــاالت أخــرى ،وإعطائهــا الــدالالت املناســبة لهــا
يف األوضــاع الخاصــة ،وهــو متامــا مــا حــدث مــع هــذه
اللفظــة ،فقــد غــدت عالمــة لســانية دالــة عــى جنــس
مــن النصــوص العفويــة ،أو قريبــة مــن العفويــة ،يتداولهــا
النــاس يوميــا يف مواقــف ثقافيــة واجتامعيــة وحضاريــة
متنوعــة ،ويف معجــم(””:)R.Galissonكل نــص
منطوق أو مكتوب مل يوضع أساسا لتدريس اللغة يف
الفصــل ،وإمنــا لتأديــة وظيفــة تبليغيــة إخباريــة ،أو تعبــر
لغــوي حقيقــي”( ،)9ومعنــى هــذا أن النــص األصيــل هــو
كل نــص منطــوق أو مكتــوب مل يوضــع لتعليــم اللغــة ،و
مل يكتــب اســتجابة ملطالــب تعليميــة نوعيــة مــن حيــث
كونــه مقرتنــا مبــا هــو حقيقــي يف الواقــع االجتامعــي،
وإمنــا أنشــأ إلنجــاز وظائــف تبليغيــة تقتضيهــا املقامــات
التواصلية املختلفة يف املحادثات اليومية املسجلة
نطقــا أو كتابــة والقصائــد الشــعرية واألناشــيد الوطنيــة
وأناشــيد املناســبات الخاصــة ،و الخــر الصحفــي و
اإلرشــادات االجتامعيــة والطبيــة ذات البعــد التوعــوي
و األلبومــات و القصــص األوىل و الحكايــات الخرافيــة
و الرســائل اإلشــهارية ،فليســت هــذه األشــكال القوليــة
منجــزة يف األصــل لتعليــم العــادات اللغويــة املختلفــة،
ولكنهــا بحكــم اعرتاضهــا ســبيل اإلنســان ،وإحاطتهــا
اليوميــة بحركتــه متــارس ســلطة تأثرييــة واســعة عليــه؛
فتــزوده مبــا ال يعــرف ،وتصحــح لــه مــا يعــرف ،وتوجهــه
إىل اكتســاب مهــارات عديــدة ،ميكــن أن يعــوض بهــا
مــا يعرفــه يف الســياقات املشــابهة ،و يــدرج ضمــن
النصــوص األصيلــة قطعــة مــن خطــاب حقيقــي يعــرض

يف وحــدات تواصليــة متعــددة ومســتقلة بنفســها عــن
األغــراض الرتبويــة التــي تنقــص مــن صفــات األصالــة يف
الخطــاب(.)10
إن النــص األصيــل بوصفــه لغــة معــرة عــن مواضيــع
وثيقة الصلة بعامل املتعلم يعرب عن العفوية والتلقائية
و البعــد عــن التكلــف الــذي تصطنعــه ســائر النصــوص
الرسمية املصطنعة و املعدة لتعليم األنساق اللغوية،
ومعنى هذا أن النصوص األصيلة أو الطبيعية ستكون
قسيام للنصوص االصطناعية التي تعد سلفا لتحقيق
غايــات تعليميــة ،محكومــة يف تداولهــا بغايــة نفعيــة
مبــارشة وموجهة .هــذا وإن النصــوص األصيلــة مبــا
تزخــر بــه مــن محتــوى واقعــي ،ومعــارف ثقافيــة ودينيــة
واجتامعيــة تتيــح للمتعلــم فرصــة اإلســهام يف تحقيــق
غايــة تعلــم لتعــرف( ،)11وهــي غايــة تحــرص عليهــا منــاذج
التعليــم املتقــدم يف العــامل(.)12

-3أثر غياب النصوص األصيلة يف منهاج
تعليم اللغة العربية يف الجامعة

ظل تعليم اللغة العربية لطلبة الجامعة ينئ تحت وطأة
الشــواهد املجــزأة و النصــوص التعليميــة املصطنعــة و
النصــوص األدبيــة العتيقــة ،وهــي بالرغــم مــن قيمتهــا
الجاملية ،وبيانها اللغوي ال متكّن قارئها أو حافظها من
امتــاك كفايــة التعبــر( )13عــن الفكــر الــذي ميثــل رؤيــة
املتعلم للكون و الحياة التي ينتمي إليها ،ناهيك عن
تصويــر املفاهيــم املتجــددة ،وهــذا راجــع إىل اختــاف
نســقها الثقــايف عــن النســق الســائد و الرائــج يف حيــاة
الطالــب الجامعــي ،هــذا الطالــب الــذي أصبــح يؤمــن
بقيــم الحريــة و العدالــة واالســتقاللية يف كل يشء(!)14
وهــذا التصــور ال يعنــي االســتغناء مطلقــا عــن هــذه
النصــوص يف املامرســة التعليميــة ،ولكــن يفــرض
إعــادة تقويــم حضورهــا مــن الكثافــة و النــوع و التمثيــل
الزمنــي والقطــري و املســتوى اللغــوي و الجنــي(،)15
ويتــم تقو يــم ذ لــك بالنظــر إىل احتيا جــات املتعلــم
جملة كرياال
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تدري�س الن�صو�ص الأ�صيلة يف اجلامعة يف �ضوء
التداوليات وعلم طرائق التدري�س
مقاربة ديداكتيكية
أ .د .نعامن عبد الحميد بوقرة

أستاذ اللسانيات العامة واللسانيات االجتامعية يف جامعة أم القرى (فرع القنفذة)  -اململكة العربية السعودية

-1مهاد نظري

ينطلــق هــذا البحــث – يف الحقيقــة -مــا تدعــو إليــه
التعليمية( )1()La Didactiqueمن رضورة االستفادة
املفتوحــة مــن طرائــق تعليــم اللغــات يف الغــرب بروحهــا
الديناميكيــة املتجــددة ،حيــث يقــوم تعليــم اللغــة
بشــكل رئيــس عــى تنميــة مهــارة القــراءة بوصفهــا بــؤرة
االهتامم التعليمي للغات من خالل تدريس النصوص
مبختلف أشكالها و أغراضها ومحتوياتها( ،)2وقد أبانت
الدرا ســات التطبيقيــة محدود يــة النصــوص األدبيــة
الراقيــة يف إكســاب متعلمــي اللغــة مهــارات التواصــل
األسا ســية بســبب بعد هــا عــن الوا قــع االجتام عــي
والثقايف و اللغوي للمتعلم( ،)3وقد كان حريا بنا ونحن
نبحــث عــن أنجــع الوســائل التــي متكــن مــن اكتســاب
متكامل للمهارات اللغوية أن نجمع إىل جانب توظيف
النصــوص األدبيــة الراقيــة نوعــا آخــر أضحــى وســيلة
ومــادة مميــزة يف املناهــج التعليميــة الغربيــة( ،)4أال
وهــو النصــوص األصيلــة()Texte Authentique
أو الوظيفيــة( ،)Fonctionnelleوإذا كانــت الدعــوة
إىل استثامر هذه النصوص قد أتت أكلها يف مناهج
تعليــم القــراءة يف بعــض مراحــل التعليــم العــام يف
بعــض البــاد العربيــة ،فإنهــا مل تظهــر بشــكل علنــي و
فعــال يف باقــي مناهــج تعليــم البلــدان األخــرى ،كــا
تظــل قيمتهــا التعليميــة مغيبــة يف مناهــج تعليــم اللغــة
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العربيــة ألبنائهــا يف الجامعــة ،ســواء يف أقســام اللغــة
العربيــة أو يف مقــرر اللغــة العربيــة املوجــه لطــاب
االختصا صــات العلميــة واإلنســانية األخــرى ،ورمبــا
جــاز القــول يف وصــف الوضــع التعليمــي الجامعــي أنــه
متأخــر مــن حيــث التجديــد الرتبــوي قياســا مبــا أنجــز
يف املســتويات التعليميــة الدنيا(مرحلــة التعليــم
مــا قبــل الجامعــي) ،حيــث مازالــت الجامعــة مؤطــرة
بخطــاب التعليــم التقليــدي املبــارش الــذي تهيمــن فيــه
طريقــة التلقــن مــن خــال املحــارضة وتحفيــظ القواعــد
والنصــوص واملعلومــات ،بعيــدا عــن كل أســاليب
التدريــس الحديثــة يف الجامعــات الغربيــة ،إال يف مــا
نــدر و شــذ ( ،)5و الشــاذ ال يقــاس عليــه يف الغالــب،
وهــذه الوضعيــة راجعــة إىل ظــروف مركبــة يصعــب فــك
تشــفريها يف هــذا املقــام (.)6

 -2ضبط املصطلح

مثــة ثلــة مــن املفاهيــم ال بــد مــن ضبطهــا مصطلحيــا
لتحد يــد داللتهــا ورشح معنا هــا ،ولعــل مــن أهمهــا
لفظــة “ ”Authentiqueالتــي يكــر الحديــث عنهــا
بــن املعنيــن بالرتبيــة والتعليــم بخاصــة يف حديثهــم
عــن الكفــاءة الثانيــة للربنامــج الســلويك للغــة ،أو فيــا
يعــرف بلغــة التدريــس ،والتــي تعالــج مــن خــال مهــارة
القراءة التي ميارسها املتعلم عىل نوع من النصوص؛

دتلا قئارط ملعو تايلوادتلا  ءوض يف ةعماجلا يف ةليصألا صوصنلا سيردت

مينــع النــاس مــن القــدوم معــا كمجتمــع .عــى الرغــم من
أن الحركات النسائية الليربالية جادلت أن تكون املرأة
مســتقلة اقتصاديــا مــن الرجــال أنهــا أخفقــت يف تزويــد
النساء باسرتاتيجيات مالمئة لتحقيق موقف مستقل.
وحتى بعد الحصول عىل جميع أنواع الحقوق القانونية
والنســاء ال تــزال تــرك يف حالــة مــن التبعيــة االقتصاديــة
التــي تــر تحريرهن.

وعــى العمــوم ،ميكننــا القــول أن ولســتونكرافت
وميــل وفريــدان أرســلت النســاء للخــروج اىل املجــال
العــام ،عــى الرغــم مــن دون اســتدعاء الرجــال يف
املجــال الخــاص .وعــى الرغــم مــن هــذه القيــود قــد
ســاهمت الحركــة النســوية الليرباليــة بشــكل كبــر يف
تحســن نوعيــة الحيــاة للنســاء
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وكرميــا بهــم ،ألن يربيهــم عندمــا كانــوا صغــارا ،لرعايتهــم
عندمــا ينمــون ،لجعــل حياتهــم ممتعــة وســاحرة ،هــذه
4
هــي واجبــات املــرأة يف جميــع األوقــات “
وا فــرض روســو أيضــا أن الفتيــات الصغــرات
يحــب دامئــا الخياطــة بــدال مــن القــراءة والكتابــة .تجــادل
ولستونكرافت مرارا أن املرأة يجب أن تعطى لها نفس
التعليــم مثــل الرجــال بحيــث أنهــا ســتكون قــادرة عــى
اتخــاذ الخيــارات الحــرة وتحمــل املســؤولية لتنميتهــا.
ويف رأي بيتــي فريــدان ،عانــت الكثــر مــن النســاء
املتعلــات مــن الطبقــة املتوســطة يف وقتهــا مــن
االكتئــاب بســبب حيــاة غامضــة املفروضــة عليهــن.
وعندما تطور التعليم إمكانياتها طالبت الحياة املنزلية
الوفــاء بهــا يف اإلنجــاب وتربيــة األطفــال .تنصــح فريــدان
ر بــات البيــوت الضوا حــي للحصــول عــى التعليــم
الجامعــي و الدخــول يف قــوة العمــل العامــة بــدوام
كامــل .كــا يرتبــط التعليــم العمــل و االســتقالل املــايل
ارتباطــا وثيقــا ،اكــدت الحــركات النســائية الليرباليــة مثــل
بيتــي فريــدان أهميــة العمــل بالنســبة للنســاء.
وســتمكن فــرص العمــل واملهنــة للمــرأة لكســب
املهنــة وتصبــح مســتقلة اقتصاديــا مــن أزواجهــن .يــرى
ميــل يف كتابــه Subjection of Womenأن قــوة
الكســب أمــر رضوري لكرامــة املــرأة .قالــت فريــدان إن
املســاواة وكرامــة اإلنســان غــر ممكنــة بالنســبة للمــرأة
إذا مل تكــن قــادرة عــى الكســب و ان “االســتقالل
االقتصــادي فقــط ميكــن تحريــر املــرأة عــى الــزواج مــن
أجــل الحــب”.
ويف رأي تايلــور ،ميكــن أن تكــون ا ملــرأة حــرة
بالكامــل اذا بــدأن العمــل خــارج املنــزل .ولذلــك فــإن
حــق التصويــت ليــس كافيــا ولكــن الــرور مشــاركة يف
الســوق الحــرة يف املجتمــع الرأســايل .املــرأة التــي
تعلمــت تســاهم يف األرسة وهــي أيضــا تفــوز الحرمــة.
لكــن ميــل كان يف رأيــه أن امــرأة متحــررة متامــا تدخــل
وتــرك ســوق العمــل يف اإلرادة.
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الزواج واألمومة واملهنة

ويعتقــد ج س ميــل أن املــرأة لــو تحصــل عــي نفــس
التعليــم والفــرص االقتصاديــة والحريــات املدنيــة انهــا
ســوف تفضــل الــزواج واألمومــة عــى املهــن األخــرى
املتنافســة .لكــن تايلــور ادعــى أن املــرأة إذا أعطيــت
حريــة االختيــار ســتخري مهنــة يف مجــال الفنــون واألعــال
التجارية أو السياسة بدال من الزواج واألمومة .وقد أرص
فريــدان النســاء عــى دخــول املهنــة .وقالــت إن املــرأة
إذا تنفق وقتها كله يف دور الزوجة أو األم وليس لديها
الوقــت ملهنــة ،انهــا لــن تتطــور إىل شــخص كامــل .لكــن
فريــدان فشــلت يف رشح كيفيــة الجمــع بــن الــزواج
واألمومــة واملهنــة دون جلــب تغيــرات هيكليــة كبــرة
يف داخــل وخــارج العائلــة.
الحقــا ،اعرتفــت فريــدان أنــه ليــس مــن الســهل
الجمع بني الزواج والوظيفة .بدال من استدعاء النساء
مرة أخرى إىل الشري الخاص ،انها حضت النساء عىل
دفــع الحركــة النســائية والعمــل مــع الرجــال للتغيــرات
املطلوبــة يف اإلتجــاه الســائد .طالبــت الحركــة النســوية
الليرباليــة أيضــا حقوقــا متســاوية للتصويــت ،والــوالدة
واإلجهــاض والرعايــة الصحيــة لألطفــال ،وكان رد فعــل
ضــد التحــرش الجنــي.

نقد الليربالية النسوية

وكان الهدف الرئييس ألنصار الحركة النسائية الليربالية
تحقيقــا للنســاء تلــك الصفــات املرتبطــة بالذكــور .ومل
يحــدث لهــم للســؤال قيمــة ســات الذكــور التقليديــة.
هذا يفرتض خطأ أن املرأة ميكن أن تصبح مثل الرجل
إذا وضعــن عقولهــن إليــه؛ أن معظــم النســاء تريــد أن
تصبــح مثــل الرجــل وأن جميــع النســاء ينبغــي أن تطمــح
إىل القيــم الذكوريــة.
الحــركات النســائية الليرباليــة عملــت لتحقيــق
املســاواة للمــرأة دون تهــدف إىل تغيــر هيــاكل
املؤسســات القامئــة .وتركيزهــا عــى النزعــة الفرديــة

تجميــع كل مــن النفعيــة  Utilitarianismوالتحرريــة
Libertarianismتصــور املنفعيــون املجتمــع الــذي
ســيكون هنــاك أعظــم فائــدة ألكــر عــدد مــن النــاس يف
حني ادعى الليرباليون أن الحرية هي حق طبيعي لكل
إنسان .قال ميل وهارييت أن املرأة يجب أن يتم منح
كافــة االمتيــازات السياســية ،مبــا يف ذلــك التصويــت
والحــق يف الرتشــح للمناصــب العامــة.
3

بيتي فريدان 2006- 1929( Betty Friedanم)

هي زعيمة حركة تحرير املرأة يف أمريكا يف الستينيات
والســبعينيات مــن القــرن املــايض .التحقيــق الــذي
قامــت بــه فريــدان عــام  1963يف “املشــكلة التــي ليــس
لهــا اســم” ،والتــي يقصــد بهــا حالــة الــرىض بالتعاســة
املنتــرة بــن ربــات البيــوت ،هــو أحــد الكتــب األقــوى
تأثــرا يف القــرن العرشينخاضــت فريــدان العديــد مــن
املعارك دفاعا عن حقوق املرأة ،أهمها املطالبة مبنح
املــرأة حقوقــا متســاوية مــع الرجــل يف العمــل واملنــاداة
بالحقــوق االنتخابيــة الكاملــة للمــرأة .هــي شــخصية بــارزة
يف الحركــة النســوية الليرباليــة وناشــطة وكاتبــة أمريكيــة.
ويرجــع الفضــل إىل كتابهــا اللغــز األنثــوي Feminine
 )1974(Mystiqueيف اثارة من “املوجة الثانية” من
النســوية .املوجــة الثانيــة مــن الحركــة النســوية تعتقــد أن
تحرير املرأة يعني بها املساواة بني الجنسني والعدالة
بني الجنسني ،وأن التغيري االجتامعي ميكن تحقيقه من
خــال بنــاء الترشيعــات وتنظيــم مامرســات التوظيــف.
‘اللغــز األنثــوي” هــي فكــرة أن املــرأة ميكــن أن تجــد
االرتيــاح بشــكل خــاص يف الــدور التقليــدي للزوجــة.
يف هــذا الكتــاب تحــاول فر يــدان اشتكشــاف هــذه
األســطورة .وتحلــل فريــدان الفــراغ التــي تعــاين الطبقــة
الوســطى وربــات البيــوت البضــاء يف الحيــاة املحليــة.
نتيجــة لهــذه األحــوال مــن االحبــاط واملحــارص وامللــل
تتحــول هــذه النســاء لتزيــن أنفســهن .وهــم يأملــن عبثــا
أن الجنــس ســوف تطلــق رساحهــن .فريــدان يدعــو هــذا

اإلحباط “مشكلة ال اسم لها .وتؤكد فريدان أن النساء
يجــب أن يتحــرر مــن األدوار القمعيــة بــن الجنســن يف
كل مــكان ،يف األكادمييــة واملنتــدى والســوق.
املنظمــة الوطنيــة للمــرأة ( The National
 ،)Organization for Womenالتي شاركت يف
تأسيسها فريدان يف عام  ،1966تهدف إلدماج املرأة
يف التيار الرئييس للمجتمع األمرييك يف رشاكة كاملة
مع الرجال .انضمت فريدان النسويات الرائدة األخرى
مثــل غلوريــا ســتاينم  Gloria Steinemوشــريل
تشيشــومل  Shirley Chisholmوفــاين لــو هامــر
Fannie Lou Mamerوبيال أبزوغ Bella Abzug
يف تأســيس “مجموعــة ا ملــرأة السيا ســية الوطنيــة”
 National Women’s Political Caucusيف
عــام 1971م.
النســويات الليرباليــة تنقســم إىل قســمني :األول
النســويات الكالســيكية الــايت جاهــدن مــن أجــل إزالــة
القوانــن التمييزيــة والثــاين النســويات الرفــاه الــايت
جادلــن بــأن يتعــن الحكومــة عــى اتخــاذ اإلجــراءات
املناســبة للقضــاء االجتامعيــة واالقتصاديــة ،والعوائــق
القانونيــة لتقــدم املــرأة .تعتمــد هذيــن النظريــة إعتــادا
كبــرا عــى وســائل اإلنتصــاف القانونيــة بشــكل عــام.

اسرتاتيجيات التحرير :التعليم والتوظيف

تعتقــد الحــركات النســوية الليرباليــة عــى أن املــرأة
ســتكون عقالنيــة كالرجــال إذا كان هنــاك املســاواة يف
إعطــاء التعليــم لهــا .ويفــر هــذا االفــراض مــن قبــل
النســويات الليرباليــة التقليديــة والحديثــة .تجادلــت
فلســتونكرافت بقــوة ضــد رأي روســو أن النســاء هــي
معيبة يف املنطق .يف كتابه (اميل ،أو عىل التعليم،
 )Emile، or On Educationالــذي نــر يف عــام
1762م .قــد اكــد روســو وجهــة نظــره يف كتابــه عــى “أن
تعليم النســاء كله يجب أن يكون بالنســبة إىل الرجال.
‘الرضــاء لهــم ،أن يكــون مفيــدا لهــم ،أن يكــون محبوبــا
جملة كرياال
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1778م) يلتــزم إزدواج الشــكل الجنــي Sexual
 Dimorphismيف بنــاء الفــرق املنهجــي بــن “رجــل
عقــاين” و إمــرأة عاطفيــة” وإقامــة األدوار التكميليــة
للرجــال والنســاء.

أصوات النسوية الليربالية

قــد تجــادل أنصــار الحركــة النســاوية يف القــرن الثامــن
عــر أن للمــرأة والرجــل حقــوق طبيعيــة .ومــددت
النســويات يف القــرن التاســع عــر الحجــج ملصلحــة
الحقــوق املتســاوية للمــرأة وفقــا لقا نــون التملــك
والتصويــت .النســويات الليرباليــة املعــارصة تعتمــد
عــى نظريــة دولــة الرفاهــة ويطالبــون عــى الدولــة أن
تســعى بنشــاط اإلصالحــات االجتامعيــة وضــان تكافــؤ
الفــرص للمــرأة .انهــم يعارضــون القوانــن التــي تحــدد
حقــوق مختلفــة للنســاء والرجــال .وقــد تــرك لــأوىل
الحــركات النســوانية اللرباليــة املنازعــة أن املــرأة كانــت
يف الواقــع قــادرة عــى التفكــر .وقــد جــرت محــاوالت
شتى إلثبات أن األفكار الليربالية يف عرص التنوير ميكن
تطبيقهــا عــى النســاء والرجــال .وســمع أصــوات النســاء
مــن جانبــي املحيــط األطلــي تطالــب املســاواة يف
املعاملــة مــع الرجــال .ويف التــايل ســنناقش وجهــات
نظــر بعــض النســويات الليرباليــة الهامــة.

ماري ولستونكرافت
1797-1759( Mary Wollstonecraftم)

ماري ولستونكرافت رائدة حقيقية يف النضال من أجل
حــق التصويــت للمــرأة .كتبــت الكتــاب األكــر أهميــة يف
الحركــة النســوية يف وقــت مبكــر .لهــا املســالك “تربئــة
حقوق املرأة “أرىس األساس األخالقي والعميل واضح
لتوســيع نطاق الحقوق اإلنســانية والسياســية للمرأة.
ظهــرت التقاليــد الليرباليــة مــع منــو الرأســالية.
ماري ولستونكرافت كان يكتب يف الوقت الذي كان
فيه الوضع االقتصادي واالجتامعي للمرأة األوروبية كان
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منخفضــا جــدا .واقتــرت النســاء الربجوازيــة للمجتمــع
الرأســايل يف حيــاة غــر منتجــة ويف حالــة الخمــول
يف الحيــاة الداخليــة .يصــف روز مــاري تونــغ Rose
 Maire Tongهــذا الوضــع يف كتابهــاFeminist :
”Thoughtوكانــت هــذه املــرأة أول مــن تجــد نفســها
تركت يف املنزل مع القليل من العمل املنتج واملدرة
للدخــل للقيــام بــه .متزوجــة مــن الرجــال األثريــاء املهنيــة
1
والتجاريــة مل يكــن لهــذه املــرأة أي حافــز للعمــل”
وقارنــت ولســتونكرافت هــؤالء النســاء إىل “ســباق
الريش”  -feathered raceالطيور يف أقفاص الذين
ال يفعلون شيئا ولكن بلوم أنفسهم و “ساق مع عظمة
وهميــة مــن جثــم عــى جثــم” 2انهــا تظــن إذا كان الرجــال
أيضــا يف القفــص مثــل النســاء ،هــم أيضــا ســيكون مــن
دواعــي ومحبــي املتعــة ويكــون عاطفيــا بشــكل علنــي.

هارييت تايلور Harriet Taylor
( )1850-1807وجون ستيوارت ميل
)1873-1806( John Stuart Mill

وبعــد خمســن ســنة ،هارييــت تايلــور ميــل (-1807
 )1858وصديقهــا املقــرب جــون ســتيوارت ميــل
( )1873-1806ا لــذي تزوجتــه بعــد ،دا فــع حقــوق
ا ملــرأة يف سلســلة مــن املقــاالت التــي نــرت
مجتمعــن ومنفرديــن .كل مــن تايلــور وميــل تختلــف مــن
ولســتونكرافت يف املطالبــة للمــرأة عــى نفــس التعليــم
مثــل الرجــال لتحقيــق الحريــة الجنســية فقــط بــل عــى
الحريات املدنية واألنشطة االقتصادية التي يتمتع بها
الرجال .كانت هارييت تايلور املؤلف الرئييس لكتاب
 )1851( Enfranchisement of Womenوكان
ميــل املؤلــف لكتــاب Subjection of Women
( .)1869قدمت هذه األعامل الدفاع األوىل املنظم
لحقــوق املــرأة.
قد مــت ميــل وهارييــت خطــة ملئتــن ســنة
املقبلــة مــن الحركــة النســوية الليرباليــة عــن طر يــق

احلركة الن�سوية الليربالية :م�شاغلها واهدافها
نوشاد م ب

األستاذ املساعد ،مدرسة للتعليم عن بعد ،جامعة كاليكوت

شكلت النضاالت التي خاضتها املرأة من أجل الحرية
واملســاواة جــزءا مــن جميــع الحــركات االجتامعيــة التــي
تتطلع إىل التغيري والعدالة االجتامعية عىل مرالتاريخ.
النســوية ( )feminismهــي مجموعــة مــن الحــركات
و األيدولوجيــات التــي تســعى إىل إيجــاد حالــة مــن
املساواة يف الحقوق السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتامعيــة للمــرأة .هــذه الحركــة موزعــة حــول العــامل
و يوجــد بعــض االختالفــات يف مــا بينهــا اعتــادا عــى
الثقافة و املجتمع .البعض يطلق هذا املصطلح عىل
كل حركــة تدافــع عــن حقــوق املــرأة عــر التاريــخ ويخــص
اآلخــرون هــذا املصطلــح بحــركات القــرن العرشيــن.
يعــرف معجــم أوكســفورد بأنهــا “اإلعــراف بــأن
للمــرأة حقوقــا وفرصــا مســاوية للرجــل ،وذ لــك يف
مختلــف مســتويات الحيــاة العلميــة والعمليــة” و يعــرف
معجــم “ويبســر” بأنهــا “النظريــة التيــي تنــادي مبســاواة
الجنســن سياســيا وإقتصاديــا وإجتامعيــا ،وتســعى
كحركــة سياســية إىل دعــم املــرأة واهتامماتهــا ،وإىل
إزالــة التميــز الجنــي الــذي تعــاين منــه”.
الحركــة النســوية ليســت تنظيــا عامليــا ،وليســت
فكــرا جا هــزا يعتقــده كل مــن يؤمــن بــه ،بــل هنــال
إختالفــات شــديدة بــن مــدارس الحركــة النســوية .وقــد
نشــأت تيــارات متع ـ ّددة مــن بينهــا النســوية الليرباليــة
( )Liberal Feminismوالنســوية اإلشــراكية
( )Social Feminismوالنسوية الجذرية (Radical
 )Feminismوالنسوية السوداء (اإلفريقية واألمريكية)
( )Black Feminismتعالــج هــذه املقالــة الحركــة
النســوية الليرباليــة واهدافهــا الهامــة.

الحركة النسوية الليربالية

الحركــة النســوية الليرباليــة هــي وصلــة منطقيــة لليرباليــة
التقليد يــة التــي ظهــرت يف الغــرب مــن التبد يــات
االجتامعيــة والسيا ســية واالقتصاد يــة الرسيعــة يف
أواخــر 1600م و1700م ويطلــق عــى هــذه الفــرة “فــرة
العقــل” أو “فــرة التنويــر” .تعتقــد الحركــة الليرباليــة
أن تفرديــة الطبيعــة البرشيــة قــادرة عــى العقالنيــة وان
تقــدم اإلنســان يف مســرة العقــل البــري واملعرفــة.
وتحرتم هذه الحركة كرامة الفرد واملساواة واالستقالل
الــذايت وتحقيــق الــذات كقيــم ليرباليــة .العقالنيــة هــي
مــن ممتلــكات األفــراد وليــس الجامعــات ،وهــذه القــدرة
العقليــة هــي يف حــوزة جميــع الرجــال يف التدا بــر
املتســاوية عــى األقــل.

موقف الليرباليني املحافظني

كان اإلجــاع بــن الليرباليــن املحافظــن أن مبــادئ
الفردانيــة العقالنيــة ال تنطبــق عــى النســاء .كتــب
املفكرون مثل فولتري ،ديدرو ،مونتســكيو وحتي روســو
أن املــرأة هــي مناســبة بيولوجيــا للعــب أدوار زوجــات
وأمهــات ،فهــي بطبيعتهــا عاطفيــة ومتحمســة ،وبالتــايل
غــر مالمئــة للعمــل يف املجــال العــام .وأن “املعياريــة
الثنائيــة”  Normative Dualismلديــكارت تقســم
العقــل مــن الجســم .وتســند العقالنيــة ومــا يرتبــط بهــا
مــن القــدرات العقليــة إىل الرجــال يف حــن تــم تحديــد
النســاء العاطفيــة واملتحمســة مــع الجســم .كان جــان
جاك روسو (-1712( )Jean Jacques Rousseau
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الواســع الجنبــن العظيــم الصــدر” .117
ِيب فــوق األرض“ :بقليــل وال
•طويــل َســب ُ
ميســها ” .1 1 8
ـب ،وال ُع ـ ْر ِ
ف،
ِيب :مــن الفــرس :شَ ــعر ال َّذنَـ ِ
َّ
“الس ـب ُ
119
وال ّناصيــة” .
ن “ :و هــو الشــعر املتــديل يف مؤ خــر
•ثُ َنــ ُ
120
ا لرســغ ” .
“الثٌّ َّنــة مــن الفــرسُ :م َؤ ّخــر ال ُّر ْســغ ،وهــي شــعرات
شفــات مــن خلــف”.121
ُمــدالّة ُم ْ
122
• ُس ْن ُبك“ :وهو مقدم الحافر” .
“الس ْنبٌك :طرف الحافر وجانباه من قُ ٌدم ،وجمعه
ُّ
123
َسنابِك” .
•أَ ْفكَل“ :أي االرتعاد”.124
“األفْكَل :ال ِّر ْعدة”.125
•كَفَل كالدِّ ْعص :كالكثيب الصغري من الرمل.126
“ال َك َفــل :ال َع ُجــز ،وقيــلِ :ر ْد ُف الع ُجز...والجمــع
أَكْفــال” .127
• َحــا رِك“ :أي الكا هــل وهــو مســتقر فــروع
كتفيــه ” .1 2 8
“ال َحــارِك مــن الفــرس فــروع الكتفــن وهــو أيضــا
الكا هــل” .129
ـل ال ُجــزا َرة“ :أي غليــظ التوائــم حيــث مجمــع
• َع ْبـ ُ
130
املفصلني” .
“فرس َعبْ ُل الشَّ وى أي غليظ القوائم”.131
“وفــرس ضخــم ال ُجــزا َرة فإمنــا يريــدون غلــظ يديــه
ورجليــه وكــرة عصبهــا”.132
يب“ :غليظ العسيب”.133
•ريان ال َع ِس ُ
“ َع ِ
َب َم ْن ِبتُ ُه من الجلد والعظم”.134
يب ال َّذن ِ
س ُ
•إىل كــون َم ْت ِن ـ ِه مــداك عــروس“ :أي ظهــره لــن
وصلــب”.135
ـب ظهــره ،والجمــع
“املـَ ْ ُ
ـن مــن كل يشء :مــا َ
صلُـ َ
136
ُمتُــون و ِمتــان” .
•الجيــاش“ :وهــو الــذيك القلــب النشــط يف

السري”.
اش،
ج َ
“ال َجيَّ ُ
اش :الفرس الذي إذا حركته ِب َع ِقبِك َ
أي ارتفع وهاج ،قال امرؤ القيس يصف فرسا:
ـاش فيــه
ـاش كأَ َّن ا ْه ِت َزا َم ـ ُه إذا َجـ َ
عــى ال َّذبْــلِ َجيَّـ ُ
137
ـي ِم ْر َجــلِ “
َح ْم ُي ـ ُه َغـ ْ ُ
•ال َّذبْ ُل“ :أي يدر العدو والجري أي يدميهام”.
“ َذبُ َل الفرس :ضَ ُمر ،ومنه قول امرىء القيس:
عــى ال َّذبْــلِ ج َّيــاش كأن ا ْه ِتزا َمــه إذا جــاش فيــه
138
ـي ِم ْر َجــلٍ ”
ح ْميُــه َغـ ْ ُ
139
•دَري ُر“ :أي يدر العدو والجري أي يدميهام” .
“د َّر الفــرس يَـ ِـد ُّر َدريــرا و ِد َّرةً :عــدا عــدوا شــديدا،
قــال امــرؤ القيــس:
َد ر ي ـ ُر كَ ُخ ـ ْذ روف ال َوليـ ِـد أَ َم ـ َّره ت َتابُ ـ ُع كَ َّفيْــه ِب َخيـ ٍـط
140
صــلِ ”
ُم َو َّ

خامتة

ختاما نوجز أهم النتائج التي توصلنا إليها فيام ييل:
استمرار التأليف يف مجال الرسائل اللغوية ،وهذا
مــا فعلــه الشــيخ محمــد البكــري الــذي اقتــدى بأســافه
الذيــن ألفــوا يف هــذا املجال.
إن العلامء املسلمني قد ساهموا بإبداعاتهم يف
املجال الداليل ،وال سيام يف نظرية الحقول الداللية؛
بحيث تقف أعاملهم شاهدا عىل عبقريتهم ،ومل يكن
اللغويون الجزائريون مبعزل عن ذلك الحدث العلمي،
فهــا هــو العــامل محمــد البكــري يخلــف لنا معجام خاصا
بأوصــاف الخيــل ،مســاهام بذلــك يف تأســيس نظريــة
الحقول الداللية عمليا.
اســتثامر هــذا الزخــم املعــريف يف صناعــة معاجــم
املوضوعــات ،ألن رســالة محمــد البكــري تعــد زادا ثريــا
ميــد املعجمــي بالعــون املطلــوب.

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧

133

“امل َطا هو الظهر”.86
• َقطَاتُــه“ :موضــع الــردف ،يعنــي قريــب مــا بــن
الظهــر وموضــع الــردف منــه ،وذلــك كنايــة عــن
قــره وهــو محمــود يف الخيــل”.87
“القَطاةُ :ال َع ُجز ،وقيل :هو ما بني ال َورِكني ،وقيل:
هــو مقعــد الــردف أو موضــع الــردف مــن الدابــة خلــف
الفارس”.88
ال َق ـذَال“ :وهــو جــاع مؤخــر الــرأس حيــث مقعــدة
العــذار”.89
•“القَــ َذال :جــاع مؤخــر الــرأس مــن اإلنســان
والفــرس فــوق فــأس ال َقفــا ،والجمــع أَق ِْذلــة
وقُ ُذ ل ...قــال زهــر:
و َملْ َج ُمهــا مــا إن يُنــال قَذَالُــه وال قَ َدمــاه األرض إال
90
أَنَا ِملُــه”
الصــا“ :وهــا عرفــان عنــد أ صــل الذ نــب
• َّ
واملعنــى بعيــد مــا بــن القــذال والصــا كنايــة
عــن طــول عنقــه” .91
كل ذي
“الصــا :وســط الظهــر مــن اإلنســان ومــن ّ
َّ
أربــع ،وقيــل هــو مــا انحــذر مــن الوركــن ،وقيــل :هــي
الفرجــة بــن ال َجا ِع ـ َرة وال َّذنَــب.92“ ...
قَ َب ُل“ :ميل الحذافة إىل األنف”.93
94
“ال َقبَ ُل :إقبال الحذقتني عىل األنف”
•إِ ْعلِ ُ
يط امل َ ْرخُ “ :أي أذنيه كالفول”.95
“ا ِإل ْعلِيطُ :ما سقط ورقه من األغصان والقُضْ بان،
خ ،وقيــل :هــو وعــاء ثَ َــر املرخ؛ قال
وقيــل :هــو ورق املـَ ْر ِ
امرؤ القيس:
ش ُة ك ِإ ْعلِ ِ
ص ِف ْر
يط َم ْرخ إذا ما َ
ش ُة َم ْ َ
لها أُ ُذ ُن َح ْ َ
واحدته إِ ْعليطَةُ ،شبه به أُذُن الفرس”.96
97
“وامل َ ْرخُ :شجر كثري ال َو ْري رسيعه”
•صهوة“ :موضع مقعد الراكب من الظهر”.
“الص ْهـ َوةِ :
موضــع اللِّ ِبـ ِـد يف ظهــر الفــرس ،،وقيــل:
َّ
98
مقعــد الفــارس” .
•اخلولقت :ملست.
132

تك يف يركبلا دمحم ىدل ةيمجعملا تاساردلا

الس وال َن واستوى”.99
“ا ْخلَ ْول ََق :ا ْم َّ
•شَ ْج ُر“ :مجتمع عظمي اللحية من الفرس”.100
“شَ ـ ْج ُر الفــرس :مــا بــن أعــايل لَ ْح َي ْيــه مــن معظمهــا،
والجمع أشــجار وشُ ـ ُجور”.101
• َم َســدُ “ :أي فتــل لــن امللمــس وكذلــك شــعر
العــرف إن كان لــن امللمــس فانــه يــدل عــى
جــودة الخيــل وعنقهــا”.102
سود:
“امل ََس ُد :املُغَا ُر :الشديد ال َفتْل .وبَطْن َم ْم ُ
103
لني لطيف”
• َد َءا“ :عــدا بنــوع مــن العــدو وهــو الفــرس الــذي
إذا جرى يحســبه الناظر اليه كانه مل يطأ األرض
مــن رسعــة عــدوه”.104
“دءا :عدا أش ّد ال َع ْدو”.105
•طويل ال َّتلِيل“ :أي العنق”.106
“التَّلِيل :ال ُع ُنق ،قال لبيد:
ُصل
تَتَّ ِقيني ِبتَلِيلٍ ذي خ َ
ُصــل مــن الشــعر ،والجمــع أَتِلَّــة
أي :ب ُع ُنــق ذي خ َ
وتُلُــل وتَالئِــل”.107
108
•قصري ال َع ِسيب“ :منبت الذنب من الجلد”
“ َع ِ
َب َم ْن ِبتُ ُه من الجلد والعظم”.109
يب ال َّذن ِ
س ُ
•قصري املَطَا“ :الظهر”.110
“املطا :هو الظهر”.111.
•ال ُّر ْسغُ :معروف.112
“ال ُّر ْس ـغَُ :مف ِ
ْصـ ُـل مــا بــن الكــف وال ـذُراع ،وقيــل:
مجتمــع الســاقني والقدمــن ،وقيــل :هــو َم ْفصــل مــا
بــن الســاعد والكـ ّـف والســاق والقــدم ،وقيــل :هــو
امل ّْس ـتَ ِد ُّق الــذي بــن الحافــر و َم ْو ِ
صــلِ ال َوظيــف مــن
اليــد والرجــل” .113
•األَ ِديُم“ :الجلد”.114
115
“أَ ِدي ُم كل يشء :ظاهر جلده”
ليع“ :عظيم األضالع املنتفخ الجبني”.116
•ضَ ُ
“فــرس ضَ لي ـ ُع :تــام ال َخلــق ُم ْج َف ـ ُر األضــاع غليــظ
األلــواح كثــر العصــب .والضَّ ليــع :الطويــل األضــاع

تباعــد مابــن الكعبــن” .59
“ال َف َجــا :تبا ُعــد مــا بــن الفخذيــن ،وقيــل :تباعــد مــا
بــن الركبتــن وتباعــد مــا بــن الســاقني .وقيــل :هــو مــن
البعــر تباعــد مــا بــن ُع ْرقُوبَيْــه ،ومــن اإلنســان تباعــد مــا
60
بــن ركبتيــه“ ...
•وال صــكك“ :أي اصطــكاك الكعبــن وهــو
تدانيهــا” .61
“الص ـك ُ
َك  :اضطــراب الركبتــن والعرقو بــن مــن
َّ
والصك ُ
َك أن ترضب إحدى الركبتني
اإلنسان وغريهَّ ،....
62
األخــرى عنــد الع ـ ْدو فتؤثــر فيهــا أثــرا. “ ...
•وال َد ِخيــس“ :وهــو ورم يكــون يف أ طــراف
حوا فــره” .63
ـس :داء يأخــذ يف قوائــم الدابــة ،وهــو ورم
“ال َّد َخـ ُ
64
يكــون يف أُطْ ـ َر ِة الدابــة. “ ...
•وال نَ ْهكُ “ :وهو ضعف املرض”.65
“ال َّن ْهـ ُ
ـص .ونَ َه َكتْــه الح َّمــى نَ ْهــكاً جهدتــه،
ـك :التَّ َن ُّقـ ُ
أضنتــه ونقصــت لحمــه ،فهــو م ْن ُهــوكُ ،رؤي أث ـ ُر ال ُهــزال
عليــه منهــا”.66
•وجــا“ :وهــو داء يصيــب الحافــر يبلــغ باطــن
الرســغ” .67
“ابن السكيت :ال َو َجا أن يشتيك البعري باطن خُفه
ِي الفرس ،بالكرس :وهو أن
والفرس باطن حا ِفره...و َوج َ
68
جياء. “ ...
يجد وجعا يف حافره ،فهو َو ٍ
ج ،واألنثى َو ْ
•شَ ظَا“ :وهو عظم الصق بالذراع”.69
“الشّ ـظَى ُعظَ ْي ـ ُم الز ُِق با ل ـ ِّذ راع ،فــإذا زال قيــل
ـب الدا بــة” .70
شَ ـ ِـظ َيت َع َ
صـ ُ
71
ب“ :وهو موصل الوظيف يف الرسغ” .
• َح ْوشَ ُ
ـبَ :م ْو ِ
صـ ُـل ال َو ِظيـ ِ
ـف يف ُر ْس ـغِ ال َّدابــة.
“ال َح ْوشَ ـ ُ
وقيــل :الحوشــبان مــن الفــرسَ :عظْــا ال ُّر ْســغ؛ ويف
التهذ يــب :عظــا الرســغني” .72
•لنــر كملفــوظ النــوى“ :أي إىل نــر وهــو يف
باطــن الحافــر كأنــه النــوى ،ومؤخــر الحافــر يقــول
لــه الدائــرة”.73

صلبــة يف باطــن الحافــر كأنهــا حصــاة
ـر :لَ ْح َمــة ُ
ال َّنـ ْ
أو نــواة ،وقيــل :هــو مــا ارتفــع يف باطــن حافــر الفــرس مــن
ُســور؛ قــال
أعــاه ،وقيــل :هــو باطــن الحافــر ،والجمــع ن ُ
األعــى:
َسوا ِه ُم ُجذْعانُها كالجِال مِ قد أضق َر َح ال َق ْو ُد منها
74
ال ُّنسورا”
•كلــكل ضخــم رحيــب“ :أي صــدر عظيــم
وا ســع” .75
“ال َكلْ ـكَل :الصــدر مــن كل يشء...وال َكلْ ـكَل مــن
ـس األرض منــه إذا
الفــرس :مــا بــن َم ْح ِزمــه إىل مــا مـ َّ
ربــض” .76
•الق َُص ْيى“ :أي املرتفع آخر األضالع”.77
ُصـ ْـرى :أســفل األضــاع ،وقيــل :هــي الضلــع
“الق َ
التي تيل الشاكلة ،وهي الواهنة ،وقيل :هي آخر ضلع
ُصـ ْـرى :الضّ لــع التــي تــي
يف الجنــب .التهذيــب :الق َ
الشــاكلة بــن الجنــب والبطــن؛ وأنشــد:
78
ُصلُه”
ُص ْيى يزي ُن ُه خ َ
نَ ْه ُد الق َ
•سام تَلِيلُه“ :مرتفع عنقه”.79
يل :ال ُع ٌنق ،قال لبيد:
“التَّلِ ُ
ُصلٍ
تَتَّ ِقي ِني ِبتَليلٍ ذي خ َ
ُصلِ من الشعر ،والجمع أَتِلَّة وتُلُل
أي ب ُع ُنق ذي خ َ
وتَالئِل”.80
َسيع“ :مركب العنق يف الظهر”.81
•د ُ
“ال َّدســي ُع :وهــو مركّــب العنــق يف الكاهــل؛ وقيــل:
الصــدر والكاهــل ،قــال ســامة بــن جنــدل يصــف فرســا:
جـ ٍؤ كَ َمـ ِ
ـداك
ج ْؤ ُ
يَرقــى ال َّدســي ُع إىل هــا ٍد لــه تَلَـ ُع يف ُ
ْضوب”.82
الطَّيِّــب َمخ
ِ
• ُم ْف َعم“ :ممتلئ لحام”.83
“ ُم ْف َعم :أي مملوء ،وأنشد أبو سهل:
ـب ال َّريْحــان
أبيــض أبْ ـ َرزُهُ للضُّ ـ ِّـح راقب ـ ُه ُم َقلَّ ـ ُد قُضٌ ـ َ
مفعــوم
84
أي ممتىلء لحام” .
قريب الذي بني املطا“ :أي الظهر”.85
جملة كرياال
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التحصن هو مشتق
صا ُن بَيِّ ُ
س ِح َ
ُ
ابن جني :قولهم فَ َر ُ
صانــة ألنــه ُم ْحـرِز لفارســه...،وقيل ســمي الفــرس
مــن ال َح َ
34
حصانا ألنه ضُ َّن مبائه فلم يُ ْن َزل إال عىل كرمية”
• َصا ِفــن“ :الــذي يرفــع إحــدى قوامئــه ويقــوم عــى
ثــاث والجمــع صافنات”.35
“ص َف ـ َن الفــرس إذا قــام عــى طــرف الرابعــة .ويف
َ
ـي الصافنــات
التنزيــل العزيــز“ :إذ عــرض عليــه بالعـ ّ
الصا ِف ـ ُن مــن الخيــل القائــم
الجيــاد”...ويف الصحــاحَّ :
عــى ثــاث قوا ئــم .وقــد أ قــام الرابعــة عــى طــرف
الحافــر.36 ”...
• ُمقْــرب“ :معــد للحــرب غــر ممتهــن يف غريهــا
فقــرب ألجــل ذلــك”.37
“الخيــل امل ُ ْق َربَــة التــي تكــون قريبــة ُم َع َّدة...ابــن
ســيده :امل ُ ْق َرب ـ ُة وامل ُ ْق ـ َرب مــن الخيــل :التــي تُـ ْدىن،
ب ،وتُ َكـ َّر ُم ،وال تــرك أن تَـ ُرو َد ،قــال ابــن دريــد :إمنــا
وتُ َقـ َّر ُ
38
يفعــل ذلــك باإلنــاث ،لئــا يَ ْق َر ُع َهــا فَ ْحــل لئيــم” .
•وءا“ :شديد”.39
“ال ـ َوأًى :الفــرس الرسيــع املقتــدر ال َخلْق...قــال
شــمر :الــوأى الشــديد”.40
•كُ َميــت “ :شــديد الحمــرة مــع ســواد العــرف
والظهــر والجمــع كُ ْمــت” .41
“ابــن ســيده :ال ُك ْمتَ ـ ُة لــون بــن الســواد والحمــرة،
يكون يف الخيل واإلبل وغريهام...والكميت من الخيل
يســتوي فيــه املذكــر واملؤنث...قــال ســيبويه :ســألت
الخليــل عــن كميــت ...قــال :إمنــا هــي حمــرة يخالطهــا
ســواد ،ومل تخلــص ،وإمنــا حقروهــا ألنهــا بــن الســواد
والحمــرة ،ومل تخلــص لواحــد منهــا ،فيقــال لــه أســود أو
أحمــر ،فــأرادوا بالتصغــر أنــه منهــا قريــب.42“ ...
• َع ْجلَ َزه“ :شديد”.43
“ال ِع ْجلِ ـ َزة وال َع ْجلَ ـ َزة :جميعــا :الفــرس الشــديدة
44
ال َخلــق“ ...
45
• ُع ْن ُجوج“ :أجود من الخيل” .
ـوج  :الرا ئــع مــن الخيــل ،وقيــل الجــواد،
“ال ُع ْن ُجـ ُ
130

تك يف يركبلا دمحم ىدل ةيمجعملا تاساردلا

والجمــع َع َنا جيـ ُـج ”
• َم ْرخَاء“ :رسيع”.47
“امل َ ْرخا ُء :الناقة املرسعة نشاطا”.48
• ِم ْح ِضريُ“ :عداء بأمثلة املبالغة”.49
ضت ُه :أَ ْع َديْتُــه؛
ـر الفــرس إذا عــداْ ،
واس ـتَ ْح َ ْ
“ا ْحتَـ َ َ
وفــرس ِم ْح ِ
ر ،الذكــر واألنثــى يف ذلــك ســواء .وفــرس
ضـ ُ
ِم ْح ِ
ـر  ،وهــو
ر و ِم ْحضــا ُر ...إذا كان شــديد ال ُحـ ْ ِ
ضـ ُ
50
ال َع ـ ُد ُو“ .
•أمــن ٌع َجايَــة“ :ســامل ُعجايــة؛ وال ُعجايــة عصبــة
مــن باطــن اليــد”.51
صبــة
“قــال ابــن شــميل :ال ٌعجايــة مــن الفــرس ال َع َ
امل ُْستَطيلة يف ال َوظيف ومنتهاها إىل ال ُّر ْسغُني وفيها
يكــون ال َحطْـ ُم ،قــال :وال ُّر ْسـ ُغ منتهــى ال ُعجايــة .وقــال ابــن
ـوص مــن
ُصـ ُ
ـب فيــه ف ُ
ـب مركَّـ ُ
ســيده :...ال ُعجايــة عصـ ُ
52
عظام كأمثال فصوص الخاتَمِ تكون عند ُر ْسغِ الدابة”
•ال ُج ْرشُ ُع“ :ضخم الصدر”.53
“ال ُج ْرشُ ُع :العظيم الصدر ،وقيل الطويل”.54
•غــرد ال ِّن َســا“ :أي شــديد النســا غــر مســرخية
وهــو عــرق يســتبطن الفخذيــن حتــى يصــر إىل
الحافــر”.55
ستَ ْب ِط ُن الفخذين
سا :عرق يخرج من ال َو َرك فَ َي ْ
“ال ِّن َ
ثــم ميــر بال ُع ْرقُــوب حتــى يبلــغ الحافــر ،فــإذا ســمنت
الدابــة انْ َفلَ َقــت فخذاهــا بلحمتــن عظيمتــن وجــرى
ال ِّنســا بينهــا واســتبان ،وإذا هزلــت الدابــة اضطربــت
الفخــذان وماجــت ال َّربلتــان وخفــي النســا”.56
•الناشــز األكتــاد“ :أي املرتفــع األكتــاد جمــع كتــد
وهــو مــا بــن الوســط والكاهــل”.57
“ال َكتَ ـ ُد وال َك ِت ـ ُد  :مجتمــع الكتفــن مــن اإلنســان
والفــرس ،وقيــل هــو أعــى الكتــف ،وقيــل هــو الكاهــل،
وقيــل :هــو مــا بــن الكاهــل إىل الظهر...قــال ذو ال ُر َمــة:
ض كأنّ ــا َزهــا ُ
اآلل َعيْ ـ َدا َن
وإ ْذ ُه ـ َّن أَكْتَــا ُد ِب َح ـ ْو َ
58
الخيــلِ ال َبواســقِ “
•مــا شــانه َف َجــا“ :أي مــا قبعــه فجــا وهــو اٍفــراط
46

الدراسة املعجمية ألوصاف الخيل

•األَ ْج َردُ“ :القصري الشعر وضده مذموم”.14
جــاء يف اللســان“ :األجــرد مــن الخيــل والــدواب
كلهــا :القصــر الشــعر حتــى يقــال إنــه ألجــرد القوائــم،
وفــرس أجــرد :قصــر الشــعر”.15
يقــول الجوهــري“ :وفــرس أجــرد ،وذلــك إذا رقــت
شــعرته وقــرت؛ وهــو مــدح”.16
•نَ ْهدُ “ :طويل عال مرشف”.17
يقــول صا حــب اللســان“ :وفــرس نهــد :جســيم
مــرف :تقــول منــه :نهــد الفــرس بالضــم ،نهــودة؛ وقيــل:
كثــر اللحــم حســن الجســم مــع ارتفــاع”.18
َب“ :الضامر الباطن”.19
•أَق ُّ
يقــول ابــن منظــور“ :األقــب الضامــر ،وجمعــه قــب.
ابــن األعــرايب :قــب إذا ضمــر للســباق ،وقــب إذا خــف:
وألقب والقبب :دقة الخرص وضمور البطن ولحوقه...
هــو أقــب واألنثــى قباء...قــال الشــاعر يصــف فرســا:
اليد سابحة والرجل طامحة والعني قادحة والبطن
مقبوب
20
أي قب بطنه...وهو شدة الدمج لالستدارة. ”...
•نَ َعا ِمــي“ :منســوب إىل نعامــة ،وهــو فحــل كريــم
للحارث بن عباد ،إليه تنسب الخيول الكرمية،
وليــس املــروط أن يكــون مــن هــذا الفحــل
املذكــور ،بــل املــراد أن يكــون رشيــف النســب
مــن أي فحــل كريــم كان ،ألن مــن كــرم الخيــل أن
املهــر تــري إليــه أوصــاف أبيــه ال يــرك منهــا
شــيئا ،فلذلــك كا نــت العــرب تحا فــظ عــى
أنســاب خيولهــا كــا تحافــظ عــى أنســابها”.21
جاء يف اللسان“ :ويكون مركبك والقلوص ورحله
وابــن النعامــة يــوم ذلك مركبي
ابــن النعامــة فــرس خــزز بــن لــوذان الســدويس،
والنعامــة أمــه فــرس الحــارث بــن عبــاد” .22
• ِط ِم ُّر“ :رسيع”.23

“قــال الســرايف :الط ِم ـ ّر مشــتق مــن الطُّ ُمــور ،وهــو
ال َوثْــب ،وإمنــا يعنــي بذلــك رسعتــه”.24
ــب“ :كثــر العــرق ألنــه أدعــى إىل اتســاع
• ِهضَ ُّ
جلــده ،وســامته مــن احتبــاس الفضــات يف
أرجائــه” .25
ر
ـب مــن الخيــل :الكث ـ ُ
جــاء يف اللســان“ :الهِضَ ـ ُّ
ال َع ـ َرق؛ قــال طرفــة:
ِيج ُذكُو ٍر ُوقُ ٍح و ِهضَ َّب ٍ
ات إذا ابْتَ َّل ال ُع َذ ْر
من عناج َ
ِيج:
وال ُوقُح :جمع َوقاح ،للحافر ُّ
الصلب ،وال َعناج ُ
26
وج” .
الجيا ُد من الخيل ،واحدها ُع ْن ُج ٌ
•ســابح“ :رسيــع أيضــا يســبح يف الــر كــا يســبح
الســابح يف البحــر”.27
ـبوح وســاب ُِح :يســبح
َسـبْ ُح الفــرس :جريــه .وفــرس َسـ ُ
والســواب ُِح الخيــل ألنهــا تســبح...قال
بيديــه يف ســره.
ًّ
ابــن األثــر :هــو مــن قولهــم فــرس َســاب ُِح إذا كان حســن
م ـ َّد اليديــن يف الجــري...؛ أنشــد ثعلــب:
لقد كان فيها لألمانة ِ
موض ُع وللعني ُملْتَ ُّذ وللك َِّف
سبَ ُح
َم ْ
وقال األعىش:
كــم فيهــم مــن شَ ـطْبَ ٍة َخيْ َفــقٍ وســا ِب ٍح ذي َميْ َع ـ ٍة
28
ضَ ا ِم ـ ِر ”
•يثم“ :يكرس”.29
يقــول ابــن منظــورَ “ :وث َـ َم الفــرس الحجــارة بحافــره
كسها...و َوث َـ َم الفــرس األرض بحا ِفــره
يَ ِث ُمهــا َوثْ ـاً إذا َ
30
َوثْ ـاً ِ
وث َـةً :رجمهــا و َدقَّهــا“ ...
•جواد“ :كريم من الخيل”.31
“جــاد الفــرس أي صــار رائعــا يجــود ُجــودة ،بالضــم،
فهــو جــواد للذكــر واألنثــى مــن خيل...وهــو الفــرس
الســابق الجيــد.32“ ...
•حصــان“ :الذكــر مــن الخيــل كأنــه محصــن عــن
الــرو وليــس كاألنثــى أو يحصــن صاحبــه مــن
إدراك العــدو أو يحصــن صاحبــه مــن العــدو”.33
ِ
صن .قال
صانُ :الفحل من الخيل ،والجمع ُح ُ
“الح َ
جملة كرياال
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ُص ـ ـ ـ ـ ْـرى س ـ ـ ـ ــام تَلِيلُ ـ ـ ـ ــه
ه ـ ـ ـ ــو الس ـ ـ ـ ــامي الق َ

بج ـ ـ ــرم َدس ـ ـ ــي ُع ُم ْف َع ـ ـ ــم يهـ ـ ـ ـ ــر العضبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ملوح ـ ـ ـ ـ ــاه الح ـ ـ ـ ـ ــاظ الل ـ ـ ـ ـ ــئ به ـمـ ـ ـ ـ ـ ــا قـبـ ـ ـ ـ ـ ــل

ِإل ْعلِيطُـ ـ ـ ــي امل َـ ـ ـ ـ ْر ُخ اللذيـ ـ ـ ــن تق ــلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ت ـ ــرى ذاك املداخ ـ ــل الخل ـ ــق ق ـ ــد مـس ـ ـ ــد

إذا م ـ ـ ـ ـ ــا َد َءا خ ـ ـ ـ ـ ــفا كـم ـ ـ ـ ـ ــا الري ـ ـ ـ ـ ــح إن هب ـ ـ ـ ـ ــا

رحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مـناخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهة

وص ـ ـ ـ ــايف األَ ِديُ ـ ـ ــم الع ـ ـ ــن والحـ ـ ـ ــافر أعرب ـ ـ ــا

قري ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ـ ــن املط ـ ـ ـ ـ ــى وقَطَاتُـ ـ ـ ـ ــه
إىل صهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولقت لتـسنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

إىل رح ـ ـ ـ ـ ــب شَ ـ ـ ـ ـ ـ ْجر يف ك ـ ـ ـ ـ ـ ــام تصوب ـ ـ ـ ـ ــا

طو يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التَّلِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراع وأذ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

قص ـ ـ ـ ــرال َع ِ
سيب واملَطَـ ـ ـ ــا ال ُّر ْسـ ـ ـ ـ ُغ م ـ ـ ـ ــحربا

ضَ لي ـ ـ ـ ُع يشـ ـ ــيل الذيـ ـ ــل يف وق ـ ـ ــت عـ ـ ـ ــدوه
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ث ُ َن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوابغ لونهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ِيب فـ ـ ـ ـ ـ ــوق األرض تـصـوبـ ـ ـ ـ ـ ــا
طوي ـ ـ ـ ـ ــل َس ـ ـ ـ ـ ـب ُ
خ ـ ــوايف عق ـ ــاب الج ـ ــو إن خفف ـ ــت رضب ـ ــا

ل ـ ـ ـ ـ ــه ُس ـ ـ ـ ـ ـ ْنبُك مل يُثْ ِن ـ ـ ـ ـ ــه وق ـ ـ ـ ـ ـ ــت رشب ـ ـ ـ ـ ــه
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خـفـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال يه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن رو عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

لعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مبـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبا

ل ـ ـ ـ ــه أَفْ ـ ـ ـ ـكَل ع ـ ـ ـ ــن صح ـ ـ ـ ــة الطب ـ ـ ـ ــع أعربـ ـ ـ ـ ـ ــا

ل ـ ـ ـ ـ ــه كَ َف ـ ـ ـ ـ ــل كال ِّد ْع ـ ـ ـ ـ ــص لب ـ ـ ـ ـ ـ ــد بالن ـ ـ ـ ـ ـ ــدى

إىل َح ـ ـ ـ ـ ــارِك مث ـ ـ ـ ـ ــل الغـبـيـ ـ ـ ـ ـ ــط امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدأبا

إىل ك ـ ـ ـ ـ ــون َمتْ ِن ـ ـ ـ ـ ـ ِه م ـ ـ ـ ـ ــداك ع ـ ـ ـ ـ ـ ــروس يف

صليبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أصمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبا

إىل كونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه َعبْـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـل ال ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزا َرة والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
إىل أيطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ظبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقي نـعـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

ـاش ف ـ ـ ـ ـ ــي ال َّذبْ ـ ـ ـ ـ ُـل إن ـ ـ ـ ـ ــه
إىل كون ـ ـ ـ ــه ال َج َّي ـ ـ ـ ـ ُ

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الرحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن للــخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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والصـ ـ ــا ي ـ ـ ــعرض الشب ـ ـ ــا
بعكـ ـ ــس ال َقـ ـ ـذَال
َّ

ري ـ ــان ال َع ِ
ـيب م ـ ــن جن ـ ــوب وم ـ ــن نك ـ ـ ــبا
س ــ ُ
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحان وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثقل انص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا

َدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروف الـولـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصوبا
م ـ ـ ـ ــن النخـ ـ ـ ـ ــل نـضـ ـ ـ ـ ــرا ك ـ ـ ـ ــا الزه ـ ـ ـ ــو أطرب ـ ـ ـ ــا

بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام يف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف

أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافل عرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب لألع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقبا

ك ـ ـ ـ ـ ــذا ع ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـ ــركاب سادسه ـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـ ـ ـ ــا

بق ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن نخـيـ ـ ـ ـ ــل للمـعاكـ ـ ـ ـ ــسة انسب ـ ـ ـ ـ ــا

فم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إال اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال رب غ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره

وأفـع ـ ـ ـ ــاله ف ـ ـ ـ ــي الكـ ـ ـ ــون حس ـ ـ ـ ــبي بـ ـ ـ ــه ربـ ـ ـ ــا

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أذنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنها

إىل ح ـ ـ ـ ــادث تـص ـ ـ ـ ــغى اىل عينـ ـ ـ ــه الرقبـ ـ ـ ــى

سأقحمـ ـ ـ ـ ـ ــه وسـ ـ ـ ـ ـ ــط الوغ ـ ـ ـ ـ ــى إن وجـ ـ ـ ـ ـ ــدته

وأعـتـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يحمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعبا

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن تعـذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أم البـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبي

مـحـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا البكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوما إذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبا

فـ ــان الخطـ ــوب سـ ــحب صيـ ــف ستنجل ـ ــي

ويعقـ ـ ـ ــب يـ ـ ـ ــر اللـ ـ ـ ــه مـمـتـه ـ ـ ـ ــن الص ـ ـ ـ ــعبا

تك يف يركبلا دمحم ىدل ةيمجعملا تاساردلا

•الشــيخ الفاضــل ســيدي عبــد العزيــز بــن الصــايف
مــن الزاويــة البكريــة.
•الشيخ الفاضل سيدي البكري بن محمد الصالح
مــن الزاويــة أيضا.
•الشيخ محمد بن عبد الوايف البكري.
•الشيخ سيدي سامل بن محمد الطيب من الزاوية.

التعريف مبحقق املخطوط

أخــرج هــذا املؤلــف النفيــس إىل النــور ،فضيلــة الشــيخ
بن ســامل بن عبد الكريم ،فإليه يعود الفضل يف رشح
وتوضيــح مــا أشــكل منــه ،فجــاء واضحــا مفهومــا.
ولــد هــذا العــامل يف ســنة 1969م ببلــدة زاويــة
الشــيخ بــن الكريــم املغيــي التابعــة لزاويــة كنتــة بواليــة
أدرار ،الجزائــر ومــا فتئــت مدينــة أدرار تنبــت العلــاء
والفقهــاء ،وقــد كان والــده الشــيخ عبــد القــادر بــن
ســيدي ســامل ،مــن كبــار علــاء املنطقــة منطقــة تــوات
وصالحيهــا.
بدأ حفظ القرآن الكريم وعمره ال يتجاوز السادسة،
عــى يــد الشــيخ أحمــد اجديــر مبدرســة الطلحــاوي

ســليامن ،ثــم انتقــل إىل مدرســة مســجد محمــد بــن
الخطاب بحي الحطابة عند الشــيخ مســعود بوســعيد.
ثم ختم القرآن الكريم ،ودرس مبادئ النحو والفقه
بزاويــة الشــيخ املغيــي ،عــى يــد الشــيخ الحــاج أحمــد
لحســن مــن ســنة  1978إىل غايــة 1982م.
ثم التحق باملدرسة الفقهية بسايل ،ومكث فيها
ثالثة ســنوات يتلقى العلم عىل يد الشــيخ موالي عبد
الله بن الشــيخ العالمة موالي أحمد.
ثــم واصــل تعليمــه باملدرســة الفقهيــة عــى عاملهــا
النحريــر الشــيخ محمــد بلكبــر – رحمــه اللــه تعــاىل.
التحــق باملدرســة الوطنيــة لتكويــن األمئــة بواليــة
سعيدة ملدة أربع سنوات ،ثم تخرج منها سنة 1991م.
يعمــل حليــا إمامــا مبدينــة أدرار .لــه عــدة بحــوث
13
وقصائــد.
منظومة محمد البكري عىل أوصاف الخيل:
وفيــا يــي ،نــورد املنظومــة التــي ألفهــا الشــيخ
محمــد البكــري عــى أوصــاف الخيــل يقــول:
بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وصــى اللــه عــى ســيدنا
محمد وآله وصحبه وســلم تســليام:

فـ ـ ـ ــإن تسـ ـ ـ ــأيل عنـ ـ ـ ــي وم ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان سانـح ـ ـ ـ ــا

بفكـ ـ ــري فألقـ ـ ــى السمـ ـ ـ ــع ياربـ ـ ــة الخ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريني يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أم البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن م ــحدث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

بغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع الدارع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الكت ــائـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إال جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاد أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مـ ـ ــن الكفـ ـ ــر واألرجـ ـ ــاس أسقـي ـ ـ ــهم العطبـ ـ ــا

ـب نَ َعا ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ع ـ ـ ـ ـ ــى أَ ْج ـ ـ ـ ـ ـ َر ُد نَ ْه ـ ـ ـ ـ ـ ُد أَقَ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ

ـب َس ـ ـ ـ ــاب ُِح يَ ِث ـ ـ ـ ـ ُّم الهِضَ ـ ـ َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِط ِم ـ ـ ـ ـ ُّر ِهضَ ـ ـ ـ ـ ُّ

في ـ ـ ـ ـ ــا حب ـ ـ ـ ـ ــذا ُع ْن ُج ـ ـ ـ ـ ــوج ِم ْر َخ ـ ـ ـ ـ ــاء ِم ْح ِ
ر
ض ـــــ ُ

أمـ ـ ـ ــن ٌع َجايَـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ــمزية الق ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ب و َءا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُن َ
َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوا ُد ِح َ
صا ِفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُن م ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْق َر ُ

س ـ ـ ـ ـ ُّـح كُ َمي ـ ـ ـ ــت َع ْجلَ ـ ـ ـ ـ َزه تدرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِم َ

ه ـ ـ ـ ــو ال ُج ْرشُ ـ ـ ـ ـ ُع الع ـ ـ ـ ــي األقط ـ ـ ـ ــار نـحـ ـ ـ ـ ــضه

سـ ـ ــا يرسـ ـ ــل ال ـ ـ ــرعبا
فقـ ـ ــل خاطـ ـ ــي غـ ـ ــرد ال ِّن َ

وال نَ ْه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـك وال َو َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال وال شَ ظَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ـن من ـ ـ ــه ته ــذب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـب يَ ْك ـ ـ ـ ـ ُ ُ
ل ـ ـ ــه َح ْوشَ ـ ـ ـ ُ

ه ـ ـ ـ ــو ال َّن ِ
اش ـ ـ ـ ـ ُز األَكْتَ ـ ـ ـ ــا ِد مـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــانه فَ َج ـ ـ ـ ــا

لن ـ ـ ــر كملف ـ ـ ــوظ الن ـ ـ ــوى أو ك ـ ـ ــا الحصـ ـ ـ ــا

وال ص ـ ـ ـ ـ ــكك وال َد ِخي ـ ـ ـ ـ ــس تكـ ــعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
إىل ك ـ ـ ـ ـ ــلكل ض ـ ـ ـ ـ ــخم رحي ـ ـ ـ ــب ترك ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
جملة كرياال
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الكلمــة املناســبة أثنــاء الحديــث أو الكتابــة ،ومثــل هــذه
الرســائل متــده بالعــون املطلــوب “ال عندمــا يعــر عليــه
املعنــى ،ولكــن عندمــا يســتعيص عليــه لفــظ يوافــق
معنــى يــدور يف خاطــره”9؛ ألن ترتيــب هــذه املعاجــم،
قد خالف املعاجم السابقة ،بحيث مل تصنف األلفاظ
وفــق التقليبــات الصوتيــة أو األلفبائيــة ،وإمنــا بتجميــع
األلفــاظ حســب الحقــول التــي تنتمــي إليهــا ،ومــن هنــا
فهــي تســعى إىل وضــع “مفــردات اللغــة يف شــكل
10
تجميعــي يحقــق لهــا الرتكيبيــة وينفــى عنهــا التفكيــك”
ألنهــا تضــم األلفــاظ التــي تنتمــي إىل مجــال واحــد.
ومــن املعا جــم اللغو يــة العربيــة التــي شــاكلت
الرســائل اللغويــة نجــد معجــم “الغريــب املصنــف أليب
القاســم بــن ســام ،ومعجــم كنــز الحفــاظ يف كتــاب
تهذيــب األلفــاظ ،أليب يوســف يعقــوب ابــن الســكيت،
واملنجــد لكــراع النمــل ،وجواهــر األلفــاظ لقدامــة بــن
جعفــر ،ومتخــر األلفــاظ ألحمــد بــن فــارس ،وفقــه اللغــة
ورس العربيــة أليب منصــور الثعالبــي.
ويعــد املخصــص البــن ســيده (ت458هــ) ،أكمــل
هــذه املعاجــم ،وأكرثهــا إحاطــة باملوضوعــات ،بحيــث
عمد مؤلفه إىل تصنيفه وفق الحقول الداللية ،فحاول
اســتقصاء الحقــول واأللفــاظ التــي ترتبــط فيــا بينهــا
بعالقــات دالليــة ،فاملخصــص “ ...يتكــون مــن مفردات
اللغــة التــي تصنــف حســب معانيهــا ودالالتهــا ،ليجعــل
هــذه املعــاين والــدالالت أبوابــا وفصــوال يضــم الفصــل
املفــردات التــي تــدور يف فلــك واحــد وتعــر عــن مجــال
أو موضــوع واحــد ،فالعالقــات بينهــا دامئــة ال أعنــي
العالقــات اللفظيــة كــا هــو يف املعجــم االشــتقاقي،
بــل العالقــات الدالليــة”.11
يحتوي املخصص عىل خمسة موضوعات وهي:
خلــق اإلنســان ،والحيــوان ،والطبيعــة بعامــة ،واإلنســان
يف املجتمــع ،وقــد أفــرد القســم الخــر مــن معجمــه
ملعالجــة املســائل الرصفيــة.
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تك يف يركبلا دمحم ىدل ةيمجعملا تاساردلا

الدراسات املعجمية لدى محمد البكري
التعريف مبحمد البكري:

ولــد العالمــة الشــيخ محمــد البكــري بــن عبــد الرحمــن
بــن محمــد الطيــب بالزاويــة البكريــة ،مبدينــة أدرار ســنة
1260ه ـ ترعــرع بــن أحضــان أخوالــه ،وتلقــى العلــم عــى
خالــه وشــيخه ســيد الحســن بــن ســعيد وعليــه حفــظ
القــرآن الكريــم ،وأخــذ الفقــه والحديــث ،واللغــة العربية،
والتفســر ،.ثــم أخــذ العلــم عــن الشــيخ العالمــة ســيدي
مــوالي عبــد الحاكــم ،وكان لهــذا الشــيخ فضــل كبــر
يف العلــم والرتبية.فقد”..خلــع عليــه مــواله مــن العلــوم
الظاهــرة والباطنــة مــا ال يدخــل تحــت حــر مــن غــر
عنــاء وال مشــقة وال تــرداد عــى مجالــس العلــاء وال
كــرة مطالعــة للكتــب بــل قذفــه اللــه يف قلبــه كــا قيــل:
ليــس العلــم بكــرة الروايــات وإمنــا العلــم هــو نــور يقذفــه
اللــه يف قلــب مــن يشــاء مــن عبــاده“ 12تــويف – رحمــه
اللــه – عام1339هــ.
مؤلفاته – رحمه الله تعاىل:
 – 1لــه منظومــة ذات فصــول ســاها املعيــار يف
ذم االســتقصاء للناظــر.
 – 2أرجــوزة طويلــة تتضمــن ثالثــة علــوم :التوحيــد
والفقــه والتصــوف.
 – 3أكــر مــن ثالثــن قصيــدة يف مــدح النبــي صــى
اللــه عليــه وســلم.
 – 4له منظومة عىل البادسية.
 – 5قصائد يف مدح آل البيت ومدح الشيخ عبد
القــادر الجيــاين ،والشــيخ محمــد البكــري بــن
ســيدي عبــد الكريــم ،والشــيخ محمــد بــن عبــد
الكريــم املغيــي ورشفــاء تردانــت.
 – 6نبذة يف علم املرياث.
تالمذته:
خلــف الشــيخ محمــد البكــري – رحمــه اللــه تعــاىل
– عــددا كبــرا مــن التالميــذ ،أرشهــم:

الدرا�سات املعجمية لدى حممد البكري يف كتاب
�شفاء القلب العليل بتحقيق �شرح منظومة البكري على �أو�صاف اخليل
د .عزالدين حفار

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم  -الجزائــر

مقدمة

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام عــى
املصطفــى الحليــم.
إن الباعــث األول عــى االهتــام بــدالالت ألفــاظ
اللغــة العربيــة ،هــو فهــم وتفســر ألفــاظ القــرآن الكريــم،
و ألفــاظ الحديــث النبــوي الرشيــف أوال ،والحفــاظ
عــى اللغــة العربيــة ثانيــا .وعليــه ،فاالهتــام بالجانــب
ا لــداليل لأللفــاظ مل يقتــر عــى اللغويــن فقــط،
وإمنــا كان قاســا مشــركا بــن عــدة علــوم ،كأصــول
الفقــه ،والفقــه ،وعلــوم الحديــث ،وعلــوم التفســر،
وعلــم املنطــق...
ومــا يســتوقف النا ظــر ،أن مرحلــة جمــع اللغــة
وتدوينهــا ،كانــت فتحــا مبينــا عــى الــدرس اللغــوي
العــريب ،فهــب نفــر مــن اللغويــن يؤلفــون ،ويصنفــون
رســائل لغويــة ،وكل رســالة تعالــج موضوعــا واحــدا،
بحيــث كان اللغــوي يجمــع كل األلفــاظ التــي تدخــل
تحــت حقــل واحــد...“ .والــذي يذكــر بالــرورة هــو أن
اللغويــن العــرب القدمــاء تفطنــوا تطبيقــا ومامرســة يف
وقــت مبكــر إىل فكــرة الحقــول “.1
ونســتنتج مــا تقــدم ،أن صناعــة املعاجــم اللغويــة
بــدأت بالرســائل اللغويــة ذات الحقــل الــداليل الواحــد،
ثم أوحت للغويني بضم هذه الرسائل يف شكل كتاب
واحد يســمى باملعجم.
ومــن الرســائل التــي ألفــت يف الحقــل الــداليل
الواحــد نذكــر عــى ســبيل التمثيــل:

•رســائل يف اإلبــل” أليب عمــرو الشــيباين ،والنــر
بــن شــميل ،واألصمعــي.2“ ...
•ورسائل يف أسامء األسد“ :لعبد الرحامن بن أيب
بكر السيوطي.“ 3
•رســائل يف خلــق اإلنســان” أليب مالــك األعــرايب
عمــرو بــن كركــرة ،أبــو زيــد األنصــاري ســعيد بــن
4
أوس...
•ورســائل ألفــت يف :األنــواء ،والبــر ،والحــرات،
والــزرع ،والطــر ،والســاح...
•أمــا يف مجــال الخيــل ،فنجــد رســائل عد يــدة
مثــل“ :أيب مالــك األعــرايب ،وأيب عمــرو الشــيباين،
واألصمعــي ،وابــن األعــرايب محمــد بــن زيــاد“ 5
•ويف أســاء الخيــل نجــد كل مــن“ :هشــام بــن
محمد بن السائب الكلبي” ،6ويف أنساب الخيل
نجــد“ :ابــن دريــد ،واليزيــدي ،والزجــاج ،والنــر
بــن شــميل ،وقطــرب ،وأبــو عبيــد ،واملدائنــي ،وأبــو
محلــم الشــيبان ،والريــايض ،وابــن قتيبــة” .7
تصنــف هــذه الرســائل ضمــن مــا يســمى حديثــا،
مبعا جــم املعــاين ،أو املوضوعــات ،أي الكلــات
ترتــب فيهــا وفــق الحقــل الــداليل ،ولعــل الغايــة مــن
تأليف هذه الرسائل “إضافة إىل خدمة أغراض اللغة،
وبيــان وجوههــا ،ومداخلهــا ،وتلونــات أبعادهــا ،القصــد
التعليمي الذي يسعى لتقليب وجوه البحث اللغوي،
ووضــع مــادة اللغــة بــن أيــدي طالبهــا” .8
وقــد يجــد الباحــث ،أو الطالــب صعوبــة يف انتقــاء
جملة كرياال
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منشــور يف أعــال نــدوة تيســر النحــو ،منشــورات املجلــس
األعــى للغــة العربيــة ،الجزائــر 2001م.

8 )8عرفة (محمد أحمد) ،النحو والنحاة بني األزهر والجامعة،

9 )9كلفت(خليــل) ،مــن أجــل نحــو جد يــد ،املجلــس األعــى
للثقا فــة ،القا هــرة2008 ،م.

1010مصطفى(إبراهيم) إحياء النحو ،القاهرة ،ط1922 ،2م.

1111ســعيد(عبد الــوارث مــروك) ،يف إصــاح النحــو العــريب:
دراســة نقديــة ،دار القلــم ،القاهــرة ،ط1985 ،1م.

1212دباس(صــادق فــوزي) ،جهــود علــاء العربيــة يف تيســر النحــو
وتجديــده ،مجلــة القادســية يف اآلداب والعلــوم الرتبويــة،
العــددان( )2-1املجلــد(2008 ،)7م.

الهوامش
1

سعيد(عبد الوارث مربوك) ،يف إصالح النحو العريب :دراسة

نقديــة ،ص 111

2

نفس املرجع ،ص88 :

عــل الجــارم ،محمــد أبــو بكــر ،إبراهيــم مصطفــى ،عبــد املجيــد

3

نقديــة ،ص 87

 20أعضاء اللجنة مكونة من األساتذة د /طه حسني ،أحمد أمني،

محــاوالت التجديــد والتيســر يف النحــو العــريب املصطلــح

الشــافعي( .إصــاح النحــو العــريب ،ص 163

2008م.

نقديــة ،ص 113

واملنهج :نقد ورؤية ،مجلة الخطاب الثقايف ،العدد الثالث،

 21سعيد(عبد الوارث مربوك) ،يف إصالح النحو العريب :دراسة

4

بســندي (خالــد بــن عبــد الكريــم) محــاوالت التجديــد والتيســر

. 22إ ســعيد(عبد الــوارث مــروك) ،يف إصــاح النحــو العــريب:

5

صاري(محمد) تيسري النحو :موضة أم رضورة؟ ص 119

 23املنهــج النحــوي ،الطبعــة الثانيــة  1959مطبعــة لجنــة البينــان

يف النحــو العــريب ،ص8

دراســة نقديــة ص 119

مــن قضايــا اللغــة والنحــو .النجــدي ناصــف ،القاهــرة،1957 ،

العــريب القاهــرة

7

سعيد(عبد الوارث مربوك) ،يف إصالح النحو العريب :دراسة

نقديــة ص 123

8

البالغة العرصية واللغة العربية ،القاهرة ،1945 ،ص143 :

6

9

ص343:

نقديــة ،ص90 :

إبراهيم(مصطفــى) ،إحيــاء النحــو ،القاهــرة 1937 ،مقدمــة،
ص ،أ

 24سعيد(عبد الوارث مربوك) ،يف إصالح النحو العريب :دراسة
 25نفس املرجع ص 124

 26الــرد عــى النحــاة ،تحقيــق د .شــوقي ضيــف ،القاهــرة ،1947
املدخــل ص 51

 27نفس املرجع ،ص 45

 10إبراهيم(مصطفى) ،إحياء النحو ،القاهرة ،1937 ،ص1

 28سعيد(عبد الوارث مربوك) ،يف إصالح النحو العريب :دراسة

 12نفس املرجع ،ص 64

 29حســان( ،متــام) اللغــة العربيــة بــن املعياريــة والوصفيــة ،عــامل

 11نفس املرجع ،ص60

 13نفس املرجع ص120
 14نفس املرجع ص125

 15نفس املرجع ص 125

 16نفس املرجع ،ص 130
 17نفس املرجع ،ص 179
 18نفس املرجع ،ص111

 19سعيد(عبد الوارث مربوك) ،يف إصالح النحو العريب :دراسة
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نقديــة 141

الكتــب ،القاهــرة ،ط2000 ،4م ،ص49

 30نفس املرجع ،ص189

 31مخزومي(مهــدي) يف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه ،دار الرائــد،
بــروت ،ط1986 ،2م ،ص15

 32كلفــت (خليــل) مــن أجــل نحــو جد يــد ،املجلــس األعــى
للثقا فــة ،القا هــرة2008 ،م ،ص5

أن يعالــج جانبــن مهمــن ،الجملــة مــن حيــث تأليفهــا
ونظامهــا ومــا يعــرض عــى الجملــة مــن معــان تؤديهــا
كالتوكيــد وأدواتــه .وهــو يتبــع إبراهيــم مصطفــى يف أن
الضمة علم اإلسناد والكرسة علم اإلضافة ،وليستا أثرا
لعامــل مــن اللفــظ ،بــل هــا مــن عمــل املتكلــم ليــدل
بهــا عــى معنــى يف تأليــف الــكالم ،والفتحــة ال تــدل
عــى معنــى ،ولكنهــا الحركــة الخفيفــة عنــد العــرب.

 ١١خليل كلفت،

يف كتابــه “مــن أجــل نحــو جديــد” 2008م ،الــذي
يحاول فيه إثبات نطأ تقسيم الجملة العربية إىل جملة
اسمية وجملة فعلية ،كامااا يفعل النحو العريب .وهو
ينتهــي إىل أن الجملــة العربيــة الواحــدة تنقســم إىل
ركنــن وحيديــن هــا املســند إليه(الفاعــل) واملســند
(الخرب) وإىل أن املسند هو كل ما نثبتخ للمسند إليه
أو ننفيــه عنــه ،أي كل مــا يــرد يف الجملــة غــر املســند
إليــه .ويناقــش الكتــاب مفهــوم “املســند إليــه” الــذي
يشــمل كل مــا يســمى مبرفوعــات األســاء باســتثناء
الخرب .ويناقش ما يســمى باالفعال والحروف الناســخة
وميكن القول إن إصالح مفهوم الخرب يف النحو العريب
32
هــو املحــور الحقيقــي لهــذا الكتــاب.
إضافــة إىل هــذه املحــاوالت التــي دعــت لتجديــد
النحــو أو نقــده وتيســره ،أ كــد كثــر مــن اللغو يــن

والباحثــن عــى أهميــة النظــر يف النحــو العــريب وخــل
إشــكاله يف ثنايــا كتبهــم ومقاالتهــم ،مــن ذلــك :مختــار
عمــر يف كتابه”البحــث اللغــوي عنــد العــرب مــع دراســة
لقضية التأثري والتأثري”1971 ،م ،ومحمد شوقي أمني
يف مقالــه” نحــو تيســر النحــو” 1977م ،وكــال بــر
يف كتــاب “اللغــة العربيــة بــن الوهــم وســوء الفهــم،
1999م ،وإبراهيــم الســامرايئ يف”النحــو العــريب نقــد
وبنــاء” 1968م ،وعبــد الراجحــي يف كتا بــه “النحــو
العــريب والــدرس الحديــث” 1979م ،وأحمــدد عبــد
الســتار الجــواري يف “نحــو التيســر” 1984م ،وعبــد
القادر الفايس الفهري يف “اللسانيات واللغة العربية
منــاذج تركيبيــة ودالليــة” 1985م ،و أحمــد عبــد العظيــم
عبــد الغنــي يف كتــاب “القاعــد النحويــة ،دراســة نقديــة
تحليليــة” 1990م ،ورابــع بومعــزة ،يف كتــاب “تيســر
تعليميــة النحــو ،رؤ يــة يف أســاليب تطو يــر العمليــة
التعليمية من منظور النظرية اللغوية” 2009م ،وغريهم
كــا ظهــر عــدد مــن الدراســات التقييميــة ملحــاوالت
تجديــد النحــو تتبعتهــا بالنقــد والتحليــل ،وانــرى للــرد
عــى دعــاة التجديــد كثرييــن بــل لقــد كانــت ســجاال
بــن املجدديــن والتقليديــن ،وخــر مثــال عــى ذلــك
الردعــى كتــاب إحيــاء النحــو للدكتــور محمــد عرفــة
األســتاذ بجامعــة األزهــر يف كتابــه “النحــو والنحــاة بــن
األزهــر والجامعــة.

املصادر واملراجع
1 )1ابــن مضاء(ابوالعبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد
القرطبي) ،الرد عىل النحاة ،تح.شوقي ضيف ،دار املعارف،
1982م.

2 )2بســندي(خالد بــن عبــد الكريــم) ،محاولــة التجديــد والتيســر
يف النحــو العــريب (املصطلــح واملنهــج :نقــد ورؤيــة) ،مجلــة
الخطــاب الثقــايف ،العــدد الثالــث2008 ،م.

3 )3بومعزة(رابح) ،تيسري تعليمية النحو ،رؤية يف أساليب تطوير
العمليــة التعليميــة مــن منظــور النظريــة اللغويــة ،عــامل الكتــب،

القاهرة ،ط2009 ،1م.

4 )4حســان(متام) ،اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ،علــم الكتــب،
القاهــرة ،ط2004 ،4م.

5 )5الراجحي(عبده) النحو العريب والدرس الحديث ،دار النهضة
العربية ،بريوت1997 ،م.

6 )6الــراج (أبــو بكــر محمــد بــن ســهل) ،األصــول يف النحــو،
مؤسســة الرســالة ،بــروت1988 ،م.
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كتــاب “الــرد عــى النحــاة” البــن مضــاء القرطبــي
أول محاولــة جــادة إلصــاح النحــو ،حقــق هــذا الكتــاب
ونــره ألول مــرة عــام  1947م د .شــوقي ضيــف ،وقــدم
لــه مبدخــل طويــل حــاول فيــه أن يــديل برأيــه يف مشــكلة
النحو العريب والطريق إىل حلها ،فقدم بعض النظريات
واملقرتحات مؤسسة عىل األصول واألفكار التي جاءت
يف “الــرد عــى النحــاة” وعــى مــا اســتمده املحقــق مــن
مبادئ الدرس اللغوي الحديث من “أن واجب اللغوي
أن يســجل مــا وجــد يف اللغــة فعــا مــن صيــغ وعبــارات
ال أن يفــرض هــو صيغهــا وأحــوال للعبــارات مل تــرد يف
اللغة” 26.وهو املبدأ الذي يرى أن النحاة مل يلتزموا به،
إذ نجدهــم يعرضــون ملــا يصــح وملــا ال يصــح مســتلهمني
نظرية العامل ال حقائق اللغة يف كل ما يعرضون .وهم
بذلك قد “أفسدو النحو بكرثة ما وضعوا فيه من فروع
27
وعلــل وأصــول ومســائل غــر علميــة”.
إن محاولــة شــوقي ضيــف تقــوم عــى أســاس
االســتفادة مــن إلغــاء نظريــة العامــل ومــا تولــد عنهــا مــن
مبــدأ التأويــل والتقديــر ،وأهــم محــاوره التجديــدة التــي
وضعهــا يف مقدمتــه لكتــاب ابــن مضــاء ويف كتابــه
28
“تجديــد النحــو” ( )1982تختــر فيــا يــي:
1 .1إلغاء نظرية العامل
2 .2إعادة تنسيق أبواب النحو
3 .3إلغــاء اإلعرابــن التقديــري واملحــي ،وحــذف
كثــرة لهــا عالقــة بهــذا البــاب
4 .4اإلعراب لصحة النطق
5 .5وضع ضوابط وتعريفات دقيقة
6 .6حذف زوائد كثرية.
7 .7إستكامالت لنواقص رضورية.

 .٩متام حسان

د عــا لتجد يــد النحــويف كتابيــه“ :العربيــة بــن
املعيارية والوصفية” 1958م ،و”اللغة العربية معناها
122
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ومبنهــا” 1973م وانتقــد يف كتابيــه تقديــس القواعــد
بعــد أن كانــت خاضعــة للنــص ،ويؤيــد ابــن مضــاء يف
رفضه للعامل ويرى أال عامل يف اللغة واملقصود من
أي حركــة إعرابيــة هــو الربــط بينهــا وبــن معنــى وظيفــي
خــاص ،والــرط الوحيــد يف ذلــك أن يكــون هنــاك
ارتبــاط تــام بــن اختــاف الحــركات واختــاف األبــواب،
 29واتبــع املنهــج الوصفــي يف دراســته للغــة يف كتابتــه
اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ويعدهــا أجــرأ محاولــة
شاملة إلعادة ترتيب األفكار اللغوية بعد سيبويه وعبد
القاهر الجرجاين .ويرى أن التعليق هو الفكرة املركزية
يف النحــو العــريب ،وان فهــم التعليــق عــى وجهــه كاف
للقضــاء عــى خرافــة العمــل النحــو العوامــل النحويــة،
والتعليــق يحــدد بواســطة القرئــن معــاين األبــواب يف
30
الســياق ويفــر العالقــات بيناهــا بصــورة أوىف.

	١٠مهدي مخزومي

يف كتــاب “يف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه”
1964م ،ويــرى أنــه ليــس مــن وظيفــة النحــوي أن يفــرض
عــى املتكلمــن قاعــدة وال أن يخطــئ لهــم أســلوبا ألن
النحــو دراســة ووصفيــة تطبيقيــة ،وأن تيســر النحــو ال
يقــوم عــى االختصــار ،وال عــى حــذف الــروح النحويــة
والتعليقــات والحــوايش التــي متــأ بطــون كتــب النحــو،
ولكنه عرض جديد ملوضوات النحو من خالل إصالح
شامل ملنهج الدرس النحوي وموضوعاته .وأهم هذه
التجديــدات وأوالهــا بالعنايــة ،تخليــص النحــو مــا علــق
بــه مــن شــوائب وفلســفة حملتهــا فكــرة العامــل ،تلــك
الفكــرة التــي حرفــت النحــو عــن مســاره ،فتحــول شــيئا
فشــيئا إىل درس ملفــق غريــب ،ليــس فيــه مــن ســات
الــدرس اللغــي اال مظهــره وشــكله ،مــا أصبــح بــه النحــو
درســا يف الجــدل يعــرض النحــاة فيــه قدراتهــم عــى
التحليــل العقــي 31.وينتقــد االتجــاه القديــم يف الدرس
النحــوي فــكل النحــو أســس عــى أصــول غــر ســليمة،
وكل يشء تحــدث عنــه القدمــاء ال صلــة لــه بالــدرس
اللغــوي أو النحــوي .ويــرى أن الــدرس النحــوي ينبغــي

	.٦النحو املنهجي -محمد أحمد برانق

هــذا الكتــاب يف أغلــب مباحثــه الخاصــة بتيســر
النحــو صــورة مكــررة ملــا ســبقه مــن محــاوالت يف هــذا
امليــدان ،وعــى رأســها “احيــاء النحــو” و”مــروع وزارة
املعــارف “ 1938و الــرد عــى النحــاة البــن مضــاء وقــد
أشــار الكتــاب يف أكــر مــن موضــع إىل هــذه املحاولــت
وإىل أخذه عنها .وحني نقارن ما تضمنه من مقرتحات
التيســر مبــا تضمنــه تلــك املحــاوالت الســابقة عليــه،
نجــده قــد نقــل عنهــا وجهــة نظرهــا كاملــة يف املباحــث
التاليــة :إلغــاء العوامــل ،وجمــع معــاين البــاب الواحد أو
األســلوب الواحــد يف بــاب واحــد ،وضــم أبــواب املبتــدأ
والفاعل ونائب الفاعل تحت اســم املســند واملســند
إليــه ،واعتبــار الضامــر املتصلــة بالفعــل حروفــا ،ورفــض
فكرة استتار الضامئر ،ورفض تقسيم عالمات اإلعراب
إىل أصليــة وفرعيــة ،وكذلــك فكــرة نيابــة بعضهــا عــن
بعــض ،واعتبــار الجــار واملجــرور ونحــوه هــو الخــر،
وانــكار تقجــر متعلــق لــه ،ودراســة أبــواب التعجــب
واملــدح والــذم واإلغــراء والتحذيــر واإلختصــاص عــى
أنهــا أســاليب تعــرف معانيهــا وال تحلــل نحويــا ،وعــدم
التعــرض ملــا ال يظهــر إعرابــه مثــل املبنيــات واملقصــور
واملنقــوص يف حالتــي الجــر والرفــع ،و غريهــا مــن
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املباحــث التــي قــام بتحليلهــا الســابقون.
واألســاس النظــري الــذي حفــزه عــى هــذا العمــل
يرتكــز عــى أمريــن ،هــا :أوال ،أن هــذف الكتــاب هــو
التيســر عــى الدارســن بتقديــم نحــو وظيفــي أساســه
وظيفة الكلمة يف الجملة ،ويتحدد مبعرفة وظيفتها نوع
ضبطها .وثانيا أنه يلتزم بعدم الخروج عن الحدود التي
رســمها املتقدمــون ،وإن اختلــف املتقدمــون أخــذ مــن
رأيهم باأليرس غري ناظر إىل مدرسة بذاتها أو إىل نحوي
بعينه أو إىل راجح ومرجوح أو إىل قوي وضعيق أو إىل
مشهور وغري مشهور ،ألن هذا كله ليس إال من مقررات
النحويــن أنفســهم ،وقــد قررنــا أن األســاس هــو حفــظ
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اللســان العــريب وصيانــة اللغــة وســامتها مــن اللحــن.

	.٧النحو الجديد – يعقوب عبد النبي

محاولــة يعقــوب عبــد النبــي يعتــر أنضــج محــاوالت
يف مجــال التجديــد والتيســر وأقربهــا منهجــا ومضمونــا
إىل مســتوى املحــاوالت التجديد يــة القا مئــة عــى
املنهــج اللغــوي الحديــث .وأن مــا قدمــه يف هــذه
املحاولــة نحــو جديــد عــى اللغــة العربيــة يختلــف عــا
الفــه غــره .ويــدور حــول ســليقة العــريب وينحــو نحوهــا
يف القيــاس واإلعــراب والبنــاء والتــرف ،ويهــدم أكــر
مــا بنــاه النحــاة مــن قواعــد مضطربــة غامضــة وبوبــا مــن
أبــواب فاســدة األســاس ،ويخلــص النحــو العــريب مــن
العلــوم التــي أحمــت عليــه فيــه إقحامــا ،كعلــم البالغــة
واملنطــق والفلســفة والديــن .ولكنــه قــد التــزم يف هــذا
النحــو الجديــد اال يخــل بــأي أصــل مــن األصــول العربيــة،
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وال فــرع مــن فروعهــا املطــردة.
وقــد حــدد املؤلــف مبادئــه املبــارشة أو الخطــوات
العمليــة لتحقيــق هــذا التجديــد يف النحــو العــريب،
وهــي:
1 .1جمــع األ بــواب املتشــابهة كاملرفو عــات
واملنصو بــات تحــت بــاب وا حــد بقوا عــد
محكمــة .
2 .2إلغــاء األبــواب التــي مل يظهــر فســاد التبويــب
لهــا وإلحاقهــا بغريهــا ،فــا يؤثــر عــى النحــو
اختفاءهــا مــا دام حســابها ميكــن نقلــه لبــاب
آخــر.
3 .3إ حــكام قوا عــد األبــواب واختصارهــا ومنــع
25
الشــذوذ عنهــا.
ويهتم املؤلف بإصالح ما يف الشــذوذات الكثرية
يف النحو العرب التي تحول دون اطراد القواعد وتخلق
الصعوبــات امــام الدارســن ،فوجــه صاحــب “النحــو
الجديــد” إىل تلــك الشــذوذات يتعــرف عــى أســبابها
ومالبســاتها بحثــا عــن أســاس يفــر بــه وجودهــا حتــى ال
تصبح لغزا غامضا يحري الدارسني .ويعرض اسسا رآها
تصلــح لتفســر تلــك الشــذوذات.
جملة كرياال
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مســاهمته هــن أنــه مبــا اتســم بــه مــن جــرأ يف
تناول قضايا النحو ومناهج النحاة ،وقد نقض
هن النحو الهيبة والقدسية التني اضيفتا عليه
زمنا طويال ،وكانتا عقبة تحول دون درسه درسا
موضوعيــا ورؤيــة مــا فيــه مــن نواحــي الضعــف
والقصــور .ولعــل هــذا بعــض الــر يف أن هــذا
الكتــاب أحــدث دويــا يف األوســاط العلميــة
ولكــن أحــدا مل يأخــذ بالنظريــات التــي جــاءت
فيــه ،ومل تســتطع هــذه النظريــات أن تأخــذ
طريقهــا إىل أيــة هيئــة علميــة فتــدرس فيهــا
دراســة رســمية” 19.ولكــن هــذا الكتــاب مهــد
لنهضــة يف تجديــد النحــو باســتطاعته ان يقــرع
كثــرا مــن أبــواب املجامــع واللجــان اللغويــة
واللغو يــن والباحثــن ليســتيقضوا بتفكــر
ونشــاط يف عمليــة تجديــد النحووتيســره.

	.٥محاولة وزارة املعارف املرصية

يف عــام  1937شــكلة وزارة املعــارف لجمهوريــة
املرص يــة لجنــة  20للنظــر يف تيســر قوا عــد النحــو
والــرف والبالغــة وتقديــم تقريــر مبــا تتوصــل إليــه يف
هــذا املجــال .وقــد حــددت اللجنــة القواعــد واألســس
النظريــة التــي تســر عليهــا يف عمليــة التجديــد ،وهــي
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تتخلــص فيــا يــأيت:
1 .1عــدم املســاس مــن قريــب أو مــن بعيــد بــأي
أصــل مــن أصــول اللغــة أو شــكل مــن أشــكالها
2 .2العمــل عــى تيســر القواعــد واألصــول بحيــث
تصبــح قريبــة مــن العقــل الحديــث.
3 .3الحــرص عــى عــدم العــدول عــن القديــم ألنــه
قديــم ،وعــدم التغيــر فيــا اتفــق عليــه النحــاة
من القواعد واألصول إال مبقدار حني البد من
هــذا التغيــر.
4 .4إيثــار مــا عــى أن يكــون أقــرب إىل العقــل
الحديــث وأيــر عــى الناشــئني مــن مذاهــب
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ا رصعلا يف يبرعلا وحنلا يف ديدجتلا تالواحم

النحــاة القدمــاء.
5 .5تخليــص النحــو مــا يعــره عــى املعلمــن
واملتعلمــن ،مــن اســلوب فلســفية ومنطقيــة
وإرساف يف القواعــد واملصطلحــات وامعــان
يف التعمــق العلمــي.
6 .6وجــوب اإلســتغناء عــن اإلعــراب التقد يــري
واإلعــراب املحــي يف املفــردات والجمــل.
7 .7إلغــاء التمييــز بــن عالمــات اإلعــراب األصليــة
والفرعيــة واعتبــار كل منهــا يف موضعــه أصــا،
فليــس فيهــا عالمــات نائبــة عــن األخــرى.
8 .8تســمية ركنــي ا لجملــة ب ” ا ملو ضــو ع ”
و”املحمــول” .ويتيــر بذلــك اإلعــراب وتقــل
اإلصطالحــات وتجمــع أبــواب الفاعــل ونائــب
الفاعــل واملبتــدأ واســم كان واســم إن يف بــاب
املوضوع وتجمع أبواب خرب املبتدأ وخرب كان
وخــر إن يف بــاب املحمــول.
9 .9إلغــاء ضامئــر الرفــع املســترتة جــوازا أو وجوبــا،
يف املــايض واألمــر ويف املضــارع.
1010عــدم تقديــر املتعلــق العــام للظــروف والجــار
واملجــرور حتــى يكــون محمــوال.
1111ضــم عــدد مــن أبــواب النحــو تحــت اســم واحــد.
(فضمــت اللجنــة املفاعيــل الخمســة والحــال
والتمييــز وكل مــا يذكــر يف الجملــة – غــر
املوضــوع واملحــول – تحــت اســم “التكملــة”.
ولهــذه املحاولــة مــن وزاة املعــارف أثــر كبــر يف
تجديــد النحــو العــريب وتيســره يف نطــاق واســع مــن
مناهج الدراسية واملواد التعليمية وبرامج تعليم اللغة
العربية ألن هذه املحاولة من أصحاب النفوذ الرسمية
والعلميــة معــا .وقــد بــن أصحــاب اللجنــة مقرتحاتهــم
بيانا مفصال عن كل نقطة تغيري يف النحو العريب حتى
يــزول الغمــوض عــن دركهــا وحاولــوا الحفــاظ عــى أصالــة
النحــو العــريب مــع جهودهــم التجديديــة.

اإلعــراب والبنــاء 10.وميكــن إختصــار مقرتاحتــه يف مجــال
تجديــد النحــو العــريب يف العنــاص رالتاليــة:
1 .1العامل :كام إدعى املؤلف أن حركات اإلعراب
دوال عــى معــان يقصدهــا املتكلــم ،وأنهــا مــن
عمــل املتكلــم ،فقــد د عــا إىل إلغــاء نظر يــة
العامــل مــن أساســها وكذلــك كل مــا أقامــه
حولهــا النحــاة مــن أصــول فلســفية ومــا رتبــوه
عليهــا مــن أحــكام أصا بــت النحــو بالتعقيــد
والصعوبــة.
2 .2بنــاء الجملــة :قــرر إبراهيــم مصطفــى بنــاء عــى
رأيه يف داللة الرفع يف العربية وجوب التوحيد
بني املبتدإ والفاعل ونائب الفاعل ألن حكمها
الرفــع وألننــا إذا تتبعنــا أحــكام هــذه األبــواب
وجدنــا فيهــا مــن االتفــاق والتامثــل مــا يوجــب
أن تكــون بابــا واحــدا .وهــذا التوحيــد ســوف
يغنــي عــن تكثــر األقســام عــن فلســفة العامــل،
وشــغب الخــاف ،ويجعــل الحكــم النحــوي
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أقــرب إىل الفهــم وأدىن إىل روح العربيــة.
3 .3التوابع :ذهب إبراهيم مصطفى إىل أن تطبيق
فكرة ربط اإلعراب باملعنى عىل التوابع يؤدي
إىل اختصــار قواعد هــا وإيضــاح أحكامهــا
وتيســرها ،ولذلــك يوجــه رأيــه إىل مقرتحــات،
وهــي أوال أن عطــف النســق ليــس بتابــع ،ألن
الثاين رشيك لألول وله مثله صفة اإلستقالل،
فيعــرب مثلــه مســندا إليــه أو مضافــا أو غــر
ذلــك .12وثانيــا أن النعــت الحقيقــي والبــدل
وعطــف البيــان والتوكيــد هــي التــي تســتحق
اســم التوابع13.وثالثــا يــرى أن النعــت الســببي
ليــس مــن التوابــع أن حقــه أن ينفصــل عــا قبلــه
وأال يجري عليه يف إعرابه .14ورابعا ،عن الخرب
يقــول أنهــا أحــق أن تضــاف إىل قامئــة التوابــع،
“هــو أهــم مــن األقســام الســابقة كلهــا ،وأوالهــا
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أن يذكــر يف بــاب التوابــع ،هــو الخــر”.

4 .4موا ضــع أجــاز فيهــا النحــاة وجهــن :يد عــى
إبراهيــم مصطفــى “ال يجــوز أن يكــون للــكالم
وجهــان مــن اإلعــراب يالبــس املتكلــم أيهــا
شــاء ،فمتــى ثبــت أن للحركــة أثــرا يف تصويــر
املعنــى تجتلــب لتحقيقــه ل ميكــن املتكلــم
أن يعــدل عــن حركــة إىل أخــرى حتــى يختلــف
املعنــى الــذي يقصــد إىل تصويــره فيختلــف
16
اإلعــراب تبعــا لــه.
5 .5التنويــن :ويف كالم عــن التنويــن جــاء املؤلــف
بقاعــدة أقــر بأنهــا عــى غــر مــا وضــع النحــاة بــل
عــى عكــس مــا وضعــوه ،وهــي :األصــل يف
العلــم أال ينــون ،وإمنــا يجــوز أن تلحقــه التنويــن
17
إذا كان فيــه معنــى مــن معــاين التنكــر.
6 .6العالمــات الفرعيــة :يعــرب النحــاة بالعالمــات
الفرعيــة نيابــة عــن العالمــات األصليــة األســاء
الخمســة وجمــع املذكــر الســامل واملثنــى
وجمع املؤنث الســامل واملمنوع من الرصف،
واملؤلــف اليريــد أن يعــرف بوجــود عالمــات
فرعيــة أو نائبــة“ .ألنــه ال ميكــن إجــراء العالمــات
األصليــة فيــا جعلــوه معر بــا بالعالمــات
18
الفرعيــة”.
وهذا الكتاب وصاحبه وأكاره قد تعرضت
لنقــد شــديد ومــدح كبــر مــن قبــل اللغويــن
ملــا فيــه مــن الجــرأة يف تحليــل قوانــن ثبتــت
مبــرور األعــوام وهتــك قد ســية لعلــم كعلــم
النحو يف قلوب أصحاب اللغة العربية .يقول
صاحــب كتــاب إصــاح النحــو عبــد الــوارث
مــروك ســعيد“ ،ويف رأيــي أن أهــم مــا ســاهم
بــه هــذا الكتــاب يف مجــال إصــاح النحــو ليــس
هــو مــا قدمــه مــن نظــرات حــول نظريــة العامــل
وصلة اإلعراب باملعنى وغريهام من القضايا،
وإن كان لــه يف بعضهــا فضــل وضــوح العــرض
واســتقصاء البحــث والجديــة فيــه ،وإمنــا أهــم
جملة كرياال
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1 .1جعل ضمريي الجمع املؤنث واملذكر واحدا
2 .2رصف املمنوعــات نــرا كــا تــرف شــعرا،
وإلغــاء بــاب موانــع الــرف.
3 .3إعراب “أي” يف جميع حاالتها.
4 .4نصب جمع املؤنث السامل بالفتحة.
5 .5رفع االسم والخرب دامئا حتى مع النواسخ.
6 .6نصب املنادى املعرب مطلقا.
6
7 .7إلغاء تعدد أحكام العدد.
وتعرضت هذه املقرتحات لنقد شديد من القراء
واللغويــن قائلــن أن فيهــا هــدم لألصــول وأن إلغــاء
اإلعراب يؤدي إىل اللبس وغريه من املشاكل اللغوية.

	.2محاولة قاسم أمني

املحاولــة الثانيــة يف تجد يــد النحــو جزئيــا هــي

أوتيســره بقــدر مــا كانــت متهيــدا للقضــاء عليــه وعــى
الفصحــى ذاتهــا يك ينفســح املجــال أمــام العاميــة التــي
كــرس جهــوده للدعــوة لهــا بدعــواه أن العاميــة تفضــل
الفصحــى وتــؤدي أغراضنــا األدبيــة أكــرا منهــا .ويقــول
سالمة موىس مربرا ملحاولته املثرية الجدل والنقاش
“لست أحمل عىل اللغة الفصحى إال لسببني :أولهام
صعوبــة تعلمهــا ،إننــا نتعلمهــا كــا نتعلــم لغــة أجنبيــة،
وإن أحسن كتابنا يخطئ فيها ،مئات األغالط” .يجمل
سالمة موىس رأيه يف مشكلة صعوبة العربيةفريى أنها
كثــرة القواعــد والشــذوذ وأن الطريــق إىل اإلصــاح هــو”
أن نتجه نحو التيسري والتغيري يف تعليم اللغة العربية،
نقتنــع بأقــل مــا ميكــن مــن القواعــد ونرفــض كل مــا ميكــن
8
مــن الشــذوذات”.

الحملــة التــي شــنها قاســم أمــن عــى اإلعــراب الــذي  .٤إحياء النحو -إبراهيم مصطفى

هــو يف رأيــه مصــدر لــكل مــا يقــع مــن لحــن يف قــراءة يف
العربيــة وكــا فعــل جورجــس املقــديس ،اتخــذ قاســم
أمــن مــن عــدم وجــود اإلعــراب يف بعــض اللغــات
األوربيــة ويف الرتكيــة حجــة يدعــم بهــا رأيــه ،والحــل يف
رأيــه” هــو أن تبقــى أواخــر الكلــات ســاكنة التتحــرك بــأي
عامــل مــن العوامــل ،وبهــذه الطريقــة ميكمــن حــذف
قواعــد النواصــب والجــوازم والحــال واالشــتغل ،بــدون
أن يرتتــب عليــه إخــال باللغــة إذ تبقــى مفرداتهــا كــا
هــي 7”.ويــرد عليــه بــأن هــذا التصــور لوظيفــة القواعــد
النحويــة بعيــد عــن الصــواب ودعــوى أن حذفهــا لــن
يرتتــب عليــه إخــال باللغــة فيهــا مبالغــة يأباهــا الواقــع،
وكذلــك ليــس هنــاك وجــه للمقارنــة بــن اللغــة العربيــة
واللغــات األخــرى يف هــذا األمــر ،ألن لــكل لغــة نظمهــا
الخاصــة التــي ال تعــاب بهــا.

 .٣تجديد سالمة موىس

املحاولــة الثالثــة هــي محاولــة ســامة مــوىس التــي
ظهــرت يف مطلــع الربــع الثــاين مــن القــرن العرشيــن،
وهــي محاولــة مل تكــن خالصــة لوجــه تجديــد النحــو
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ا رصعلا يف يبرعلا وحنلا يف ديدجتلا تالواحم

ظهــر هــذا الكتــاب يف ســنة  ،1937وهــو أو ل
كتــاب ظهــر يف العــامل العــريب يف العــر الحديــث
لنقــد نزريــات النحــو التقليديــة .وقــد حمــل هذا الكتاب
دعاوي عريضة حول تجديد النحو وتيسريه كام أرسف
يف نقد النحاة وتخطيئهم واتخذ اسلوبا أشبه باسلوب
البحــث العلمــي املوضوعــي ،وأثــار ضجــة وا ســعة
وتناوله بالنقد غري واحد من الباحثني .وهدف املؤلف
بالكتاب واضح يف قوله“ :أطمع أن أغري منهج البحث
النحــوي للغــة العربيــة ،وأن أرفــع عــن املتعلمــن إرص
هــذا النحــو وأبدلهــم أصــوال ســهلة يســرة ،تقربهــم مــن
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العربيــة ،وتهديهــم إىل حــظ مــن الفقــه بأســاليبها”
وأهم األفكار التجديدية يف الكتاب هوأن عالمات
اإلعــراب دوال عــى معــان ،يف تأليــف الجملــة وربــط
الكلــم .وليســت كــا زعــم النحــاة أثــرا يجلبــه العامــل.
واملؤلــف يــرى اأن هــذا الــذي اهتــدى إليــه ،مــن كشــف
رس اإلعــراب ،مل يهتــد إليــه النحــاة ،رغــم أنهــم أكبــوا عــى
درس اإلعــراب أكــر مــن ألــف عــام .ويــرى أيضــا أن النحــاة
قد أخطأوا يف فهمهم للنحو ووظيفته إذ قرصوا مباحثه
عــى الحــرف األخــر ،بــل عــى خاصــة مــن خواصه ،وهي

دراسة النحو العرب عىل ضوء اللغات السابقة” لعبد
املجيــد عابديــن ( )1951ومناهــج البحــث يف اللغــة
( )1955و”اللغــة بــن املعياريــة والوصفيــة” ()1958
لتــام حســان وهــي دراســات تســتمد أفكارهــا مــا
توصلــت إليــه الدراســات اللغويــة الحديثــة يف الغــرب
مــن نظريــات ،وهــي بذلــك تســهم يف ظهــور محــاوالت
إلصالح النحو أكرث تطورا ،وقد ظهرت بالفعل بواكريها
مثــل “اللغــة العربيــة :معناهــا ومبناهــا” ( )1973لتــام
حســان ،و”النحــو العــريب يف ضــوء الدراســات اللغويــة
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الحديثــة” لولســن بشــاي (.)1974
وقبــل ا لــروع يف عــرض محــاوالت التجد يــد
النحــوي يجــدر تحد يــد مصطلــح التجد يــد بتعر يــف
واضــح ،ألن املصطلحــات يف محــاوالت تجديــد النحــو
تنوعــت بــن إحيــاء و إصــاح وتجديــد وتيســر و قــد
كا نــت متداخلــة ال ضا بــط الســتخدامها  .3ومفهــوم
تجديــد النحــو كــا يــراه الدكتــور عبــد الرحمــن الحــاج
صالــح ”:هــو تكييفالنحــو والــرف مــع املقاييــس التــي
تقتضيهــا الرتبيــة الحديثــة عــن طريــق تبســيط الصــورة
التيتعرض فيها القواعد عىل املتعلمني .فعىل هذا،
ينحــر التيســر يف كيفيــة تعليــم النحــو ،ال يف النحــو
ذاتــه” وقــد ارتبــط تجديــد النحــو باالنــراف عــن نظريــة
العامــل ،وإعــاد ة تنســيق أبــواب النحــو ،ووضــع ضوابــط
وتعريفات دقيقة وجديدة لها ،وإضافة أبواب جديدة،
فضال عىل حذف زوائد كثرية يف النحو العريب ،ومنع
4
التأويــل والتقديــر يف الصيــغ والعبــارات.
ويك يكــون مفهــوم التجديــد أكــر وضوحــا ،يجــب
علينــا أن نفــرق بــن النحــو العلمــي والنحــو التعليمــي،
فالنحــو العلمــي :يقــوم عــى نظريــة لغويــة تنشــد الدقــة
يف الوصــف والتفســر ،وتتخــذ لتحقيــق هــذا الهــدف
أدق املناهــج .فهــو نحــو تخصــي ينبغــي أن يكــون
عميقــا مجــردا ،يــدرس لذاتــه ،وتلــك طبيعتــه ،أمــا النحــو
التعليمــي :فيمثــل املســتوى الوظيفــي النافــع لتقويــم
اللســان ،وســامة الخطــاب ،وأداء الغــرض ،وترجمــة

الحاجــة .فهــو يركــز عــى مــا يحتاجــه املتعلــم ،يختــار
املادة املناســبة من مجموع ما يقدمه النحو العلمي،
مــع تكييفهــا تكييفــا محكــا طبقــا ألهــداف التعليــم
وظروف العملية التعليمية .فالنحو الرتبوي يقوم عىل
أســس لغويــة ونفســية وتربويــة ،وليــس مجــرد تلخيــص
للنحــو العلمــي .فعــى هــذا املســتوى ،ينبغــي أن
تنصــب جهــود التيســر والتبســيط .ومــا يالحــظ عــى
أكــر دعــوات التجديــد خصوصــا األوىل منهــا اقتــرت
عىل تجديد النحو التعليمي وتيســره للتالميذ .ونجد
أن دعــوات تجديــد النحــو أو تيســره تخلــط بــن هذيــن
املصطلحــن وأهــداف تجديــد كل منهــا ،فــكل دعــوة
للحــذف أو اإليجــاز أو الــرح والتقريــب هــي دعــوة
5
لتيســر تعليميــة النحــو ال تجديــد يف علــم النحــو.
ومن أبرز الدعوات التي أفرد مؤلفوها كتبا تستقل
مبوضــوع تجديــد النحــو العــريب أو تطويــره أوتيســره أو
نقــده وتحليلــه:

1.1تجيد جرجس الخوري املقدمي

أول مــا ظهــر يف العــر الحديــث مــن محــاوالت
التجديــد يف النحــو العــريب مــا نرشتــه “املقتطــف”
عــام  1904ألحــد قرائهــا “جرجــس الخــوري املقــديس”
تحــت عنــوان “العربيــة وتســهيل قواعد هــا” .ووجــه
الكاتب هجومه إىل ظاهرة اإلعراب التي رأى فيها منبع
الصعوبة يف العربية فعنده أن استخدام الحركات يف
أمكانهــا يعــد عقبــة يف دروس العربيــة ألن قواعدهــا
تقــي بوضــع عالمــات آخــر املعربــات ،بــل يطالبــون
ا لــدارس يتصــور عالمــات إعــراب للكلــات املبنيــة
األواخــر .ويقــرح طريقــن للتخلــص مــن هــذه العقبــة،
األول ،أن نحسب الكلامت العربية كلها مبنية األواخر،
فيقتــر يف ضبــط األلفــاظ عــى الســاع وقوا عــد
الــرف ،ويف إعرابهــا عــى معرفــة نســبتها يف الجمــل
بعضهــا إىل البعــض .والثــاين ،هــو أن نتجــه بالعــاج
إىل بعــض األبــواب أو الظواهــر النحويــة التــي يــرى فيهــا
صعوبــة واضحــة ،ولهــذا يدعــو إىل:
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حماوالت التجديد يف النحو العربي يف الع�صر احلديث
محمد عيل يت .يك.
??

املقدمة

مازلنــا نســمع عــن دعــوة تجديــد النحــو وتيســره مــن
أولئــك القامئــن عــى خدمــة اللغــة مــن علــاء النحــو،
والباحثــن واملجامــع اللغويــة ،ألجــل تخليــص النحــو
مــا علــق بــه طيلــة عصــور مــن الزمــن .والنحــو منــذ
تلقفتــه األيــدي األوىل لنحــاة البــرة والكوفــة خالطتــه
بعــض اآلراء الفلســفية يف كثــر مــن مســائله ،أردتــه يف
متاهــة التأويــات والتقديــرات التــي زادت مــن تعســره،
وجعلــت مطلــب فهمــه بعيــد املنــال عــى املبتدئــن
والباحثــن عــى حــد ســواء.وهذه املحــاوالت مل تكــن
قريبــة العهــد بنــا ،بــل منــذ أمــد بعيــد ،وكان أبرزهــا
وأشــهرها قدميــا محاولــة ابــن مضــاء القرطبــي األندلــي
يف كتابــه “الــرد عــى النحــاة”؛ حيــث سـ ّدد ســهامه إىل
نظرية العامل التي تعد األساس الذي قام عليه البناء
النحوي وما تصوره النحاة لعواملهم من تأثريات تصنع
مــن وجهــة نظرهــم الظواهــر النحويــة مــن رفــع ونصــب
وجــر ،ثــم مــا تــؤدي إليــه مــن تقديــرات وعلــل وأقيســة
مــأت النحــو العــريب مبســائل ال يحتــاج إليهــا يف تقويــم
اللســان ،بــل تقــف حائــا بــن املتكلــم واكتســاب ملكــة
لغويــة ســليمة.
أمــا املحــاوالت الحديثــة فمتعــددة ،وقــد بــدأت
مــع رفا عــة الطهطــاوي يف كتا بــه “التحفــة املكتبيــة
لتقريــب اللغــة العربيــة” ثــم توالــت بعــد ذلــك ،فكانــت
جهــود حفنــي ناصــف وزمالئــه يف كتــاب “قواعــد اللغــة
العربيــة” ،ثــم جهــود عــي الجــارم ومصطفــى أمــن يف
كتــاب “النحــو الواضــح” ،ثــم كانــت محاولــة إبراهيــم
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مصطفى يف كتاب “إحياء النحو” ،وهي محاولة جريئة
نحــو “تجديــد النحــو وتيســره”؛ حيــث متيــزت بالدعــوة
إىل إلغاء نظرية العامل ،ومل يكن قد اطلع عىل كتاب
ابــن مضــاء؛ فلــم يكــن مطبوعــا آنــذاك؛ ومــن ثــم فهــي
محاولــة جديــدة مــن وجهــة نظــر صاحبهــا ،ثــم جــاءت
محاولــة د.شــوقي ضيــف وهــي محاولــة بــارزة وجريئــة
نحــو “تجديــد النحــو العــريب وتيســره.

محاوالت التجديد يف النحو العريب
يف العرص الحديث

بــدأت محــاوالت تجديــد النحــو العــريب مــع بدايــة القــرن
العرش يــن تقريبــا ،وكا نــت يف أول األمــر عبــارة عــن
مالحظــات جزئيــة واعرتاضــات تقتــر عــى الدعــوة
إىل حــذف أو تعديــل بعــض أبــواب النحــو ومســائله.
ومل تظهــر إال يف النصــف الثــاين مــن الثالثينــات أول
محاولــة متكاملــة تناولــت النحــو ككل ،وهــي محاولــة
إبراهيــم مصطفــى يف كتابــه “إحيــاء النحــو” الــذي حــرك
1
قضية تجديد النحو بشدة فتوالت املحاوالت الجادة
فشهدت السنوات العرش التالية لظهور “إحياء النحو”
( )1937محــاوالت وزارة املعــارف ( )1938ويعقــوب
عبــد النبــي ( )1945وأمــن الخــويل ( )1943وشــوقي
ضيــف ( )1947وعبــد املتعــايل الصعيــدي ()1947
كــا شــهدت الخمســينات محاولــة أخــرى هــي “النحــو
املنهجي” ملحمد أحمد برانق ( )1958ومحاولة نقدية
لعبــد الرحمــن أيــوب ( )1957إىل جانــب دراســات عــن
مناهــج البحــث يف اللغــة والنحــو مثــل “املدخــل إىل
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الج ّنة عجوز “فرسولنا الكريم هنا هو صانع املفارقة ،و
العجوز التي بكت عند سامعها قول رسول الله صىل
اللــه عليــه و ســلم هــي ضح ّيــة املفارقــة ألنهــا حملــت
()40
العبــارة عــى محمــل الجـ ّد.
وأثناء بحثناعن تجل ّيات روح املفارقة يف شواهدنا
رتاثيــة الشّ ــعريّة ،وقفنــا عنــد ال ّدراســة التــي قــام بهــا
ال ّ
ال ّدكتــور حســن الــواد حــول التّجربــة الجامليّــة عنــد
العرب وتلقّيهم لشعر املتن ّبي فوجدناه يؤكّد أ ّن “شعر
املتنبّي مل يشغل ال ّناس وإنّ ا شغلتهم منه أبيات مل
تكــن يف جلّهــا أجــود أبياتــه ،بــل كانــت مفعمــة بقضايــا
الشّ ــعر و مشــاكله و معتــاص مســائله )41(”.و أبيــات
جراهــا و اختصمــوا
املتن ّبــي التــي ســهر ال ّنقــاد القدامــى ّ
احتــوت كلهــا عــى الغريــب و املســتغلق و كثــر مــا
هو مسكوت عنه ،و يجمل خصائصها الدكتور حسني
الــواد يف قولــه”:و الغريــب يف هــذه األبيــات أنهــا رغــم
اعتيــاص مبانيهــا و انغــاق دالالتهــا أو عــر متثّلهــا،
ظلّــت تشـ ّد القـ ّراء إليهــا شـ ّدا محكــا و تفــرض عليهــم
ـي ال ّزمــن ،أو كــرة
فرضــا ،مل يخ ّفــف مــن شــدة وقعــه مـ ّ

االجتهادات ال ّنازعة إىل إخضاعها للفهم .فكأنّها تقيم
مــع األذهــان رصاعــا مط ـ ّردا تجــود فيــه ببعــض األرسار
و تض ـ ّن بالكل ّيــات فتنطــوي عليهــا )42(”.و بــان لنــا أن
نتســاءل :أليــس مــن املنطقـ ّـي ج ـ ّدا أن تحــوي هــذه
األبيــات مفارقــات لفظ ّيــة و معنويّــة عديــدة ،صدمــت
املتلقّي القديم والحديث ،و خلقت شــهرة للمتنبي،
مل يخلقهــا لــه شــعره الــذي وافــق مــا يجــري عليــه شــعر
ـرا ّح عــى مــا
معارصيــه ؟ أال يعتــر تركيــز ال ّنقــاد و الـ ّ
كان مفارقا و مســتغلقا يف شــعره ،مفارقة بحد ذاتها؟

خامتة

الســابق ،نــرى أ ّن دراســة املفارقــة
وعــودا عــى ســؤالنا ّ
يف أدبنــا باتــت تشـكّل رضورة مل ّحــة تعمــل عــى إضــاءة
جوانــب فيــه مازالــت مطويّــة .و قمــن بال ّذكــر أيضــا فيــا
ـي تجليــات املفارقــة أنــه ينبغــي التح ـ ّري
يخـ ّ
ـص تقـ ّ
املمنهــج ملــا يقــرب إىل ح ـ ّد املفارقــة مــن فنوننــا
ي
البالغ ّيــة القدميــة ،حتــى ال يبــدو األمــر وكأننــا نقــوم بـ ّ
عنــق املصطلــح و تقويلــه مــا مل يقــل.
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لهــذا املوقــف املفــارق أن يبـ ّ
الشّ ــخصية (متديّنة) فهذا ال مينعها من املشــاركة يف
ـدب خــارج املســجد ،و كانــت
الحيــاة الخارج ّيــة التــي تـ ّ
الذّبابة اآلتية من الخارج هي املثري الذي يجعل الشيخ
ـس باملفارقــة التــي يعيشــها ،و يجعــل يف نفــس اآلن
يحـ ّ
القــارئ يــدرك أن “هــذه الضح ّيــة كانــت مبثابــة لحظــة
كشــف ملتناقضــات الحيــاة التــي ال يســتطيع أن يصــل
فيــه اإلنســان إىل حقيقــة واضحــة و حاســمة ،و هنــا تــأيت
()31
املفارقــة لتفــرغ الحقائــق بعضهــا ببعــض”.
و يف بــاب التّعريــض ،وهــو كــا ع ّرفــه ابــن األثــر”
ـيء مــن طريــق املفهــوم بالوضــع
اللّفــظ الـ ّدال عــى الـ ّ
الحقيقــي أو املجــازي ،وإمنــا نسـ ّمي التّعريــض تعريضــا
()32
أل ّن املعنــى فيــه يفهــم مــن عرضــه ،أي مــن جانبــه”
ويــورد ابــن األثــر أمثلــة عــن التّعريــض منهــا قولــه تعاىل”:
َ ُ ََْ َ َ َ ْ َ َ َ
ـذا بآَل ِ َهتنَــا يَــا إب ْ َرا ِهيـ ُ
ـم ()62
ِ
ِ
قالــوا أأنــت فعلــت هـ ِ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ُ ْ ْ َ ُ
قــال بــل فعلــه ك ِبريهــم هــذا فاســألوهم إِن كنــوا
َْ ُ َ
ين ِطقــون ( )33()63وعلّــق ابــن األثــر عــى اآليــة قائــا
الســام...إقامة الح ّجــة عليهــم و
“وغــرض إبراهيــم عليــه ّ
()34
ذلك عىل سبيل االستهزاء ،وهذا من رموز الكالم”.
ويف بــاب (التّه ّكــم) ،و هــو يعــد مصطلحــا بالغيــا
قدميــا وأســلوبا ،انتهجــه العديــد مــن الشّ ــعراء القدامــى
يف الهجــاء و ال ـذّم ،و هــو مــن أبــرز األنــواع البالغيــة
التــي يقــرب مفهومهــا مــن مفهــوم املفارقــة يف أحــد
مظاهرهــا ،و هــو اصطالحــا “عبــارة عــن اإلتيــان بلفــظ
البشارة يف موضوع اإلنذار ،و الوعد يف مكان الوعيد،
و املدح يف معرض االستهزاء )35(”.ويورد أمثلة عديدة
ُ ْ َّ َ
ـك أَنْـ َ
ـت الْ َعزيـ ُ
ـز
يف ذلــك ،منهــا قولــه تعــاىل“ :ذق إِنـ
ِ
ْ َ
كر ُ
يــم ( )36()49ومنهــا قــول ابــن الّرومــي:
ال ِ
صالِح
فَيَالَ ُه ِمن َع َمل َ
أسفَلِ
يَ ْرفَ ُعه الله إىل ْ

وقول املتنبي يف كافور:
ْص َم ْك ُر َمة
َمن َعلّم ْ
األسود املَخ ِ ّ
الصي ُد
أَ قَ ْو ُم ُه الب ُ
ِيض أَ ْم آبَاؤه ِّ
والجدير بالذّكر أن التّهكّم ال يعني املفارقة بعينها
بــل هــو أحــد أهدافهــا أو أدواتهــا “فالتّه ّكــم مييس هدفا
مــن أهــداف املفارقــة و أداة مــن أدواتهــا ،و ليــس كل
ته ّكــم ناتجــا عــن بنيــة مفارقــة ،وال كل بنيــة مفارقــة عليهــا
الســابق واألمثلــة التــي
أن تثــر ته ّكــا”( )37ومــن القــول ّ
يتبي لنا أ ّن املفارقة أشمل وأع ّم من التّهكّم،
عضدته ّ
كــا أنّهــا تشــرط حصــول تناقــض و تعــارض ،وال يشــرط
ذلــك يف التّه ّكــم.
أ ّمــا يف باب(عكــس الظّاهــر) ،وهــو فـ ّن تــرايث ع ّرفــه
الشء بإثباته”( ،)38فام اقرتاب هذا
ابن األثري بأنّه “نفي ّ
املعنــى مــن مفهــوم املفارقــة إالّ أل ّن تلــك البنيــة التــي
تعني شيئا ،وتريد غريه ،تجعل املتلقي يعمد إىل إعادة
الخاصــة بــه كقــارئ ،و يــورد
التكيــب و إنتــاج الداللــة
بنــاء ّ
ّ
ابن األثري يف ذلك أمثلة عديدة منها قول امرئ القيس:
ْباب ال َح َيا ِء فلن يُ َرى
أَ ْدن َ
ني ِجل َ
لِ ُذيُولِ ِه َّن عىل الطَّريقِ ُغبَاُر
و يعلّــق عــى البيــت بقولــه أ ّن ظاهــر الــكالم يــي
بــأن ال ّنســاء ميشــن الهوينــى لحيائهــن فــا يظهــر غبــار
ذيوله ـ ّن عــى الطّريــق ،و ليــس ذلــك هــو املــراد ،بــل
()39
املــراد أنّهــن مخبــآت يف بيوته ـ ّن ال يخرجــن أصــا.
و يف باب (الهزل الذي يراد به الجد) يعمد منشأ
الخطــاب املفــارق إىل اســتعامل بنيــات لغويــة مراوغــة
مزدوجــة ال ّداللــة ،و مــن خاللهــا يبــدو املتل ّقــي الّــذي
يحملهــا عــى محمــل الج ّد(ضح ّيــة ســاذجة) ،بينــا
القارئ الذيك الذي يتفطّن إىل كونها هزال يراد به ج ّد،
يتم ّكــن مــن إعــادة إنتــاج البنيــة للوصــول إىل املعنــى
املــراد ،و يقـ ّدم الدكتــور نــارص شــبانة مثــاال عــى ذلــك
صل الله عليه و سـلّم“ :ال يدخل
يف قول رســول الله ّ
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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إ ّن القــارئ املعــارص يــكاد يقــف عــى بعــض مظاهــر
نص نرثي أو شعري حديث أو معارص
املفارقة يف كل ّ
يقــع بــن يديــه ،فقــد أصبحــت املفارقــة ســمة مم ّيــزة و
تعبــرا ســائدا ولكــن “هــذا ال يعنــي أن املفارقــة األدبيــة
ف ـ ّن مســتحدث متامــا” ( )22فرتاثنــا األديب العــريب يزخــر
بأنواع عديدة من املفارقات.و يؤكّد ذلك نارص شبانة
بقوله “إ ّن عدم وجود املفارقة مصطلحا ال يعني عدم
()23
وجودهــا مفهومــا أو نوعــا”
وإذا كانت ال ّدكتورة نبيلة عبيد قد رأت أ ّن املفارقة
اإلنســانية األوىل صنعتهــا قضيــة قابيــل و هابيــل ،فــإن
نــارص شــبانة يــرى أن املفارقــة الشّ ــعرية العربيّــة األوىل
ارتبطــت بقصائــد املهلهــل بــن ربيعــة التــي دارت حــول
ظلــم ذي القــرىب( ،)24و أيّــا كانــت محــاوالت العــرب حــول
تح ـ ّري وجــود مصطلــح املفارقــة أو تأصيــل ظهورهــا يف
تقص كل ما من شأنه أن يشكّل
التاث ال ّنقدي ،فإن
ّ
ّ
روح املفارقــة و مفهومهــا يظــل أكــر متعــة و جــدوى.
لقــد انطــوت كنوزنــا الرتاثيــة الشّ ــعرية العرب ّيــة عــى
ـويش و الغريــب ،و مــا
أنــواع عديــدة مــن املعاضلــة والحـ ّ
اإلغــراب إالّ رأيــا مفارقــا إذ “أن الـ ّرأي املفــارق ليــس رأيــا
فاســدا اضطــرارا و لك ّنــه مخالــف ملعتقــدات ال ّنــاس،
األَ ْوىل أن يسـ ّمى إغرابــا ،ألن مــن يغــرب يف كالمــه يــأيت
بالغريــب البعيــد عــن الفهــم”( ،)25فجعــل القــارئ يف
منطقــة بعيــدة عــن الفهــم ،أمــر يجعلــه يشــقى و يتعــب
مــن أجــل االقــراب مــن املعنــى ،وهــو مــا يهــدف إليــه
البــاثّ يف املفارقــة عمومــا.
إ ّن روح املفارقــة تتغلغــل يف حنايــا تراثنــا ال ّنقــدي،
ـس الشّ ــاعر العــريب منــذ القديــم “بخصوصيــة
فقــد أحـ ّ
الكالم الذي يراوغ و يهرب من تحديد املعنى أو يقول
شــيئا و يعنــي شــيئا آخــر”( )26و احتــوت املظــا ّن العربيـ ّة
القدميــة عــى ألفــاظ شــائعة حملــت معنــى املفارقــة،
واملطّلــع عــى مفهــوم املفارقــة وتعريفاتهــا الحديثــة
تقفــز إىل ذهنــه ال محالــة بعــض األلفــاظ التــي تشــابهها
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وتقــرب منهــا يف نقدنــا القديــم إذ أ ّن “ألفــاظ مثــل
الســخرية و التّه ّكــم و االزدراء و الغمــز ،وغريهــا ،ظلّــت
ّ
ألفاظا شائعة تحمل شيئا من عنارص املعنى أو داللته
التــي تحملهــا لفظــة (مفارقــة).
أ مــا يف االســتعامل األديب والبالغــي ،فقــد
اســتعملت مصطلحــات أخــرى ،حملــت بدورهــا شــيئا
مــن دالالت مصطلــح املفارقــة ،مثل(التّعر يــض)،
و(التّشــكك)و (املتشــابهات)و (تجا هــل العــارف)
و(تأكيــد املــدح مبــا يشــبه الــذم) و (تأكيــد ال ـذّم مبــا
()27
يشــبه ا ملــدح)”.
و رغبــة م ّنــا يف أن يشــاركنا املطّلــع عــى البحــث
لذّة اكتشاف ما ينطوي عىل روح املفارقة و مفهومها
يب الشّ ــعري ،نــورد هــذه األمثل ــة التــي
يف تراثنــا األد ّ
انتقيناهــا مــن مئــات الش ّـ ــواهد التــي عمــد ال ّدارســون
والتوســل به ــا لإليضاح ،و تجدر اإلشــارة أن
إىل إيرادها
ّ
أســاس االختيــار الــذي اعتمدتــاه هــو تنــوع ردود أفعــال
املتل ّقــي حيالهــا.
تــرى الدكتــورة نبيلــة إبراهيــم أن “الجاحــظ صانــع
التاث العريب القديم ،و إن مل يُدرس
املفارقة األ ّول يف ّ
الســاخر الــذي
مــن هــذه ال ّزاويــة ،بــل ُدرس مــن زاويــة ف ّنــه ّ
()28
شــاء أن يرصــد مــن خاللــه ظواهــر اجتامعيــة ســلب ّية”.
نصــا معروفــا للجاحــظ،
وقــد أوردت يف معــرض بحثهــا ّ
يقــف فيــه مراقبــا رجــا يجلــس يف املســجد ال يربحــه،
مسندا ظهره إىل عمود فيه ،بحيث يأخذ وضعا جامدا
الصــاة ثــم
وكأنــه جــزء مــن العمــود ،وال يتحــرك إلّ ألداء ّ
يعــود إىل هيئتــه الجامــدة ،وحــدث أن أرغمــت ذبابــة
صغــرة هــذا الشّ ــخص عــى الحركــة...و إن ك ّنــا ال نــورد
يف الــذي أوردتــه نبيلــة ابراهيــم لطولــه ،فإننــا
ال ّنــص الحــر ّ
نحيــل القــارئ إىل كتــاب الحيــوان لالســتمتاع بال ّنــص
كامــا ( ،)29و نركّــز عــى الجوانــب امله ّمــة التــي أبدتهــا
صاحبــة املقــال يف تبيانهــا لثبــوت املفارقــة ،فالجاحــظ
هنــا “مراقــب للظّاهــر و مس ـ ّجله بدقّــة و لك ّنــه إذ يفعــل
هــذا ميهــد الطّريــق للقــارئ لــي يزيــح معــه الغطــاء

ماريك فينيل

عيل عرشي

“املفارقة عالمة منتجعة لعدد غري محدود من العالمات”

“”املفارقة تقوم عىل ابراز التّناقض بني طرفيها...و التّناقض فيها فكرة تقوم
عىل استنكار االختالف و التّفاوت بني اوضاع كان من شأنها أن تتفق و تتامثل،
()17
أو بتعبري مقابل تقوم عىل افرتاض رضورة االتفاق يف واقعه االختالف”.

ويف تحليلنــا ملجمــل التّعريفــات ا لــواردة يف
الجــدول ،وجد نــا أنّــه عــى ال ّرغــم مــن تبا يــن تلــك
كل ناقــد
التّعريفــات حســب زاويــة ال ّرؤيــة التــي نظــر منهــا ّ
إىل املفارقة ،فأنها اشرتكت عموما يف العنارص اآلتية:
ترتكــز بنيــة املفارقــة عــى لغــة ملراوغــة ،تقــول
مــاال يتوقّعــه القــارئ للوهلــة األوىل ،متجــاوزة بذلــك
إمكانيّــات القــارئ الــذي يقــف عنــد حــدود املعنــى
لســطحي .
ا ّ
ال ّد هشــة التــي تتش ـكّل لــدى القــارئ حيالهــا،
تحدث لديه يف الغالب حالة من االستفزاز ،أو القلق
أو الــر ّدد ،ويتبلــور ذلــك فيــا يحصــل لديــه يف األخــر
مــن اإلعجــاب أو االســتنكار.
خاصــة إذا
ـى غالبــا بالفطنــة،
بــاثّ املفارقــة يتحـ ّ
ّ
تعلّــق األمــر بالشّ ــعر ،فقــد أثبــت عبدالكريــم ال ّنهشــي
(ت405ه)( )18أ ّن قــول العــريب (ليــت شــعري) يقصــد
بهــا (ليــت فطنتــي) ،فــكل مفارقــة الب ـ ّد أن تصــدر عــن
“ذهــن متوقّــد و وعــي شــديد لل ـذّات مبــا حولهــا “(.)19
كل املفارقات تستلزم وجود تناقض أو تعارض يف
مضمونهــا ،وهــي خاص ّيــة يهــدف بهــا منشــئ املفارقــة
إىل إزعــاج القــارئ و جعلــه يف حالــة اضطــرب و قلــق
و عــدم يقين ّيــة.
ال ننتظــر مــن املفارقــة أن تحــدث نفــس االســتجابة
لــدى عــدد مــن الق ـ ّراء ،فانفتــاح ال ـ ّدالالت و مت ّددهــا
ســمة مالزمــة للمفارقــة إذ أنّهــا “وســيلة لقــول أقـ ّـل
مــا ميكــن و تحميــل ذلــك القــول أكــر مــا ميكــن مــن
املعنــى” (.)20
تنبنــي املفارقــة عــى تفا عــل عنــارص التّوا صــل
الثّــاث :البــاثّ  ،ال ّرســالة ،املتل ّقــي.

و قمني باإلضافة أن الشّ عور باملفارقة يختلف من
زمن إىل آخر ،كام أن ما قد يشكّل مفارقة يف زمن ما،
قد ال يشكّل أية مفارقة يف زمن آخر و العكس صحيح،
ففي القول الشّ هري لزهري بن أيب سلمى:
رأيت املنايا خبط عشواء من تصب
متته ومن تخطئ يع ّمر فيهرم
يوافــق املتلقــي زهــرا فيــا ذهــب إليــه مــن ظ ّنه بأن
طول العمر سببه أخطاء املن ّية ،و ال يبدي حيال ذلك
ـن (الشّ ــاعر املتل ّقــي) ال
أيّــة دهشــة ألن كال الجاهليَـ ْ
يح ّكــم عقلــه أثنــاء اإلبــداع و التل ّقــي عــى حـ ّد ســواء يف
مثــل هــذه األمــور التــي اعتربوهــا مــن املسـلّامت ألنهــم
مل يكونــوا عــى ديننــا ،و لكــن متلـ ّـق يف عرصنــا الحــارض
يــرى يف البيــت مفارقــة دين ّيــة ال يتقبلهــا العقــل وال
الســخرية مــن قــول شــاعر
ال ّديــن ،بــل وقــد تدفعــه إىل ّ
طاملــا وصــف بالحكمــة.
إ ّن املتتبّــع لســرورة بحثنــا يــرى أنّنــا اعتمدنــا يف
توضيــح داللــة مصطلــح املفارقــة يف التّعريفــات التــي
قدمناهــا عــى آراء و مقــوالت باحثــن ون ّقــاد غربيــن ،و
ـري بنــا أن نوضّ ــح أن مــر ّد ذلــك يعــود إىل عــدم وجــود
حـ ّ
املفارقــة (مصطلحــا) يف مكتبــة تراثنــا الّنقــدي العريب.
وقــد وقــف أغلــب داريس املفارقــة العــرب يف
رصح محمــد
العــر الحديــث عــى هــذا الخــواء ،و ّ
العبــد يف كتابه(املفارقــة القرآنيــة) قائــا ”:ومل أجــد
فيــا وقــع بــن يــدي مــن مصــادر عربيــة قدميــة لغويّــة
و بالغيّــة مــن ذكــر مصطلــح املفارقــة “( ،)21ومــع ذلــك
فإنــه يحــق لنــا أن نتســاءل:هل عرفــت مؤلفــات نقّادنــا
القدامــى مالمــح املفارقــة وتجليّاتهــا؟
جملة كرياال
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الســادس عــر ال تزيــد عــى
كانــت املفارقــة يف القــرن ّ
كونهــا صيغــة بالغيــة ،واليعنــي ذلــك أن مــا ندعــوه اليــوم
مفارقة مل يكن يجري تداوله واالستجابة له ،بل يعني أ ّن
ذلــك مل يكتســب اســا يف وقتــه ،لكــن املفارقــة اليــوم
تعنــي أشــياء شـتّى ألنــاس شـتّى”( )13و جديــر بال ّذكــر أنّــه
يف معــرض بحثنــا عــن كل التّعريفــات التــي صيغــت
حــول املفارقــة ،فكّرنــا يف جمــع أه ـ ّم التّعريفــات يف

جــدول ،لتســهل علينــا مناقشــتها ،و يســهل اســتيعابها
للمطّلــع عــى البحــث ،و صادفنــا بعــد ذلــك جــدوال
يحمــل مــا أردنــا انجــازه ،وضعــه ال ّدكتــور خالــد ســليامن
يف كتابه(املفارقــة و األدب)( )14ننقلــه كــا هــو لألمانــة
العلم ّية ،كام نضيف إليه التّعريفات التي ق ّدمها بعض
ال ّدارســن و ال ّنقــاد العــرب ،م ّمــن عدنــا إىل مؤلّفاتهــم
حــول املفارقــة وات ّخذنــا منهــا مراجعــا للبحــث:

اسم الناقد

تعريفه للمفارقة

اوجست شليجل

“املفارقة شكل من ال ّنقيضة”.

صموئيل جونسون

“طريق من طرائق التعبري يكون املعنى فيه مناقضا أو مضادا للكلامت”.

آالن رودي

“املفارقة ليست رؤية معنى حقيقي تحت آخر زائف ،بل هي مسألة رؤية صورة
مزدوجة عىل صفحة واحدة”.

معي بلغة نقيضة و لهذه مختلف”.
معجم اكسفورد املخترص “املفارقة تعبري عن معنى
ّ

دي .يس ميويك

صموئيل هاينز

روالن بارت
ماكس بريوم

“املفارقة قول يشء دون قوله حقيقة”.

“نظرة يف الحياة تجد الخربة عرضة لتفسريات متنوعة ،ليس فيها واحدة
صحيحة دون غريها وذلك ألن التّنافرات جزء من طبيعة الوجود”.

“املفارقة شكوك تتح ّول إىل نوع من القلق املطلوب يف الكتابة ،و من شأن
هذا القلق إبقاء تالعب الرموز (تع ّدد الدالالت) قامئا”.

“إحداث أبلغ األثر بأقل الوسائل تبذيرا”.

البالغيون الجدد

الصيغ الثالث:
“املفارقة صيغة من ّ
أ-الباثّ يقول شيئا ،بينام هو يعني شيئا آخر.
ب-الباثّ يقول شيئا ،بينام يشء آخر يفهمه املتلقي.
ج -الباثّ يقول شيئا ،بينام يقول يف الوقت نفسه شيئا آخر”.

نبيلة إبراهيم

“املفارقة تعبري لغوي بالغي ،يرتكّز أساسا عىل تحقيق العالمة الذّهنية بني
األلفاظ أكرث مام يعتمد عىل العالقة النغمية أو التّشكيلية ،وهي ال تنبع من
تأ ّمالت راسخة و مستقرة داخل الذّات ،فتكون بذلك ذات طابع غنايئ أو
عاطفي ،و لكنها تصدر أساسا عن ذهن متوقّد ،ووعي شديد للذّات مبا
()16
حولها”.
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“تع َّرف املفارقة بأنّها إسرتاتيجية قول نقدي ساخر...و تتميّز املفارقة
بالغموض الذي يكشفه القول و كذلك باإلحساس الغريب الذي يولده
()15
اشتاملها عىل عنارص متعارضة”.

لا يدقّنلا ثارّتلا يف اهتايلجتو ةقرافملا موهفم

جملــة تثــر الغيــظ و الذهــول لــدى املتلقــي بعيــدا عــن
الوعي مبقصديّة صاحبها ...فهي تخلو من االستعارات
و التّشبيهات و املجاز ولكنها تحمل انحرافا ما ...هذا
االنقــاب مــن الضّ ـ ّد هــو الــذي يولّــد فكــرة املفارقــة يف
صورتهــا األ ّول ّيــة ،و مــن هنــا تتســاوى البنيتــان:
ال تقرأ هذا العنوان.
أرجوك اقرأ هذا العنوان.
و انطالقــا مــن هــذا ينبغــي عــى القــارئ أن يكــون
هــو بــدوره مراوغــا ليتــرف بــذكاء حيــال البنــى اللّغويــة
املراوغــة التــي تتس ـلّح بهــا املفارقــة.

ثانيا – تعريف املفارقة

لغة:

ورد يف لســان العــرب أن الفــرق خــاف الجمــع ،فرقــه
يفرقه فرقا ،والتف ّرق و االفرتاق سواء ،و منهم من يجعل
التفـ ّرق لألبــدان و االفــراق يف الــكالم ،يقــال فرقــت بــن
الكالمني فافرتقا ،و فرقت بني الرجلني فتف ّرقا...و فرق
الــيء مفارقــة و فراقا:باينــه ،واالســم الفرقــة ،وتفــارق
القــوم :فــارط بعضهــم بعضــا .ويقــال :أوقفــت فالنــا عىل
مفارق الحديث ،أي عىل وجوهه و فرق يل رأي ،أي بدا
وظهــر( )5ويظهــر لنــا مــن خــال املعــاين املختلفــة لجــذر
الكلمة فرق أنّها تشرتك يف االختالف والتنافر والتضاد.
و جــاء يف معجــم اللّغــة العربيــة املعــارص :فــارق
يفارق مفارقة وفراقا ،فارق فالنا أي ابتعد عنه:باعده،
انفصــل عنــه و تركــه ،و وردت لفظــة املفارقــة يف القــرآن
الكريــم يف اآليات”:فأمســكوهن مبعــروف أو فارقوهــن
اق بَ ْي ِنــى َوبَ ْي ِنـ َ
مبعــروف”( )6و “قَـ َ
ـال َٰه ـذَا ِف ـ َر ُ
ـك”( )7و يف
قولــه تعــاىل أيضــا“ :و ظ ـ ّن أنّــه الفــراق”( )8و القمــن
بال ّذكــر أن املفارقــة مصطلــح غــريب مل يعرفــه ال ّنقــد
العــريب القديــم ومل يــرد يف ال ّدراســات النقديــة العرب ّيــة
إالّ حديثــا عــر الرتجمــة.
و بالعودة إىل (قاموس اكسفورد) وجدنا مصطلح
ـتق مــن الكلمــة
املفارقــة هــو (  )ironyوهــو مشـ ّ

الالتين ّيــة( )ironiaالّتــي تعنــي االختفــاء و املخادعــة
و التّظاهــر بالجهــل(.)9

اصطالحا:

أكّــد ميويــك ( )Mueckيف كتابــه الــذي يعــود إليــه كل
باحــث يف موضــوع املفارقــة بــأن املصطلــح مل يظهــر
يف الّلغــة االنجليزيــة حتــى عــام  1502م ،و مل يســتغّل
()10
بشــكل رســمي إىل غايــة بدايــة القــرن الثامــن عــر.
ـري بنــا أن نس ـ ّجل أنــه أثنــاء البحــث عــن املصطلــح
و حـ ّ
األجنبــي (للمفارقــة) يف ال ّنقــد الغــريب ،وجدنــا هنــاك
تشابه بني مصطلحي )Ironyو ،)Paradoxفقد أكد
(ميويك) أن املفارقة يف نظرالشّ اعر و ال ّناقد االملاين
اوجســت شــليجل ( )A.Wschlegelهــي شــكل مــن
()11
ال ّنقيضــة “”a form of paradox
ويف تتبّعنــا للفظــة ( )Ironyالتــي تعنــي التّه ّكــم
والسخرية ،بدا لنا أن مفهوم املفارقة أع ّم و أشمل من
ّ
الســخرية إال وجــه مــن الوجــوه العديــدة
الســخرية ،فــا ّ
ّ
للمفارقــة ،كــا أ ّن لفظــة ( )Paradoxالتــي تعنــي
ال ّنقيضــة ،تــكاد تكــون أقــرب إىل مفهــوم املفارقــة عــى
أســاس أ ّن داخــل مبنــى كل مفارقــة هنــاك نــوع مــن
التّناقــض.

ثالثا – املفهوم املعريف ال ّنقدي للمفارقة

يق ـ ّر ميويــك -أشــهر داريس املفارقــة -بصعوبــة تعريــف
املفارقــة ،و ش ـ ّبه محــاوالت تعريفهــا مبحاولة(مللمــة
الضّ بــاب) ويقــول مؤكــدا ذلــك“ :لــو اكتشــف امــرؤ يف
نفســه دافعــا إليقــاع امــرئ آخــر يف اضطــراب فكــري
ولغــوي ،فلــن يجــد خــرا مــن أن يطلــب إليــه أن يــد ّون
يف الحــال تعريفــا للمفارقــة )12(”.فأمثلــه املفارقــة عــى
اختــاف نوعهــا ،ال تشــبه بعضهــا بشــكل كبــر ،بــل إ ّن
هنــاك مــن املواقــف والبنــى ال ّنص ّيــة مــا يعتــره البعــض
مفارقــا ،و يعتــره آخــرون مـ ّـا ال يقــع يف بــاب املفارقــة.
واملتتبّــع لتطــور داللــة مصطلــح املفارقــة يف األدب
و نقــده ،يجــد أنّــه مفهــوم يف حالــة تطـ ّور مســتم ّر “فقــد
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مفهوم املفارقة وجتلياتها يف ّ
التاث ال ّنقدي العربي
أ .صليحة سبقاق

ماجستري النقد املعارص وقضايا تحليل الخطاب ،الجزائـ ــر

مقدّ مة

ـى املفارقــة يف مظاهــر عديــدة ،ترتبــط بالوجــود
تتجـ ّ
واإلنســان واملجتمــع ،وتــرز يف زوايــا التّناقــض والتّضــاد
بــن عنــارص كان ينبغــي أن تكــون متوافقــة ،فتُظهــر لنــا
املوقــف عــى عكــس حقيقتــه ،حيــث يختلــط العبــث
والصــدق مــع الكــذب ،وهــي تتّصــل يف كثــر
مــع ال ّجــد،
ّ
والســخرية ،و ترتكــز عــى كونهــا
مــن أشــكالها بالتّه ّكــم
ّ
يجب أن تجعل ُمســتقبلها يؤمن باالختالف والتناقض
حتى وإن استنكر ذلك يف بداية األمر” فاملفارقة تقوم
عــى اســتنكار االختــاف والتّفــاوت بــن أوضــاع كان مــن
شــأنها أن تتّفــق وتتامثــل ،أو بتعبــر مقابــل تقــوم عــى
افــراض رضورة االتّفــاق يف واقعــة االختــاف”( ،)1وقــد
لخّص الدكتور حسني عبد الجليل يوسف رؤية شاملة
للمفارقة بقوله ”:أ ّن املفارقة هي جوهر الحياة ،وتقوم
عــى إدراك حقيقــة أ ّن العــامل مــن جوهــره ينطــوي عــى
تضــا ّد ،وانتهــى إىل أ ّن املفارقــة نظــرة إىل الحيــاة تــدرك
أن الخــرة عرضــة إىل تفســرات ش ـتّى ال يكــون واحــدا
الصحيــح ،وتــدرك أن وجــود التّنافــرات معــا،
منهــا هــو ّ
()2
جــزء مــن بنيــة الوجــود” وهــي رؤيــة تؤكــد أ ّن طــريف
املفارقــة (صانعهــا ومتلقيهــا) يتّفقــان مســبقا عــى
أن جوهــر العــامل مــن حولهــا ينطــوي عــى تضــا ّد ،وأن
الوجــود بأكملــه ال يتح ّقــق إال بوجــود الّتنافــرات.
وقــد ذهبــت ال ّدكتــورة نبيلــة ابراهيــم إىل اعتبــار
أ ّن الوجــود عــى ســطح األرض ابتــدأ مبفارقــة هبــوط
سيّدنا آدم وزوجه حواء من الج ّنة ،إذ تقول“ :بدأ وعي
قصــة آدم وحــواء
قصــة الخلــقّ ،
اإلنســان باملفارقــة مــع ّ
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يف الج ّنــة وهبوطهــا منها...الثّمــرة بــدت لهــا آنــذاك
جميلــة وحلــوة ،فلـ ّـا صــدر األمــر بالتّحريــم ،كان البـ ّد أن
ينتقل فكر اإلنسان األ ّول إىل أ ّن الثّمرة الجميلة الحلوة
قبيحة وكريهة ،وهذه هي املفارقة األوىل وهي الخلط
بــن القبــح والجــال )3(”.وتؤكّــد أيضــا أ ّن هــذه املفارقــة
تح ّققــت مــن خــال اللّغــة ،فبالعــودة إىل قولــه تعــاىل
يف ســورة البقــرة:
َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ
“وقلنــا يــا آ َدم اســكن أنــت وزوجــك النــة
َ ً َْ ُ
َُْ َ َْ َ َ
َُ َْ
َوكل مِنهــا َرغــدا حيــث ِشــئتما َول تق َرب َــا هــ ِذه ِ
َ َّ
َّ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َّ ُ َ
الظالِم َ
ــن ( )34فأزلهمــا
الشــج َرة فتكونــا َ مِــن
ِ
َّ َ َ
َُْ
َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
الشــيطان عنهــا فأخ َرجهمــا مِمــا كنــا فِي ـ ِه َو َقلنــا
ْ
َْ ُ ُ ْ ْ
َ ُ ٌّ َ َ ُ
ْ ُ
كـ ْ
ـم ِف ال ْر ِض
ـض عــدو ول
اهبِطــوا بعضكــم ِ َلعـ ٍ
ُ ْ َ َ ٌّ َ َ َ ٌ َ
ِــن (”)35
ح
ل
مســتقر ومتــاع إ ِ
ٍ
ـن لنــا أن املفارقــة حــدث أزيل وأ ّن صيــغ األمــر
يتبـ ّ
جســدتها.
وال ّزجــر هــي التــي ّ
كــا ذهــب ال ّدكتــور نــارص شــبانة إىل التّأكيــد بــأن
مه ّمــة اللّغــة صــارت أكــر تعقيــدا ،و صــار لزامــا عليهــا
أن تنفلــت مــن قيــود املعنــى لتحقيــق رشوط التلقــي،
“فــكان البـ ّد مــن انفصــال آخــر و حاســم هــذه املـ ّرة ينــأى
باللّغــة متامــا عــن التّبعيــة للمعنــى ،بــل قــد يصــل األمــر
بهــا إىل أن تكــون نقيضــا مبــارشا للمعنــى يف بعــض
األحوال ،و هو ما طفق يربز يف مصطلحات و مفاهيم
كاملفارقــة”( )4و قــد أورد نــارص شــبانة لتوضيــح جــدوى
االنحراف الّلغوي يف املفارقة ،مثاال طريفا و كافيا يف
نفس الوقت إلبراز ذلك ،فقد وقف ال ّناقد عىل إعالن
يف جريدة مكتوب يف رأسه(ال تقرأ هذا اإلعالن) ،وهي

املصادر واملراجع
 .1ارســطو ،طبیعیــات ،ترجمــة :فرشــادی ،مهــدی1363( ،ش)،،
تهــران :امیرکبیــر.

 .8دي سوســیر ،فردینانــد ،علــم اللغــة العــام1985( ،م) ،ترجمــة:
د .یوئیــل یوســف عزیــز ،بغــداد :دار الشــؤون الثقافیــة العامــة،

 .2أرســطو ،علــم الطبیعــة1935( ،م) مرتجــم :احمــد لطفــی الســید،

طبعــة آفــاق عربیــة.

 .3األســطة ،عــادل ،أدب املقاومــة مــن تفــاؤل البدایــات إلــی خیبــة

فضائيل ،ســودابه ،تهران :جیحون.

 .4بــارش ،غاســتون ،جاملیــات املــکان1980( ،م) ،ترجمــة :غالــب

واالجتــاع ،بیــروت ،صیــدا :منشــورات دار املکتبــة العرصیــة.

 .5حســنی محمــود ،بنــاء املــکان فــی سداســیة األیــام الس ـتّة ألمیــل

کتاب العرب.

القاهــرة :دار الکتــب املرصیــة.

النهایــات2008( ،م) ،دمشــق ،مؤسســة فلســطین للثقافــة.

هلســا ،بغــداد :دار الجاحــظ للنــر.

حبیبــي ،مجلــة «عالمــات يف النقــد» النــادی األديب بج ـدّة،

مــج ،10ع ،34شــعبان 1420ه.

 .9شوالیه ،ژان وآلن گربران ،فرهنگ منادها1387( ،ش) ،مرتجم:
 .10عبــد الــرزاق مســلم وماجــد ،مذاهــب ومفاهیــم يف الفلســفة
 .11ع ّزام محمد ،تحلیل الخطاب األديب ،)2003( ،دمشق :اتحاد
 .12کنفانــی ،غســان ،األدب الفلســطیني املقــاوم تحــت االحتــال،
( ،)1968بیروت ،مؤسســة الدراســات الفلســطینیة ،ط.1

.6حســین ،خالــد حســین1421( ،ه) ،شــعریة املــکان يف الروایــة

 .13النصیــر ،یاســین ،إشــکالیة املــکان يف النــص األدبــی ،بغــداد:

 .7دکارت ،رنــه ،اصــول الفلســفة ،1371 ،ترجمــه منوچهــر صانعــی

 .14مونيس حبیب ،فلســفة املکان يف الشــعر العربی،)2001( ،

الجدیــدة ،الریــاض :مؤسســة الیــان.
درهبیــدی ،تهــران :منشــورات الهــدی.

دار الشــوؤن الثقافیــة العامــة ،د.ت.

دمشــق :منشــورات اتحاد کتاب العرب.
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األمکنة الدالة علی
التفاؤل والحریة
البید -حقول
السنابل -الجداول
– مسکب الورد-
املکان البعید -خلیج
الزمان -القطب-
التالل -الرتاب-
السفن -مدینة
األشواق -قناطر-
بیادر -البادیة-
الضفة -ماء املحیط-
الصحاری -بین
السامواتواألرض
 -الطائرة-املحیط

األمکنة الدالة علی
الثورة

األرض -مهدک -تحت الیابسة -لحدک -تحت الرماد -مرسی
الصواریخ -وکالة غوثک -جنة أرضیة-
الرماد-طرق الوطن-
املقاعد -مستنقعات -خیام التخلف-
البالد-الرب والبحر-
املحافل -القرار الصغیر -املحکمة-
البیت–العراق-أرض
القبور-تحت األنین -الدغل -أوانی
بابل -برج بابل-فوق
الخزف -املقهی -رشفة األکادیمیا-
الجبال -ساحة
سطح البیت -مخترب البحث -املقعد
األفعوان -املعابد-
قمة الربج -قمة األرض -الجامعی -سیناء -النیل -شاشة
شاطئ السخط -أنت التلفزیون -علی صفحات البخار -فوق
املرایا-يف أعايل العذاب -جبال
الکهف-الرشایین
الجلید -ال فلکَ  -املقابر -أرض کافرة-
الثائرة-

فنالحــظ أن األماکــن الدالــة علــی التفــاؤل والحریــة
والتبشــیر بنهایــة تحمــد عقبــاه ،ال تتجــاوز عرشیــن مکانـاً
واألماکــن التــي تحــض علــی الثــورة وتوحــي بتجــذر فکــرة
الثورة-البطــل فــی نفســیة الشــاعر التتعـ ّدی مثانیــة عــر
مکان ـاً ،ولکــن األمکنــة التــي تــي بالقنــوط والســجن
واألرس تنــوف علــی أربعیــن مکان ـاً قیاس ـاً إ لــی الجــو
الجنــايئ الــذي تــري نغامئهــا يف عــروق القصیــدة.
وهــذا األمــر مــن وجهــة النظــر الســیمیائية والنقد یــة
تـ ّ
ـي الشــاعر الالواعــي مــن قضيــة البطــل
ـدل علــی تخـ ّ
املثــايل والقنــوط مــن الثــورة وتقدیــم األرواح دون أن
یرافقهــا الوعــي الشــامل يف الوطــن العــريب .فاألماکــن
ال تــرد ذکرهــا فــی النــص الشــعري إال لتحمــل يف طیاتهــا
املغــزی الــذي یــو ّد الشــاعر البــوح بــه.

النتیجة

 .1یجري الشاعر کالمه عن البطل علی رقعة فصیحة
ومتنوعــة مــن األمکنــة التــي تلعــب دورا ً رئیس ـاً يف
تصویــر املشــهد وتجســیم رصاع البطــل مــع ذاتــه و
106

األمکنة الدالة علی القنوط
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األمکنة الدالة علی
األرس والسجن
خلف الشبابیک-
السقف-تحت حزام
املدیر-تحت حذاء
املدیر-الجیوب-
خلف الزجاج -
جسمک -حاممک-
املصانع -کهف
الجبال -الحاجز
العسکری-
القباب -املشاجب-
املرتاس -السجن

مــع واقــع مجتمعــه.
یقیــم الشــاعر جدلیــة بیــن الزمــان واملــکان ،تتــرب
مــن البدایــة حتــی النهایــة ،فبذلــک یتحــول البطــل
والوجــود إلــی حرکــة مــن التح ـ ّول الــذي ال یتنهــي.
لألماکــن داللتهــا الخاصــة مبراحــل حیــاة البطــل ـ
الشــاعر وبقیــم الهو یــة التــي کان یعــاين همومهــا.
هنــاک تقابــل وتضــاد يف القصیــدة بیــن املقاطــع
التي تص ّور البطل وهمومها الذاتیة وبین املقاطع
التــي تص ـ ّور الواقــع املوضوعــي ،وللمــکان يف کل
املشــهدین داللــة خاصــة ،ففــي مشــهد البطــل
یتخــذ املــکان طابعــا خیالی ـاً ،ويف مشــهد الواقــع
یتخــذ طابعـاً موضوعیـاً .ورصــد ظاهــرة املــکان فــی
کال املشــهدین یکــون ّ
أدل علــی هــذا األمــر.
ینهي الشاعر نهایة مطاف البطل غیر املستقر يف
ثــاث أمکنــة بعینــه ،البیــت والســجن والقــر ،مــا
یعنــي بــأ ّن بطلــه مل یعــد مــن هــذه الرحلــة املضنیــة
إال بالعودة فحسب ،من دون کسب ،فانعزل يف
األرض وحیــدا ً حزینـاً.

الحرکة التي تنتاب مشاعر البطل يف املکان ،وامتالک
الشــاعر لوعــي مــا باملــکان یعنــي أنّــه یفعــل فیــه فع ـاً
خالق ـاً ،فیجــد يف البطــل صــورة الکهــف داللــة علــی
األمــان والثبــات واملــأوی ،ولکــن هــذا الکهــف یتهــاوی
بفعــل الــزالزل .هنــا یحشــد الشــاعر األمکنــة لتصویــر
دینامیکیــة رصاع الــذات والتــي لــه أبعــاد کونيــة مختلفــة،
فــری «الرباکیــن» ،الرمــز املــکاين لشــدة وعنــف الثــورة،
و«الرشائیــن الثائــرة» داللــة علــی فعــل البطــل یجــري
کالــدم يف عــروق الوطــن ولــه فعــل اإلثــارة التــي تجتــث
کل مــا یعــرض أمامهــا.
ّ

کل مقطــع ،املــايض
باإلضافــة إلــی اقرتانــه بالزمــان يف ّ
أو املســتقبل ،وهنــا یقــرن الطائــرة باللیــل ،أي املکانیــة
بالزمانیــة ،فاللیــل رمز«للتفــوق علــی الزمــان ،والحصــول
علــی األبدية»(شــوالیه ،ژان ،ج )30 ،4والطائــرة رمــز
«لالرتفــاع عــن األرض والحریــة النفسية»(شــوالیه ،ژان،
ج )603 ،5وهنــا یتالقــی الزمــان واملــکان ،ويف ذلــک
وکل مــن
استکشــاف للمصیــر الــذي یواجهــه البطــل ّ
یســلک طریقــه ،فهــذا املصیــر یقلعنــا مــن التعلّــق
باألحــام والعیــش علــی أرض الواقــع ویقــذف بنــا فیــا
وراء امللمــوس:

وتنهض فيك الزالزل .أنت هو الكهف .أهلك
...بني خمود الرباكني فيك .وبني
رشايينكالثائره

وتسقط طائرة يف الهزيع األخري من الليل
ألنك شخص غريب عيل هذه الطائره

وال نعــدم وجــود الرمزيــة يف «املشــاجب» کمــکان
لتعلیــق األلبســة ،والشــاعر علــی وعــي مبــا یفعلــه
باملــکان ،انطالق ـاً مــن العالقــة التــي یقیمهــا بینــه وبیــن
داللتها يف الذات البرشیة ،فهذا املکان یمثّل معادالً
موضوعیاً لنهاية البطل الذي کان یعاين من رصاع بین
وربا نوع من
أفکاره وأحالمه ،يف إقامة نوع من السالم ّ
العالقــة الســلمیة ،یــؤرق فکــره و جســمه دون أن یهتــدي
إلــی طریــق ،ویالزمــه الشــاعر باملشــنقة:
وتعرف كل املشاجبياقة حرسته املتعبه
...وربطة عنقك أنشوطة املشنقه
فطریــق النجــاة الوحیــد للبطــل یکمــن يف صعــود
املشــنقة التــي تــراءی لــه مــن قریــب ،هنــاک تصطــرع
األحــام يف ذات الشــاعر حــول مــا یصبــو إلیــه مــن
تســامح ونبــذ للحقــد تجــاه املبغضیــن ،ویختــي يف
مرتاســه الضیق ،وهذا أرقی تعبیر یعکس غربة الشــاعر
املکانیــة واغرتابــه النفــي عکس ـاً بلیغ ـاً ،مــا یوحــي
مبدی العالقة الحمیمة بین املکان وبین اإلطار الفکریة
للشــاعر ،وقــد ولّــد هــذا عالقــة مجــردة مــع املــکان،

وانســجاماً مــع تســجیل لحظــة البطــل التاریخیــة
والحاســمة ملصیــرة ،ینهــي الشــاعر کالمــه عــن البطــل
بالســقوط علــی متنهــا يف هــزء اللیــل ،ملقی ـاً مصیــره
إ لــی العــدم ،خا مــد ا ً ها مــد ا ً ،وقــد ل ّخــص الشــاعر
تجــوال البطــل فــی األرض فیــا بیــن ثالثــة أمکنــة ،البیــت
والســجن والقــر-األرض ،یتخــذ األرض مــاذه األخیــر
حزین ـاً ووحیــدا ً.
ونهايــة املطــاف نشــر إلــی أنــه قــد ورد املــکان
مبختلــف مســمیاته  110مــرات فــی القصیــدة مــن
مجموع  2728کلمة وإذا استثنینا الحروف تبقی لدینا
 2328کلمــة ،وال یخلــو أي مقطــع مــن مقاطــع القصیــدة
مــن ذکــر املــکان وکثیــرا ً مــا یتجــاوز ذکــر املــکان يف کل
مقطــع اثنیــن أو ثالثــة ،وکثیــرا ً مــا تــرد بقیــة الــکالم وصفـاً
للمکان أو توصیفاً له .وهنا قمنا برسم خریطة احصائیة
لتعــداد األمکنــة الــواردة فــی القصیــدة للتدلیــل علــی
متســک الشــاعر وقناعتــه بــأ ّن التضحیــة واالستشــهاد
ّ
هــا الطر یــق الصحیــح أو النا جــح يف ســبیل نجــاح
القضیــة ،أو أنهــا هــی األخــری ال تنفــع کثیــرا ً:

جملة كرياال
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البطــل النفــي ،فاألماکــن تحمــل هنــا داللتهــا الخاصــة
فــی تجســید هــذ البعــد الطوبــاوی للبطــل الــذي یرتفّــع
عمــن حولــه بدرجــات وهــي قیاسـاً مــع النــاس کــا الق ّمــة
عنــد أســفل التلّــة.

املکان والوطن (املحطة األخرية)

یلعــب الوطــن دورا ً محوری ـاً يف بنیــة القصیــدة ،وقــد
تجلّــی يف املشــهد التــايل يف صــورة الحبیبــة «لیلــی»،
وخالف ـاً آللیــة الشــاعر يف القصیــدة والتــي کان یرجــع
دوم ـاً إلــی الــوراء ،هنــا یقفــز الشــاعر إلــی األمــام بدافــع
آلیــة اإلســتباق ،فیقیــم جدلیــة زمانیــة مکانیــة بیــن موعــد
الحــب والوطــن ،فیرهــن خــاص الوطــن بتقدیــم الجبهــة
العاليــة کرمــز للعــزة والرتفــع عــن االستســام ،ففــي بوتقــة
الحــب والتضحیــة فقــط یتس ـ ّنی الخــاص للوطــن.
ولک ـ ّن الحا جــز العســکري یقــوم حجا ب ـاً دون تحقیــق
أمنیــة البطــل لتقدیــم روحــه دفاع ـاً عنــن قضیتــه ،کأنّــه
«اإلنسان الوحید الذط یواجه منفردا ً تحدیات داخلیة
وخارجیــة ویعقــد العــزم علــی املــي مبعرکتــه إلــی
النهایة»(کنفانــی ،غســان:)44 ،
هناك! عىل سطح ليالك!
قناصة معجبون بليالك
لكنهم يرقبون قدومك
يف موعد الحب والفن
وهم معجبون بجبهتكالعاليه
يؤجلك املوت .لكن ملويت جديدي عىل
موعد الحب
ويف املشــهد التــايل الــذي ینکمــش الشــاعر علــی
نفســه ،تقــرن األما کــن بصــور الخیــال ،وتتح ـ ّول يف
لوحــات البطــل إلــی شــاهد علــی الــذات وأحالمهــا
املکبوتــة وذکریــات وأشــواقها ،وتتم ّحــی هنــا حــدود
الزمــان وا ملــکان وتختلــط املکانیــة والزمانیــة وتســیر
الشــاعر مــن ا ملــايض إ لــی الحــارض واملســتقبل،
104

ا حیمسل»ًانزح ءاملا نم ّدشأ« ةدیصق يف ناكملا ُتالالد

فیلتقط الشاعر يف لوحة الذات-البطل من العالمات
املکانیــة مــا یـ ّ
ـدل علــی فکــرة األمــان ،حیــن یجعــل البطــل
یســیر فــی فضــاء الســفن اآلهلــة ويف مدینــة األشــواق
الفاضلــة ،ويف األحــام القدیمــة للبلــد املحبــوب فــی
قبابهــا وقناطرهــا کمظهــران لألمــن والتســر مــن األمطــار
واملخاطــر ،وفــی بیــادره کرمــز للخیــر والربکــة:
كانت بالدى .وكانت قباب .وكانت قناطر
وكانت خيول .وكانت صبايا ..وكانت بيادر
ولک ّنــه رغــم تنک ـ ّره للحــرب ،تنتابــه الذکریــات بصــور
مــن الخــوف والکراهیــة يف تذکیرهــا بصمــت الطفــل
العجوز والشیخ الذي ید ّوی فی املقابر ویلقي بظالله
الثقیلة علی ذات الشــاعر ویثیرها مرة أخری ،فاملقربة
وعذابهــا وصمتهــا توقــد عــذاب البطــل وتســتفز عزمهــا.
فالجدلیــة قا مئــة يف رصاع ا لــذات مــع نفســها يف
ـب ،وهــذه الجدليــة
الکراهيــة تجــاخ املبغضیــن أو الحـ ّ
قا مئــة علــی محــور ا ملــکان ،البیــت ومفاتیحــه التــی
ته ّدمــت بفعــل صورایــخ العــدو ورصاصاتهــا ،والقلــب
ومفاتیحهــا التــي امتــأت حنق ـاً عنــد مواجهــة أنقــاض
مالعــب الصبــی ،ویبــدو أن الجدلیــة انتهــت لصــاح
القلــب ونســی الشــاعر أحقــان املاضــة ،وتتجلّــی هــذه
الجدلیــة علــی محــور البلــد -ا ملــکان ،فتطفــو علــی
ســطح املــکان عنارصهــا املوحیــة «الزیتونــة ،أرز ،الــورد،
النخلــة» ،وتســد البطــل مشــاهد األمــن واالســتقرار،
رة باالعشــاب،
فهــو یتــوق إلیهــا فتجذبــه الباديــة املخـ ّ
کرمــز لألمومــة لــدی العــرب ،والضفــة کمــکان للتطهــر
والتخلّــص مــن أضغــان املــايض ،وهنــاک یقیــم الشــاعر
جدلیــة تناقــض بیــن الشــاطئ-النهر ،وبیــن الشــاطئ
الخیايل مکان السخط والغضب والحقد ،فهذا یمحو
جمیــع مــا یملکــه العــرب مــن «املحیــط ،مــاء الخلیــج،
رمــل الصحــاری» ففــي املــکان تکــون الحرکــة والتغییــر
وکل مــا يف املــکان يف
و«کل األشــیاء هــي يف املــکان ّ
ّ
ري الشــاعر
حرکــة» (أرســطو ،1935 ،ج )233 ،1وی ـ ّ

بین «ذراعی فرید» أو بین «العصافیر والریح» ،فتصویر
تجســد يف الواقــع الجدلیــة
الذکریــات علــی الشاشــة
ّ
القامئة عند الشاعر بین املايض والحارض يف وجدان
الشــاعر ،دون أن یهتــدي إلــی طریــق لتهدئــة أوارهــا:
وقلبك يخفق بني العصافري والريح.
ما يحدث اآلن
ال يحــدث اآلن .عــرض جديــد لفيلمــي
لقلب
قديم عىل شاشة ا
تصـ ّور األمکنــة بوضــوح ذات البطــل الفاعلــة واآلیلــة
آن ـاً فآن ـاً إلــی االنهیــار ،مــن حیــث احتوائهــا علــی رمــوز
التح ـ ّول والــزوال ،فهنــاک أرضيــة خیالیة-نفســیة تنبثــق
منهــا أمکنــة مثــل «علــی صفحــات البخــار» « فــوق
املرایــا» «جــدران حاممــک الضیقــة» «فــوق البخــار»
«رضیحــکَ » ،فتتن ـ ّوع صــور املــکان تبع ـاً ملــا ترمــز إلیــه
يف أغوار الذات الصفیحة ،وملا تکشف عنه من عمق
املأســاة العمیقــة علــی أرض الواقــع ،فنفســیة الشــاعر
محطّمــة متام ـاً ،فــا یبــر نــورا ً لیهتــدي بــه:
وتكتب باملشط شيئا عيل صفحات البخار
تراك تدون فوق املرايا وصيتك املقلقه؟
 ...وترسم فوق البخار رضيحك؟
یعــود البطــل فینمکــش مــرة أخــری علــی نفســه،
فیحلّــق يف الرؤیــا واألســطورة ،فیتجلّــی لــه أســطورة
«سیزیف» يف أعالی العذاب ،الذي ق ّدر له اآللهة أن
یحمــل الحجــارة الثقیلــة علــی ظهــره وصــوال إلــی الجبــل،
فلــم یکــد یصــل إلــی القمــة ،حتــی تســقط مــن ظهــره إلــی
األســفل ،فیرجــع لیأخذهــا مـ ّرة أخــری ،فالشــاعر ینصــح
البطــل أن ال یک ـ ّرر حامقــة ســیزیف ،وأن ال یح ّمــل علــی
نفســه مشــقة إصــاح األمــة ،واملــکان یلعــب هنــا الــدور
الرئیــس فــی تجســید هــذه البیئــة ،فتواجهنــا «صمــت
املعابــد» «باحــة الــرج» «قمــة الــرج» «مرســاک لیــا»
«خلیــج الزمــان» «مرســی الطلــول» ،یخلــق الشــاعر عــن

الخاصــة
طر یــق الکلــات مکا ن ـاً خیالی ـاً لــه مقوما تــه
ّ
وأبعــاده املتمیــزة ،و إن «إضفــاء صفــات مکانیــة علــی
األفــکار املجــرد یســاعد علــی تجریدها»(محمــد ع ـ ّزام،
2003م ،)162 ،فهناک أیضاً نری الجدلیة بین الزمان
واملکان قامئة ،ورجع الشاعر إلی األسطورة واستخلص
فیه إیقاع الزمن وم ّد صلة بینها وبین مأساة الحیاة ،يف
حیــن تکــون أســطورة ســیزیف دلیــل الخصــب والتجـ ّدد،
فهــذا یســمی الزمــن الکــوين ا لــذی یتمیــز بالتکــرار
والالنهایــة ،والــذی «یســود األســاطیر التــي ترمــز إلــی
تج ّدد الحیاة وانبعاثها»(عزام ،محمد2003 ،م:)161 ،
كام ينبغي .ال تكرر حامقة! «سيزيف»،
قف يف أعايل العذاب
حزينا .قويا كصمت املعابد
تظهــر الکثافــة املکانيــة الخیالیــة أو الهروبيــة يف
الحدیــث عــن القطــب والجلیــد املرتاکــم علیــه ،ودخــان
املصا نــع والتســبب بــاألوزون والجبــال وجلید هــا
املتهاوي ،ووقوف البطل علی قمة الجبل مستیئاً من
فلک نوح ،ث ّم علی ق ّمة املوت ،فیجري الحدیث عن
محنة القطب ،فجمیع املؤرشات املکانیة تص ّور حرکة
االضمحــال ومتثــل مأســاویة املصیــر ویــأس البطــل مــن
الواقــع املــزري ،فالواقــع قــد ران علیــه الجمــود والــرودة
والضبابیــة ،والتــايش ،وتســوق جمیــع املــؤرشات نحــو
نهایــة التفــکک والتشــتت ،ویــأيت هــذا التــايش مــن
داخلهــا وحالتهــا النفســیة املســترشیة يف أوصالهــا،
نتیجة النحالل املجتمع واستبدال قیمها التي شکّلتهم
علــی شــاکلتها .والبطــل يف مواجهــة هــذا الواقــع األلیــم
ال یسعه إال الهروب إلی «قمة األرض»« ،قمة املوت»
«کهــف الجبــال»« ،صخــر التــال»« ،قلــب الــراب»،
والشــاعر «علــی الرغــم مــن الســواد املحیــط مــازال
متفائــا ،ومازالــت روحــه ممتلئــة ارصارا ً وقــدرة علــی
الفعــل»(أدب املقاومــة2008 ،م )163 ،فیحتفــی مــرة
أخــری باملــکان الخیــايل بوصفهــا رمــوزا ً دالــة علــی اتجــاه
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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فالجدلیــة مازا لــت قا مئــة هنــا بیــن ا ملــايض األلیــم
والواقــع امل ـ ّر ،ویتجلّــی يف قــول الشــاعر:
وها أنت خلف الزجاج املصفح .مقهاك سيارة
...وليل سميك يحارص أقامرك
الخارسه وأیامک الخارسه
يف املشهد التايل ینزل الشاعر من ساحة الخیال
إلــی الواقــع األلیــم مــرة أخــری فیواجهــه القنابــل تهــوي
علــی ســاحة البیــت فتنکــر النوافــذ وتتالشــی حــدود
الخیــال ویجــد البطــل نفســه يف معمعــة الحــوادث:
وتهوي النيازك يف ساحة البيت.
تحفر يف مسكب الورد
قربا .وتهتز جدران بيتك خوفا.
لغريك ما يرتاءى عىل رشفة األكادمييا
ومخترب البحث
واملقعد الجامعي الوثري
فاألمکنــة تلعــب هنــا الــدور الرئیــس يف البــوح عــن
مأســاة الشــاعر ،خاصــة یتــم اختیارهــا بنــاء علــی وقعهــا
النفــي وصلتهــا بالــذات البرشیــة ســلباً أو ایجاب ـاً،
ویقرنهــا الشــاعر بحزمــة مــن الــدالالت ،فســاحة البیــت
کمــکان لطلــب الــدفء والحريّــة ک ـ «أولــی األمکنــة التــی
تدشّ ــن قیــم األلفــة لــدی الکائــن اإلنساين»(حســین،
خا لــد حســین ،)336 ،فحلــول الد مــار فیهــا یعنــي
تــايش الشــخصیة اإلنســانية وفقــدان الهویــة النفســیة
والثقافیــة لإلنســان .وســخریة الشــاعر مــن بحــوث تجــري
يف رشفــات األكادمييــا ومختــرات البحــث ،واملقاعــد
الجامعیــة ،تــأيت کرمــوز النشــغال األمــة التــي انســلخت
مــن هویتهــا وثقافتهــا ،مبوضوعــات ال تغنــي وال تســمن
مــن جــوع ،یســتطرد الشــاعر يف نبــش ذاکــرة التاریــخ،
فیحشد رموزا ً تاریخیة لها داللتها املوحیة التي تتع ّدی
مجــرد کونهــا أمکنــة فارغــة ،فیــر ّد ذکــر «ســیناء» بداللتهــا
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التاریخیــة الواســعة مجــاالً لتجلّــی الــرب ملوســی ومــا
یکــون لهــا مــن داللــة لــدی العــرب واملســلمین ،تکــون
قــد تفر ّغــت لــدی العــرب مــن هویتهــا ،فلــم یتبـ ّـق منهــا
إال طــرح األســئلة الدارســیة لطــاب الجامعــات ،ویقرنهــا
الشــاعر برمــز مکانــی آخــر ،هــو النیــل ،کمجلــی لقــدرة
مــر وثورتهــا ،فــکان املرصیــون یق ّدمــون لحــم العــذاری
قرابین ـاً لهــا لتفــادی ثورتهــا ،ففــي نظــرة الشــاعر مل تعــد
القرابین والتعلّق باألوهام تفید اإلنســان الیو َم ،فالنیل
تعـ ّدت داللتهــا کمــکان واقعــي فاتخــذت بعدا ً أســطوریاً
وخیالیاً فلم یقترص علی أبعاده الهندســیة ،بل تجلّت
فیهــا صــورة الوطــن وصعوبــة منــال األحــام:
فال النيليطلب
لحــم العــذاري .وال الخصــب رهــن
ابتهاال تــك الخاو يــه

املکان والوحدة

ـس
فحیــن یســئم البطــل مــن الواقــع وینتابــه القنــوط ویحـ ّ
بعجــزه عــن دفــع عجلــة الخمــود إلــی األمــام ،یلتجــئ مــرة
أخــری إلــی وحدتــه ،رامــزا ً بذلــک بالوقــوف وحیــدا ً يف
ســاحة األفعــوان:
لتمكث وحدك يف ساحة األفعوان
إن إشــارة دی سوســیر إلــی أ ّن «العالمــة تســتم ّد
قیمتها من مجموع العالقات مع العالمات األخری يف
ـص»(دی سوســیر )133 ،ترشــدنا إلــی الطریقــة التــي
النـ ّ
ـص الشــعري،
بــه تـ ّم اســتخدام األمکنــة وترابطهــا يف النـ ّ
فأمامنــا صــو ٌر مل ّونــة مــن أمکنــة ال يربــط بینهــا إال خیــال
الشــاعر ،فیحتشــد شاشــة التلفزیــون ،کخریطــة مکانیــة
تض ّم بین طیاتها رشیطاً مص ّورا ً من ذکریات وانطباعات
قد حفرت يف ذهن الشاعر ،وتجد طریقها إلی الظهور
علــی شاشــة التلفزیــون ،غیــر أ ّن هــذه الشاشــة ال تصـ ّور
یحس أمام هذا
إال أفالماً قد م ّر علیها الزمان ،والبطل
ّ
املــايض التلیــد بالهشاشــة کأنّــه یلفــض أنفاســه األخیــرة

وکأنــه رمــز محــوري يف هــذا املشــهد لتجســیم عمــق
رسبــت يف أعــاق املدینة-الــدار حتّــی
الفوضــی التــي ت ّ
تحولّــت إلــی «غیــر دار»« .مائــدة الطیبــات» و«أواين
الخــزف» تکثفــان يف هــذا املشــهد داللــة املدینــة يف
التعلّــق باملــادة ،املدینــة التــي یقــوم الشــاعر برســم
رب إ لــی تفاصیلهــا ومــا تقــدم علــی
خرائطهــا بالت ـ ّ
مائداتهــا مــن صنــوف املــآکل ومــا یســتعمل فیهــا مــن
رضوب األواين الخزفيــة کداللــة علــی الهتــام بالزخــرف
والبعــد عــن جوهــر الحیــاة.
يطول ارتباك املؤرخ يف الدغل
...وبضع ضباع تحيط مبائدة الطيبات
یتج ّول الشــاعر يف واقع الحیاة فیقع اختیاره علی
املکان-املحکمــة کمنطلــق للعدالــة فیکثِّــف محوریتهــا
مــرة أخــری للداللــة علــی انتشــار الفوضــی يف األوصــال
الرئیســة التــي یرجــی منهــا تقدیــم العــون وفتــق الرتــق:
وتعقــد محكمــة العــدل ظلــا .عــى بــاب محكمــة
األمــن غــدرا

املکان ليس فلسطني فقط

یهتـ ّم الشــاعر بجدلیــة الزمــان واملــکان لتصویــر الخریطــة
التاریخیــة لحالــة العــراق کوطــن للقهــر والســجود أمــام
الطغــاة والحاکمیــن ،وتتعــدد األماکــن وتتنــو ّع يف هــذه
اللوحــة ،وتبقــی مثیــرة للذکریــات فتتســع حــدود تجربــة
الشاعر وتعامله معها ،فاملخیلة تستدعي فیام یتعلّق
بالبلد/العــراق أرکان التواصــل فتنعقــد هنــا نــوع الصلــة
الحمیمــة بیــن أرکان الخطــاب ،البطــل ،العــراق ،وســواد
ال ّنــاس ،فالقصیــدة تــدور حــول هــذه املحــاور الثــاث،
واملــکان لیــس منعــزالً عــن البعدیــن اآلخریــن ،وقــد تــم
اختیــار الشــاعر علــی أما کــن یســتجیب لهــا الخیــال
لصورتهــا الوطنیــة املمیــزة لــدواع نفســیة وفنیــة أو لــدواع
أخــری ،فــرد موتیفــة املیــاه ،الصحــاری ،الخلیــج ،الرمــل
والنخــل ،ســمک القــرش کنتــاج للبحــر رمــز العطــاء.

مياه املحيط نفاق ورمل الصحاري نفاق
وماء الخليج نفاق .ونفط العروق النفاق
ثــم ینتقــل الشــاعر مــن التصو یــر الواقعــي إ لــی
التاریخــی الخیــايل ،فیقــوم با بــل بتاریخهــا العتیــق
وحوادثهــا الفریــدة کمــرح لهاجــر التــی تاهــت علیهــا
رشدت عن حقول السنابل رمز الخیر والنعمة والرثاء،
وت ّ
وعــن الجــداول نبــض الحیــاة فــی عــروق األرض .یغــرق
البطــل فــی الخیــال فتــراءی أمامــه أشــباح التاریــخ ،بابــل
القدیمــة وقصــة «فاوســت» مــن مــرح التاریــخ مــن
قصــص غوتــه ،کمجلــی للتناهــی فــی الخبــث .فدخــول
هــذه القصــة يأتــی دلیــا علــی اکتســاب الشــعر طابع ـاً
خیالیـاً رصفـاً یخلــو فیــه البطــل بنفســه لعلّــه یســریح مــن
ضغــط الواقــع .فنالحــظ أن الشــاعر یــراوح فیــا بیــن
الواقــع والخیــال ویقیــم نوع ـاً مــن الجدلیــة بیــن املــکان
الواقعــی والخیالــی وکذلــک بیــن املــکان وبیــن الزمــان،
فالعــودة إلــی الــوراء ونبــش الذاکــرة التاریخــة ،ثـ ّم العــودة
إلــی الواقــع ومواجهــة الواقــع املـ ّر یجســد بوضــوح هــذه
الجدلیــة التــی تــری فــی عــروق القصــدة وتســیر جنب ـاً
إلــی جنــب مــع املــکان:
ومن أرض بابل متيض إىل أرض بابل
...يطل من السقف «فاوست»
ٌ
القديم .ويسخر منك

املکان والواقع البأساوي

یعود البطل مرة أخری إلی أرض الواقع ،ولک ّن ال یواجه
الواقــع يف صمیمهــا وال یالمســها بفاجعتهــا ،بــل ینظــر
إلیها خلف الزجاج املصفّح ،مشــکالّ بســیجارته مقهی
داخــل البیــت ،فاملقهــی یکــون مــاذا ً للمضطهدیــن
اجتامعی ـاً وسیاســیاً وللذیــن یعانــون مــن قهــر املجتمــع
واضطهــاده ،ومــن جا نــب آخــر فهــو مــرح للخیــال
واالختــاء بالنفــس ،حیــث یتصاعــد دخــان الســیجارة
فیحجب األیام الخارسة لإلنسان فی ضبابه السمیک،
جملة كرياال
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دون البیت یصبح اإلنسان کائناً مفتّتاً»(بالرش:1980 ،
 )45بعــد انهــدام البیــت أو مبعنــی آخــر بعــد انشــطار
اإلنســان بیــن ذکریــات الطفولــة والهویــة الثقافیــة وبیــن
االنســاخ منهــا ،یتم ّنــی الشــاعر اإلنســان أو البطـ َـل بأنّــه
یســر ّد جمیــع ذلــک ،فیبنــي هــذا األمــل علــی الجدلیــة
بیــن الزمــان واملــکان:
وأوضح من شمس متوز ،لكن نضج السنابل
يختار ميعاده بعد عقم الفصول
و شــهرا فشــهرا .وعا مــا فعا مــا .تحــر املنــاخ
ا ملفا جــي ء ،
إذ «موعــد نضــج الســنابل» و«عقــم الفصــول»
و«شهرا فشهرا» و«عاماً وعاماً» یمثّل الجدلیة الزمانیة
للوصــول والحصــول علــی البــاد أي املــکان ،فهــذه
الجدلیــة بیــن الزمــان واملــکان يف الواقــع یمثّــل جدلی ـ ًة
بیــن هو یــة البطــل يف ا ملــايض وتعلیــق أملــه علــی
املســتقبل الغا مــض.
ويف املشــهد التــايل للقصيــدة یجمــع الشــاعر
حشــد ا ً مــن األمکنــة لرتســیم صــورة البطــل ولرتســیم
صــورة مــن تخلّفــوا عــن نرصتــه ،فیصـ ّور صــورة البطــل يف
ر والبحــر وجســد األرض ویخلــق لهــا مکان ـاً أســطوریاً
ال ـ ّ
فــوق العاصفــة التــي تتشــکل ألجــل البطــل ويف الجهــة
األخــری یحتشــد مختلــف األمکنــة لتصو یــر الجا نــب
املضــاد للبطــل« ،املقا عــد کرمــز للقعــود والتعلّــق
بــاألرض ،والجنــة األرضیــة ،ومســتنقعات األزقّــة ،وتحــت
صفیــع األنیــا ،وبیــن خیــام التخلّــف والجهــل ،املحافــل
وفــی القــرار الصغیــر ،تحــت حــزام املدیــر ،تحــت حــذاء
معــايل الوزیــر» .والشــاعر یحــاول أن یرســم محــددات
مکانیــة کداللــة علــی الصورتیــن :الصــورة املثالیــة لــدی
البطــل والصــورة الواقعیــة علــی أرض الوا قــع ،ويف
الوقــت نفســه یشــیر إلــی أبعــاد زمینــة محــددة لتحدیــد
الخصوصیــة املکانیــة فیــا یتعلّــق بهذیــن البعدیــن،
فلتمثیــل جدلیــة البطــل یقــرن املکانیــة مبلتقــی اللیــل
ر ،ولتمثیــل جدلیــة الجانــب
بالفجــر وملتقــی البحــر بالـ ّ
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ا حیمسل»ًانزح ءاملا نم ّدشأ« ةدیصق يف ناكملا ُتالالد

املضــا ّد ،یقرنــه بالقیــظ والزمهریــر ،فالجدلیــة بین الزمان
واملــکان یســیران جنب ـاً إلــی جنــب مــع تجربــة الشــاعر
ویشــکالن قطــب الرحــی يف القصیــدة:
لهم قصب السبق دون سباقي.
لهم ما تتيح املقاعد
للمقعدين .لهم جنةرحبة
يف الزحام الفقري ويف ورد
مستنقعات األزقّة
لهم أن يكونوا العقارب يف القيظ،
أو أن يكونوا األرانب يف الزمهرير.
لهم زغب القارصات وريش النعام الوثري
...وأنت عىل ملتقى الليل بالفجر .والبحر بالرب
...وفی موعد النجمة الضائعه
یضیع
نداء املؤذن يف جلبة السیر
فالبطل فی املشهد التايل ینزل من العاصفة إلی
النــاس ویعــود إلــی البیــت ،فهــذا یعنــي نزولــه إلــی أرض
الواقــع ،ومایواجهــه لیــس مــاکان منتظــرا ً ،إذ هــو یــکاد
یختنــق مــن زحــام الخالئــق ویشــمئز مــن خیانــة جیــوب
الرئیــس ،وتدخــل هنــا املحکمــة رمــز العدالــة املطلقــة
فــی املجتمــع ،لتکشــف عــن عمــق الفســاد والرشــوی
اللدیــن تــو ّرط فیهــا منفــذوا العدالــة ،فینکمــش البطــل
مجددا ً فی الجدار الذی له داللة أکیدة علی اإلنفصال
من الواقع وسلوک سبیل املقاومة والتضحیة ،خاصة
أنّــه یــری بــأن مــن يقــاوم ذلــک املصیــر ،فعاقبتــه الــراخ
علــی القبــور ،کداللــة علــی عقــم التجربــة وعقم املحاولة
للتصـ ّدی لهــذه املســیرة التــي التبقــي والتــذر علــی مــن
یعــرض طریقهــا.
یق ّدم الشاعر تعریفاً آخر لتصویر هذه األرض التي
شــملها الخــراب وع ّمهــا الفوضــی ،فـ«الدغــل» یتد ّخــل

والتحتيــة للقصیــدة ،بدارســة موضــوع املــکان ورصــد
تطوراتــه وتحوالتــه مــن مجــرد مــکان جامــد إلــی تیمــة
تتع ّدی وظیفتها األساسیة املتمثلة فی اعتبارها مجرد
إطــار ،لتغــدو عنــرا ً لإلیحــاء باألشــخاص والوقائــع و
العنــارص املرتبطــة بــه والذکریــات التــي کان ویکــون لهــا
نــوع مــن العالقــة بینهــا.
فارتبــاط املــکان باملبــدع کان موضــع اهتــام مــن
قبــل األدبــاء منــذ قدیــم الزمــان ،فیتأتّــی اهتامم الشــعراء
الجاهلییــن باملــکان ووقوفهــم علــی األطــال والرثــاء
عليها عالمة منهم علی تجاوز املکان داللته املعهودة
ليقيــم نوعـاً مــن العالقــة مــع املحبــوب و ذکریاتــه .فمــن
هنا تحتل األرض  /الفلسطین مکانة مرموقة يف األدب
العــريب املعــارص ،ســواء عنــد الشــعراء الذیــن وقفــوا
أنفســهم علــی هــذه القضیــة أو عنــد مــن أملــوا بهــا عابــرا ً،
ّ
تحول الکثیر من العنارص يف األرض
تبعا لهذه القضیة
الفلسطينية إلی رموز وشیفرات لها فعل الثورة واإلثارة
والتذکیــر والخلــق.

املکان ،نقطة االنطالق

يعرف من له ي ٌد يف دراسات أدب املقاومة أن «سمیح
القاســم» مــن أکــر الشــعراء بیان ـاً وف ّن ـاً يف معالجــة
القضیــة الفلســطينية ،لیــس فقــط يف تکبیــر صــورة
الفلسطينيني وتصویر معاناتهم ،بل کذلک يف إضفاء
نوع من القيمة الفنية العالية عند التط ّرق لها .فاملکان
بوصفــه محــور القضيــة والقصیــدة الفلســطینیة أو شــعر
املقاومة ،له داللته الفنیة الخاصة يف النص الشعري.
فنحــن أخذنــا قصیــدة طویلــة لســميح القاســم بعنــوان
«أشــد مــن املــاء حزن ـاً» لکونهــا مــن أطــول القصائــد
للشاعر وکذلک من أکرثها قراءة علی شبکة اإلنرتنت،
وکذلــک لکــرة اهتــام الشــاعر مبختلــف األمکنــة يف
هــذه القصیــدة.
تتمثّــل محوریــة املــکان يف هــذه القصیــدة ،برســم
األمکنــة املختلفــة کمنطلــق ملجلــی التجربــة ،فالحرکــة

تبــدأ مــن الیابســة ومــن خلــف الشــبیایک ومــن األرض،
وتنتهــی بالســجن وبالقــر وبــاألرض ،فالیابســة تص ـ ّور
جــدب الحیــاة السیاســیة ولهــا الداللــة علــی الجمــود
کل مــا یبعــث علــی الخــرة والتقــدم ،وخلــف
وفقــدان ّ
الشبیابیک تختزل يف طیاتها کومة من تجارب السجن
والغربــة واألرس داخــل حــدود الزمــان واملــکان ،وهــذا
السجن وهذا الیبس ال یصدران نتیجة للغربة الحقیقة
عن الوطن ،بل إن مصدرهام من األرض /الوطن ،فهام
مــن مهــد الطفولــة ولحــد الذکریــات مــن األرض:
ولدت ومهدك أرض الديانات،
مهدك ،لحدك
ولکــن الشــاعر يف قــرارة نفســه علــی علــم بــأ ّن
امتــاک هــذه األرض حلــم أکــر منــه واقعیــة ،لذلــک
الــکالم علــی البقــاء يف األرض وامتالکهــا یتّخــذ جانــب
الحلم واألسطورة ،فیتح ّدث الشاعر بأن روح املض ّحي
بنفســه یس ـکُن الطّیــر فیرفــرف فــوق الوطــن الغــايل،
متســکاً باألســطورة الســائدة بــأن أرواح املوتــی تســکن
الطیــور بعــد زوالهــا مــن الجســد:
عيل شجر الله .روحك يسكن طريا
يهاجر صيفا لريجع قبل الشتاء مبويت جديدي

املکان وجدلية مزدوجة

فهنــاک یمتــزج املــکان والزمــان لیش ـکّالن مالمــح هــذا
الحلــم أو األســطورة/الوطن ،فوقــت الهجــرة کان زمــن
الصیــف ،ولکــن متــی یتأتّــی لــه الرجــوع؟ لیــس إال وقــت
وســلبت األرض ،فالیتطلّــب
الشــتاء إذ زالــت األحــام ُ
الرجــوع مــن اإلنســان إال الفــداء ،إذ تتّســع الثغــرات يف
البیــت وال تصیــب جــدران البیــت  /الوطــن إال الدمــار
یتمســک صا حــب البیــت إال بالصمــت متتبع ـاً
وال
ّ
مرسی الصواریخ يف ثقوب البیت ،ململامً القتلی يف
أرجــاء املدینــة ،فانهــدام البیــت یعنــي انهــدام عمــر مــن
الذکریــات واآلالم أل ّن «البیــت واحــد مــن أهــم العوامــل
التــي تدمــج أفــکار و ذکریــات وأحــام اإلنســانیة ...فمــن
جملة كرياال
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الطول وال العرض و علی حسب رأی الفالسفة یتح ّدد
معنــی املــکان لإلنســان علــی أســاس مــدی اقــراب
اإلنسان واندماجه معه ،فمنذ القدیم کان العرب یرون
فــی املــکان عنــرا ً لــه القــدرة علــی تحدیــد شــخصیة
اإلنســان ،ومن هنا یکون هذا االهتامم الواســع باملکان
عنــد الشــاعر الجاهلــی ،فإنــه یذکــر أماکــن عــدة ویرســم
خریطــة مکانیــة لســفره أو موطنــه فــی الغربــة والوطــن،
فمــن هنــا الذ یــن یدرســون «الشــخصیة مبعــزل عــن
املکان والزمان ،إنّ ا یسلبونه شطرا ً ذا خطورة معتربةفی
تحدیــد سیامتها»(مونســی ،حبیــب )18 ،2001 ،وقــد
کان البــدوی علــی علــم بــأن للمــکان أثــر وســطوة علــی
اإلنســان ،ومــن هنــا تنشــأ فکــرة الســفر واالنتقــال لــدی
جــه االنســان وجهــة تخلّصــه مــن الضیــق
الجاهلــی فیتو ّ
الــذی یفرضــه املــکان املحــدد علــی اإلنســان ،والرحلــة
هــی التــی توفّــر هــذا االنتقــال ،فالحرکــة والرحلــة إذن ال
تنفیــان املــکان وإمنــا یتأتــی النفــی علــی ســلب الثبــوت
والدوران ،ألن حرکة الزمان تتک ّرر وتدور فی حیز املکان
بانتظام روتینی ،وإذا مل َ
جل االهتامم علی املکان
یول ّ
واقرتنــت اهمیتهــا بالحرکیــة والزمــان وتخففــت ح ّدتهــا
بتعدیــد األمکنــة ،فمــن هنــا تکــون الرحلــة عنــد الجاهــي
دلیـاً علــی الحریــة واالنعتــاق وتفتّــح الخیــال البــري.
إن الزمــان واملــکان هــا العامــان األساســیین فــی
تحدیــد معــامل األثــر األدبــی ســواء فــی الشــعر أو فــی
النــر والروایــة .فلهــا األثــر البالــغ فــی تحدیــد شــخصیة
األدیــب وتوجیهــه الوجهــة اإلنســانیة ،فهنــاک عالقــات
متداخلــة بیــن الزمــان واملــکان فکالهــا وجــه للکــون
ویؤثــران فیــا بینهــا ،وإن کان اإلنســان یعیــش فــی حیّــز
محــدد مــن املــکان ،لکـ ّن ســیطرة الزمــان علیــه أکــر .یــری
الدکتور حسنی محمود أن تجسید املکان یختلف عن
تجســید الزمــان ،إذ إن املــکان یمثّــل الخلفیــة التــی تقــع
فیها األحداث ،أما الزمن فیمثّل هذه األحداث نفسها
وتط ّورها ،فإذا کان الزمان یمثّل الخ ّ
ط الذی تسیر علیه
األحداث ،فإ ّن املکان یظهر علی هذا الخط ویصاحبه
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ویحتویه(انظر :محمود حسنی )195 ،1420 ،واملکان
املتخیــل يف األدب ال یتمتّــع فقــط ببعــده الهنــديس
وحســب ،بــل هــو مــکان یعیشــه اإلنســان لیــس فقــط
بشــکل موضوعــي فحســب ،إمنــا مبــا يف الخیــال مــن
قــدرة علــی التص ـ ّور ،خاصــة أن الخیــال یقــوم بتکثیــف
املــکان لیشــکل ح ّیــزا ً لحامیــة اإلنســان أو إلثارتــه ســلبیاً،
فهذا املقال یتالئم إلی ح ّد ما ،مع قول دکارت الذی
أســلفنا اإلشــارة إلیــه ،بــأن األشــیاء ال یتـ ّم إدراکهــا إال فــی
حیّــز املــکان.
فاملــکان عنــر مهــم وشــفرة مــن شــفرات العمــل
األدبــی والشــاعر عنــد توظیفــه یقیــم صلــة بینــه وبیــن
الزمــان لیتأتّــی لــه ارتبــاط اإلثنیــن بالحرکــة والتط ـ ّور،
ویقــوم بالتالــی بإضفــاء املشــاعر واإلنفعــاالت علــی
املــکان لیتّســم بالحیویــة والنشــاط اإلنســاين ،وشــاعرنا
ســمیح القاســم مــن أکــر الشــعراء اهتامم ـاً بجاملیــات
املــکان ،ومــر ّد اهتاممــه باملــکان ینبــع أساسـاً مــن إیامنــه
بــأ ّن «العمــل األدبــی حیــن یفقــد املکانیــة ،فهــو یفقــد
خصوصیتــه ،وبالتــايل أصالته»(باشــار ،املقدمــة)
فیشرتط باشالر لنجاح العمل األدبی أن یخضع العمل
الف ّنــي للمکانیــة الف ّنيــة التــي متتــد جذورهــا يف الرؤيــة
الثقافية واالجتامعية والنفسية بکل جوانبها ،فللمکان
أهمیة متمیزة يف شعر سمیح القاسم ،فهو یقوم یخلق
صــور عدیــدة للمــکان وتنویعــه وقــد بلــغ حــوايل ســبعین
مکانـاً :الیابســة ،األرض ،البلــد ،املهــد ،اللحــد ،الطیــر،
ر ،ج ّنــة،
مــری الصواریــخ ،جســد الطفلــة ،البحــر ،ال ـ ّ
مســتنقاعت األزقّــة ،خیــام التخلّــف ،املحافــل و.....
فاستعامل عنرص املکان فی الشعر ،یعد جوهریاً
فــی بنــاء وهیکلــة القصیــدة مــن جهــة ،وفينقــل مــؤدی
ومفهومهــا مــن جهــة أخــری ،فاملــکان جــزء هــا ّم يف
العمــل الشــعري ویتحـ ّول أحیانـاً إلــی رمــز وشــفرة یســفر
حلّهــا عــن منحنــی العمــل األدبــی ومؤداهــا .لذلــک
نجــد أن املنهــج الــذی یقرتحــه التحلیــل الســیمیايئ،
یمکنــه الوصــول إلــی نظــام التح ّکــم فــی البنیــة الســطحیة

مــن هــذا املنطلــق یمکننــا البحــث حــول أهمیــة
املــکان وأبعــاده ودالالتــه الخاصــة والف ّنيــة يف قصیــدة
ســمیح القاســم املحــددة .لیتب ـ ّدی لنــا هــل یلعــب
املکان الدور الثاين يف لعبة القصیدة ،أو إن له داللة
هامشــیة؟ هــل املــکان موســوم بســمة املوضوعیــة أو
إ ّن لــه أبعــاده الخیالیــة والفنيــة التــي تتعــدی املبــارشة
وتشــکل املحوریــة يف قصیــدة الشــاعر؟ هــل املــکان
یکفی وحده يف الکشــف عن نفســیة البطل والشــاعر؟
هــذا البحــث ا لــذي يَبنــي األســلوب النقــدي
والوصفــي ـ التحلیــي عــادا ً لــه ،یســاعد الدارســین
ألدب املقاومــة يف التنبّــه إلــی محوریــة املــکان والــدور
الذي یلعبه يف هذا الصدد ،خاصة أن موضوع الشعر
املقــاوم یــدور حــول األرض -املــکان ،فمــن هنــا یتعـ ّدی
املــکان داللتــه الجافــة املوضوعیــة ،وهــذا البحــث یــأيت
فاتحــا للوقــوف علــی أهمیــة املوضــوع والفهــم القویــم
للشــعر املقــاوم.
فيــا يخــص بســابقة البحــث فيمکــن القــول إنــه
ال شــک أن هنــاك كـ ّـا کبــرا مــن الدراســات العلميــة
ـاض القضیــة الفلســطینیة ومنهــا قدميــا یعالــج فیــه
خـ َ
االتجاهــات األساســیة للقضیــة الفلســطینیة وخاصــة
قضیــة االلتــزام عنــد شــعراء املقاومــة ،دون أن یتط ـ ّرق
إلــی قضیــة املــکان ومــا لــه مــن أثــر يف الکشــف عــن هــذه
القضیــة مثــل «األدب الفلســطیني املقــاوم» ملؤلفــه
کنفــان غســاين ،ومنهــا حديثــا يتنــاول قضایــا مختلفــة
عن أدب املقاومة بدون تحديد وتخصيص مثل کتاب
«من تفاؤل البدايات إىل خيبة النهايات» ملؤلفه أسطة
عــادل ولکــن عنــر املــکان يف شــعر املقاومــة ـ وشــعر
ســميح القاســم ـ بوصفــه أحــد أهــم عنــارص الــدالالت
الشــعرية الحديثــة بقــي غــر مــدروس حتــی اآلن.

نتف عن حیاة سميح القاسم
ٌ

يعـ ُّد ســميح القاســم واحــدا ً مــن أبــرز شــعراء فلســطني،
وقــد ولــد لعائلــة درزيــة فلســطينية يف مدينــة الزرقــاء

األردنية عام  ،1929وتعلّم يف مدارس الرامة والنارصة.
وعلّــم يف إحــدى املــدارس ،ثــم انــرف بعدهــا إىل
نشــاطه الســيايس يف الحــزب الشــيوعي الفلســطیني
قبــل أن يــرك الحــزب ويتف ـ ّرغ لعملــه األديب.
ســجن القاســم أكــر مــن مــرة كــا وضــع رهــن اإلقامــة
الجربية بسبب أشعاره ومواقفه السياسية .شاعر مكرث
يتنــاول يف شــعره الكفــاح واملعانــاة الفلســطينيني ،ومــا
أن بلــغ الثالثــن حتــى كان قــد نــر ســت مجموعــات
شــعرية حــازت عــى شــهرة واســعة يف العــامل العــريب.
كتــب ســميح القاســم أيض ـاً عــددا ً مــن الروايــات،
ومــن بــن اهتامماتــه الحاليــة إنشــاء مــرح فلســطيني
يحمل رسالة فنية وثقافية عالية كام يحمل يف الوقت
نفسه رسالة سياسية قادرة عىل التأثري يف الرأي العام
العاملــي فيــا يتعلّــق بالقضيــة الفلســطينية.

املکان يف اللغة واملصطلح

عـ ّرف ارســطو املــکان بأنّــه «شــیء متامیــز عــن األجســام
وهــی تقــع فیه»(أرســطو )126 ،1363 ،فاملــکان يف
نظــرة ارســطو یتح ـ ّدد بالجســم وإن هــو متامیــز عنــه.
ويف یع ـ ّرف دکارت املــکان بأنّــه «لیــس إال امتــدادا ً
لألشــیاء»(دکارت )99 ،1371 ،فلیس حســب تعریف
دکارت حیــز مســتقل للمــکان دون األشــیاء ،فهــو
يف الواقــع نفــس األشــیاء وامتــداد لألشــیاء ،فیــؤدی
تصــوره مــن املــکان إلــی نــوع مــن غربــة اإلنســان مــع
املــکان و عــدم التعلّــق والحنیــن إلیــه ألنــه ال وجــود لــه
مســتقال عــن األشــیاء.وهیج یــری املــکان «مظهــرا ً للــروح
املطلقة»(عبــد الــرزاق مســلم ،د.ت .)709 ،فاختلــف
الفالســفة فیــا بینهــم يف تحدیــد ماهیــة املــکان فلــه
وجــود وحیــز مســتقل وموضوعــي لــدی املادییــن ولــه
وجــود نســبي لــدی املثالییــن وتتح ـ ّدد موضوعیتــه فــی
ارتباطــه مــع الزمــان.
إذن لیس املکان ذلک الحیز الخارجی الذی نعرب
عربه دون أن نولیه اهتامهنا ،إنّ ا املکان حیاة لیس لها
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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امللخص
تهــدف هــذه الورقــات البحثيــة التــي انتهجــت منهجــا تحليليــا ـ وصفيــا ،إلــی الکشــف عــن داللــة املــکان اإليحائيــة ـ
بوصفهــا إحــدی آليــات القــراءة األدبيــة ـ يف قصیــدة «أش ـ ّد مــن املــاء حزنــا» للشــاعر ســمیح القاســم.
فتب ـدّی لنــا مــن خــال التمحیــص والدراســة العلمیــة أن املــکان لــه دور رئیــي يف الکشــف عــن مرامــي الشــاعر.
والقصیــدة تبــدأ باملــکان املغلــق واملوحــي الیبــس والقنــوط «الیابســة ،خلــف الشــبابیك ،األرض» وتنتهــی باملــکان
املغلــق «البیــت ،القــر ،الســجن» ويف ثنایــا القصیــدة ،تتغلّــب األمکنــة الدالــة علــی القنــوط والســجن علــی األمکنــة
الدالــة علــی الحریــة والتفــاؤل والثــورة ،مــا یعنــی غلبــة الجانــب الواقعــی علــی الجانــب املثــايل والثــوري وتعدیــل
نظــرة الشــاعر بالنســبة إلــی قضیــة الثــورة التــي ال تســتند إلــی املوضوعیــة.
الکلامت الرئیسة :سمیح القاسم ،املکان ،قصيدة «أشد من املاء حزنا».

املقدمة

یع ـ ُّد الشــعر بیئــة إنســانیة تتشــکل مــن مجموعــة مــن
املشــاعر واألحساســیس ،وال تکمــن مهمــة الشــعر يف
«تغییر الحقیقة ،إمنا یعرضها يف لباس جدید فالشعر
یســتمد قوتــه وتأثیــره علــی املتلقیــن مــن إیقاعــه الــذي
یلقــي بظاللــه علــی النفــس ومــن رمــوز وإشــارت یکتنفهــا
ملعالجــة مــا يف الوجــدان مــن إرهاصــات وتجلیــات
تأصلــت جذورهــا وتع ـ ّدت املفــردات الجافّــة وأوحــت
ّ
بظاللهــا وإیحاءاتهــا ،بوعــی مــن الشــاعر أو دون وعیــه.
فللکلــات واملفــردات داللتهــا يف النــص ،خا صــة
الکلــات الدالــة علــی املــکان ،ســواء املــکان الواقعــي
أو املجــازي أو املعــادي .فاإلنســان یعیــش يف املــکان
96
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والتحس علی
وتشبّثه باملکان تتجلّی آثاره يف الحنین
ّ
ذکریــات الطفولــة والوطــن .مبعنــی آخــر فــإن املــکان
یشکّل «الهویة الثقافیة لإلنسان» .فمنذ القدیم اهتم
الشــعراء وقبلهــم الفالســفة باملــکان وقادهــم ارتبــاط
اإلنســان باملــکان وبالتــايل بالزمــان ،إلــی البحــث عــن
ماهیــة املــکان لیت ـ َّم لهــم الحصــول علــی رســم خریطــة
واضحــة ألبعــاد العقــل البــري ومــا یتَّصــل بــه مــن
املــدرکات الحیســة يف الحصــول علــی کُنــه املــکان،
وکان للفالســفة اهتــام کبیــر فیــا یتعلــق بالدوافــع
التــي تدفــع اإلنســان إلــی التعلــق باملــکان وانعکاســات
املــکان علــی الف ـ ّن .وکذلــک للشــعراء اهتــام واســع
بقضیــة املــکان لرســم خریطتهــم املکانیــة التــي تتحــرک
فیهــا شــخوص أشــعارهم.

 )202مــن ذلــك مــا جــاء يف مــادّة (رأى) “قــال ســيبويه :وحــى أبــو
الخطــاب قــد أَ ْرآهــم يجــيء بــه عــى األصــل وذلــك قليــل قــال:

البلغــاء ورساج األدبــاء ،ص383

 )211القرطاجني ،منهاج البلغا ورساج األدباء ،ص383

ـت ِجبـ َ
ـال نَ ْجـ ٍـد َوال أَ ْرأى إِىل نَ ْجـ ٍـد َســبيال) .وقــال رساقــة:
(أَ ِحـ ُّن إِذا رأَيْـ ُ
ِالتهـ ِ
(أُري َع ْي َنـ َّـي مــا لَـ ْم تَ ْرأَيــا ُه ِكالنــا عــا ٌ
ـات) .ينظــر:
مل ب ُّ َّ

 )213ينظــر :ابــن قتيبــة ،الشّ ــعر والشّ ــعراء ،تحقيــق أحمــد محمــد

 )203ابن الرساج ،األصول يف النحو ،ج ،3ص435

 )214املتنبي ،أحمد بن الحسني (354ه965/م) ،ديوان املتنبي،

ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة (رأى).

 )204القرطاجني ،أبو الحسن حازم بن محمد (ت 684هـ1285/م)،

 )212القرطاجني ،منهاج البلغا ورساج األدباء ،ص190
شــاكر ،القاهــرة1976 ،م ،ج ،1ص383

دار بريوت للطّباعة وال ّنرش ،بريوت ،لبنان1403 ،ه1983-م،

منهــاج البلغــاء ورساج األدبــاء ،ط ،2تقديــم وتحقيــق محمــد

ص522

ص383

عبــد املوجــود ،وعــي محمــد معــوض ،منشــورات محمــد

الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1981 ،م،

 )205ابن عصفور ،رضائر الشّ عر ،ص279

 )215ابــن عصفــور ،املقـ ّرب ،تحقيــق وتعليــق ودراســة عــادل أحمــد
عــي بيضــون ،بــروت ،لبنــان ،دار الكتــب العلميّــة1418 ،هــ-

 )206ســورة يوســف ،آيــة ( ،)10ينظــر :الطــري ،محمــد بــن جريــر

1998م ،ص ،416وابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادّة (قنــس)

آي القــرآن ،ح ّققــه وخ ـ ّرج أحاديثــه محمــود محمــد شــاكر ،دار

سبة ،ينظر :ابن عصفور ،رضائر الشّ عر،
 )216البيت الشّ عري بال نِ ْ

(ت310ه923/م) ،تفســر الطــري ،جامــع البيــان عــن تأويــل
املعــارف مبــر ،ج ،15ص568

 )207املعــري ،أحمــد بــن عبــد اللــه (ت 449هــ1057/م) ،رســالة
الغفــران ،ط ،4تحقيــق ورشح عائشــة عبــد الرحمــن بنــت
الشــاطئ ،دار املعــارف ،مــر ،ص582

 )208الســيوطي ،عبــد الرحمــن بــن أيب بكــر (ت911هــ1505/م)،
االقرتاح ،حقّق أصله وقدّم له طه عبد الرؤوف ســعد ،مكتبة

الصفا1420 ،هـ1999 -م ،ص ،45وينظر :القرطاجني ،منهاج
ّ
البلغــاء ورساج األدبــاء ،ص383

 )209ابن جني ،الخصائص ،ج ،3ص213

 )210الســيوطي ،االقــراح ،ص ،45وينظــر :القرطاجنــي ،منهــاج

(ركــع) و(وهــن).

ص ،117وابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادّة (زجــر) ورواه
ـدل ِمــن (ال ّزواجــر).
(املزاجــر) بـ ً

 )217ابن جني ،الخصائص،ج ،3ص303
 )218ابن جني ،الخصائص ،ج ،2ص25

 )219من املشش :وهو ورم يكون يف ساق الدّابة.
 )220ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص329
 )221ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص390

املؤسســة
ـرورات الشّ ــعريّة،
 )222خليــل بنيــان الحســون ،يف الـ ّ
ّ
الجامع ّيــة لل ّد را ســات وال ّنــر والتّوز يــع ،بــروت ،لبنــان،
1403ه1983-م ،ص5

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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 )161ينظــر :هــذه التخريجــات ا بــن األنبــاري ،اإلنصــاف ،ج،2

الضورة
 )185كقولهم :أَ َعن ،يريد :أَأَن .ينظر :أبو سعيد السريايفّ ،

 )162سورة النور ،آية ()1

 )186كقولهــمِ :م ْنـ ِ
ـش يــا ا مــرأة ،ير يــد :منــك .ينظــر :أبــو ســعيد

ص 568 -560

 )163ابن جني ،املحتسب ،ج ،2ص99

 )164سورة البقرة ،آية ()7

 )165ابــن غَلبــون ،طاهــر بــن عبــد املنعــم (ت399ه1009/م)،

التّذكــرة يف القــراءات الثّــان ،ح ّققــه وراجعــه وعلّــق عليــه
ســعيد صالــح عزميــة ،دار الكتــب العلم ّيــة ،بــروت ،ودار ابــن
خلــدون ،اإلســكندريّة ،ج ،2ص248

 )166ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص76

الشّ عريّة ،ص151-150

ـرورة الشّ ــعر يّة ،ص152-151
الســرايف ،ا لـ ّ

الضورة الشّ عريّة ،ص153-152
 )187أبو سعيد السريايفّ ،
الضورة الشّ عريّة ،ص153
 )188أبو سعيد السريايفّ ،

الضورة الشّ عريّة ،ص154
 )189أبو سعيد السرياايفّ ،

 )190مل يس ـ ّم أحــد قائــل البيــت .ينظــر :ابــن األنبــاري ،اإلنصــاف،
ج563 ،2

الضائر ،ص193
 )191األلويسّ ،

 )167ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص76

 )192ينظــر :ابــن األ ــنباري ،اإلنصــاف ،ج ،2ص ،570-559مســألة

 )169ابن الجزري ،ال ّنرش ،ج ،2ص210

 )193سورة البقرة ،آية ()233

 )168سورة األعراف ،آية ()11

( :)77هــل تعمــل أ ْن املصدريّــة محذوفــة مــن غــر بــدل؟

 )170ابن جني ،املحتسب ،ج ،1ص240 ،71

 )194ينظر :ابن األنباري ،اإلنصاف ،ج ،2ص563

الضورة الشّ عريّة ،ص133
 )172أبو سعيد السريايفّ ،

 )196ابن رشيق القريواين ،الحسن بن رشيق (ت456هـ1063/م)،

 )171ابن الجزري ،ال ّنرش ،ج ،2ص210

 )173ابن عصفور ،رضائر الشّ عر ،ص173

 )174ينظــر ذلــك :ســيبويه ،الكتــاب ،ج ،2ص ،274-273وابــن
الضائــر،
عصفــور ،رضائــر الشّ ــعر ،ص ،183-173واأللــويسّ ،

ص105 -103

 )175ابن عصفور ،رضائر الشّ عر ،ص179-178
 )176سورة الكوثر ،آية ()1

 )177ابن خالويه ،مخترص يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،مكتبة
املتنبي ،القاهرة ،ص182

 )178رمضــان عبــد التــواب ،فصــول يف فقــه الّلغــة ،ط ،6مكتبــة
الخانجــي ،القاهــرة ،مــر1420 ،ه1999-م ،ص121

 )179سورة البقرة ،آية ()248

 )180ابن جني ،املحتسب ،ج ،1ص129

 )181ينظــر هــذه التفاســر :أبــو حيــان ،البحــر املحيــط ،ج ،2ص
273-268

 )182ابن جني ،املحتسب ،ج ،1ص130-129
 )183سورة البفرة ،آية ()15

 )184محمد محمد محمد ســامل محيســن ،اإلرشــادات الجليّة يف
الســبع مــن طريــق الشّ ــاطبيّة ،دار محيســن للطّباعــة
القــراءات ّ

وال ّنــر والتّوزيــع1426 ،ه2005 -م ،ص39
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

 )195ابن الرساج ،األصول يف النحو ،ج ،3ص479-478

العمــدة يف صناعــة الشّ ــعر ،ط ،1تحقيــق محمــد عبــد القــادر

أحمــد عطــا ،منشــورات محمــد عــي بيضــون ،بــروت ،لبنــان،
دار الكتــب العلميّــة1422 ،هــ2001 -م، .ج ،2ص ،٢٦٩وأبــو

هــال العســكري ،الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل (ت395ه/
الصناعتني ،ط ،2تحقيق مفيد قميحة ،دار
1004م) ،كتاب ّ
الكتب العلميّة1409 ،ه1989-م ،ص168

 )197ينظر :ابن جني ،الخصائص ،ج ،2ص441-360

 )198ابــن حــزم ،عــي بــن أحمــد (ت456ه1064/م) ،الفصــل يف
امللــل واألهــواء وال ّنحــل ،تحقيــق محمــد إبراهيــم نصــر ،وعبــد
الرحمــن عمــرة ،رشكــة مكتبــات عــكاظ لل ّنــر والتّوزيــع ،جـدّة،

1402هــ1982 -م ،ج ،3ص231

 )199الفخــر الــرازي ،محمــد بــن عمــر (ت606ه1210/م) ،تفســر
الفخــر الــرازي ،دار الفكــر لل ّنــر والطّباعــة والتّوزيــع ،بــروت،

ج ،3ص193

 )200الزرقــاين ،محمــد عبــد العظيــم (ت1367ه1948/م) ،مناهــل
العرفان يف علوم القرآن ،حقّقه واعتنى به فواز أحمد زمريل،
دار الكتاب العريب ،بريوت1415 ،ه1995 -م ،ج ،1ص343

 )201محمــد أحمــد أبــو الفــرج ،املعاجــم الّلغويــة يف ضــوء دراســات
علــم الّلغــة الحديــث ،دار ال ّنهضــة العربيّــة للطّباعــة وال ّنــر،
1966م ،ص92

الســتثقال الضّ مــة ،ينظــر :ا بــن جنــي ،الخصا ئــص ،ج،2
ص ،341وينظــر :ابــن عصفــور ،رضائــر الشّ ــعر ،ص .69قــال
أبــو منصــور :وقيــل بَيْض ـ ُة ال ُع ْق ـ ِر بَيْضــة يَبيضهــا ال ّديــك م ـ ّرة

الصنيعــة ث ـ ّم ال
واحــدة ث ـ ّم ال يعــود ،يـ ْ
ـرب مثـ ًـا ملــن يصنــع َّ
يعــود لهــا .وســئل ابــن األَعراب ــي عنهــا فقــالِ :إذا ُمـ ِـد َح بهــا فهــي

صونُها ،وإِذا ُذ َّم بها فهي
التـي فـيها ال َف ْرخ ألَن الظَّلِـيم حينئذ يَ ُ
ـاس
الت ــي قــد خــرج ال َفـ ْر ُخ منهــا و َرمــى بهــا الظل ــي ُم
َ
فداســها النـ ُ
ِبل .وقولهم :هو أَذ َُّل من بَـيْضة البَلد” ،ينظر :ابن منظور،
واإل ُ
لســان العــرب ،مــادّة (بيــض)

 )132ابن جني ،الخصائص ،ج ،2ص340-339
 )133سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص203

 )134سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص188 ،204 ،202

 )135ســيبويه ،الكتــاب ،ج ،202 ،4االختــاس هــو عــدم إعطــاء
الحــرف ح ّقــه مــن الحركــة فينطــق بــه برسعــة .ينظــر :الــداين،
عثــان بــن ســعيد (ت444ه1053/م) ،املحكــم يف نَ ْقــط

املصاحــف ،ط ،2عنــي بتحقيقــه عــزة حســن ،وزارة الثّقافــة

الســوري ،مطبوعــات مديريّــة
واإلرشــاد القومــي يف اإلقليــم ّ
إحيــاء الـ ّـراث القديــم ،دمشــق1379 ،ه1960-م ،ص45-44

 )136ابن الجزري ،ال ّنرش ،ج ،2ص213

ـري (ت311ه923/م)،
 )137أبــو إســحاق الزجــاج ،إبراهيــم بــن الـ ّ
معــاين القــرآن وإعرابــه ،رشح وتحقيــق عبــد الجليــل عبــده
شلبي ،عامل الكتب ،بريوت1408 ،ه1988-م ،ج ،1ص-136
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 )138أبــو عــي الفــاريس ،الحســن بــن أحمــد (ت377ه988/م)،

الســبع ،املح ّقــق عــادل أحمــد
ال ُح ّجــة يف علــل القــراءات ّ

عبــد املوجــود ،وعــي محمــد عــوض ،وأحمــد عيــى حســن
املعــراوي ،دار الكتــب العلم ّيــة1428 ،ه2007 -م ،ج،1

ص303-302

 )139ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص73-72

 )140ينظــر :النحــاس ،إعــراب القــرآن ،تحقيــق زهــر زاهــر ،عــامل
الكتــب ،بــروت ،ج ،1ص226

 )141ابن الرساج ،األصول ،ج ،2ص365 -364

 )142أ بــو حيــان ،محمــد بــن يو ســف (ت 745ه1345 /م)،

البحــر املحيــط ،ط ،2دار الكتــاب اإلســامي ،القا هــرة،
1413ه1992 -م ،ج  ،1ص 206

 )143سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص113

 )144ابن الجزري ،ال ّنرش ،ج ،2ص213
 )145سورة البقرة ،آية ( )129و()159

 )146ابــن جنــي ،املحتســب ،ج ،1ص ،109وينظــر :أبــو ســعيد
ـرورة الشّ ــعريّة ،ص125-124
الســرايف ،الـ ّ

 )147ابن الجزري ،ال ّنرش ،ج ،2ص213

 )148البارئ :هو الذي خلق ال َخلْق ال عن مثال ،ينظر :ابن منظور،
لسان العرب ،مادّة (برأ)

 )149البيــت بــا نســبة ،ينظــر :القــزاز القــرواين ،مــا يجــوز للشّ ــاعر
ـرورة ،ص ،109وابــن عصفــور ،رضائــر الشّ ــعر ،ص65
يف الـ ّ

الضورة ،ص109
 )150القزاز القريواين ،ما يجوز للشّ اعر يف ّ
 )151سورة البقرة ،آية ()10

 )152البيــت لألخطــل ،يف ال ّديــوان :روي مغبــون مــكان مبتــاع،
وبراجــع بالبــاء مــكان يراجــع باليــاء ،بـوِداد مــكان بـرِداد .املبتــاع:
الصفق مصدر صفق :البائع إذا رضب بيده عىل
املشرتيّ .

يــد صاحبــه عنــد املبايعــة .واملــراد إيجــاب البيــع .وضمــر
صفقــه للمبتــاع أو املغبــون ،ال ـ ِّرداد بكــر الــراء :مصــدر راد
البائــع صاحبــه إذا فاســخه البيــع .ينظــر :ديــوان األخطــل ،ط،2

تحقيــق مهــدي محمــد نــارص الديــن ،دار الكتــب العلميّــة،
1414ه1994-م ،ص84

 )153ابــن جنــي ،املحتســب ،ج ،1ص ،53وينظــر :ابــن جنــي،
املنصــف ،ج ،1ص21

 )154ابن جني ،املحتسب ،ج ،1ص54
 )155ابن عصفور ،رضائر الشّ عر ،ص65

 )156ســيبويه ،الكتــاب ،ج ،1ص ،307نســب ابــن األنبــاري هــذا
البيــت لعامــر بــن الطُّ َف ْيــل ،ينظــر :ابــن األنبــاري ،عبــد الرحمــن
بن محمد (ت577ه1182/م) ،اإلنصاف يف مسائل الخالف

بــن ال ّنحويّــن البرصيّــن والكوف ّيــن ،تحقيــق محمــد محيــي
الديــن عبــد الحميــد ،املكتبــة العرصيّــة ،صيــدا ،بــروت،
1407ه1987-م،ج ،2ص .561الخباسة :الغنيمة ،ونهنهت:
كففــت ،وزجــرت.

 )157سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص307

 )158ا بــن هشــلم ا ألنصــا ري  ،مغنــي ا لّلبيــب عــن كتــب
األعاريــب ،تحقيــق مــازن املبــارك ،وحمــد عــي حمــد اللــه،
1368ه1964 -م ،ص 713

 )159سورة ال ُّزمر ،آية ()64

 )160ابن هشلم األنصاري ،مغني الّلبيب ،ص713

جملة كرياال
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طبعــة دار الكتــب العلميّــة ،بــروت ،لبنــان1414 ،ه1994-م،

ص .90ويُــروى :ففي ـ َم تَقـ ُ
ـول يَشْ ــت ُمني لَئيــم ،ينظــر :ابــن جنــي،

وأحــداث ال ّدنيــا .ينظــر :ابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادة

(غــول)

املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا،

 )113ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة (نزح)

أعـدّه وقـدّم لــه محمــد بشــر بــن أحمــد اإلدلبــي1406 ،ه ،ج،2

 )115ابن جني ،الخصائص ،ج ،3ص123

تحقيق عيل النجدي ناصف ،وعبد الفتاح اسامعيل شلبي،

ص347

 )101األلويس ،الرضائر ،ص159
 )102األلويس ،الرضائر ،ص159

 )103ابــن قيــم الجوزيــة ،محمــد بــن أيب بكــر (ت751هــ1350/م)،
نصــه وخـ ّرج آياتــه :أحمــد عبــد الســام،
بدائــع الفوائــد ،ضبــط ّ

بــروت ،لبنــان :دار الكتــب العلميّــة1413 ،هــ1994 -م ،ج،1
ص109 -108

 )104سورة ال ّنبأ ،آية ()1

 )105ابن جني ،املحتسب ،ج ،2ص347

 )106البخــاري ،محمــد بــن اســاعيل (ت256ه ـ 869/م) ،صحيــح
البخــاري ،دار ابــن كثــر ،الياممــة ،دمشــق1993 ،م ،ج،2

ص172

 )107البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،2ص77
 )108البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،2ص12

 )114ابن جني ،الخصائص ،ج ،3ص129
 )116ابن الجزري ،ال ّنرش ،ج ،2ص211
 )117سورة البقرة ،آية ()36-35

 )118ينظــر :األزهــري ،محمــد بــن أحمــد (ت370ه981/م) ،معــاين
القــراءات ،مركــز البحــوث يف كليّــة اآلداب ،جامعــة امللــك
ســعود1412 ،ه1991-م ،ج ،1ص147

 )119ابن جني ،الخصائص ،ج ،3ص123

 )120ا بــن جنــي ،الخصا ئــص ،ج ،2ص ،99 -98وا بــن جنــي،
املحتســب ،ج ،1ص ،371ص ،127وابــن عصفــور ،رضائــر

الشّ ــعر ،ص ،26والقزاز القريواين ،رضائر الشّ ــعر ،واأللويس،

الضائــر ،ص202
ّ

 )121سورة الفجر ،آية ()4

 )122ابــن جنــي ،الخصائــص ،ج ،2ص ،340 ،317ج ،1ص،74
وينظــر :ابــن جنــي ،املحتســب ،ج ،1ص .110وروايتــه يف

 )109البيت بال نسبة ،ينظر :ابن جني ،الخصائص ،ج ،3ص.124

ب) ،ينظــر :ديــوان جريــر ،ص.45
ال ّديــوان( :ومل تَ ْع ِرفْ ُك ـ ُم ال َع ـ َر ُ
البيــت يف هجــاء بنــي العــم ،وذلــك ألنّــه ملـّـا تواعــد جريــر

وقــد يكــون األصــل جـ ّـاء العظــام فقــر املمــدود ،و ُحذفــت

الخشــب فطــردوا بنــي يربــوع ،فقــال جريــر :مــن هــؤالء؟ قالــوا:

الســاق الغليظــة املســتديرة الحســناء.
املمكــورة :املــرأة ذات ّ
جــم .وقــد جمــع نظـ ًرا إىل املضــاف إليــه.
و ُجـ ّم العظــام :جمــع أَ َ

األلــف يف ال َّر ْســم .ويقــال عظــم أجــم :وافــر الّلحــمُ .عطبــول:
ا مــرأة فتيّــة جميلــة ممتلئــة طويلــة العنــق ،و يــروى ( :خــود
أنــاة كاملهــاة ُعطْبـ ْ
ـول) ويــروى :أيضً ــا (عيطــاء َجـ ّـاء العظــام

ُعطْبـ ْ
ـول) ينظــر :ابــن جنــي ،املحتســب ،ج ،1ص ،259وابــن
عصفور ،رضائر الشّ عر ،ص ،26وينظر :مادة( :مكر) و(جمم)

و(عطبــل) ابــن منظــور ،محمــد بــن مكــرم (ت711ه1311/م)،
لســان العــرب ،دار صــادر ،بــروت2003 ،م

 )110سورة األعراف ،آية ()145

 )111ابن جني ،املحتسب ،ج ،1ص259

 )112ابــن جنــي ،الخصائــص ،ج ،3ص ،121ج ،2ص 316وينظــر:
ابــن عصفــور ،رضائــر الشّ ــعر ،ص ،24وشــعر ابراهيــم بــن َه ْرمــة
ال ُقــريش ،تحقيــق محمــد نفــاع ،وحســن عطــوان ،مطبوعــات

مجمــع الّلغــة العرب ّيــة بدمشــق ،ص .92الغوائــل :نــوازل ال ّدهــر
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

والفــرزدق باملربــد للهجــاء ،اقتتلــت بنــو الع ـ ّم يربــوع وبنــو
مجاشــع ،فأمـدّت بنــو العــم مجاشــع ،وجاؤوهــم ويف أيديهــم
بنــو العــم ،فقــال جريــر هــذا البيــت يهجوهــم.

 )123ا بــن جنــي ،الخصا ئــص ،ج ،2ص ،340-339 ،317ج،1
ص ،74وينظــر :ا بــن جنــي ،املحتســب ،ج ،1ص110

 )124سورة يوسف ،آية ()90

ســبة ،ينظر :ابن جني ،املحتســب ،ج ،2ص،36
 )125البيت بال نِ ْ
وابــن جنــي ،الخصائــص ،ج ،317 ،2وابــن منظــور ،لســان
العــرب ،مــادّة (وقــى) و(أوب)

 )126سورة النساء ،آية ()58
 )127سورة البقرة ،آية ()54

 )128الحديث عن سيبويه.

 )129ابن جني ،الخصائص ،ج ،2ص341-339
 )130قراءة أيب عمرو ،سورة ال ّزخرف ،آية ()80

 )131وقــد روي (ال تعـ ْ
ـرف لكــم) فــإذا كان كذلــك فهــو أســهل؛

مثــكال أو ثــكىل وهــي املــرأة التــي فقــدت ابنهــا .فتيــان رضس

 )76ابن جني ،املنصف ،ج229 ،2

األخطل ،ط ،2رشحه مهدي نارص الدين ،دار الكتب العلميّة،
1414ه1994-م ،ص36

 )78ابن جني ،املنصف ،ج ،2ص228

ال ّدهــر :أبنــاء الحــروب .والخطــب :األمــر العظيــم ،ينظــر :ديــوان

 )77ابن جني ،املنصف ،ج ،2ص228
الضائر،
 )79ينظر :ابن جني ،الخصائص ،ج ،1ص ،90واأللويسّ ،

ـاب
 )61البيــت بــا نســبة ،ينظــر :روايتــه يف املنصــف( :إذا غـ َ
ال ُّن ُجــم) ،ينظــر :ابــن جنــي ،املنصــف ،ج ،1ص ،349وابــن

عائــد إىل العاشــق يف بيــت قبلــه .و(تع ّفــى) أي ال ّرســم:

 )62سورة الشورى ،آية ()24

الشّ ــديدة الهبــوب التــي تخــرق املواضــع .طوفــان املطــر :كرثتــه.

 )64سورة العلق ،آية ()18

ص80

عصفــور ،رضا ئــر الشّ ــعر ،ص101

 )63سورة القمر ،آية ()6

 )65ابن جني ،الخصائص ،ج ،3ص134

 )66أبــو حاتــم :إمــام البــرة يف ال ّنحــو والقــراءة والّلغــة ،تـ ّ
ـوف ســنة
255ه وقيــل 250ه ،ينظــر :ابــن الجــزري ،محمــد بــن محمــد،

(ت833ه1430/م) ،غايــة ال ّنهايــة يف طبقــات القـ ّراء ،تحقيــق

برجشــرارس ،مكتبــة الخانجــي ،القاهــرة1932 ،م ،ج ،1ص320

 )67منهــم ابــن األنبــاري ،محمــد بــن القاســم (ت328ه940/م)
يف كتابــه :إيضــاح الوقــف واالبتــداء يف كتــاب اللــه ع ـ ّز وجـ ّـل،
تحقيــق محيــي الديــن عبــد الرحمــن رمضــان ،دمشــق1971 ،م،

ج ،1ص280

 )68ينظر :ابن معاذ الجهني ،كتاب البديع ،ص59

 )69ابن معاذ الجهني ،كتاب البديع ،ص ،60وينظر :ابن األنباري،

إيضاح الوقف واالبتداء ،ج ،1ص ،272وأبو سعيد السريايف،

ـرورة الشّ ــعر يّة ،ص ،112 ،96األطبّــا :ج ْمــع طبيــب،
ا لـ ّ
ـره .البيتــان ال بعــرف
والقيــاس يوجــب م ـ ّده ومينــع مــن قَـ ْ

قائلهــا ،ينظــر :عبــد الســام هــارون ،معجــم شــواهد العربيّــة،
مكتبــة الخانجــي مبــر1392 ،ه1972-م ،ج ،1ص71

 )70الزركــي ،محمــد بــن عبــد اللــه (ت794ه1392/م) ،الربهــان
يف علــوم القــرآن ،تحقيــق يوســف عبــد الرحمــن املرعشــي
والشــيخ جــال حمــدي الذهبــي والشــيخ إبراهيــم عبــد اللــه
الكــردي ،دار املعرفــة ،بــروت ،لبنــان1410 ،ه1990-م ،ج،1

ص397

 )71ابراهيم طه ،توضيح املعاين يف ال ّرسم القرآين ،ص90
 )72سورة مريم ،آية ()9

 )73الشاعر هو :عبدالله بن عبد األعىل القريش
 )74ابن جني ،املنصف ،ج ،2ص232
 )75ابن جني ،املنصف ،ج228 ،2

ص ،79وابــن عصفــور ،رضائــر الشّ ــعر ،ص  .90ضمــر (هاجــه)
والسر :اســم واد .و ُخ ُرق الريح :جمع خريق وهي ال ّريح
درسَ َّ .

الضائر،
 )80ابن جني ،املنصف ،ج ،2ص ،228وينظر :األلويسّ ،
 )81سورة القيامة ،آية ()37
 )82سورة النساء ،آية ()40
 )83سورة لقامن ،آية ()16
 )84سورة غافر ،آية ()50
 )85سورة غافر ،آية ()85

 )86ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص107-106
 )87سورة املؤمنون ،آية ()105
 )88سورة النساء ،آية ()97
 )89سورة الب ّينة ،آية ()1

 )90ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص 107
الضائر ،ص210
 )91األلويسّ ،

الضائــر ،ص ،205وينظــر :ديــوان جريــر ،دار بــروت
 )92األلــويسّ ،
للطّباعــة وال ّنــر1406 ،ه1986-م ،ص58

 )93سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص206
 )94سورة األحزاب ،آية ()67

الضورة
 )95سورة األحزاب ،آية ( ،)10ينظر :أبو سعيد السريايفّ ،
الشّ عريّة ،ص39-38

 )96سورة األحزاب ،آية ()66

 )97ابن جني ،الخصائص ،ج ،3ص127

 )98ابراهيم طه ،توضيح املعاين يف ال َّر ْسم القرآين ،ص33

 )99محمــد شــملول ،تأ ّمــات يف إعجــاز ال ّرســم القــرآين ،وإعجــاز
التّــاوة والبيــان ،ط1420 ،2ه2000-م ،ص90

)100

األلــويس ،الرضائــر ،ص ،159وال ّدمــان :ال ّرمــاد .روايــة

الصــواب (رمــاد) ألن القصيــدة دال ّيــة.
(دمــان) غــر صحيحــةّ ،
ينظــر :ديــوان حســان بــن ثابــت ،رشحــه األســتاذ عبــدأ .مهنــا،
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الضائر ،ص24
 )27ينظر :األلويسّ ،

 )28ابــن جنــي ،الخصائــص ،ط ،2تحقيــق محمــد عــي النجــار ،دار
الكتــب املرصيّــة ،القاهــرة ،املكتبــة العلم ّيــة1371 ،ه،1952-
ج ،3ص328

عمن،
عمل املطابع التّعاونيّةّ ،
اتّباع املبنى للمعنى ،جمعيّة ّ

األردن1430 ،هـ2010/م ،ص106

ص ْم َنهُ ،ينظر
 )41يف ديوان األعىش جاءَ :وأَخو ال ِّنســا ِء َمتى يَشَ ـأْ يَ ْ ِ
ديــوان األعــى ،دار صــادر ،بــروت ،ص51

 )29ابــن جنــي ،عثــان بــن جنــي (ت392هــ1002 /م) ،املنصــف

 )42يف روايــة أخــرى ( َويَ ُكـ َّن) بــدلً مــن ( َويَ ُعـ ْدنَ) واملعنــى مســتقيم

التّرصبف لإلمام أيب عثامن املازين ال ّنحوي البرصي ،تحقيق

 )43سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص ،28وينظر :ابن جني ،الخصائص،

رشح اإلمــام أيب الفتــح عثــان بــن جنــي ال ّنحــوي ،لكتــاب
التاث القديم،
ابراهيم مصطفى ،وعبد الله أمني ،إدارة إحياء ّ

1373ه1954-م ،ج ،2ص227

 )30ا بــن معــا ذ ا لجهنــي ا ألند لــي  ،محمــد بــن يو ســف
(ت379ه990/م) ،كتــاب البديــع يف معرفــة مــا رســم يف
مصحف عثامن ،تحقيق غانم قدوري الحمد ،دار عامر لل ّنرش

والتّوز يــع1421 ،ه2000-م ،ص61

يف كلتيهــا.

ج ،3ص133

 )44ســيبويه ،الكتــاب ،ج ،1ص ،27وينظــر :ابــن الــراج ،األصــول
ـرورة
يف ال ّنحــو ،ج ،3ص ،456وأبــو ســعيد الســرايف ،الـ ّ

الشّ ــعريّة ،ص ،105وابــن جنــي ،املنصــف ،ج ،229 ،2ويُــروى
ت) بض ـ ّم التــاء ،يريــد عنــد تقبيلــه إ يّاهــا .وعصــف
س ـ ْح ُ
( َو َم َ
الســمرة،
اإلمثــد :مــا ســحق منــه ،وأراد أ ّن لثّتيهــا تــرب إىل ُّ

 )31عبــد القا هــر الجرجــاين ،عبــد القا هــر بــن عبــد الرحمــن

فكأنّهــا مســحت باإلمثــد .خفــاف بــن ندبــة (ت20ه) :شــاعر

محمــد شــاكر ،مكتبــة الخانجــي ،مطبعــة ا ملــدين ،ص146

 )45ابــن معــاذ الجهنــي ،كتــاب البديــع ،ص ،52وينظــر :أبــو ســعيد

(ت471ه1078/م) ،دالئــل اإلعجــاز ،قــرأه وعلّــق عليــه محمــود

 )32سورة الكهف ،آية ()64
 )33سورة الفجر ،آية ()89

مخــرم أدرك اإلســام.

ـرورة الشّ ــعريّة ،ص126 ،106
الســرايف ،الـ ّ

 )46سورة هود ،آية ()105

 )34ابن جني ،املنصف ،ج ،2ص ،232وينظر :سيبويه ،الكتاب،

 )47ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص97

ينظــر :ديــوان زهــر بــن أيب ســلمى ،رشحــه وقـدّم لــه عــي حســن

 )49ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص97

ج ،4ص ،185الفري :القطع .يف الدّيوان( :ال يفري) ،بالياء،

فاعــور ،دار الكتــب العلم ّيــة ،بــروت ،لبنــان1408 ،ه1988-م،
ص56

ـرورة
 )35البيــت بــا نســبة ،ينظــر :أبــو ســعيد الســرايف ،ا لـ ّ
الشّ ــعر يّة ،ص ،113وا بــن جنــي ،الخصا ئــص ،ج ،3ص133

 )36ابن البناء املراكيش ،أبو العباس أحمد (ت721ه1321/م)،
عنــوان الدّليــل ِمــن مرســوم خ ـ ّ
ط التّنزيــل ،حقّقتــه وق ّدمــت لــه
هنــد شــلبي ،دار العــرب اإلســامي ،بــروت ،لبنــان1990 ،م،

ص98

 )37سورة مريم ،آية ()28

 )38القرطبــي ،محمــد بــن أحمــد (ت671ه1273/م) ،الجامــع
ألحــكام القــرآن ،تفســر القرطبــي ،تحقيــق عبــد اللــه بــن عبــد
مؤسســة ال ّرســالة1427 ،ه2006-م ،ج،22
املحســن الــريكّ ،

ص263

 )39سورة يوسف ،آية ()65

 )40إبراهيم طه ســليم الداية ،توضيح املعاين يف ال ّر ْســم القرآين،

90

ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

 )48سورة الكهف ،آية ( ،)17سورة اإلرساء ،آية ()97
 )50سورة الشورى ،آية ()32

 )51ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص98

 )52ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص105
 )53سورة ال ّنساء ،آية ()146

 )54ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص103-102
 )55سورة الحج ،آية ()54

 )56ســورة ال ـ ّروم ،آيــة ( ،)53تــروح :تخــرج وقــت ال ـ ّرواح وهــو آخــر
ال ّنهــار .تبتكــر :تخــرج مب ّك ـ ًرا يف أ ّول ال ّنهــار.

 )57ابن البناء املراكيش ،عنوان الدّليل ،ص103
 )58سورة النمل ،آية ()81

 )59ســورة النمــل ،آيــة ( ،)79ابــن البنــاء املراكــي ،عنــوان الدّليــل،
ص104

ضس ال َّدهــر ،ينظــر :ابــن جنــي ،املنصــف،
 )60ويــروىِ :فتيــان َ ْ
ج ،1ص ،348وابــن عصفــور ،رضائــر الشّ ــعر ،ص ،100وروايــة
ض ِ
س ال َّد ْه ـرِ ،املثاكيــل مفرد هــا
ال ّد يــوان :يَ ْن َعـ ْ َ
ـن ِفتيــا َن َ ْ

عىل قواعد الّلغة العرب ّية؛ سيساعد يف تشكيل نظريّة
لســانيّة عربيّــة واضحــة يف هــذا الجانــب اإلبداعــي،

مي ّكــن املتل ّقــي ِمــن تذكُّــر مواضعــه وأحوالــه ال ّداعية إليه
بالصنعــة فيــه.
ومعانيــه والتــد ّرب بــه واالرتيــاض ّ

الهوامش
الضا ئــر
 )1األ لــويس ،محمــود شــكري (ت1342ه1924/م)ّ ،

412هـ1021/م) ،رضائر الشّ ــعر أو كتاب ما يجوز للشّ ــاعر يف

البغــدادي ،منشــورات دار اآلفــاق العرب ّيــة ،القاهــرة ،مــر،

مصطفــى هــدارة ،ال ّنــارش منشــأة املعــارف باإلســكندريّة ،ينظــر

ومــا يســوغ للشّ ــاعر دون ال ّناثــر ،رشحــه محمــد بهجــة األثــري
1418هــ1988 -م ،ص21

 )2ابــن فــارس اللغــوي ،أحمــد بــن فــارس (ت 395هــ1004/م) ،ذ ّم
الخطــأ يف الشّ ــعر ،ح ّققــه وق ـدّم لــه وعلّــق عليــه رمضــان عبــد
التــواب ،ال ّنــارش مكتبــة الخانجــي ،مــر1400 ،هــ1980 -م،

ص21

 )3ينظــر مثـ ًـا :ســيبويه ،عمــرو بــن عثــان (ت180هــ796/م)،

الكتاب ،تحقيق ورشح عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل،
بــروت ،ج ،1ص290 ،148

 )4سورة الكهف ،آية ()17

 )5أبو سعيد السريايف ،الحسن بن عبد الله (ت368ه979/م)،

ـرورة الشّ ــعريّة ،تحقيــق رمضــان عبــد التــواب ،دار ال ّنهضــة
الـ ّ
العربيّــة ،بــروت1405 ،ه1985 -م ،ص106

 )6سورة التوبة ،آية ()30

الضورة الشّ عريّة ،ص104
 )7أبو سعيد السريايفّ ،

 )8ابن رشيق القريواين ،الحسن بن رشيق (ت456هـ1063/م)،
العمــدة يف صنا عــة الشّ ــعر ،تحقيــق محمــد قرقــزان ،دار

املعرفــة ،بــروت1988 ،م ،ص1032

 )9ابــن الجــزري ،محمــد بــن محمــد (ت833ه1430/م) ،ال ّنــر
يف القــراءات العــر ،تحقيــق عــي محمــد الضبــاع ،املطبعــة

التّجاريّــة الكــرى ،ج ،1ص10

الضائر ،ص18-17
 )10األلويسّ ،

 )11ابن الرساج ،محمد بن ســهل (ت316ه929/م) ،األصول يف
مؤسســة ال ّرســالة،
ال ّنحــو ،ط ،3تحقيــق عبــد الحســن الفتــيّ ،

بــروت ،لبنــان1417 ،ه1996-م ،ج ،3ص ،456ج ،3ص435

الضورة الشّ عريّة ،ص34
 )12أبو سعيد السريايفّ ،
الضائر ،ص18
 )13ينظر :األلويسّ ،
الضائر ،ص18
 )14األلويسّ ،

 )15ا لقــزاز ا لقــرواين ،محمــد بــن جعفــر ا لتميمــي (ت

الضورة ،تحقيق ورشح ودراســة محمد زغلول ســام ،ومحمد
ّ

فهــرس الكتــاب ص293-287

 )16ابــن عصفــور ،عــي بــن مؤمــن اإلشــبييل (ت663هــ1264/م)،
رضا ئــر الشّ ــعر ،وضــع حوا شــيه خليــل عمــران املنصــور،
منشــورات محمــد عــي بيضــون ،بــروت ،لبنــان ،دار الكتــب

العلميّــة1420 ،هــ1999 -م ،ص8

الضائر ،ص200 ،86 ،39
 )17األلويسّ ،

ـرورة الشّ ــعريّة يف ال ّنحــو
 )18محمــد حامســة عبــد اللطيــف ،الـ ّ
العــريب ،مكتبــة دار العلــوم ،مــر1979 ،م ،ص217

 )19ابــن قتيبــة ،عبــد اللــه بــن مســلم (ت276ه889/م) ،تأويــل

مشــكل القــرآن ،تحقيــق الســيد أحمــد صقــر ،دار إحيــاء الكتــب

العربيّــة ،القاهــرة1954 ،م ،ص ،154وينظــر :الفــراء ،يحيــي بــن
زيــاد (ت207ه822/م) ،معــاين القــرآن ،تحقيــق عبــد الفتــاح

شــلبي ،طبعــة الهيئــة املرصيّــة العا ّمــة للكتــاب1972 ،م ،ج،3
ص118

الضائر ،ص6
 )20األلويسّ ،

 )21ابن فارس ،ذ ّم الخطأ يف الشّ عر ،ص21

 )22ابــن خلــدون ،عبــد الرحمــن بــن محمــد (ت808هــ1405/م)،
املق ّدمــة ،اعتنــاء ودراســة أحمــد الزعبــي ،رشكــة دار األرقــم بــن

أيب األرقــم للطّباعــة وال ّنــر والتّوزيــع ،بــروت ،لبنــان ،ص356

 )23ابن الجزري ،ال ّنرش ،ج ،1ص9
 )24سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص32
 )25سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص26

 )26ابن قدامة املقديس ،عبد الله بن أحمد (ت620ه1224/م)،

روضــة ال ّناظــر وج ّنــة املناظــر يف أصــول الفقــه عــى مذهــب
اإلمام أحمد بن حنبل ،قدّم له ووضع غوامضه وخ ّرج شواهده
مؤسســة الريّــان ،بــروت ،املكتبــة
شــعبان محمــد إســاعيلّ ،

التّدمريّــة ،الريــاض ،املكتبــة امل ّكيــة ،مكــة1419 ،ه1998 -م،

ج ،1ص204
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الخــاص مــن الــكالم ،يقــول ابــن جنــي”:إن كان ال ّرجــل
ا لّــذي ُس ـ ِم َعت منــه تلــك ا لّلغــة املخالفــة للغــات
الجامعــة مضعوفًــا يف قولــه ،مألوفًــا منــه لح ُنــه وفســا ُد
()221
س ـ َمع ذلــك منــه”.
كالمــهُ ،ح ِك ـ َم عليــه ومل يُ ْ
وهكــذا إذا كان ُمحتّــا عــى متكلّــم العرب ّيــة معرفــة
القواعد ال ّنحويّة والّلغوية الّتي يسلك من خاللها إىل
والســليم أللفاظــه وتراكيبــه “فمــن ح ّقــه
البنــاء ّ
الصحيــح ّ
يف مقابــل ذلــك أن يتع ـ ّرف عــى مــا تتيحــه لــه الّلغــة
مــن املســالك الفرعيّــة الّتــي مييــل بهــا عــن أصولهــا مــن
أجــل الوصــول إىل معنــى محـ ّدد يبتغيــه ...دون أن يُ َعـ ّد
()222
إخالل؛”
ً
انحرافه إىل هذه الفروع مغم ًزا أو شبهة أو
فيستطيع الواحد م ّنا أن يقول آلخر أو يكتب يف رسالة
أو صحيفــة :لســت أقصــدك والك اقصــدين أنــت،
ولَـ ْم أراكــم منــذ ُمـ ّدة ،واليــوم ســأراكم فأســريحا ،ورثــأت
ـدل مــن رثيــت ،ول ّبــأت بالحــج بــدلً مــن ل ّبيــت،
امل ّيــت بـ ً
ومــا ك ّنــا نَبْ ـغِ ذلــك ،وســند ُع األبنــاء ،وأريــد أن أســاع
الســاء ،وهــذه
الراديــو ،وأشــاهيد التّلفــاز ،وأنظــور إىل ّ
تفّاحة مطيوبة ،ورائحتها كرائحة القرنفول ،وال أد ِر ما به.
وال ّدراســة هنــا ال تتيــح عــن َع ْمــد مخالفــة املألــوف
مــن القواعــد وتدعــو إىل ذلــك ،ولكــن تضــع يف ذلــك
يصح
الضورة التي
َر ْسـ ًـا يُ ْعمل فيه ،تح ّدد فيه مواضع ّ
ّ
التّســامح بهــا ،فنعــرف عندئــذ مــا تتيحــه الّلغــة ويســمح
الّلغويّــون بــه ملتكلّميهــا؛ ليع ّدوهــا لوقــت الحاجــة إليها.
ـرورة مشــا ًعا ،عشــوائيّة تقــال يف
عندئــذ لــن تكــون الـ ّ
ـرورة لهــا ح ـ ّد محــدود،
أي مقــام ،فالـ ّ
أي وقــت ويف ّ
ّ
كل موضع ،وإنّ ا تكون
وضوابط دقيقة ،فهي ال تطّرد يف ّ
حســب الحالــة ال ّداعيــة إليهــا ،واملس ـ ّوغة لهــا وحســب
كل
كل موضــع وعــى ّ
املعنــى الّــذي تطلبــه ،وأ ّمــا يف ّ
كل يوم:
فمثل عندما تُسأل مرا ًرا وتكرا ًرا ويف ّ
ً
حال فال.
هل تشاهد برنامج دكتور (أوز)؟ فأنت تضطّر أن تجيب
السائل مثل
فتقول :نعم أنا أشاهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الربنامج .فيقبل ّ
الســؤال.
هــذه الـ ّ
ـرورة ويأنــس بهــا فيتوقّــف عــن تكــرار ّ
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قامــت ال ّدراســة بتســليط الضّ ــوء عــى ظاهــرة لغويّــة
يف كالم العــرب ،وهــي ظاهــرة الخــروج عــى القاعــدة
ا لّلغو يّــة .وخلصــت إىل أ ّن الخــروج عــى القا عــدة
الّلغويــة يف القــرآن الكريــم وقراءاتــه هــو جوهــر الخــروج
الضورة الشّ عريّة ،وأ ّن هذا الخروج إبداع فيه
عليها يف ّ
جامل ّية ،يأيت لدالالت ومعان يريد املتكلّم أن يظهرها،
و يُ ْحـ ِـد ث تأثــرات غــر منتظــرة يف نفــس املتل ّقــي.
وخلصت ال ّدراسة إىل أ ّن هذا الخروج يت ّم وفق رشوط
خاصــة َوقَــف عندهــا العــرب القدمــاء.
ّ
ومثــل هــذه الظّاهــرة يف تلــك ال ّنصــوص ال تنتمــي
إىل جــزء عــارض ،بــل هــو جــزء تكوينــي يف صلــب الّلغــة
تتميّــز بــه ،وليســت خرقًــا للقاعــدة بــل قصــور عنهــا.
وتؤكّــد ال ّدراســة أ ّن هــذه األنشــطة اإلبداع ّيــة يف الّلغــة
مه ّمــة مبقــدار أهميّــة اإلبــداع امللتــزم بتلــك القواعــد؛
ال ب ـ ّد للّســان ّيات العرب ّيــة أن تهت ـ ّم بدراســتها ووصفهــا
وتحليلها .فهذا الخروج من باب شجاعة العرب ّية وليس
جــا عــن الّلغــة ،وإن خــرج عــى القواعــد الّلغويّــة
خرو ً
وال ّنحويّة التي ق ّعدها القدماء .وهو مفهوم مبني عىل
التّفريــق بــن الّلغــة والــكالم ،فالّلغــة نظــام باطــن يكشــف
عــن نفســه يف الــكالم الــذي هــو حــدث لغــوي يتناولــه
ـكل مــا يقولــه أبنــاء الّلغــة فهــو
أبنــاء الّلغــة ،وعــى هــذا فـ ّ
مــن الّلغــة ال ينفــك عنهــا بحــال.
ومن هنا تدعو ال ّدراسة إىل إعداد موسوعة علميّة
تتعلّــق بحــر كلــات القــرآن الكريــم وتراكيبــه وقراءاتــه
الّتــي خرجــت عــى مــا اصطلــح عليــه علــاء العربيّــة مــن
أســس وقواعــد وقوانــن ،ف ُيجمــع فيهــا كل رضب مــن
رضوب هــذا الخــروج مـ ّـا يدخــل تحــت أبــواب البحــوث
والصفيّــة وال ّنحويّــة والبالغيّــة .ف ِمثْــل
الّلغويّــةّ :
الصوتيّــة ّ
ـتكامل ملــا فعلــه األقدمــون
ً
هــذا العمــل ســيكون اسـ
ـرورة الشّ ــعريّة ويف
عندمــا قامــوا بتأليــف كتــب يف الـ ّ
كتــب القــراءات القرآن ّيــة .و ِمثْــل هــذا اإلحصــاء للخــروج

فكلّــا قر بــت صيغتهــا مــن املعنــى ا ملــراد كا نــت
جميلــة ،وكلّــا بعــدت كانــت قبيحــة “وإذا أوقعــت
اإلحالــة املوقــع الّالئــق بهــا فهــي ِمــن أ ْحســن يشء يف
ـرورات ا لّــذي هــو أوضــح
ا لــكالم )212( ”.فجميــل ا لـ ّ
ـس هــذا وتتذوقّــه .فمــن
يف معنــاه وأكْمــل ،وأنــت تُحـ ّ
ســن
الـ ّ
ـرورات غــر املستســاغة عنــد القدمــاء وال ي ْح ُ
ســنها قــول الشّ ــاعر
األخــذ بهــا ،لك ـ ّن ال ـذّوق يحكــم ب ُح ْ
الجاهــي األضبــط بــن قُ َريــع الســعدي:
ري َعلَّك أ ْن
َوال تُهيــــــــــــــــ َ
ن الفَق َ
تَ ْركَ َع يو ًمـ ـ ـ ـ ــا َوال َّد ْه ُر قَ ْد َرفَ ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه

()213

أراد :ال تُهِن.
وقول املتنبي:
با ٍد َه َ
بتَ أَ ْم ل َْم ت َْصبـِرا
واك َ
ص َْ

كاك إِ ْن لَ ْم يَ ْج ِر َد ْم ُع َ
َوبُ َ
ك أَ ْو َجرى

()214

ر .فقــد جــاء الفعــان منصوبــن يف
أراد :مل تص ـ ْ
وتوصــل ال ّنحــاة إىل أ ّن الشّ ــاعر أراد
موضــع الجــزم.
ّ
ـرنْ)،
فيهــا نــون التّوكيــد الخفيفــة (ال تُ ِه َنـ ْن) ،و(لَـ ْم ت ْ
َصـ ِ َ
الســاكنني ،وأبْدلهــا أل ًفــا
ث ـ ّم حذفهــا مــن األ ّول اللتقــاء ّ
()215
للوقــف يف الشّ ــاهد الثّــاين.
ـرورة جــاءت ضمــن
وتــرى ال ّدراســة أ ّن هــذه الـ ّ
صيا غــة ف ّنيّــة رائعــة؛ فجــاءت (األ لــف) بامتداد هــا
للتكيز والتّنبيه
واتّساعها وانتشارها يف املوضع األ ّول ّ
والتّأكيد عىل عدم إهانة الفقري .وجاءت يف املوضع
الثّــاين للتّعبــر عــن مع ًنــى خفـ ّـي هــو عــدم صــر املتنبــي
ـب ،فهــواه ظاهــر وإ ْن أخفــاه؛ فالــكالم
عــى هــذا الحـ ّ
القائــم يف ال ّنفــس والغائــب عــن الحــواس يف األفئــدة
يكشــفه الشّ ــاعر للمخاطَــب مــن خــال لفظــه.

الضورة مخالفة قواعد ال ّنحو يف حديثنا
هل تُتيح ّ
اليومي ويف كتاباتنا؟

رد عــن أيب
نَ َقــل ابــن جنــي روايــة أيب العبــاس امل ـ ّ
ـت يف حلقــة الف ـ ّراء،
عثــان ا ملــازين قولــه:
جلسـ ُ
ْ

فســمعته يقــول ألصحابــه :ال يجــوز حــذف الم األمــر ّإل
يف شــعر ،وأنشــد:
ن شا ِع ٌر
َم ْن كان ال يَ ْز ُع ُم أَ ّ
()216
فَ َي ْد ُن ِم ّني تَ ْن َه ُه امل َزا ِج ـ ُر

قــال :فقلــت لــه :لِـ َم جــاز يف الشّ ــعر ،ومل يَ ُجــز يف
الــكالم؟ فقــال الف ـ ّراء :إ ّن الشّ ــعر يضطّــر فيــه الشّ ــاعر،
فيحــذف ،فقــال أبــو عثــان :ومــا الّــذي اضطّــره هنــا؟
وهــو ميكنــه أن يقــول :فليَ ـ ْد ُن م ّنــي.
ومل يذكــر ابــن ج ّنــي جــواب الفـ ّراء ولك ّنــه قــال :كان
الضورة يف
ميكن للف ّراء أن يقول له :إ ّن العرب قد تلزم ّ
ْسا بها ،واعتيا ًدا لها وإعدا ًدا
السعة أُن ً
الشّ عر يف حال ّ
()217
لهــا لذلــك عنــد وقــت الحاجة إليها.
ـرورة يف غــر
وتــرى ال ّدراســة أ ّن العــرب قــد تلــزم الـ ّ
ْســا بهــا ،واعتيــا ًدا لهــا وإعــدا ًدا
الســعة أُن ً
الشّ ــعر يف حــال ّ
لها لذلك عند وقت الحاجة إليها ،كوقوعها يف القرآن
الكريم ويف كالم العرب ،يقول ابن جني“ :إ ّن األعرايب إذا
رصف وارتجل ما مل
قويت فصاحته ،وسمت طبيعته ،ت ّ
يسبقه أحد قبله به؛ فقد ُح ِ
ك عن رؤبة وأبيه أنّهام كانا
يرتجالن ألفاظًا مل يسمعاها وال ُسبِقا إليها )218(”.وقالت
تغيت
ِب البلد :ك َُث ضبابه ،وألِل ِّ
السقاءَّ :
العرب“ :ضَ ب َ
ريحــهِ ،
ِ
ومششــت ال ّدابــة.
ـت عينــه :التصقــت،
ولح َحـ ْ
( )219وقالوا :إ ّن الفكاهة َم ْق َودة إىل األذى .وقرأ بعضهم
ـراب َميْ َولــة،
لَ َمثْ َوبَـ ٌة مــن عنــد اللــه خــر ،وقالــوا :كــرة الـ ّ
وكــرة األكل َم ْن َو َمــة ،وهــذا يشء َمطْ َيبــة لل ّنفــس ،وهــذا
الســعة وعــى
طريــق َم ْه َيــع ،إىل غــر ذلــك مـ ّـا جــاء يف ّ
ـب البلــد،
غــر الـ ّ
ـرورة .وإنّ ــا صوابــه :ل َّحــت عينــه ،وضـ َّ
السقاء ،ومشّ ت ال ّدابّة ،ومقادة إىل األذى ،ومثابة،
وأَ َل ِّ
()220
وميالــة ،ومنامة ،و َمطابــة ،و َمهاع”.
ومــن هنــا تســمح الّلغــة العرب ّيــة ألبنائهــا املتم ّكنــن
مــن قواعدهــا بالقــدر الّــذي يعصمهــم عــن الوقــوع يف
خاصــة
الخطــأ ،بالخــروج عــى قواعدهــا يف مقامــات
ّ
لــدالالت معيّنــة ،فــا يضــر العربيّــة هــذا املســتوى
جملة كرياال
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ويــرى املرزوقــي (ت1367ه) أنّــه “إذا ثبتــت قرآن ّيــة
القــرآن بال ّروايــة املقبولــة كان القــرآن هــو ال َح َكــم عــى
علــاء ال ّنحــو ومــا ق ّعــدوا مــن قواعــد ،ووجــب أن يرجعوا
هــم بقواعدهــم إليــه ،ال أن نرجــع نحــن بالقــرآن إىل
عكسا
وإل كان ذلك
قواعدهم املخالفة نحكِّمها فيهّ ،
ً
()200
ـال لألصــل يف وجــوب الرعايــة”.
لآليــة ،وإهـ ً
فعــى ال ّنحــاة أن يع ّدلــوا يف قواعدهــم بحيــث
ـرورة “فليــس هنــاك أن نضــع قواعــد للّغــة
تشــمل الـ ّ
()201
ونســتثني مــن ذلــك وفــرة مــن االســتعامل”.
ـرورة
ميــا الـ ّ
وقــد اعتــرت املعا جــم العرب ّيــة قد ً
سـ ًـا أصيـ ًـا يف الّلغــة حيــث أشــار إليهــا ابــن منظــور
ِق ْ
()202
يف معجمــه لســان العــرب.

الضورة جميلة حسنة أم قبيحة منفّرة؟
هل ّ

يقــول ابــن الــراج“ :وليــس للشّ ــاعر أن يحــذف مــا اتّفــق
له ،وال أن يزيد ما شاء ،بل لذلك أصول يعمل عليها،
سـتَعمل ،ويقــاس عليــه ،ومنهــا مــا
فمنهــا مــا يحســن أن يُ ْ
جاء كالشّ ــاذ ،ولك ّن الشّ ــاعر إذا فعل ذلك ،فال ب ّد من
أن يكون قد ضارع شيئًا بيشء ،ولك ّن التشبيه يختلف،
فمنــه قريــب ومنــه بعيــد )203( ”.وهكــذا أدار القدمــاء
ـرورة يف فلــك هاتــن الفكرتــن :الــر ّد إىل األصــل،
الـ ّ
وتشــبيه غــر الجائــز بالجائــز أي التــاس وجــه مــن وجــوه
مقياســا للجــال والقبــح
العلّــة (القيــاس)؛ واتّخذوهــا
ً
الضورة وقبحها بتفاوت
سن ّ
يف ّ
الضورة؛ فيتفاوت ُح ْ
درجتها يف القرب أو ال ُب ْعد من هاتني الفكرتني .فكلّام
ـرورة قريبــة مــن األصــل أو واض ًحــا فيهــا وجــه
كانــت الـ ّ
بالشء الجائز كانت رضورة حسنة ،وإذا مل تكن
الشّ به
ّ
الضائــر هــي
كذلــك كانــت مســتقبحة .فقالــوا :إ ّن أقبــح ّ
املؤ ّديــة إىل مــا ليــس أصـ ًـا يف كالمهــم؛( )204فتأنيــث
ـرورة ،وليــس كذلــك تذكــر
املذكّــر يُع ـ ّد مــن قبيــح الـ ّ
املؤنّــث؛ أل ّن التّذكــر هــو األصــل ،ففــي تأنيــث املذكّــر
()205
خــروج عــن األصــل ،ويف تذكــر املؤنّــث عــودة إليــه.
ومــع ذلــك ورد يف القــرآن الكريــم تأنيــث املذكّــر كقــراءة
الس ّيا َرة) )206(.وعندما
الحسن البرصي (تَلْتَ ِقطُ ُه بَ ْع ُ
ض َّ
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

ـرف يكــون مــن أحســن
يــرف االســم املمنــوع مــن الـ ّ
ـرورات ألنّــه ر ّد إىل أصــل.
الـ ّ
وقــال بعضهــم :إ ّن إ ســكان اليــاء يف مو ضــع
ـرورات ،ومل يحبّهــا املع ـ ّري
ال ّنصــب مــن أحســن الـ ّ
وإن كانــت جائــزة ،وإنّ ــا توجــد يف أشــعار الضّ عفــة مــن
املح َدثــن )207(.وهكــذا فــإ ّن هاتــن الفكرتــن مل تلتــزم
بهــا ال ّدراســات الّلغويّــة وال ّنحويــة وال ّنقديــة فظهــرت
ـرورة وتعيــن
ســن الـ ّ
مقاييــس جديــدة يف تعيــن ُح ْ
“الضورة
للسيوطي قال فيهّ :
قبحها .وتأكيد هذا كالم ّ
س ـتَ ْه َجن وال ت َْس ـتَ ْو ِحش منــه ال َّن ْفــس،
الحســنة مــا ال يُ ْ
ـر الجمــع املمــدود ،وم ـ ّد
رف مــا ال ي ْنــرف ،وقـ ْ
كـ ْ
()208
ـر الج ْمــع املمــدود
الج ْمــع املقصــور .فجعــل قَـ ْ
يف درجــة وا حــدة مــع م ـ ّد الج ْمــع املقصــور ،وهــو
بذلــك يُســقط مقيــاس (علّــة األصــل) .وقــد ســبقه ابــن
ـر
جنــي يف ذلــك عندمــا قــال :وأمــا مـ ّد املقصــور وقـ ْ
ـول ،وال تثبــت بهــا ُمثُــل،
املمــدود ...،فــا تعتــد أصـ ً
()209
موا ِفقــة وال مخالِفــة”.
ـرورة املســتقبحة مــا
ث ـ ّم رأى القد مــاء أ ّن “ا لـ ّ
تســتوحش منــه ال ّنفــس ،كاألســاء املعدولــة ،ومــا أ ّدى
إىل التبــاس ج ْمــع بج ْمــع ،كــر ّد مطاعــم إىل مطاعيــم أو
()210
عكســه؛ فإنّــه يــؤ ّدي إىل التبــاس مطْعــم مبطعــام”.
ويقول حازم القرطاج ّني“ :ويستقبح ال ّنقص املجحف؛
ألنّــه يــؤ ّدي إىل التبــاس ،كقــول لبيــد( :درس املنــا) أراد
املنــازل .وكذلــك العــدول عــن صيغــة ألخــرى كقــول
السالم.
الحطيئة( :من نسج سالم) أراد سليامن عليه ّ
فالضورات القبيحة املســتهجنة الّتي تســتوحش منها
ّ
يعس الوصول منها إىل مراد املتكلّم
ال ّنفس هي ا ّلتي ُ
وذلــك حــن يكــون الحــذف مــن بنيــة الّلفظــة مجح ًفــا
()211
را.
كب ـ ً
الضورة
لهذا ترى ال ّدراسة أ ّن املقياس يف اعتبار ّ
جميلة أو قبيحة ليس يف ذاتها ،بل ال ب ّد من معالجتها
يف ســياقها ويف مقامهــا ويف مــدى قــرب صيغتهــا
املخالفــة لالســتعامل مــن املعنــى املــراد ملتكلّمهــا؛

فمــن ال ّنــاس مــن قــال :إ ّن ذلــك للحمــل عــى (مــا)
املصدريّــة وهــو مذهــب ابــن مالــك ...ومنهــم مــن قــال
إنّهــا محمولــة عــى (إن) املخ ّففــة )191(”،وهومذهــب
الفــاريس وابــن جنــي.
وذهــب الزمخــري إىل أ ّن ال ّرفــع بعــد (أنْ) لغــة،
يقــول يف املفصــل :وبعــض العــرب يرفــع الفعــل بعــد
()192
(أن) تشــبي ًها بـ ـِ (مــا)”.
َ
وقــد روى ا بــن مجا هــد أ نّــه قــرئ ﴿أ ن يُت َّ
ــم
ِ
َّ َ َ َ
اعــة﴾ ( )193ب َرفْــع (يُ ِت ـ ُّم) )194(،وتــرى ال ّدراســة أن
الرض
ال ّرفــع جــاء لل ّداللــة عــى إمتــام ال ّرضاعــة وإغــاق هــذه
العمليّــة ،واالنتهــاء منهــا ،فصفــات الض ّمــة (الض ـ ّم
والجمــع واالنغــاق) أليــق بهــذه املعــاين مــن صفــات
الفتحــة (االمتــداد واالنتشــار واالتّســاع).
وهكــذا قدّ مــت الدّ راســة بعــض األمثلــة ال ّدالــة التــي
تثبــت أ ّن الخــروج عــى القاعــدة الّلغويّــة يف القــرآن
الضورة الشّ عريّة،
الكريم وقراءاته هو الخروج نفسه يف ّ
الضورة فال ،يقول
وما اعتقد القدماء أنّه يجري مجرى ّ
ابــن الــراج“ :قــال محمــد بــن يزيــد ،يَــر ُّد عــى مــن ا ّدعــى
ـرورة :القــرآن أفصــح الّلغــات
أ ّن هــذا مجــراه مجــرى الـ ّ
()195
تعلق به رضورةٌ ،وال يلحقه تَ َج ُّوز”.
وسيّ ُدها ،وما ال ُ
فالقــرآن الكريــم أُنْــزل عــى لســان معهــود العــرب يف
الخاصــة وأســاليب معانيــه ،وأ ّن الخــروج عــى
ألفاظــه
ّ
معي فيام فطر عليه الّلسان
القاعدة الّلغويّة يف مقام ّ
العــريب ،وأ ّن هــذا الخــروج يقــع وفــق رشوط ،ومــا جــاء ّإل
ملعــانٍ ودالالت ،وللتّأثــر عــى املتل ّقــي.
لهــذا تقــرح ال ّد را ســة أن يخــرج الباحثــون
واملتخصصــون يف ال ّد را ســات ا لّلغو يّــة وال ّنحو يّــة
ّ
والبالغ ّيــة وال ّنقد يّــة باصطــاح آخــر يســتوعب هــذا
الخروج عىل االستعامل املألوف للّغة يف القرآن الكريم
وقراءاته ،ويف شعر العرب كقولنا( :ال ّرخصة الكالم ّية)
حيث اســتعمل بعض ال ّنقــاد العــرب القــدامى مــصطلح
ـرورة
ـرورة )196(.أو (الـ ّ
(ال ّرخ ــصة) ف ــي موض ــع ال ـ ّ
ـرورة هنــا ال يعنــي الضّ عــف أو
الكالميّــة) ،فمفهــوم الـ ّ

العجــز أو اإلكــراه أو القصــور عــن اختيــار الشّ ــاعر الوجــه
ال ّناطــق بفصاحتــه؛ العتبــار الــوزن والقافيــة ،وإنّ ــا هــو
حاجــة الشّ ــاعر لهــذه الّلفظــة الخارجــة عــى القاعــدة؛
العتبار املعنى ،فام من رضورة ّإل وميكن أن يع ّوض من
لفظها غريه .وبهذا تنتهي مسألة الخالف القدمية حول
ريا من مشكالتها
ّ
الضورة الشّ عريّة ومفهومها،
ّ
وتحل كث ً
الّلغويّة الّتي حاول القدماء تأويلها وتخريجها وتحليلها.
أو تقــرح ال ّدراســة أن تس ـ ّمي هــذا الخــروج ِب ـ (شــجاعة
العربيّــة) ،فهــو يتــاءم مــع مــا ذكــره ابــن جنــي يف بــاب
سـ ّـاه (شــجاعة العرب ّيــة) وأراد بــه الحــذف ،والتّقديــم
والتّأخــر ،والفــروق والفصــول ،والحمــل عــى املعنــى،
()197
والتّحريــف ،وغــر ذلــك مـ ّـا هــو خــاف األصــل.
وتدعــو ال ّدراســة إىل مــن يج ـ ّدد لنــا علــم ال ّنحــو
فيب ّينه عىل منهج القرآن الكريم؛ فالقرآن الكريم وقراءاته
ال ب ّد أن يكونا املرجع األول واألساس يف تقعيد قواعد
العربيّة ،باعتبارهام أوثق الشّ واهد عىل ما كانت عليه
العرب ّيــة قدميًــا ،إىل جانــب شــعر العــرب وكالمهــم،
قائل“ :وال عجب أعجب
يتع ّجب ابن حزم (ت456ه) ً
م ّمــن إن وجــد المــرئ القيــس ،أو لزهــر أو لجريــر ،أو
الحطيئــة ،أو الطرمــاح ،أو ألعــرايب أســدي أو ُســلمي أو
متيمــي ،أو مــن ســائر أبنــاء العــرب لفظًــا يف شــعر أو نــر
جعله يف الّلغة ،وقطع به ومل يعرتض فيه ،ثم إذا وجد
لله تعاىل خالق الّلغات وأهلها كال ًما مل يلتفت إليه،
وال جعله ح ّجة ،أو جعل يرصفه عن وجهه ،ويح ّرفه عن
()198
عم أوقعه الله عليه.
مواضعه ،ويتح ّيل يف إحالته ّ
ويقــول الفخــر الــرازي (ت606ه) يف هــذا املعنــى
إنّنــا “إذا ج ّوزنــا إثبــات الّلغــة بشــعر مجهــول ،فجــواز
إثباتهــا بالقــرآن العظيــم أوىل ،وكثــرا مــا تــرى ال ّنحويــن
متحييــن يف تقريــر األلفــاظ الــواردة يف القــرآن ،فــإذا
ّ
استشــهدوا يف تقريرهــا ببيــت مجهــول فرحــوا بــه ،وأنــا
شــديد التّع ّجــب منهــم ،فإنّهــم إذا جعلــوا ورود ذلــك
البيــت املجهــول عــى وفقهــا دليـ ًـا عــى ص ّحتهــا فــإن
()199
يجعلــوا القــرآن دليـ ًـا عــى ص ّحتهــا أوىل”.
جملة كرياال
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كل صــوت وكل كلمــة فيهــا ،وأ ّن هــذا العطــاء قــد ت ـ ّم
وســكن يف أعامقــه ،فصــوت النــون عنــد نطقــه ال يخــرج
الصــوت إىل طريــق األنــف ،فيجــري
مــن الفــم بــل يتحـ ّول ّ
الســمع
فيــه ّ
الصــوت فيكســبه صوتًــا رنّانًــا لذيــذا يف ّ
يسـ ّمى الغ ّنــة.
الساكنة نونًا إذا جاورت الطاء كأنْطي
ج ْعل العني ّ
و َ
يف أ ْع ِطي ،هي ظاهرة لهجيّة قدمية تعرف باالستنطاء
يف لغــة ســعد بــن بكــر وهذيــل واألزد وقيــس واألنصــار،
ولغة أهل اليمن ،وقد ذكر رمضان عبد التواب أ ّن هذا
اإلبدال شائع حتّى اليوم يف العراق ،كام أنّه شائع يف
لغــة األعــراب بصحــاري مــر )178(.ولغــة قطــاع واســع مــن
ساحل فلسطني من حيفا إىل غزة.
وأُ ِ
بدلــت التــاء هــاء يف قــراءة (التابــوت) (التابــوه)
َ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َّ َ َ ُ ْ
ك ـ ِه
َيف ْقولــه تعــاىل ﴿وقــال لهــم ن ِبيهــم ِإن آيــة مل ِ
ٌ
َّ ِّ ُ
َ َ ُ ُ َّ ُ ُ
َ
كــمْ
كينَة ِّمــن رب
أن يأ ِتيكــم
اتلابــوت ِفيــ ِه ســ ِ
َ َ َّ ٌ ِّ َّ َ َ َ ُ ُ َ ٰ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ
وب ِقيــة ممــا تــرك آل مــوس وآل هــارون ت ِملــه
ْ َ َ ُ
ال َملئِكــة﴾( )179يقــول ابــن جنــي“ :ومــن ذلــك قــال
أبو بكر بن مجاهد :التابوت بالتاء قراءة ال ّناس جمي ًعا،
()180
ولغــة لألنصــار التابــوه بالهــاء”.
وانظر كيف حاكت صفات صوت الهاء (مهموس،
كل ما ميثّله من خفاء،
احتكايك ،مرقّق) يف (التابوه) ّ
فالحـ ّـق ســبحانه وتعــاىل مل يقــل إ ّن التّابــوت ســيأيت
كامـ ًـا ،ومل يقــل كذلــك إنّــه التّابــوت الــذي ُوضــع فيــه
مــوىس ،وإنّ ــا قــال :فيــه ســكينة مــن ربّكــم وبقيّــة مـ ّـا
تــرك آل مــوىس وآل هــارون ،وهــي أشــياء غــر معروفــة،
ـرون يف تفســرها؛ فمنهــم مــن قــال :إ ّن
اختلــف املفـ ّ
الســكينة (الرحمــة ،أو الطأمنينــة ،أو دابّــة قــدر الهــر ،أو
ّ
ريح لها صورة ،أو وجه كاإلنسان ،أو طست من ذهب
من الج ّنة كان يغسل فيها قلوب األنبياء ،ألقى موىس
ـر قولــه
فيهــا األلــواح ،أو وقــار ،)...وهنــاك مــن فـ ّ
تعــاىل( :وبقيــة مـ ّـا تــرك آل مــوىس وآل هــارون) فقــال:
(عصــا مــوىس وعصــا هــارون ،ورضــاض األلــواح ،وثيــاب
()181
مــوىس وثيــاب هــارون ،ولوحــان مــن التّــوراة.)...
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

تجســدها صفــة صــوت التــاء
وهــذه املعــاين ال
ّ
االنفجاريــة ،إنّ ــا تؤكّــد لنــا أ ّن التابــوت الــذي تحملــه
املالئكــة ال ب ـ ّد أن يكــون شــيئًا عظيـ ًـا ،يوجــب العنايــة
الفائقــة ،فصفــة االنفجــار تالئــم العظمــة.
وقد أجاز ابن جني هذا اإلبدال فعلّل ذلك بقوله:
كل واحد من التاء والهاء حرف مهموس ،ومن
“وهو أ ّن ّ
حروف ال ّزيادة يف غري هذا املوضع ،وأيضً ا فقد أبدلوا
الهاء من التاء التي للتّأنيث يف الوقف ،فقالوا حمزه،
وطلحه ،وقامئه ،وجالسه ،وذلك منقاد مطّرد يف هذه
التــاء عنــد الوقــف ،ويؤكّــد هــذا أ ّن عا ّمــة ُع َقيــل فيــا ال
نزال نتلقّاه من أفواهها تقول يف الفرات :الفراه ،بالهاء
()182
يف الوصل والوقف”.
ُ َْ َْ ُ
ومــن إبــدال الحــروف قولــه تعــاىل ﴿الل َّ يســته ِزئ
بهـ ْ
()184
ـم﴾( )183قــرأ حمــزة بإبــدال الهمــزة يــاء (يســتهزي)؛
ِِ
توكي ًدا الستمراريّة االستهزاء وامتداده الذي ال يستطيع
أن يح ّققــه صــوت الهمــزة.
ـض
يقــول أبــو ســعيد الســرايف :وقــد تب ـ ّدل بعـ ُ
العــرب حروفًــا مــن حــروف ،ال يجــري ذ لــك مجــرى
ـرورة؛ أل ّن ذلــك لغتهــم ،كإبــدال بنــي متيــم العــن
الـ ّ
مــن الهمــزة ،وهــذا الــذي نســميه عنعنــة متيــم( )185ومــن
كاف املؤنّــث شــي ًنا ،وهــذه الّلغــة يف بكــر بــن وائــل
وتس ـ ّمى كشكشــة بكــر )186(،ومنهــم مــن يب ـ ّدل مــكان
اليــاء املشـ ّددة واملخ ّففــة جيـ ًـا يف الوقــف ،وأكــر مــا
يكــون ذلــك يف املش ـ ّددة )187(،وقــد يب ّدلــون مــن تــاء
املخاطــب كافًــا )188(،وأبدلــت َخ ْيـ َـر وال َّنضــر مــن الثــاء
()189
تــاء يف كثــر مــن الحــروف.

إهامل (أن) املصدريّة

الضائر إهامل أن املصدريّة
يقول األلويس“ :من ّ
بــأن ال تنصــب املضــارع إذا دخلــت عليــه ،وذلــك كقــول
الشّ اعر:
أ ْن تَ ْق َرآنِ َعىل أَ ْسام َء َويْ َحكُام
()190
السال َم َوأَ ْن ال ت ُشْ ِعرا أَ َحدا
ِم ّني َّ

ولعـ ّـل تغيــر حركــة بحركــة أخــرى جــاء طل ًبــا للخ ّفــة،
كــا ذهــب ابــن جنــي“ :أخربنــا أبــو إســحاق ابراهيــم بــن
ـيني عــن أيب بكــر محمــد بــن هــارون
أحمــد القرميسـ ّ
الروباين ،عن أيب حاتم ســهل بن محمد ِ
جســتاين،
الس ْ
ي أعــرايب
يف كتابــه الكبــر يف القــراءات قــال :قــرأ ع ـ َّ
سـ ُن َمــآب) ،فقلــت :طــوىب،
يف ال َحـ َرم (طيبــى لهــم و ُح ْ
فقــال :طيبــى ،فأعـ ْدت فقلــت :طــوىب ،فقــال :طيبــى،
ي قلــت :طوطــو ،قــال( :طــى طــى)”.
فلـ ّـا طــال ع ـ ّ
( )166ثــم علّــل ابــن جنــي هــذه القــراءة بقولــه“ :أفــا تــرى
إىل هــذا األعــرايب ،وأنــت تعتقــده جاف ًيــا ك ـ ًّرا ،ال َد ِمثــا
وال طيّعــا ،كيــف نبــا طبعــه عــن ثقــل الــواو إىل اليــاء فلــم
يؤثّــر فيــه التّلقــن ،وال ثنــى طب َعــه عــن التــاس الخ ّفــة
()167
ه ـ ّز وال متريــن”.
ُ َّ ُ َْ
ومــن تغيــر الحركــة قــراءة أيب جعفــر ﴿ثــم قلنــا
َ
ََْ َ
كـة ْ
اسـ ُ
ـج ُدوا ِلد َم﴾( )168بضـ ّم هــاء (املالئكةُ)
ِ
لِلملئِ
يف خمســة مواضــع هــذا أ ّولهــا والثّــاين يف األعــراف
والثّا لــث يف ســبحان-اإلرساء -وال ّرا بــع يف الكهــف
والخامــس يف طــه“ )169(.قــال أبــو الفتــح :هــذا مذهــب
ضعيــف ج ـ ًّدا ،وذلــك أ ّن املالئكــة مجــرورة ،وال يجــوز
أن يكــون َح ـذَف همــزة (اســجدوا) وألقــى حركتهــا عــى
فس وجه الضّ م بأنّهم استثقلوا
الهاء )170(”.وهناك من ّ
االنتقــال مــن الكــرة إىل الضّ مــة إجــراء الكــرة الّالزمــة
مجــرى العارضــة وذ لــك لغــة أزد شــنوءة )171( .وتــرى
ال ّدراســة أ ّن الضّ مــة يف هــذه القــراءات جــاءت تعظيـ ًـا
للمالئكــة لق ـ ّوة الضّ مــة ورفعتهــا؛ فهــي تحتــاج إىل رفْــع
مؤ ّخــر الّلســان إىل أقــى درجــة ممكنــة نحــو مؤخــر
الحنــك األعــى ،فهــي أليــق لهــذا املعنــى مــن الكــرة
الــذي يشــعرنا نطقهــا باالنحــدار إىل أســفل؛ أل ّن نطقهــا
الســفىل.
يحتــاج إىل تحريــك الشّ ــفة ّ

إبدال الحرف من الحرف

يقــول أبــو ســعيد الســرايف“ :اعلــم أنّهــم يب ّدلــون
الحــرف مــن الحــرف يف الشّ ــعر ،يف املوضــع الــذي ال
يب ـ ّدل مثلــه يف الــكالم ملعنــى يحاولونــه؛ مــن تحريــك

ســاكن ،أو تســكني متح ـ ّرك ،ليســتوي وزن الشّ ــعر بــه،
أو ر ّد يشء إىل أصلــه ،أو تشــبيه بنظــره )172(”.ويقــول
ابــن عصفــور :وأ ّمــا إبــدال الحــرف مــن الحــرف ،فإنّهم قد
يفعلون ذلك يف الشّ عر يف املوضع الذي ال يجوز فيه
ليتوصلــوا بــه إىل مــا اضطـ ّروا إليــه مــن
مثلــه يف الــكالم؛
ّ
()173
تحريــك ســاكن ،أو تســكني متحـ ّرك أو غــر ذلــك”.
فمــن ذلــك إبــدال الســن يــاء ،واليــاء ثــاء ،والجيــم يــاء،
وقــد تب ـ ّدل العــن يــاء ،والبــاء يــاء ،وتب ـ ّدل التــاء مــن
الســن ،والــكاف مــن التــاء ،والهمــزة مــن األلــف ،والهمزة
مــن اليــاء )174(،...كقــول الشّ ــاعر عامــر بــن جويــن:
ن بَ ْع َدما َ
طاف أَ ْهلُها
ت أَ ّ
فَيا لَيْ َ
ص ْوتَ إيسانِ
َهلَك ُ
ْت َولَ ْم أَ ْس َم ْع بِها َ
“فأبــدل مــن النــون يــاء لشــبهها بهــا مــن جهــة أنّهــا
فيهــا غ ّنــة ،وهــو فضْ ــل صــوت فيهــا ،كــا أ ّن يف اليــاء
()175
لي ًنــا ،وهــو فضْ ــل صــوت فيهــا”.
ـى
ولكننــا نجـ ّد هــذا اإلبــدال يف قــراءة ال ّرســول صـ ّ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ك ْوثَـ َ
ـر﴾( )176التــي
اللــه عليــه وسـلّم ﴿ ِإنــا أعطينــاك ال
وصفت بالشذوذ )177(.حيث أبدل ال ّرسول العني نونًا.
وتــرى ال ّدراســة أ ّن إبــدال الشّ ــاعر النــون يــاء يف
(إيســان) جــاء يحــايك معنــاه املــرام؛ يف أنّــه مل يعــد
يســمع صــوت أحــد بعــد رحيــل محبوبتــه؛ فعنــد نُطْــق
الصــوت ،عــى عكــس نُطْــق
(إيســان) نشــعر بتــايش ّ
(إنســان) الــذي يشــعرنا بوجــوده .وذلــك أل ّن اليــاء هنــا
حركة وليست حرفًا ،ومن أه ّم خصائصها :ح ّرية خروج
سلســا غــر مزا َحــم حــال ال ّنطــق بهــا ،فيمـ ّر
جــا
ً
الهــواء خرو ً
الهــواء حـ ًّرا طري َقــا مــن الحلــق والفــم دون أن يقــف حاجــز
وربــا حــاىك الشّ ــاعر صــوت محبوبتــه كــا
يف طريقــهّ .
تنطقــه هــي؛ فتقــول عــن إنســان إيســان.
ـى
وليــس أبلــغ وأليــق وأجمــل مــن قــراءة ال ّرســول صـ ّ
الله عليه وسلّم؛ فانظر كيف الءم صوت نُطْق النون يف
(أنطيناك) ما ال تجده يف نطق العني يف (أعطيناك)
الســام هــذه اآليــة ،فهــو يستشــعر
عندمــا ينطــق عليــه ّ
جملة كرياال
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يف الّلغة لوقوعه يف الشّ عر ويف بعض قراءات القرآن
الكريــم؛ فهــو جــاء ليالئــم املعنــى املــراد يف لفظــة
( َخلْ َقهُ) يف البيت الشّ عري؛ فالوقوف عىل الّالم ْ
(ل)
يف وســط الكلمــة ثـ ّم اتّباعهــا بحركــة ،أَظْهــر وأَلْيــق وأقــوى
مبعنــى الشّ ــاعر وأَ ْوفــق ملــراده ،فهــو يريــد أن يقــول:
إ ّن اللــه ال أحــد غــره َخلَ َق ـ ُه عــى هــذه ال َه ْيئــة .ومخــرج
(الّــام) الّــذي هــو مــن طــريف الّلســان وليــس مــن طــرف
ولربا أراد بهذا
واحد ساعد عىل تأكيد هذا املعنىّ .
التّســكني إظهــار ال ُغ ّنــة الّتــي يف (الّــام) فيُقـ ّدم معنــاه
بصــورة ألــذ وأجمــل ،وإشــها ًرا عــى مــا قُ ـ ِّد َم مــن الثّمــنِ
(س ـل َْف) ،وإلبــراز ح ْجــم
عــى املبيــع يف قــول األخطــل َ
مـ َرض القلــوب وتفاقمــه يف تســكني الــراء يف قــراءة أيب
ض).
عمــرو(يف قُلو ِب ِهــم َمـ ْر ٌ

تغيري حركة بحركة أخرى

يقول عامر بن ُج َويْن الطايئ:
ـاس َة وا ِجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد
فَلَ ْم أَ َر ِمثْلَها ُخب ـ ـ ـ ـ َ
()156
ت نَفْيس بَ ْع َد ما كِدْتُ أَ ْف َعلَــهْ
َونَ ْه َن ْه ُ

أراد :أَفْ َعلُــه ،بالضــم ،يقــول ســيبويه :حملــوه عــى
(أنْ)؛ أل ّن الشّ عراء قد يستعملون (أنْ) ههنا مضط ّرين
را )157(.ويقــول ابــن هشــام األنصــاري“ :قــال املــرد:
كث ـ ً
األصل :أفعلُها ،ثم حذفت األلف ،ونقلت حركة الهاء
إىل مــا قبلهــا ،وهــذا أوىل مــن قــول ســيبويه؛ ألنّــه أضمــر
أ ْن يف موضع حقّها أن ال تدخل فيه رصيحا ،وهو خرب
كاد ،واعت ّد بها مع ذلك بإبقاء عملها .وإذا رفع الفعل
()158
بعد إضامر أ ْن سهل األمر ،ومع ذلك فال ينقاس”.
ُ ْ
ـل أَ َف َغ ْ
ــرَ
ومنــه ْيقــول ابــن هشــام األنصــاري :قــراءة ﴿قـ
َ ُ ُ ِّ َ ْ ُ ُ َ ُّ
ْ ُ َ
ــد أي َهــا الَا ِهلــون﴾( )159بنصــب
الل َّ تأمــرون أعب
ِ
()160
(أعب َد).
وتــرى ال ّد را ســة أ ّن نطــق الفتحــة يف( :أفعلَــه)
و(أعب ـ َد ) لل ّدال لــة عــى ا ســتمرار يّة الفعــل ،فد عــوة
املرشكــن لرســول اللــه إىل عبــادة آلهتهــم مســتم ّرة ،مل
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

تتوقّــف لحظــة ،وأ ّن الشّ ــاعر مل يســتطع زجــر نفســه عــن
أخذ الغنيمة ،فطمع بها ِمرا ًرا و ِمرا ًرا إىل أن تركها ،وهذا
املعنى ال تشعرنا به نُطْق الضّ مة بل تشعرنا باالنغالق.
بنصب الّالم
ّ
وكل العلامء متّفقون عىل أ ّن ال ّرواية ْ
يف (أف َعلَه) يف البيت الشّ عري ،ولك ّنهم يختلفون يف
التّخريــج؛ فهنــاك مــن رأى أ ّن الفتحــة عــى الم (أفعلــه)
فتحــة إعــراب ،وأ ّن الفعــل منصــوب بــأن املصدريّــة
محذوفة ،وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة ،وهو ما ذهب
إليــه ســيبويه .وهنــاك مــن رأى أ ّن الفتحــة التــي عــى
الم (أفعلــه) فتحــة بنــاء ،وأ ّن الفعــل مبنــي عــى الفتــح
الت ّصاله بنون التّوكيد الخفيفة املحذوفة تخفيفًا ،وهو
ما ذكره ابن األنباري .ورأى املربد أ ّن الفتحة التي عىل
الم (أفعلــه) ال هــي فتحــة اإلعــراب وال هــي فتحــة البنــاء،
ولك ّنها فتحة منقولة من الحرف الذي بعدها ،والفعل
مرفــوع بض ّمــة مق ـ ّدرة عــى آخــره ،منــع مــن ظهورهــا
()161
اشــتغال املحــل بالحركــة العارضــة بســبب الثقــل.
ومــن تغيــر الحركــة ،قــراءة أم ا لــدرداء وعيــى
الثقفــي وعيــى الهمــداين ،ورو يــت عــن عمــر بــن
ُ ٌَ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ ْ
نزلَــا
عبــد العزيــز﴿ :ســورة أنزلاهــا وفرضناهــا وأ
َّ َ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ َ
َ ِّ َ
َ
َ
()162
ــرون﴾
ــات لعلكــم تذك
ــات بين ٍ
ِفيهــا آي ٍ
بنصــب (ســورةَ)“ ،قــال أبــو الفتــح هــي منصوبــة بفعــل
مضمر )163(”،فانظر كيف الءمت صفات حركة الفتحة:
االمتداد واالتّســاع واالنتشــار اســم الســورة (النور) .ويف
الســورة أنــزل اللــه فرائــض مختلفــة ،ورضوبًــا مــن
هــذه ّ
األحــكام يحتكــم بهــا ال ّنــاس حتــى يــوم القيامــة مل ولــن
تتغـ ّـر ،ف ِمثــل هــذه املعــاين تليــق بالض ّمــة (ســورةٌ) كــا
جــاءت يف القــرآن الكريــم ،التــي تـ ّ
ـيء
ـدل عــى دوام الـ ّ
وثباتــه ،فعنــد نُطْــق الض ّمــة تســتدير الشّ ــفتان وتــدوران.
وانظر كيف الءمت صفات الفتحة قراءة املفضّ ل
َ َ َ ُ ََ ُُ
ْ َ َ َ ٰ َسـ ْ
ع أَب ْ َ
ـم ِع ِه ْم ۖ َو َ َ ٰ
﴿ختــم الل َّ ٰ
ار ِه ْم
ص
ع قلوبِ ِهــم وع
ِ
َ ٌَ
ــاوة﴾(( )164غشــاوةً) بالنصــب ،ورفعهــا الباقــون.
ِغش
( )165فجــاءت لل ّداللــة عــى اســتمراريّة هــذه الغشــاوة
وامتدادهــا فهــي ال تفارقهــم.

الســؤال ،وعلّتــه تــوايل
اإلعــراب ،لكــن مــن حــذف فعنــه ّ
الحــركات مــع الضّ ـ ّـات ،فيثقــل ذلــك عليهــم فيخ ّففــون
()146
بإســكان حركــة اإلعــراب ،وعليــه قــراءة أيب عمــرو”.
ويف توجيــه تســكني حركــة اإلعــراب يف (بارئْكــم)
يقــول ابــن الجــزري“ :ووجههــا يف العرب ّيــة ظاهــر غــر
منكــر وهــو التّخفيــف ،وإجــراء املنفصــل مــن كلمتــن
()147
مجرى املتّصل من كلمة نحو :إبل وعضد وعنق”.
أي أنّــه أجــرى الكلمتــن مجــرى الكلمــة الواحــدة ،وذلــك
أ ّن الــكاف ضمــر وليــس مــن بنيــة الكلمــة ،غــر أنّــه نــزل
الضّ مري منزلة الجزء من الكلمة فصار( ِرئِك) من بارئكم
مبنزلة (إِبِل) ،وإذا كان يجوز تسكني العني من ( ِف ِعل)
فتنــزل الهمــزة هنــا منزلــة العــن ،فيجــوز لذلك إســكانها.
وترى ال ّدراسة أ ّن تسكني حرف اإلعراب يف الشّ عر
هــو ذاتــه يف القــرآن الكريــم ،وأنّــه جــاء لــدالالت ومعــانٍ ،
بالسكون يف لفظة (تعرفْك ُم) و(أن
فجاء جرير والراعي ّ
تعـ ْ
ـرف) ،لتالئــم عــدم حصــول الفعــل؛ وهــو أ ّن العــرب
ال تعــرف بنــي الع ـ ّم الذيــن يهجوهــم جريــر ،وكذلــك
قضاعــة ال تعــرف البــن الرقــاع الــذي يهجــوه ال ّنمــري
فالسكون عىل الفاء الضّ عيفة تزيد من ضعفها
َس ًبا،
ّ
ن َ
حتــى تتــاىش ،فلــو جــاء الشّ ــاعران بالضّ مــة وهــو األصــل
ألعطــت الضّ مــة ق ـ ّوة للفــاء الضعيفــة وهــو مــا ال يريــده
الشّ ــاعران.
وجــاء تســكني (القــاف) يف ( يَتَّـ ْـق ) يف قــراءة
بعضهم ويف قول الشّ ــاعر؛ الستشــعار الق ّوة ،وللتّأكيد
عــى أ ّن اللــه ســيكون مــع َمــن يتّ ِقــه؛ فتســكني (القــاف)
(االنفجاريّــة ،املف ّخمــة) يســاعد عــى استشــعار هــذه
املعــاين وإبرازهــا .وجــاء تســكني حركــة اإلعــراب يف
قــراءة (إ ّن اللــه يأم ْركــم) لتمييــز األ ْمــر وإ بــراز عظمتــه،
را بــأ ّن هنــاك مــن خلقنــا ووهبنــا الحيــاة يف قــراءة
وتذكـ ً
()148
(فتوبوا إىل بارئْكم)  .فَ ُنطْق الراء ساكنة غري متح ّركة
يُظ ِهــر تكرارهــا ،فيَظْ َهــر األمــر عندئــذ ويــرز .ونطــق الهمــزة
(حلق ّيــة ،مجهــورة ،انفجاريّــة) ســاكنة غــر متح ّركــة َعـ ْون
لناطقهــا عــى استشْ ــعار عمليّــة َخلْــق اإلنســان ،فــكأ ّن

مخرجها الداخيل يحايك بداية ال ّخلْق ،وتحايك صفتا
الجهــر واالنفجــار إمتــام عمليّــة ال َخلْــق.

تسكني عني الكلمة إذا كانت مفتوحة

يقــول القــزاز القــرواين :يجــوز يف الشّ ــعر إســكان
املفتوح ،وإن كان ذلك ال يجوز يف الكالم؛ أل ّن العرب
تسكّن املضموم واملكسور ،وتأىب إسكان املفتوح ،إذ
كان الفتــح غــر مســتثقل ،كقــول الشّ ــاعر:
ص َدقْتُ ُم
ُراب فَ ُقل ُ
ْت َ
َوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالوا ت ِ ٌّ
()149
ُراب َخلْقَهُ الل ُه آ َد ُم
أَيب ِم ْن ت ٍ
يريــد ( َخلَ َق ـهُ) بالفتحــة ،فأســكن الشّ ــاعر املفتــوح
ُُ
()150
﴿ف قلوبِ ِهــم
اضطــرا ًرا.
ويف قــراءة أيب عمــرو ِ
َّ َ ٌ
م
ض) يقــول ابــن
ــرض﴾( )151بســكون الــراء يف ( َم ـ ْر ٌ
جنــي“ :قــال أبــو الفتــح :ال يجــوز أن يكــون َمـ ْرض مخ ّف ًفــا
مــن َم ـ َرض؛ أل ّن املفتــوح ال يخ ّفــف ،وإنّ ــا ذلــك يف
املكســور واملضمــوم ك ِإ ِبــل وف َِخــد ،وطُ ُنــب و َعضُ ــد،
ومــا جــاء عنهــم مــن ذلــك يف املفتــوح فشــا ّذ ال يقــاس
عليــه ،نحــو قولــه:
ص ْف ُق ُه
َوما ك ُُّل ُم ْبتا ٍع َولَ ْو َسل َ
ْف َ
ِ ()152
يُرا ِج ـ ـ ـ ُع ما قَ ْد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات َ ُه برِداد
يريــدَ :سـل ََف ،فأســكن مضطـ ًّرا ...وهــذا ونحــوه قــد
()153
يتخي عليه”.
خي له وال
جاء يف ّ
ّ
الضورة ،والقرآن يُتَ ّ
ومــع أ ّن ا بــن جنــي اعتــر تســكني عــن الكلمــة
املفتوحــة يف الشّ ــعر شــا ذًّا ال يقــاس عليــه ،وبأنّــه
رص عــى أنّــه -عندمــا وقــع يف القــرآن“ -ال يجــوز
رضورة أ ّ
ض)؛ أل ّن املفتــوح ال
ض) مخ ّف ًفــا مــن ( َمـ َر ٌ
أن يكــون ( َمـ ْر ٌ
يُخ ّفــف وإنّ ــا ذلــك يف املكســور واملضمــوم” ،واعتــر
الســاكن لغــة يف ( َمـ َرض) املتحـ ّرك كالحلْــب
( َمـ ْرض) ّ
والحلَــب ،والط ـ ْرد والط ـ َرد ،والشّ ـ ّـل والشــلل ،والعيْــب
()154
والعــاب ،وال َّذيْــم وال ـذّام.
ويرى ابن عصفور أ ّن تسكني عني الكلمة املفتوحة
مبالغــة يف التّخفيــف )155(.وتــراه ال ّدراســة جــز ًءا أصيـ ًـا
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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َ ْ
ي
ــر﴾( )121حــذف الحــركات يف نحــو قــول جريــر:
ِ
سريوا بَني ال َع ِّم فَاألَ ْهوا ُز َم ْن ِزلُ ُك ْم
()122
ب
َونَ ْه ُر تريى َوال تَ ْع ِرفْ ُك ُم ال َع َر ُ

أي وال تعرفُ ُكــم ،فأســكن مضط ـ ًّرا )123(.وقــال ابــن
َّ ُ
جنــي يف ســياق آخــر“ :وعليــه قــراءة بعضهــم ﴿ ِإنــه َمــن
َي َّتــق َو َي ْص ْ
ــر﴾( )124بتســكني (يَتَّـ ْـق) ،وذلــك أ ّن قولــه
ِ
ِ
(تَــقِ َو) بــوزن َعلِــم فأســكن ،كــا يقــالَ :علْــم .وأنشــدوا:
َو َم ْن يَتَّ ْق فَ ِإ َّن الل َه َم ْع ُه
ـاب َوغــا ِد
َو ِرز ُْق الل ِه ُم ْؤتـ ٌ

()125

َّ
ْ أل ّن ( تَــقِ َف ) بــوزن َع ِلــم ...وأ ّمــا ﴿ ِإ ن اﷲ
َ
َ
ُ
َ ُُ ُ
ل بَ
كـ ْ
﴿فتُ ُ
وبــوا إِ ٰ
ارئِك ْم﴾( )127فرواها
ـم﴾( )126و
يأمر
ِ
الق ّراء عن أيب عمرو باإلسكان يف (يأم ْركم) و(بارئْكم)،
()128
ورواها سيبويه باالختالس“ ،وإن مل يكن كان أزىك
فقــد كان أذىك ،وال كان بحمــد اللــه ُم َزنًّــا ريبــة ،وال
()129
مغمــوزًا يف روايــة”.
ويكمــل ابــن جنــي حديثــه ويقــول :كذلــك قــراءة مــن
َ َٰ َ ُ ُ َُ ََ ْ ْ ْ
َ
ـم يَكتُبُــون﴾(( )130بتســكني
قــرأ ﴿بــى ورســلنا لي ِهـ
ُر ُس ـلْنا) وعــى ذلــك قــال الراعــي ال ّنمــري يهجــو ابــن
الرقــاع العامــي:
تَأْىب قُضـ ــاع ُة أَ ْن ت َ ْع ْ
َسبًا
رف لَكُم ن َ
ِ ()131
وابْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نِـزا ٍر فَأَنْت ُـ ْم بَ ْيض ـ ُة ال َبلَــد
ْ
تعرف).
فإنّه أسكن املفتوح )132(،يف قوله( :أ ْن
وقد أجاز سيبويه إسكان الحرف املرفوع واملجرور
يف الشّ ــعر دون ال ّنــر ،وذلــك لــرورة الشّ ــعر“ )133(،وال
أخف عليهم كام مل
يكون هذا يف ال ّنصب؛ أل ّن الفتح ُّ
()134
يحذفوا األلف حيث حذفوا الياءات”.
وهكــذا رفــض ســيبويه أن تكــون قــراءة (فتوبــوا إىل
بارئْكم) بإسكان الم الفعل؛ أل ّن يف ذلك ضيا ًعا لحركة
اإلعــراب مــن غــر رضورة تدعــو إليــه؛ إذ يــرى ســيبويه
أ ّن هــذا بابــه الشّ ــعر ،وجعــل ذلــك مــن بــاب اختــاس
80

ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

الحركــة ،وليــس مــن بــاب حذفهــا؛( )135نقــل ابــن الجــزري
(833ه) عن سيبويه أنّه قال“ :إ ّن ال ّراوي مل يضبط عن
()136
أيب عمــرو؛ ألنّــه اختلــس الحركــة فظ ـ ّن أنّــه ســكن”.
ورأى هذا ال ّرأي الزجاج (ت311ه) “أل ّن حذف الكرسة
يف مثــل هــذا وحــذف الضّ ــم إنّ ــا يــأيت باضطّــرار مــن
الشّ عراء )137(”.ووافق أبو عيل الفاريس(377ه) سيبويه
عىل وقوع اإلســكان يف الشّ ــعر دون ال ّنرث حينام قال”:
فمن روى عن أيب عمرو اإلسكان يف هذا ال ّنحو فلعلّه
الصــوت والخفــاء
ســمعه يختلــس ،فحســبه لضعــف ّ
()138
إســكانًا ...وقــد جــاء ذلــك يف الشّ ــعر ”.وذهــب
هذا املذهب ابن جني (ت392ه) عندما قال :ولكن
اختــاس هــذه الحركــة “أضبــط لهــذا األمــر مــن غــره مــن
الق ّراء الذين رووه ساك ًنا ،ومل يُ ْؤت القوم يف ذلك من
()139
ضعــف أمانــة ،لكــن أُتــوا مــن ضعــف درايــة”.
أ ّمــا املــرد (ت286ه) فقــد رفــض جــواز تســكني
حركة اإلعراب يف الشّ ــعر وال ّنرث ،والواردة يف القراءات
القرآنيــة ،قــال أبــو جعفــر النحــاس“ :أ ّمــا إســكان الهمــزة
فزعــم أبــو العبــاس أنّــه لحــن ،ال يجــوز يف كالم وال شــعر؛
ألنّهــا حــرف إعــراب ،وقــد أجــاز ذلــك ال ّنحويّــون القدمــاء
األمئّــة )140(”.ووافقــه ابــن الــراج (ت316ه) يف عــدم
()141
جــواز اإلســكان يف الشّ ــعر لذهــاب علــم اإلعــراب.
ور ّد أبو حيان عىل املربد فقال“ :ومنع املربد التّسكني
يف حركــة اإلعــراب ،وزعــم أ ّن قــراءة أيب عمــرو لحــن ،ومــا
ذهب إليه ليس بيشء؛ أل ّن أبا عمرو مل يقرأ إلّ بأثر عن
ـى اللــه عليــه وسـلّم ،ولغــة العــرب توافقــه
رســول اللــه صـ ّ
عــى ذلــك ،فإنــكار املــرد منكــر )142(”.فظاهــرة إســكان
حركــة اإلعــراب ظاهــرة فاشــية يف بعــض قبائــل العــرب،
()143
فهــي لغــة بكــر بــن وائــل ،وأنــاس كثــر مــن بنــي متيــم
وبنــي أســد )144(،قــال ابــن جنــي“ :قــال ابــن مجاهــد :قــال
عبــاس :ســألت أبــا عمــرو عــن (يعلّمهــم) الكتــاب فقــال:
ْ
﴿و ُي َعلِّ ُم ُهـ ُ
أهــل الحجــاز يقولــونَ :
َ َ َ ُ ُ ُ ()145
ـم﴾ و ﴿ويلعنهم﴾
مثقلــة ،ولغــة متيــم (يُ َعلّ ْم ُهــم ويَلْ َع ْن ُهــم) .قــال أبــو الفتــح:
أ ّما التّثقيل فال سؤال عنه وال فيه؛ ألنّه استيفاء واجب

ـى اللــه عليــه وس ـلّم “ليأتــن
ـت؟( )106وقولــه صـ ّ
أَ ْهلَلَـ َ
َعــى ال ّنـ ِ
ـاس َزمــا ٌن ال يُبــايل املــر ُء بِ ــا أَ َخ ـ َذ املــال ،أَ ِم ـ ْن
()107
َحــال أَم ْ ِمـ ْن َحــرام ”.وقــول ســهل بــن ســعد – وقــد
إن ال أعــرف ِمـ ّـا
امــروا يف املنــر ِمـ َّم عــوده – “واللــه ّ
هو )108(.وترى ال ّدراســة أ ّن إثبات األلف يف قول رســول
ـى اللــه عليــه وس ـلّم (مبــا أهللــت) ُعلِــم منــه
اللــه صـ ّ
ـب النــاس للــال
استبشــاره بالخــر الكثــر ،وبعظــم حـ ّ
يف قولــه( :بِ ــا أَ َخ ـ َذ املــال) ،وباختــاط األمــر ول ْبســه
عنــد ســهل بــن ســعد.

ومثْــل ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي يف قولــه تعــاىل:
(آمــن) حيــث قــال “ :هــو إشــباع فتحــة الهمــزة مــن
أمــن؛”( )115للتّأكيــد عــى طلــب االســتجابة مــن اللــه.
ومنــه قــراءة حمــزة (فَأَزالَ ُهــا) بتخفيــف الّــام وألــف
َ ُ َْ َ َ ُ ْ ُ
اســك ْن
قبلهــا( )116مــن قولــه تعــاىل﴿ :وقلنــا يــا آدم
َ
ْ
َ ْ َّ َ ُ َ ْ
ُ
أَنـ َ
ـت َو َز ْو ُجــك الَنــة َوكل ِمن َهــا َرغ ًدا َحيْث ِشــئتُ َما
َ َ َ ْ َ َ َٰ
َ َّ
َّ َ َ َ َ َ ُ َ
الظالم َ
ــن
ــا ِمــن
ون
ك
ت
ف
ة
ر
ــج
الش
ه
ــذ
ه
ول تقر َبــا
ِ
ِ
ِِ
َ َّ
َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
( )35فأ َزل ُهمــا الشــيطان عنهــا فأخرجهمــا ِممــا
َ َ
ـم َل ْعــض َعـ ُ
َْ ُ ُ ْ
َ ُ َْ ْ ُ
ـد ٌّو ۖ
كنــا ِفيـ ِه ۖ وق َلنــا اه ِبطــوا بعضكـ ِ ٍ
ْ ْ ُ ْ َ َ ٌّ َ َ َ ٌ َ
ََ ُ
كـ ْ
()117
ـاع ِإ ٰ
ـم ِف الر ِض مســتقر ومتـ
ول
ـن﴾.
ل ِحـ ٍ
ويف توجيــه هــذه القــراءة تقــول ال ّدراســة :لعلّــه زاد يف
احتــال (األلــف الحركــة الطويلــة) يف هــذا املوضــع
أ ّن الشــيطان اســتغرق ُم ـ ّدة مــن ال ّزمــن حتــى أغواهــا.
وقــد قــرأ حمــزة وحــده (فأزالَ ُهــا) وســائر الق ـ ّراء قــرؤوا:
(فأزلَّهــا) بالتّشــديد بغــر ألــف .وقــال أبــو منصــورَ :مــن
قــرأ( :فأزالَ ُهــا) فهــو مــن زال يـ ُ
ـزول ومعنــاه :فن ّحاهــا.
ومن قرأ( :فأ َزلَّهام) فهو من زللت أز ُِّل ،وأزلّني غريي –
أي أوقعني يف ال ّزلل -ولِز�لَلْت وجهان :يصلح أن يكون
الخطيئة ،فأزلّهام الشّ يطان ،أي كسبهام الزلّة ،ويصلح
أن يكــون (فأزلَّ ُهــا) أي :ن ّحاهــا .وكلتــا القراءتــن جيّــدة
()118
حســنة قــال ذلــك أبــو اســحاق الزجــاج.
ـت لحــا
وحــى ابــن جنــي عــن الفــراء أنّــه قــال“ :أكلـ ُ
شــاة ،أراد :لَ ْح ـ َم شــاة ،فمطــل الفتحــة ،وأنشــأ عنهــا
أل ًفــا؛”( )119وتــرى ال ّدراســة أنّــه مطــل الفتحــة؛ للتّأكيــد
عــى أَكْلِــه الّل ْحــم ال شــيئًا آخــر.
وخ ـ ّرج ال ّنحــاة قــول الشّ ــعراء :القرنفــول ،ومنتــزاح
مــن بــاب إشــباع الحركــة حتّــى يتولّــد منهــا حــرف -وهــي
()120
عــادات لهج ّيــة لطـ ْـيء وغريهــا مــن القبائــل العرب ّيــة.

ســن ُخلُــق ممدوحــه ،وأنّــه بعيــد
هــذا البيــت؛ ليؤكّــد ُح ْ
الصفــات الذّميمــة ،يقــول ابــن جنــي ”:إ ّن
ّ
كل البعــد عــن ّ
()114
األلــف إذا وقعــت بــن الحرفــن كان لهــا صــدى”.

يقــول ابــن جنــي :ونظــر حــذف الحــروف (يقصــد
َ
َ َّ ْ
ــل ِإذا
حــروف املــد) يف قــول اللــه ع ـ ّز اســمه ﴿واللي ِ

إشباع الحركة ح ّتى يتولّد منها حرف

يتولّــد مــن الض ّمــة واو ،ومــن الفتحــة ألــف ،ومــن
الكــرة يــاء ،يف رضورة الشّ ــعر ،أ ّمــا الــواو مــن الضّ مــة،
ِمثــل قــول الشّ ــاعر:
َم ْمكو َر ٌة ُج َّم الْ ِعظامِ ُعطْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـول
()109
كَأَ َّن يف أَنْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابِها الْ َق َرن ْ
ْفول
أراد :ال َق َرنْ ُفــل .فأشــبع الض ّمــة ليؤكّــد وجــود رائحــة
القرنفــل يف فــم محبوبتــه .وإشــباع ض ّمــة الهمــزة يف
َ ُ
ُ
ار الْ َفاسـق َ
يك ْم َد َ
ني﴾( )110مبنزلة
قراءة الحســن
﴿ســأ ِر
ِ ِ
إشــباع الضّ مــة يف رضورة الشّ ــعر .وقــد كان البــن جنــي
إشــارة إىل معنــى هــذا اإلشــباع حيــث قــال“ :وزاد يف
احتــال (الــواو) يف هــذا املوضــع أنّــه موضــع وعيــد
()111
وإغــاظ”.
ومــن إشــباع الفتحــة قــول ابــن َه ْرمــة (ت176ه)
ميــدح عبــد الواحــد بــن ســليامن بــن عبــد امللــك:
ني تُ ْرمى
َوأَن َ
ْت ِم َن الْغَوائِلِ ح َ
()112
ح
َو ِم ْن َذ ِّم ال ِّرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِل بِ ُ ْنتَزا ِ

ـيء ثالثًا :ال ّتغيري
أراد :مبنتـ َزح ،وهــو ُم ْفتَ َعــل مــن ال ّنـ ْزح ،نَـ َز َح الـ ّ
ي ْنـ َز ُح نَ ْز ًحــا ونزو ًحــا :بَ ُعـ َد )113( .جــاء ابــن َه ْرمــة باأللــف يف
تسكني حركة اإلعراب:

جملة كرياال
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الب ّينــة.

()90

الزيادة
ثان ًياّ :

ومثلــا حــذف الشّ ــعراء مضطّر يــن زادوا كذ لــك
مضطّريــن ،ونجــد مثــل هــذه ال ّزيــادة يف القــرآن الكريــم،
مــن ذلــك:

أحرف اإلطالق

يقــول األلــويس :إ ّن “حــرف اإلطــاق مطل ًقــا مــن
خصائص الشّ عر ورضائره ،وعىل ذلك قول أيب سعيد
()91
الضائر من كتابه املوســوم بلســان العرب”،
يف ف ّن ّ
كقــول جريــر:
ـت لَ َقـ ْد
أَ ِقـ ّ
ص ْبـ ُ
ـي الَّلـ ْو َم عــا ِذ َل َوال ِعتابــا َوقــويل إِ ْن أَ َ
()92
أَصابــا
ويقــول ســيبويه“ :وإنّ ــا ألحقــوا هــذه امل ـ ّدة يف
والتنُّم ،فألحقوا
حروف ال ّروي؛ أل ّن الشّ عر ُوضع للغناء ّ
كل حــرف الــذي حركتــه منــه )93(”.ويقــول أبــو ســعيد
ّ
الســرايف“ :وقــد ش ـبَّهوا مقاطــع ا لــكالم املس ـ َّجع،
وإ ْن مل يكــن موزونًــا َوزْن الشّ ــعر بالشّ ــعر يف زيــادة هــذه
الحــروف ،حتّــى َجــاء ذلــك يف أواخــر اآلي مــن القــرآن
َّ َ
َ ُّ َ
َ َ ُ ُّ َ
كقولــه تعــاىل ﴿فأ َضلونــا السـ
﴿وتظنــون
ـبيل﴾( )94و
ِ
َ َ َ ْ َ َّ َ
ُّ َ
ـالل َّ الظنُونا﴾“( )95وقوله تعاىل ﴿وأطعنا
الر ُســول﴾.
بِـ ِ
( )96وترى ال ّدراسة أ ّن زيادة األلف يف القرآن هي مثلها
يف الشّ ــعر؛ حيث يطلب الشّ ــاعر إىل عاذلته أن تقلّل
مــن لومــه ومعاتبتــه ،فواضــح مــن إطــاق األلــف يف
(العتابــا) أنّهــا تُ ْكــر مــن عتابهــا لــه ،ويف الوقــت نفســه
يطالبهــا باالعــراف بإصابتــه يف األمــور ،وإعــان ذلــك
وإشــهاره ،لهــذا زيــدت األلــف يف (أصابــا).
وترى ال ّدراسة أ ّن حرف اإلطالق (ا) يف (ال ّرسوال)
الصــوت بهـ ّن يف
و
(الســبيال) و (الظّنونــا) جــاء إلطالــة ّ
ّ
الوقــف؛ لتعلــق يف ذاكرتنــا معانيهــا .يقــول ابــن جنــي:
إ ّن “أصــل املـ ّد وأقــواه ،وأعــاه وأنعمــه وأنــداه ،إنّ ــا هــو
لأللــف )97(”.ومــن املحدثــن مــن رأى أ ّن زيــادة األلــف
فيهــا لتوافــق رؤوس اآليــات ،وإظهــا ًرا لهــا )98(.ورآهــا آخــر
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

داللة عىل ال ّندم الكبري لهؤالء الكافرين لعدم إطاعتهم
للســادة والكــراء الذيــن أضلّوهــم
لل ّرســول ،وبطاعتهــم ّ
عــن ســبيل الحـ ّـق يف قولــه تعــاىل( :الظّنونــا) ،وعــى
عظمة ال ّرسول يف قوله تعاىل( :ال ّرسوال) وعىل عظمة
()99
(الســبيال).
الســبيل يف قولــه:
ّ
ّ

امية املجرورة
إثبات ألف ما االستفه ّ

ج َّرت حذف ألفها وجوبًا؛ سواء
ما االستفهاميّة إن ُ
ُج ـ ّرت بحــرف أو اســم ،ومــا ورد خــاف ذلــك فهــو مــن
الضائر الشّ عريّة ،كقول الشّ اعر حسان بن ثابت يهجو
ّ
بنــي عابــد بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن مخــزوم:
َعىل ما قا َم يَشْ تُ ُمني لَئي ٌم
ك َِخ ْنزي ٍر تَ َ َّر َغ يف َدمانِ

()100

الضائر“ :فأثبت الشّ اعر
يقول األلويس يف كتابه ّ
للضورة ،بناء عىل تفســرها مبا وقع
ألف (ما) وذلك ّ
وإل فللشّ ــاعر
يف الشّ ــعر مـ ّـا ال يقــع مثلــه يف ال ّنــرّ ،
مندوحــة عــن إثبــات األلــف بحذفهــا غايــة مــا يلــزم عليــه
()101
العقــل”.
وبعــض العــرب ال يحــذف ألــف (مــا) االســتفهام ّية
املجرورة )102(.وترى ال ّدراسة أ ّن الشّ اعر أثبتها “لِام يف
األلف من امل ّد واالتّساع يف هواء الفم مشاكلة التّساع
معناهــا يف األجنــاس؛”( )103فــأ ّن املقــام مقــام تكثــر
الســؤال
ريا هذا ّ
وتوكيد؛ فقد تر ّدد يف نَفْس ّ
حســان كث ً
وامتـ ّد ( َعــى مــا قــا َم يَشْ ـتُ ُمني لَئيـ ٌم) يف قصيــدة يهجــو
بهــا بنــي عابديــن ،فــكان ال بُ ـ ّد مــن م ـ ّد فتحــة (امليــم)
فهــي ألْيــق بهــذا املقــام وأ ْحـ َوط.
َ
﴿عــمَّ
وقــد ورد يف قــراءة عكرمــة وعيــى
ََ َ َُ َ
ـاءلون ﴾( )104باشــباع فتحة ميم (ما) االســتفهام ّية،
يتسـ
فقــال ابــن جنــي“ :هــذا أضعــف الّلغتــن ،أعنــي إثبــات
األلــف يف (مــا) االســتفهام ّية إذا دخــل عليهــا حــرف
ـرورة يف الحديــث ال ّنبــوي
ج ـ ّر )105(”.ووردت هــذه الـ ّ
صل الله عليه وسلّم عندما
الشيف؛ قال رسول الله ّ
ّ
قــدم عــي ريض اللــه عنــه عــى ال ّنبــي مــن اليمــن :بِ ــا

شَ ـ ْيئًا﴾ )72(،وقــال الراجــز:
ت إِلَهي َو ْح َدكـ ـ ـ ــا
ت إِ ْذ كُ ْن َ
فَ ُك ْن َ
ش ٌء يا إِلهي قَ ْبلَكـ ـ ـ ـ ـ ــا
ل َْم َيكُ َ ْ

()73

وهو واسع ج ًّدا )74(”.ويرى ابن جني أ ّن العرب إنّ ا
تحــذف (النــون) يف الــكالم إذا مل يكــن بعدهــا ســاكن؛
ألنّها إذ ذاك تكون ساكنة ،تشبه الواو يف (يغزو) والياء
يف (يرمي) ،واأللف يف (يخىش) وتشبهها بالغ ّنة التي
()75
فيهــا ،فأجروهــا لذلــك مجراهــا يف الحــذف للجــازم.
وأ ّما حذف نون مل (يكن) املكروه ،والذي فيه إجحاف
لــدى ابــن جنــي :إذا كان بعدهــا ســاكن ،ألنّــك تحــذف
العــن والّــام جمي ًعــا )76(.ومــن ذلــك قولهــم( :مل يكــنِ
ال ّرجــل منطل ًقــا) ،وال يجــوز(“مل يَـ ُ
ـك ال ّرجـ ُـل)؛ لتح ـ ّرك
()77
ال ّنون ،وقد جاء يش ٌء من هذا يف رضورة الشّ عر”،
()78
سيل بن ُع ْرفُطة األسدي:
كقول الشّ اعر الجاهيل ُح َ
ل َْم َيكُ الْ َح ُّق َعىل أَ ْن ها َج ُه
()79
ِالس ْر
َر ْس ُم دا ٍر قَ ْد تَ َعفّى ب َّ َ
ـر ال ِج ـ ّد ُة ِم ـ ْن ِع ْرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانِ ِه ُخ ـ ُر ُق ال ّري ـ ِح َوطوفــا ُن
َغـ َّ َ
ا لْ َمطَـ ـ ـ ْر
ويف ســياق آخــر رأى ابــن جنــي شــيئًا آخــر غــر ذلــك
عندما قال :وأحسن ما يقال فيه عندي :أنّه قَ َّدره( :لَ ْم
ـك) عــى ح ـ ّد قولــك( :لَـ ْم يَـ ُ
يَـ ُ
ـك َزيْـ ٌد) ثــم جــاء باأللــف
ـذف (مل يَـ ُ
والّــام بعــد أن حصــل فيــه الحـ ُ
ـك ال َحـ ُّـق)،
فرتكَـ ُه عــى حالــه؛ أل ّن مــن عادتــه أن يقــول يف غــر هــذا
()80
املوضــع( :مل يـ ُ
ـك زيــد)”.
وهكذا ترى ال ّدراسة أ ّن حذف نون (يكن) يف كالم
العرب وشعرهم كان واق ًعا ،سواء كان بعدها ساكن أو
مل يكــن ،وجــاء ملعــانٍ ؛ فجــاء حذفهــا يف قــول الشّ ــاعر
ابــن عبــد األعــى( :لَ ـ ْم يَـ ُ
ش ٌء)؛ للتّنبيــه وللتّذكــر
ـك َ ْ
عــى أ ّن شــيئًا مل يكــن موجــو ًدا ق ْبــل اللــه تعــاىل ،وبــأ ّن
العاشــق أثــاره رؤيــة ديــار محبوبتــه ،فتح ّركــت مشــاعره
واضطربت ،وهكذا مل تستق ّر النون يف مكانها لل ّداللة

عــى عــدم اســتقرار مشــاعره يف تلــك الّلحظــة ،يف
قــول ابــن عرفطــة( :لَـ ْم يَـ ُ
ـك الْ َحـ ُّـق) .والقــرآن نــزل بلســان
ََ ْ َ ُ
العــرب ،فجــاء حــذف النــون يف قولــه تعاىل﴿:ولــم تك
َ ْ
شــيئًا﴾ للتّنبيه وللتّذكري عىل أ ّن اإلنســان مل يكن شــيئًا
ق ْبــل َخلْقــه.
وقـ ّدم ابــن البنــاء املراكــي(ت721ه) دالالت يف
حــذف نــون (يــك) ،منهــا أ ّن النــون ُح ِذفــت يف قولــه
ََ ْ َ ُ ُ ْ َ ً
ـة ِّمــن َّمـ ٍّ
ـي ُي ْمـ َ ٰ
ـى﴾( )81تنبي ًهــا
تعــاىل ﴿ألــم يــك نطفـ
ِ
عــى مهانــة مبــدأ اإلنســان وصغــر قــدره بحســب مــا
يــدرك هــو مــن نفســه ،ث ـ ّم يرتقّــى يف أطــوار التّكويــن...
فهــو حــن كان نطفــة كان ناقــص الكــون .وكذلــك قولــه
ً
ْ
َ َ ُ
﴿وإِن تــك َح َســنَة يُ َضا ِعف َهــا﴾( )82حذفــت
تعــاىل
النــون تنبي ًهــا عــى أنّهــا وإن كانــت صغــرة املقــدار
حقــرة يف االعتبــار ،فــإ ّن اللــه يربيهــا ويضاعفهــا إىل مــا
َ ُ َْ َ
ال يعلمــه ســواه .وقولــه تعــاىل ﴿ ِإن تــك ِمثقــال َح َّب ـ ٍة
ِّ ْ َ ْ َ
ــرد ٍل﴾(“ )83حذفــت النــون؛ أل ّن هــذا املثقــال
مــن خ
أصغــر مقــدا ًرا ،وأحقــره يف االعتبــار ،منــه االبتــداء إىل
القنطــار .فــإذا كان ذلــك الــذي ال خطــر لــه عندنــا يــأيت
بــه اللــه ،فــا ظ ّنــك بأكــر مــن ذلــك هــو أوىل أن ْيــأيت بــه
َ ُ َََ ْ َ ُ َ
ُ
ـم تــك تأ ِتيك ْم
اللــه .وكذلــك قولــه تعــاىل ﴿قالــوا أولـ
ُ ُ
ُر ُســلكم﴾ )84(،جاءتهــم ال ّرســل مــن أقــرب يشء يف
البيــان ا لــذي هــو أقـ ّـل مبــدأ فيــه وأصغــره وأضعفــه
وأحقــره ،ورقّوهــم مــن أخفــض نقطــة وأحقرهــا وهــي
الجهــل ،إىل أرفــع درجــة يف العلْــم واإلدراك وهــي
ََ ْ َ ُ َ َ
نف ُع ُهـ ْ
َ ُ ُ ْ ()85
ـم ِإيمانهم﴾
اليقــن .وقولــه تعــاىل ﴿فلــم يك ي
انتفــى عــن إميانهــم مبــدأ االنتفــاع وأقلّــه ،فانتفــى ألجــل
ذلــك كلّــه )86(.وهــذا عــى غــر حــال الحــرف الــذي يف
َ
ََ ْ َ ُ
ـن آيَ
كـ ْ
ُ ْ َ ٰ َ ْ ُ ْ ()87
ـ
قولــه تعــاىل ﴿ألــم ت
ـات تتــى عليكــم﴾
ِ
فــإ ّن كــون تــاوة اآليــات قــد كمــل كونــه وت ـ ّم ،كذلــك
ًَ
ََ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ
َّ
ــعة﴾( )88فقــد تـ ّم كونــه،
اس
و
الل
ض
﴿ألــم تكــن أر
ِ ِ
َّ
َ
َ
ْ َْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ـل
ـن ِ
اليــن كفــروا ِمــن أهـ ِ
ْوقولــه تعــاىل ْ ﴿لــم يكـ ِ
الكتَــاب َوال ُم ْشكـ َ
ـن﴾( )89قــد تـ ّم كونهــم غــر منف ّكــن
ِِ
ِ ِ
إىل تلــك الغايــة التــي جعــل اللــه لهــم ،وهــي مجــيء
جملة كرياال
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﴿ َو َس ـ ْو َف يُ ـ ْؤ ِ
ن أَ ْج ـ ًرا َع ِظيـ ًـا﴾ )53(،منبــه
ت اللَّ ـ ُه الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َ
وتسليم ،وإىل ما
إىل ما ال يدرك من املعنى ّإل إميانًا
ً
ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش.
َّ
يــن َ
﴿وإ َّن َ َ َ
ال َ
َ
()55
()54
آمنُــوا﴾،
الل َّ لهــا ِد ِ
وقولــه تعــاىل ِ
حذفــت اليــاء ألنّــه يهديهــم مبــا نصــب يف ال ّدنيــا مــن
ـراط املســتقيم برفــع درجاتهــم
ال ّدالئــل والعــر إىل الـ ّ
﴿و َمــا أَنــتَ
يف هدايتــه إىل حيــث ال غايــة .وكذلــك َ
ـي َعن َض َل َلهـ ْ
ب َهادي الْ ُعـ ْ
ـم﴾ )56(،هــذه الهدايــة هي
ِ ِ
ِِ
ِ
الكلّيّــة عــى التّفصيــل والتّــوايل التــي ترقــي العبــد يف
هدايتــه مــن اآلثــار إىل مــا ال يدركــه العيــان ،ليــس ذلــك
الســام بال ّنســبة إىل العيــان )57(.فهــذا
لل ّرســول عليــه ّ
الحــرف عــى غــر حــال الحــرف الــذي يف ال ّنمــل قــال
َ َ
﴿و َمــا أَنـ َ
ـت ب َهــادي الْ ُع ْ
فيــهَ :
ْ ()58
م َعــن َضل ِل ِهــم﴾
ِ
ِ
ِ
بإثبــات اليــاء ،ومعنــى هــذه الهدايــة هــي الكل ّيــة العا ّمــة
عىل التّفصيل واإلجامل وحصول الكامل ،يدلّك عىل
َّ َ َ َ ْ
َ َ َ َّ ْ َ
ال َ ِّ
ــق
ــوك َع اﷲۖ إِنــك ع
ذلــك قولــه تعــاىل ﴿فت
ُْ
()59
ـن﴾.
الم ِبـ ِ

حذف الواو

يقــول ابــن جنــي يف الخصائــص :و ِمــن َحـذْف الــواو
وإنابــة الضّ مــة عنهــا قــول األخطــل:
سلَّبَ ٍة
كَلَ ْمعِ أَيْدي َمثاكيلٍ ُم َ
ُ ()60
س بَنـ ِ
ب
ـات ال َّد ْه ِر َوالْ ُ
خط ِ
ض َ
يَ ْن ُدبْ َن َ ْ
يريد :الخُطوب .وقول الشّ اعر:
ري بَ ْي َننا ٍ
قاض َح َك ْم
إِ َّن الفَق َ
()61
أَ ْن نَ ِر َد الْم ـ ــا َء إِذا غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َر ال ُّن ُج ْم

﴿و َي ْم ُ
يريــد ال ّنجــوم ،ومنــه قــول اللــه ع ـ ّز اســمه َ
ــح
َْ َ
َ ْ َ َ ْ ُ َّ (ُ ْ َ )63
اطــل﴾( )62و ﴿يــوم يدع ادل ِ
و﴿ســنَدع
اع﴾
اﷲ ال ِ
َ
َّ
الز َبا ِنيَــة﴾( )64وكتــب ذلــك بغــر واو دليـ ًـا يف الخ ـ ّ
ط
عــى الوقــوف عليــه بغــر واو يف الّلفــظ ،ولــه نظائــر.
( )65ويقــول ابــن معــاذ الجهنــي“ :كان أبــو حاتــم ســهل
بــن محمــد السجســتاين( )66ال يجيــز الوقــف عــى هــذه
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

املواضــع ّإل بالــواو؛ ألنّهــا الم الفعــل ،ور ّد ذلــك عليــه
ر واحــد مــن العلــاء )67( ،وقالــوا :هــذا َغلَــط؛ أل ّن
غـ ُ
العــرب حذفــت واو الجمــع ،وحذفهــا أغلــظ مــن حــذف
الم الفعــل ،فــإذا جــاز حــذف مــا يـ ّ
ـدل عــى الجمــع كان
ـدل عــى معنــى أســهل ،قالــوا يـ ّ
حــذف مــا يـ ّ
ـدل عــى
()68
بطــان قولــه اجتــاع املصاحــف عــى حــذف الّالم”.
ويــرى أبــو ســعيد الســرايف :أ ّن َحـذْف الــواو يكــون عــى
لغــة مــن يحــذف الــواو فيكتفــي بالض ّمــة.
()69
وقال آخر يف حذف الواو:
فَلَ ْو أَ َّن األَ ِط ّبا كانُ َح ْويل
َوكا َن َم َع األَ ِطبّا ِء الشُّ فا ُة
إِذًا ما أَ ْذ َهبوا َو ْج ًدا ِب َقلْبي
قيل الشُّ فا ُة ُه ُم األُسا ُة
َوإِ ْن َ
أراد :كانوا.
وتــرى ال ّدراســة أ ّن حــذف الــواو يف (ال ُخطُــب) جــاء
للتّخفيــف مــن وطْء األمــور العظيمــة ،وليالئــم ويناســب
غياب ال َّنجم يف (غار ال ُّن ُجم) ،ولل ّداللة عىل أ ّن األط ّباء
مل يكونوا حول الشّ ــاعر يف قول الشّ ــاعر (فَلَ ْو أَ ّن األَ ِط ّبا
كانُ) ،فنقصان الحروف يدل عىل نقصان يف املعنى.
ـر الزركــي يف برهانــه حــذف الــواو يف
وقــد فـ ّ
القرآن الكريم فقال :إنّه للتّنبيه عىل رسعة وقوع الفعل
وســهولته عــى الفاعــل ،وش ـ ّدة قبــول املنفعــل املتأثّــر
بــه يف الوجــود ،وكأ ّن رسعــة ال ُّنطــق واتّصــال الفعــل مبــا
بعــده صوت ًّيــا أ ّدى إىل إفــرازات دالل ّيــة مكثّفــة يف ِمثْــل
(س َن ْد ُع ال َّزبانية) ففيه رسعة الفعل وإجابة
قوله تعاىلَ :
()70
ال ّزبانيــة وق ـ ّوة البطــش .ومــن املحدثــن مــن رأى يف
حــذف الــواو يف قولــه تعــاىل (وميـ ُـح اللــه الباطــل) رسعــة
()71
الحق وعدم االنتظار يف ذلك.
محو الباطل وإحقاق ّ

حذف (نون) مل (يكُ )

يقول ابن جني“ :فأ ّما مل (يَ ُك ْن) ،ومل (يَ ُ
ك) ،فقد
كَـ ُـرا يف القــرآن والشّ ــعر نحــو قولــه تعــاىل ﴿ َولَ ـ ْم تَـ ُ
ـك

كَف َ
ّاك ك ٌَّف ال تُلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـق ِد ْر َهم ـ ـ ــا
()35
ِالسيْ ِ
ف ال َّدم ـ ــا
جو ًدا َوأُخْرى تُ ْع ِط ب َّ
أراد تعطي ،فحذف الياء ،واكتفى بالكرسة منها.
رأى ابن البناء املراكيش أ ّن سبب حذف الياء يف
ري
قولــه تعــاىل ( َوالّليْــل إذا يَـ ْ
ـر)؛ أل ّن الّليــل هــو ال ـ ّ
امللكــويت الــذي يسـ ّ
ـتدل عليــه بآخــره مــن جهــة االنقضــاء
ومبســر ال ّنجــوم )36(.وعلّلــه األخفــش فقــال“ :الّليــل
ٌ
وكل مــا
ـروفّ ،
ـرى فيــه ،فهــو مـ
ـري ،وإنّ ــا يُـ ْ
ال يَـ ْ
َسـتَه مــن إعرابــه ،أال تــرى إىل قولــه
صفْتَــه عــن ِجه ِتــه بخ
ََ
َ َ َ َ ََ ْ ْ ُ
ُّ
ًّ
َ
()37
ـك ب ِغيــا﴾ مل يقــل بُ َغ َّيــة،
تعــاىل﴿ ،ومــا كنــت أمـ ِ
صفهــا عــن باغيــة )38(”.و ِمــن املحدثــن َمــن رأى أ ّن
ألنّــه َ َ
حــذف اليــاء يف (نبـغِ) يـ ّ
ـدل عــى االســتعجال يف األمــر
َ ُ َ ََ َ
والسعــة فيــه ،وإثباتهــا يف قولــه تعــاىل﴿ :قالــوا يا أبانا
ّ
َ َ ُ َ ُ َّ ْ َ
َٰ
َ َ
َ
ْ
ْ
()39
ـذهِ بِضاعتنــا ردت إِلنــا﴾ دليــل عــى
ـي ۖ هـ ِ
مــا نبـ ِ
()40
التّباطــؤ وعــدم العجلــة يف األمــر.
ـرِ) لل ّداللــة
وتــرى ال ّدراســة أ ّن حــذف اليــاء يف (يَـ ْ
عــى أ ّن الّليــل قصــر ميـ ّر برسعــة ،ملــن يقــوم قيــام الّليــل
ويدعــو اللــه ســبحانه وتعــاىل ويته ّجــد .ولل ّداللــة عــى
عــدم إنفــاذ األمــر وقطعــه وإمضائــه عنــد بعــض القــوم
يف قــول الشّ ــاعر (ت ْفــر) ،وإنفــاذ األمــر وقطعــه عنــد
ممدوحــه عندمــا أثبــت اليــاء يف (تفــري) يف الشّ ــطر
األ ّول؛ ميــدح الشّ ــاعر زهــر أحدهــم فيقــول :أنــت إذا
ريك ي َق ِّدر ما ال يقطعه؛
قَ َّد ْرت أ ْم ًرا قطعته وأمض ْيتَه ،وغ ُ
ـت
ألنّــه ليــس مبــايض العـ ْزم ،وأنــت مضّ ــاء عــى مــا َع َز ْمـ َ
ِ
(تعط) عىل كرثة القتل؛
عليه .ويشري حذف الياء يف
فــا يوجــد وقــت ل ُنطْــق اليــاء يف الفعــل (يعطــي) مــن
كــرة عــدد القتــى؛ فالشّ ــاعر يصــف ممدوحــه بالب ـذْل
واإلنفــاق وبالق ـ ّوة والشّ ــجاعة.
و ُحذفت الياء رضورة من االسم املنقوص املقرتن
بأداة التّعريف (الغواين) يف قول األعىش:
ص ْم َن ُه
َوأَخو الْغَوانِ (َ )41متى يَشَ أْ يَ ْ ِ
ِ ()43
َويَ ُع ْد َن( )42أَ ْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ًء بُ َعيْ َد وِداد

ـرم :أي الهجــرة والقطيعــة؛ فاليــاء
حتّــى يليــق بالـ َّ
غــادرت الّلفظــة كــا تغــادر الغانيــة عاشــقها ،والغــواين
جمــع غانيــة وهــي املــرأة الغن ّيــة ب ُحســنها وجاملهــا عــن
ومواصل له ّن إذا تع ّرض
ً
ال ّزينة ،فمن كان مشغوفًا به ّن
لرصمهـ ّن ســارعن إىل ذلــك لقلّــة وفائهـ ّن .فــأراد :متــى
يشــأ رصم الغــواين يرصم ّنــه.
و ُحذفــت اليــاء رضورة يف االســم املنقــوص غــر
املقــرن بــأداة التّعريــف (كنواحــي) يف قــول ُخفــاف
بــن نُ ْدبــة:
ح ِ
ريش َحام َم ٍة نَ ْج ِديَّ ٍة
كَ َنوا ِ
ِ ِ ()44
س ْح ِ
ص َف الْ ِثْ ـ ــد
ت بِالَّلثْتَ ْ ِ
ي َع ْ
َو َم َ
ليالئــم حذفُهــا رقّــة شــفتي املــرأة ،حيــث شـبّههام
بنواحــي ذلــك ال ّريــش يف ال ّرقّــة والّلطــف.
وذكر ابن معاذ الجهني أ ّن يف حذف الياء قولني:
ط عــى الّلفــظ؛ إذ الخـ ّ
“أحدهــا :أنّهــم بنــوا فيهــا الخـ ّ
ط
نقــل الّلفــظ يف كثــر منــه .والقــول الثّــاين :أنّهــم اجتــزؤوا
بالكــرة مــن اليــاء ،فحذفوهــا إذ الكــرة دالّــة عليهــا.
قــال محمــد :وهــي لغــة للعــرب فاشــية ،أنشــد ســيبويه
()45
لهــذه الّلغــة وأخــو الغــوانِ ”....
ومــن أســباب حــذف اليــاء يف القــرآن الكريــمْ قــول
َ
ابــن البنــاء املراكــي يف قولــه تعــاىل ﴿يَ ْ
ــو َم يَــأ ِت ل
َ َ
ــم َن ْف ٌ
كلَّ ُ
ــس﴾ )46(:هــو إتيــان ملكــويت يف اآلخــرة،
ت
آخــره متّصــل مبــا وراءه مــن الغيــب )47(.وكذلــك قولــه
َ َْ
َ ُ ُْ َْ
ـد﴾ )48(،ف ـ (املهتـ ِـد)
ـد اﷲ فه َو المهتـ ِ
تعــاىل ﴿مــن يهـ ِ
هــو الهــدي امللكــويت املتّصــل مبــا وراءه وفوقــه مـ ّـا
َ ْ َ
َْ َ
()49
ار
بطــن عنــه.
وقولــه تعــاىل ﴿و ِمــن آياتِــ ِه الــو ِ
َ َْ
َْ ْ
ــر كألعــامِ ﴾( )50تعتــر مــن جهــة هــي آيــة
ح
ِف ال
ِ
يـ ّ
ـدل ملكهــا عــى ملكوتهــا ،فآخرهــا يف االعتبــار يتّصــل
بامللكــوت )51(،وتنبي ًهــا عــى أنّهــا للــه مــن حــن إنشــائها
بعــد أن مل تكــن إىل مــا وراء ذلــك مـ ّـا ال نهايــة لــه
مــن صفاتهــا وأحوالهــا .جميــع ذلــك كلّــه لــه ال لغــره،
لــه الخلــق واألمــر )52(.وحــذف اليــاء يف قولــه تعــاىل
جملة كرياال
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الســبعة أم
عــى ال ّنــاس قَبولهــا ســواء كانــت عــن األمئّــة ّ
عن العرشة ،أم عن غريهم من األمئّة املقبولني ،ومتى
اختل ركن من هذه األركان الثّالثة أُطلق عليها :ضعيفة
ّ
الســبعة أم ع ّمــن
أو شــاذّة أو باطلــة ،ســواء كانــت عــن ّ
الصحيــح عنــد أمئّــة التّحقيــق
هــو أكــر منهــم ،هــذا هــو ّ
()23
الســلف والخلــف”.
مــن ّ
ثالثًــا :يقــول ســيبويه (ت180ه)“ :وليــس يشء
ج ًهــا )24(”.ومــن هنــا
يضطّــرون إليــه ّإل َو ُهــم يحاولــون بــه و ْ
ســن الظَّ ّن بها ّإل :بر ّد
ال تجوز ّ
الضورة الشّ ــعريّة ،وال يَ ْح ُ
األلفاظ إىل أصلها أو تشبيه غري الجائز بألفاظه بالجائز
منهــا( )25أو التــاس وجــه مــن وجــوه العلّــة (القيــاس)؛
لضــان متاســك الّلغــة وعــدم االنفــات مــن فلكهــا.
راب ًعــا :ذهــب الجمهور إىل جــواز االحتجــاج بالقراءة
الشّ ــاذة؛ أل ّن ال ّناقــل لهــذه القــراءة ثبتــت عدالتــه ،ولــو
را لوجــب قبــول خــره ،ويب ُعــد أن تكــون هــذه
نقلهــا خ ـ ً
()26
للصحــايب؛ ألنّــه مــن
القــراءة مجــرد قــول أو مذهــب ّ
املحــال أن يجعــل مذهبــه قرآنًــا.
خامســا :يقــول أبــو ســعيد القــريش يف أرجوزتــه يف
ً
ـرورة بعــض لغــات
“ربــا تصــادف الـ ّ
ف ـ ّن ّ
الضائــرّ :
ـرورة
العــرب املشــهورة )27(”.وهكــذا فــإ ّن موافقــة الـ ّ
ـرورة،
بعــض لغــات العــرب ولهجاتهــا ال تخرجهــا عــن الـ ّ
ومــن هنــا تقــول ال ّد را ســة :وإ ْن وافــق الخــروج عــى
القاعــدة الّلغويّــة يف القــرآن الكريــم وقراءاتــه وشــعر
العرب لغة من لغات العرب ،فهو جاء لرضورة معنى،
ال ب ـ ّد مــن الوقــوف عنــده.
سادسا :أ ّن الخروج عىل القاعدة الّلغويّة يف القرآن
ً
الكريــم وقراءاتــه والشّ ــعر العــريب ،مــا هــو ّإل الســتيفاء
حقــوق معــاين متكلّمــه ،واســتيفاء للمقــام الكامــن وراء
تعبريه .يقول ابن جني يف سبب الخروج عىل القاعدة
ا لّلغو يّــة“ :ليكــون ذ لــك َم ْد َرجــة للفكــر ،و َمشْ ـ َجعة
()28
لل َّن ْفــس ،وارتياضً ــا ملــا يــرد مــن ذلــك الطّــرز”.
ســاب ًعا :املعــاين املســتفادة مــن الخــروج عــى
القاعــدة الّلغويّــة يف القــرآن الكريــم وقراءاتــه ويف الشّ ــعر
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

العريب ،مل ت ُ ِفدها بطبيعتها وإنّ ا استفادتها من املقام
الّــذي ورد فيــه هــذا الخــروج ،فاملقــام هــو الّــذي يحـ ّدد
ربــا يُل َمــح املوضــع الواحــد منــه إىل تن ـ ُّوع
معنــاه ،بــل ّ
معانيــه وتعـ ُّدد مقاصــده باختــاف نظــر املتل ّقــن إليــه.

من أمثلة الخروج عىل القاعدة الّلغوية يف الشّ عر
والقرآن الكريم
أ ّو ًل :الحذف

هــو بــاب واســع وشــائع بــن الشّ ــعراء ويف القــرآن
الكريــم ،يقــول ابــن جنــي“ :وأ ّمــا قولهــم مل أُبَـ ْـل ،وال
أ ْدرِ ،ومل يَـ ُ
ـك؛ فإنّ ــا ُحـ ِـذف لكــرة اســتعاملهم إ يّــاه
ـر يف كالمهــم،
يف كالمهــم ،وهــم مـ ّـا يحذفــون مــا يكـ ُ ُ
ويغيونــه عــن حــال نظائـرِه ...وهــذه األحــرف مــن الشّ ــواذ
ّ
()29
ومـ ّـا ال يقــاس عليــه ”.ويقــول ابــن معــاذ الجهنــي:
وهــذا يف كالم العــرب وأشــعارها أكــر مــن أن يُحــى،
يجتــزؤون بالض ّمــة مــن الــواو ،كــا يجتــزؤون بالكــرة مــن
اليــاء ،وبالفتحــة مــن الأللــف )30(.وقــال عبــد القاهــر
املســلك لطيـ ُـف
ـاب دقيـ ُـق
ْ
الجرجــاين :الحــذف “ بـ ٌ
بالس ـ ْحر؛ فإنّــك تــرى بــه
ـب األمــر ،شــبي ٌه ّ
املأْ َخــذ ،عجيـ ُ
والص ْمت عن اإلفادة أزيد
تَ ْرك ال ّذكْر أفصح من ال ّذكْر،
َّ
لإلفــادة ،وتجــدك أنْطَــق مــا تكــون إذا مل ت َ ْن ِطــق ،وأتـ ّم مــا
()31
ـن”.
تكــون بيانًــا إذا مل تُـ ِ ْ

حذف الياء

يقــول ابــن جنــي :كـ ُـر يف كالم العــرب حــذف اليــاء
َ َ َٰ َ
ُ َّ َ ْ
()32
عــى حـ ّد قولــه تعــاىل﴿ :قــال ذلِــك َمــا كنــا نب ِغ﴾
َ َ ْ
َ َّ ْ
ـر﴾( )33ونحــو قــول زهــر:
ـل إِذا يـ ِ
وقولــه﴿ :والليـ ِ
ْت َوبَ ْع ـ ـ
ْت ت َ ْف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ما َخلَق َ
َولَ َن َ
()34
خل ُُق ث ُ َّم ال يَفْـــــ ِر
ُ
ض الْق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ ْومِ يَ ْ

أراد :ال يفــري ،فحــذف اليــاء .ومـ ّـا يشــبه ذلــك
قــول الشّ ــاعر:

ـرورة يف الشّ ــعر بالغــة وإحكا ًمــا ملج ـ ّرد ورود
عــى الـ ّ
مثلها يف القرآن الكريم حيث يقول“ :وهذه أشياء من
رصفًا ورضورة ،وإذا
القرآن وقعت فيه بالغة وإحكا ًما ال ت ّ
وقــع مثلهــا يف الشّ ــعر ،مل ينســب إىل قائلــه عجــز وال
()8
تقصــر كــا يظــن َم ـ ْن ال ِعلْــم لــه وال تفتيــش عنــده”.
وذكــر ابــن الجــزري (ت833ه) :و”كــم مــن قــراءة أنكرهــا
()9
ب إنكا ُرهم”.
ُ
ري منهم ،ومل يُ ْعتَ ً ْ
بعض أهل ال ّنحو أو كث ٌ

معي؟
هل تنحرص ّ
الضورة بعدد ّ

ـرورة
ـن للـ ّ
مل يتّفــق علــاء العربيّــة عــى عــدد معـ ّ
الصــواب عــدم تحديــد
الشّ ــعريّة؛ وتــرى ال ّدراســة أ ّن ّ
الضورات ألنّه يلزم عندئذ استقراء الّلغة استقراء
عدد ّ
تا ًّمــا وهــو أمــر مل يتح ّقــق .يقــول األلــويس (1342ه) :إ ّن
ـن ،فــا يلتفــت
ّ
الضائــر الشّ ــعريّة ال تنحــر بعــدد معـ ّ
إىل مــن حرصهــا يف عــر ،وال إىل مــن حرصهــا يف
مائــة وال إىل مــن حرصهــا يف أكــر مــن ذلــك؛ أل ّن شــعر
العــرب مل يحــط بجميعــه أحــد ،فكيــف ميكــن حــر
الضائــر بعــدد دون آخــر؟( )10إضافــة إىل نظــرة العلــاء
ّ
ـرورة الشّ ــعريّة ذاتــه يؤكّــد عــدم صــواب
إىل مدلــول الـ ّ
ـرورات ،حيــث ســلكوا يف فَ ْهمهــم لهــا
تحديــد عــدد الـ ّ
وجهات متباينة ،فصارت الظّاهرة الواحدة رضورة شعريّة
عــى رأي أحدهــم ،يف حــن أنّهــا ال تُعـ ُّد كذلــك يف رأي
الضورات
مغاير .ولك ّن علامء العرب ّية مالوا إىل تقسيم ّ
رساج (316ه) حرصها يف ستّة أنواع:
إىل أنواع؛ فابن ال ّ
حــذف ،أو زيــادة ،أو تقديــم وتأخــر يف غــر موضعــه ،أو
إبدال حرف ،أو تغيري إعراب عن وجهه ،أو تأنيث مذكّر.
الســرايف (368ه) نو ًعــا
( )11ثــم اســتدرك أبــو ســعيد ّ
ســاب ًعا هــو تذكــر املؤنّــث )12(.ون ِ
ُســب إىل الزمخــري
()13
(ت 538ه) أنّــه حرصهــا يف عــرة أنــواع حيــث قــال:
ش ُع َّد ُج ْملَتَها
َ
ضور ُة الشِّ ْع ِر َع ْ ٌ
ْفيف وتَشْ دي ـ ُد
ص ٌل وتَخ ٌ
قَطْ ٌع َو َو ْ
وإسكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٌن وتَ ْح ِركَ ٌة
َص ْ
َم ٌّد وق ْ ٌ
ص ٍ
ص ٌف ث َّم تَعدي ُد
ف َو َ ْ
َو َم ْن ُع َ ْ

وحرصهــا أبــو ســعيد القــريش يف مائــة حــن نظــم
الضائــر سـ ّـاها (الّلســان الشّ ــاكر يف
أرجــوزة يف ف ـ ّن ّ
رضورة الشّ اعر) )14(.وبعضهم جعلها مرسلة دون ترتيب
عــى نحــو مــا صنــع القــزاز القــرواين (ت412ه) )15(.ثــم
ـرورات حيــث حرصهــا ابــن
تطـ ّور ال ّنظــر يف تصنيــف الـ ّ
عصفــور(668ه) يف كتابــه (رضائــر الشّ ــعر) يف أربعــة
()16
أنواع :ال ّزيادة ،وال ّنقص ،والتّقديم والتّأخري ،والبدل،
(الضائــر ومــا
ثـ ّم حرصهــا األلــويس(1342ه) يف كتابــه
ّ
يســوغ للشّ ــاعر دون ال ّناثــر) يف ثالثــة أنــواع :الحــذف،
والتّغيــر ،وال ّزيــادة )17(.وهــو التّقســيم الــذي متيــل إليــه
ـيم جديـ ًدا يقــوم
ال ّدراســة .وابتــدع محمــد حامســة تقسـ ً
ـرورات إىل
فقســم الـ ّ
عــى أســاس البنيــة ّ
والتكيــبّ ،
نوعــن :رضورات رصفيّــة ،ورضورات نحويّــة ،وجعــل
()18
كل قســم مــن هذيــن عـ ّدة أقســام فرع ّيــة.
تحــت ّ
وقبــل أن نقــف عــى بعــض الخــروج عــى القاعــدة
ـرورة الشّ ــعريّة) ،ونظائــره يف القــرآن الكريــم
الّلغويّــة (الـ ّ
وقراءاته ،ودراسته دراسة لسان ّية اجتامع ّية براغامت ّية ،ال
بُ ّد من التّنبيه إىل سبعة أمور اتّخذتها ال ّدراسة قواعد
انطلقــت منها:
ـرورة ال يعنــي الضّ عــف أو العجــز
أ ّو ًل :مفهــوم الـ ّ
أو اإلكــراه أو القصــور عــن اختيــار الشّ ــاعر الوجــه ال ّناطــق
بفصاحتــه؛ العتبــار الــوزن والقافيــة )19(،وإنّ ــا هــو اختيــار
الشّ ــاعر وحاجتــه لهــذه الّلفظــة الخارجــة عــى القاعــدة؛
وإل “مــا الّــذي مينــع الشّ ــاعر إذا
العتبــار املعنــىّ )20(،
الصــواب أن يتج ّنــب البيــت
بنــى خمســن بيتًــا عــى ّ
املعيــب )21(”،فــا مــن رضورة ّإل وميكــن أن يعـ ّوض مــن
لفظهــا غــره ،فمتح ّدثهــا يف ســعة منهــا بالعــدول عنهــا
()22
إىل الطّريقــة املثــى مــن امللكــة.
“كل قــراءة
ثان ًيــا :يقــول ابــن الجــزري (ت833ه)ّ :
وافقــت العرب ّيــة ولــو بوجــه ،ووافقــت أحــد املصاحــف
العثامنيّــة ولــو احتــالً  ،وصـ ّـح ســن ُدها فهــي القــراءة
الصحيحــة التــي ال يجــوز ر ُّدهــا ،وال ِ
يحـ ُّـل إنكا ُرهــا ،بــل
ّ
ـب
هــي مــن األحــرف ّ
الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآنَ ،و َو َجـ َ
جملة كرياال
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وقد حاولت الدّ راسة أن تجيب عن األسئلة اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1هــل الخــروج عــى القاعــدة اللغويّــة يف القــرآن
الكريــم وقراءاتــه هــو جوهــر الخــروج عليهــا يف
ـرورة الشّ ــعريّة؟
الـ ّ
2هــل الخــروج عــى القاعــدة الّلغويّــة يف القــرآن
الكريم والشّ عر العريب خرق للقاعدة أم قصور
عــن القاعــدة؟
3هــل فـ ّرق القدمــاء بــن شــاهد املنثــور وشــاهد
املنظــوم يف كتبهــم عنــد الحد يــث عــن
ـرورة؟
ا لـ ّ
معي؟
الضورة بعدد
4هل تنحرص ّ
ّ
الضورة لغة الشّ عر أم لغة ال َّن ْث؟
5هل ّ
الضورة جميلة حسنة أم قبيحة منفّرة؟
6هل ّ
7هل تُتيح الرضورة مخالفة قواعد ال ّنحو والّلغة
يف حديثنا اليومي ويف كتاباتنا؟

فرق القدماء بني شاهد املنثور وشاهد املنظوم
هل ّ
الضورة؟
يف كتبهم عند الحديث عن ّ

الضائــر“ :اعلــم أ ّن األمئّــة
يقــول األلــويس يف كتابــه ّ
ـرورة مــا يف معناهــا ،وهــو الحا جــة إىل
ألحقــوا بالـ ّ
تحســن ال ّنــر بــاإلزدواج ،فــا يقــاس عــى مــا ورد منــه
الضائر الشّ عريّة
السعة ،كام ال يقاس عىل ّ
لذلك يف ّ
يف متّســع الــكالم )1(”.ويتســاءل ابــن فــارس يف رســالته
(ذ ّم الخطــأ يف الشّ ــعر) مــا الوجــه يف إجــازة مــا ال يجــوز
إذا قالــه شــاعر؟ ومــا الفــرق بــن الشّ ــاعر والخطيــب
والكاتــب؟ وملَ ال يجــوز لوا حــد م ّنــا أن يقــول آلخــر:
“لست أقصدك والك اقصدين أنت ”.فإن قالوا :أل ّن
الشّ ــعراء أمــراء الــكالم .قيــل :ولِـ َم ال يكــون الخطبــاء أمــراء
الــكالم؟ و َه ْبنــا جعلنــا الشّ ــعراء أمــراء الــكالم ،لِـ َم أج ْزنــا
لهــؤالء األمــراء أن يخطئــوا ،ويقولــوا مــا مل يقلــه غريهــم؟
فإن قالوا :إ ّن الشّ اعر يضط ّر إىل ذلك؛ ألنّه يريد إقامة
()2
وزن شــعره ،ولــو أنّــه مل يفعــل ،مل يســتقم شــعره؟
تقــول ال ّدراســة :مــا مــن رضورة إلّ وميكــن أن يع ـ ّوض
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ةدعالا ىلع جورخلا
رعّشلا ةرورّضلاو ميركلا نآرقلا يف ةّيوغللا ق

رص
مــن لفظهــا غــره؛ إلقامــة هــذا الــوزن ،لكـ ّن الشّ ــاعر أ ّ
عىل استخدام الّلفظة التي تخالف قوانني الّلغة؛ ألنّه
استشــعر بهــا معنــاه املــراد وإحساســه املنشــود .ومــن
خاصــة بالشّ ــعر؛ فالخــروج عــى
ـرورة
هنــا فليســت الـ ّ
ّ
القاعــدة الّلغويّــة يقــع يف القــرآن الكريــم.
وال ّدليــل عــى ذلــك أ ّن قدمــاء العــرب مل يف ّرقــوا
بــن شــاهد املنثــور وشــاهد املنظــوم يف كتبهــم عنــد
ـرورة؛ فــكان ســيبويه (ت180ه) يذكــر
الحديــث عــن الـ ّ
ـن وج ًهــا مــن العربيّــة ،وليقـ ّوي مــا
القــراءات القرآنيّــة؛ ليبـ ّ
ورد عــن العــرب ،ويحــاول تخريــج القــراءات القرآن ّيــة التــي
خالفــت القواعــد الّلغويّــة عــى إحــدى لغــات العــرب،
وكان يحملها عىل ما ورد من شعر وعبارات عن العرب
خالفت فيه القياس واملشهور )3(.وقد جاء يف كتاب
الســرايف (ت368ه) قولــه:
الـ ّ
ـرورة الشّ ــعريّة عنــد ّ
“وأ ّمــا حــذف اليــاء مــع األلــف والّــام ،فــإ ّن ســيبويه قــد
ذكــره يف بــاب رضورة الشّ ــاعر ،فأنكــره كثــر مــن ال ّنــاس
وقالــوا :قــد جــاء يف القــرآن بحــذف اليــاء يف غــر رؤوس
اآلي ،وقــرأ بــه ِع ـ َّد ٌة مــن الق ـراء كقولــه تعــاىلَ :
﴿و َمــن
ّ
َي ْهــد اﷲ َف ُهـ َ ْ ُ ْ َ
()4
ـد﴾ ،ويف آي غريهــا ،ومــا جــاء
ـو المهتـ ِ
ِ
مثلُــه يف القــرآن ،وقــرأت بــه الق ـ ّراء مل يدخــل مثلــه يف
رضورة الشّ ــعر )5(”.وقــال يف ســياق آخــر“ :وقــد رأيــت
بعض من ذكر رضورة الشّ عر أدخل فيه حذف التّنوين،
وليــس هــو عنــدي كذلــك ،وكان أبــو عمــرو بــن العــاء
ََ َ
َُْ ُ
ــر ْاب ُ
ــود ُع َزيْ ٌ
ــن اﷲ﴾(( )6عزي ـ ُر)
ــت اله
يقــرأ
﴿وقال ِ
ويذكــر أنّــه اســم عــريب ،وأنّــه حــذف التّنويــن منــه لاللتقــاء
ـره
ّ
الســاكنني ،فهــذا أبــو عمــرو يختــاره عــى غــره ،ويفـ ّ
()7
هــذا التّفســر ،فكيــف يدخــل يف رضورة الشّ ــعر؟”
را مــن
وقــد حــاول ابــن جنــي (ت392ه) أن يُخ ـ ّرج كث ـ ً
ـرورة ،ومل
القــراءات القرآنيّــة عــى أبيــات تُع ـ ّد مــن الـ ّ
ـرورة ،ويف الوقــت
يَ ْنــف عــن هــذه األبيــات صفــة الـ ّ
الضورة يف القرآن الكريم،
رصح بوجود هذه ّ
نفسه مل ي ّ
كــا سنشــاهد الح ًقــا .واعتــر ابــن رشــيق القــرواين
(ت463ه) بعــض االســتخدامات الّلغويــة التــي ت ُح َمــل

اخلروج على القاعدة اللغويّة
وال�ضرورة ّ
يف القر�آن الكرمي ّ
ال�شعريّة
درا�سة ل�سان ّية اجتماع ّية براغمات ّية
د .منال “محمد هشام” سعيد نجار
أستاذ مشارك ،جامعة تبوك ،السعودية

امللخص
ترى الدّراســة أ ّن قض ّية الخروج عىل ال ّنمط املألوف املطّرد لالســتعامل الّلغوي وتراكيبه يف القرآن الكريم وقراءاته
ـرورة الشّ ــعريّة .ومــن هــذا املنطلــق وقفــت الدّراســة عــى
هــو جوهــر الخــروج عــى هــذا االســتعامل وتراكيبــه يف الـ ّ
بعــض الشّ ــواهد القرآنيــة والشّ ــعريّة الّتــي تدعــم هــذا الـ ّرأي ودرســتها دراســة لســان ّية اجتامع ّيــة براغامت ّيــة.
خاصــة أ ّن
وخلصــت الدّراســة إىل أ ّن هــذا الخــروج مــن طبيعــة الّلغــة وجــزء أصيــل فيهــا ،بــل هــو يُغنــي ال ّنظــام الّلغــوي؛
ّ
هذا الخروج يطّرد يف القرآن الكريم وقراءاته ويف الشّ ــعر .فالّلغة العربيّة ســمحت ملتكلّمها املتمكّن من قواعدها
يف مقامــات معيّنــة أن يخــرج عليهــا ،وأن يشـكّل الّلغــة ويفعــل بهــا مــا يريــد يف تأليــف جملــه وبنــاء تراكيبــه مبــا لــه وجــه
يف العربيّــة ،إذا مــا استشــعر يف هــذا الخــروج معنــاه الــذي يريــد وإحساســه الــذي يعيــش.
(الضورة الشّ عريّة)؛ الستيعاب وجودها
املتخصصني إىل استخدام مصطلح آخر بدلً من
ومن هنا دعت الدّراسة
ّ
ّ
يف القــرآن الكريــم وقراءاتــه ويف شــعر العــرب وكالمهــم .وأنّــه ال بـ ّد أن نضــع ظاهــرة الخــروج عــى القاعــدة الّلغويّــة يف
عني االعتبار عند دراســة الّلغة ووصفها وتحليلها.
الكلامت الدّالة :رضورة ،قرآن ،قراءات ،قواعد ،خروج.

املقدمة

الضورة الشّ عريّة كام اتّفق جمهور ال ّنحاة هي :مخالفة
ّ
املألــوف مــن القواعــد يف الشّ ــعر دون ال ّنــر .وتــرى
ال ّدراســة أ ّن مخالفــة املألــوف مــن القواعــد قــد وقــع يف
القرآن الكريم وقراءاته ،وستحاول ال ّدراسة الوقوف عىل
ـن نظائرهــا يف القــرآن
بعــض الـ ّ
ـرورات الشّ ــعريّة ،وتتبـ ّ
الكريــم وقراءاتــه ،وتدرســها دراســة لســانيّة اجتامعيّــة
براغامت ّيــة .فمــن جــذور الّلســان ّيات االجتامع ّيــة عنــد
العرب :أنّهم الحظوا االرتباط الوشيج بني الّلغة والبيئة؛

وتب ّينــوا أ ّن الخــروج عــى القاعــدة الّلغويّــة يف بعــض
الصيــغ مــا هــو ّإل الختــاف بيئــات العــرب الجغرافيّــة
ّ
ـى اللــه عليــه وس ـلّم كان
والثقاف ّيــة ،وأ ّن رســول اللــه صـ ّ
يراعي لهجات القبائل العربيّة يف ال ّنطق والّلفظ ،لهذا
كان نــزول القــرآن الكريــم عــى ســبعة أحــرف .ومــن جــذور
الّلســانيّات الرباغامتيّــة عنــد العــرب :تنبُّــه بعضهــم إىل
ـن ،قـ ّوة
أ ّن الخــروج عــى القاعــدة الّلغويّــة يف مقــام معـ ّ
وبالغــة وشــجاعة وإحــكام ،وأ ّن هــذا الخــروج مــا جــاء ّإل
ملعنــى ،ولل ْفــت انتبــاه املتل ّقــي.
جملة كرياال
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 13سورة البقرة ،اآلية282:

 14الرشبيني ،املرجع السابق ص23

 15سنن الرتمذي ،ج ،4ص ،527وص ّححه األلباين.

ل ،ج ،8ص5936
 16املاوردي ،املرجع السابق ،ص 88وال ُّز َحيْ ِ ّ

 17ملزيــد مــن التفصيــل ،ينظــر :عثــان ،املرجــع الســابق ،ج،1

املرجــع الســابق ،ج ،5ص.)38-37

 24ا بــن فرحــون ،تبــرة الحــكام يف أصــول األقضيــة ومنا هــج
رصف انظر :التويجري ،ج ،5ص ،318وانظر أيضا :مجموعة
 25بت ّ

ص .124
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األحــكام ،ج  ،1ص .26

لا يئاضقلا ماظنلا يف مهيف اهرفوت بجاولا طورشلاو ةاضقلا نييعت ةيهام

مــن املؤلفــن ،امليــر يف ضــوء الكتــاب والســنة ،ج ،1ص.419

فيام يشكل عليه.
أن يكــون عفيفـاً نزيهـاً يف نفســه ومالــه عــن الحــرام،
أمين ـاً مخلص ـاً يف عملــه للــه عــز وجــل ،يبتغــي بذلــك
األجــر والثــواب ،وال يخــاف يف اللــه لومــة الئــم.
أن يكون رحيامً؛ لئال ينفر منه الناس.
أن يس ـ ِّوي بــن الخصــوم يف الد خــول عليــه،
والجلــوس بــن يديــه ،واإلقبــال عليهــم ،واالســتامع لهــم،
والحكــم بينهــم مبــا أنــزل اللــه.
أن يكــون حــن الدعــوى مطمئنـاً هادئـاً ،فــا يقــي
بني الخصوم وهو غضبان ،أو حاقن ،أو يف شدة جوع
أو عطــش ،أو ه ـ ّم ،أو ملَــل ،أو كســل ،أو نعــاس ونحــو
ذلــك مــا يشــغله عــن فهــم الخصومــة ،ويرصفــه عــن
إصابــة الحــق ،فــإن خالــف وأصــاب الحــق نفــذ حكمــه.
يســن لــه أن يتخــذ كاتب ـاً مســلامً ،مكلف ـاً ،عــدالً،
يكتــب لــه الوقائــع واألحــكام والوثائــق ونحــو ذلــك.
يحــرم عليــه -كغــره مــن املســلمني -قبــول رشــوة،
كــا ال يجــوز لــه أن يقبــل الهديــة مــن أحــد الخصــوم(.)25

الخالصة

توصلت الدراسة إىل أنه ليس مبقدور الخليفة أو ويل
األمــر أن يقــوم بعــبء القضــاء بنفســه يف كل نواحــي
يعي أشخاصا يقومون
الدولة وأرجائها ،فكان حتام أن ّ
بأعامله بالنيابة ،من بينهم القضاة حتى يضمن تحقيق
مصالــح العبــاد عــى الوجــه الــذي يــريض اللــه ورســوله.
كــا توصلــت كذلــك إىل أنــه قــد اشــرط الفقهــاء يف
القــايض جملــة مــن الــروط واملواصفــات التــي يجــب
توفرهــا يف شــخصيته لــي يتمكــن مــن أداء مهمتــه عــى
الوجــه األكمــل .وخلصــت الدراســة إىل أنــه ينبغــي أن
يتّصــف القــايض بعــدة صفــات كــا أنــه يجــب أن يتمتّــع
بعــدة آداب حتــى ال يطمــع فســه الظــامل وال يغضــب
مــن كالم الخصــم وال ينفــر منــه النــاس ،وكان كل ذلــك
بغيــة الوصــول إىل الغايــة مــن القضــاء ،أال وهــي إيصــال
الحــق إىل مســتحقه.

املصادر واملراجع
•القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

•ابــن الفــراء ،محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن خلــف ،األحــكام

•ابــن أيب يعــى ،محمــد بــن محمــد ،االعتقــاد ،تحقيــق :محمــد

الســلطانية للفراء ،ط( ،2لبنان :دار الكتب العلمية ،بريوت،

هـ .)2002 -

•مجموعــة مــن املؤلفــن ،امليــر يف ضــوء الكتــاب والســنة،

بن عبد الرحمن الخميس ،ط( ،1دار أطلس الخرضاء1423 ،

 1421هـ  2000 -م).

•التويجــري ،محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللــه ،موســوعة الفقــه

ط( ،1مجمــع امللــك فهــد لطبا عــة املصحــف الرش يــف،

•خــاف ،عبــد الوهــاب ،السيا ســة الرشعيــة يف الشــئون

•النــووي ،عبــد الخالــق1394 .ه1974-م .العالقــات الدوليــة

•(دار القلم 1408 ،هـ1988 -م).

العــريب .ط.1

اإلســامي ،ط( ،1بيــت األفــكار الدوليــة 1430 ،ه ـ  2009 -م).
الد ســتورية والخارجيــة واملاليــة،

•الرشبينــي ،محمــد ،القضــاء يف اإلســام ،ط( ،2مــر :الهيئــة
املرصيــة العامــة للكتــاب ،ب.ت).

1424هــ).

والنظــم القضائيــة يف الرشيعــة اإلســامية .بــروت :دار الكتــب

•واصــل ،نــر فريــد محمــد .ب.ت .الســلطة القضائيــة ونظــام
القضــاء يف اإلســام .مــر :املكتبــة التوفيقيــة.

•ابــن فرحــون ،إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد ،تبــرة الحــكام يف
أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام( ،مــر :مكتبــة الكليــات

األزهريــة1406 ،ه ـ 1986 -م).

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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املــرأة فيــا تصــح فيــه شــهادتها ،وال يجــوز أن تقــي
فيــا ال تصــح فيــه شــهادتها ،وش ـ ّذ ابــن جريــر الطــري
فج ـ ّوز قضاءهــا يف جميــع األحــكام(.)16
ويــرى الباحــث أن القــول الراجــح هــو رأي الجمهــور
ذلــك ألن األحنــاف أنفســهم مل يط ّبقــوا رأيهــم هــذا عــر
التاريــخ ،ومــا يــدل عــى ذلــك أن قــايض القضــاة
كان يف أكــر العصــور الســابقة حنفيــا ،وكان مــن مهــام
منصبــه توليــة القضــاة يف جميــع البــاد اإلســامية ،ولــو
كان تــويل املــرأة القضــاء جائــزا ال إثــم فيــه عنــد الحنفيــة
وأمــرا مش ـ ّجعا ،لحــدث ذلــك ولــو مــرة يف العصــور
الســابقة(.)17
3 .3أن يكــون عاملــا باألحــكام الرشعيــة :بــأن يكــون
ذا علــم بكتــاب اللــه تعــاىل عــى الوجــه الــذي
تصـ ّـح بــه معرفــة مــا تضم ّنــه مــن األحــكام
ناســخا ومنســوخا ومحكــا ومتشــابها وعمومــا
وخصوصــا ومجمــا ومفــرا ،وأن يكــون كذلــك
عاملــا بســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
الثابتــة مــن أقوالــه وأفعالــه وطــرق مجيئهــا يف
التواتــر واآلحــاد والصحــة والفســاد ومــا كان
عــن ســبب أو إطــاق ،وأن يكــون عاملــا بتأويــل
الســلف ومــا اجتمعــوا عليــه ومــا اختلفــوا فيــه،
وأن يكــون عاملــا بالقيــاس املوجــب لــرد الفــروع
املســكوت عنهــا إىل األصــول املنطــوق بهــا(.)18
قــال املشتشــار الدكتــور محمــد الرشبينــي( )19يف
كتابــه القضــاء يف اإلســام مــا نصــه:
“أمــا الكتــاب فيحتــاج أن يعــرف منــه – القــايض-
عــرة أشــياء هــي :الخــاص والعــام واملطلــق واملقيــد
واملحكــم واملتشــابه واملجمــل واملفصــل والناســخ
واملنســوخ يف اآليــات .وأمــا الســنة فيحتــاج إىل معرفــة
مــا يتعلــق منهــا باألحــكام دون ســائر األخبــار ،ويحتــاج
إىل أن يعــرف منهــا مــا يعــرف مــن الكتــاب ويزيــد معرفــة
التواتر واآلحاد واملرسل واملتصل واملسند واملنقطع
والصحيح والضعيف ومعرفة ما أجمع عليه وما اختلف
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فيه ،ومعرفة القياس ورشوطه وأنواعه وكيفية استنباطه
األحــكام ومعرفــة لســان العــرب .كــا أنــه ينبغــي أن يكــون
عاملــا بالقواعــد الفقهيــة وقواعــد إثبــات الحقــوق”(.)20
وقــد لخــص الف ـ ّراء( )21هــذه الــروط حيــث قــال”:
فــا يجــوز تقليــد القضــاء إال ملــن كملــت فيــه ســبع
رشوط :الذكورية ،والبلوغ ،والعقل ،والحرية ،واإلسالم،
والعدالــة ،والســامة يف الســمع والبــر ،والعلــم .أمــا
الذكوريــة فــأن املــرأة تنقــص عــن كــال الواليــات وقبول
الشهادات .أما البلوغ والعقل ،فألن الصبي واملجنون
ال يليان عىل أنفسهام ،فأوىل أن ال يليا عىل غريهام،
وألن طريــق االجتهــاد يف الحــوادث ،وأعيــان الشــهور
معدومــة فيهــا”(.)22
()23
ـال الْ َقـ ِ
شو ُ
قَـ َ
ط
ـاض ِعيَـ ٌ
ـاض َ -ر ِح َم ـ ُه اللَّ ـ ُه –َ ”:و ُ ُ
الْقَضَ ــا ِء الَّ ِتــي َل يَ ِت ـ ُّم الْقَضَ ــا ُء َّإل ِب َهــا َو َل ت َ ْن َع ِق ـ ُد الْوِلَ يَ ـ ُة
ـرةٌ :الْ ِ ْسـ َـا ُم َوالْ َع ْقـ ُـل
َو َل يُ ْ
س ـتَ َدا ُم َع ْق ُد َهــا إلَّ َم َع َهــا َعـ ْ َ
َوال ُّذكُو ِريَّ ـ ُة َوالْ ُح ِّريَّ ـ ُة َوالْبُلُــو ُغ َوالْ َع َدالَ ـ ُة َوالْ ِعلْ ـ ُم َوكَ ْونُ ـ ُه
َو ِ
ـر ِم ـ ْن ا لْ َع َمــى
الس ـ ْمعِ َوا لْ َبـ َ ِ
اس ـ ِة َّ
اح ـ ًد ا َو َسـ َـا َم ُة َح َّ
ِّســانِ ِم ـ ْن الْبَ َكــمِ  ،فَالث ََّمنِيَ ـ ُة الْ ُ َو ُل
َو َّ
الص َمــمِ َو َسـ َـا َم ِة الل َ
ف ِ
ـت
سـ ْ
ـرطَ ُة ِ
ص َّحـ ِة الْوِلَ يَـ ِة َوالث ََّلثَـ ُة الْ ُ َخـ ُر لَ ْي َ
ِهـ َـي الْ ُمشْ ـ َ َ
ـب الْ َع ـ ْز َل ،فَـ َـا
ـر ٍط ِ
ف ِّ
الص َّح ـ ِة ،لَ ِك ـ َّن َع َد َم َهــا يُو ِجـ ُ
ِبـ َ ْ
()24
ت َِصـ ُّـح ِم ـ ْن الْكَا ِف ـ ِر اتِّفَاقًــاَ ،ولَ الْ َم ْج ُنــونِ ” .

صفات القضاة وآدابهم يف الرشيعة اإلسالمية

ينبغي أن يتّصف القايض بعدة صفات كام أنه يجب
أن يتمتّــع بعــدة آداب ،وتتج ّمــع هــذه الصفــات واآلداب
كلهــا يف النقــاط اآلتيــة:
أن يكــون قويــا مــن غــر عنــف لئــا يهابــه صاحــب
الحــق ،لينــا مــن غــر ضعــف لئــا يطمــع فيــه الظــامل.
أن يكــون حلي ـاً؛ لئــا يغضــب مــن كالم الخصــم،
فتأخــذه العجلــة وعــدم التثبــت.
أن يكون ذا فطنة؛ لئال يخدعه بعض الخصوم ،وأن
يكون بصريا ً بأحكام القضاة قبله؛ ليسهل عليه الحكم.
أن يحرض مجلسه الفقهاء والعلامء ،وأن يشاورهم

لا يئاضقلا ماظنلا يف مهيف اهرفوت بجاولا طورشلاو ةاضقلا نييعت ةيهام

البلــد عمومــا بــل إمنــا يكــون لــذوي الــرأي وأهــل العلــم
واملعرفــة والعدالــة ،فيختــارون مــن بينهــم مــن اكتملــت
فيــه الــروط(.)4

الرشوط الواجب توفرها يف القضاة يف النظام
القضايئ اإلسالمي

ا شــرط الفقهــاء يف القــايض جملــة مــن ا لــروط
واملواصفــات التــي يجــب توفرهــا يف شــخصيته لــي
يتمكــن مــن أداء مهمتــه عــى الوجــه األكمــل ،كــا ورد
ذلــك أدنــاه:
1 .1اإلســام :فــا يجــوز أن يقلّــد الكافــر القضــاء
عــى املســلمني ذلــك ألن اإلســام رشط يف
جــواز الشــهادة لقولــه تعــاىلَ ﴿ :ولَ ـ ْن يَ ْج َعـ َـل
ِيل﴾( .)5كــا
ن َسـب ً
اللَّـ ُه لِلْكَا ِف ِريـ َن َعـ َ
ـى الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َ
أنــه ال يجــوز أن يقلّــد عــى الكفــار كذلــك ،إال
أن أبــا حنيفــة ج ـ ّوز تقليــده القضــاء مــن بــن
أهــل ذمتــه(.)6
2 .2العدالــة :فعندمــا يشــرط العلــاء العدالــة يف
الشــخص ،فإنهــم يقصــدون بهــا ا ســتعدادا
ذاتيــا مينعــه مــن ارتــكاب الجرائــم واملخالفــات
التــي نهــى الــرع عنهــا ،بــل ويقصــدون أيضً ــا
أن اســتعداده الــذايت مينعــه مــن فعــل األمــور
التــي مل ينــه الــرع عنهــا لكنهــا ال تليــق بأمثالــه
بحســب عــرف النــاس يف زمانــه ومكانــه(.)7
فالعدالــة هــي أن يكــون القــايض صــادق اللهجــة،
ظاهــر األمانــة ،عفيفــا عــن املحــارم ،متوقيــا للآمثــم،
بعيــدا عــن الر يــب ،مأمونــا يف ا لــرىض والغضــب،
ومســتعمال ملــروءة مثلــه يف دينــه ودنيــاه( .)8فــإذا مل
تتوفــر يف الشــخص هــذه الخصــال املذكــورةمل يجــز
تقليــده القضــاء.
 )4\3البلــوغ والعقــل :يجــب أن يكــون القــايض
بالغــا رشــيدا ،فــا يصــح أن أن يتــوىل املجنــون وال
الصبــي القضــا َء ذلــك ألنــه ال يجــري عليهــا قلــم وال

يتعلــق بقولهــا عــى نفســهام حكــم ،فــكان أوىل أن
ال يتعلــق بــه عــى غريهــا حكــم( .)9والــر يف ســلب
الصبــي واملجنــون جميــع الواليــات أن الشــأن فيهــا
نقصــان عقلهــا (.)10
1 .1الســامة يف الســمع والبــر :ويقصــد بذلــك
أن يكــون القــايض ســميعا بصــرا بحيــث
ميكنــه إثبــات الحقــوق وردهــا إىل مســتحقّيها،
والتفر يــق بــن الطا لــب واملطلــوب ،ومتييــز
امل ِقــر مــن املن ِكــر ليتميّــز لــه الحــق مــن الباطــل.
وإذا كان القايض رضيرا ،كانت واليته باطلة...
(.)11
1 .1الحريــة :إن نقــص العبــد مــن واليــة نفســه مينــع
انعقــاد واليتــه عــى غــره.)12(.
2 .2الذكــورة :اشــرط الجمهور ذلــك يف القايض،
فمنعــوا ا ملــرأة مــن الواليــة القضائيــة حيــث
ش ـبّهوا هــذه الواليــة باألما نــة الكــرى ،وألن
القضــاء يحتــاج إىل كــال الــرأي ومتــام العقــل
والفطنــة ،واملــرأة ناقصــة العقــل وقليلــة الــرأي
بســبب ضعــف خربتهــا واطالعهــا عــى واقــع
الحياة باإلضافة إىل كونها كثرية النسيان ،وقد
ن ّبه الله تعاىل عىل نسيانها فقال ﴿ :أَ ْن ت َِض َّل
إِ ْح َدا ُهـ َـا فَتُ َذكِّ ـ َر إِ ْح َدا ُهـ َـا الْ ُ ْخ ـ َرى﴾( )13هــذا
باإلضافــة إىل أنــه ال بــد للقــايض مــن مجالســة
الرجــال مــن الفقهــاء والشــهود والخصــوم،
واملــرأة ممنوعــة مــن مجالســة الرجــال بعــدا ً عــن
الفتنــة ،إذ إ ّن وجــوه بعــض النســاء وكالمهــن
فتنــة( )14وألنهــا ال تصلــح لإلمامــة العظمــى وال
لتولية البلدان ،ولهذا مل ِّ
صل الله
يول النبي ّ
عليه وسلم وال أحد من خلفائه وال من بعدهم
امرأة قضاء وال والية بلد .وأضافوا إىل حججهم
قوله صىل الله عليه وسلم ”:لن يفلح قوم ولّو
امرهــم امــرأة”(.)15
بينــا يــرى اإلمــام أبــو حنيفــة أنــه يجــوز أن تقــي
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ماهية تعيني الق�ضاة وال�شروط الواجب توفرها فيهم
يف النظام الق�ضائي الإ�سالمي
د .عيل منذو عثامن و عثامن بكر محمد
قسم الدراسات اإلسالمية ،جامعة والية يويب ،دماترو
alimanz888@gmail.com

امللخص
تهــدف هــذه الدراســة املتواضعــة إىل إبــراز ماهيــة نظــام تعيــن القضــاة يف اإلســام وضوابطــه باإلضافــة إىل بيــان
رضورتــه وحاجــة املجتمــع املاســة إليــه حيــث أشــر إىل أن تعيــن القضــاة مــن حــق الخليفــة أو رئيــس الدولــة ،فتــارة
ـن رجــاال آخريــن ،كــا ميكنــه أن يــكل هــذا التعيــن إىل والة األمصــار ،فلهــم أن يعيّنــوا مــن
يتــوىل حقــه بنفســه وتــارة يعـ ّ
يرونــه مناســبا للمســؤولية وأهــا لهــا .وقــد تناولــت الدراســة كذلــك الــروط الواجــب توفرهــا يف القضــاة يف النظــام
القضــايئ اإلســامي حيــث اشــرط الفقهــاء يف القــايض جملــة مــن الــروط واملواصفــات التــي يجــب توفرهــا يف
شــخصيته لــي يتمكــن مــن أداء مهمتــه عــى الوجــه األكمــل .وقــد ختمــت الدراســة بإثبــات صفــات القضــاة وآدابهــم
يف الرشيعــة اإلســامية حيــث أشــر إىل أنــه ينبغــي أن يتّصــف القــايض بعــدة صفــات وأنــه يجــب أن يتمتّــع بعــدة
آداب كــا ســيتناول ذلــك يف ثنايــا البحــث.

تعيني القضاة يف اإلسالم

مل ـاّ مل يكــن مبقــدور الخليفــة أو ويل األمــر أن يقــوم
بعبء القضاء بنفسه يف كل نواحي الدولة وأرجائها،
وذلــك الشــتغاله بعــدة أمــور مختلفــة ذات أهم ّيــة بالغــة
يف تســيري أمــور الدولــة مــن جهــة ،والختــاف األمصــار
واملدن من جهة أخرى حيث ال يستطيع شخص واحد
ـن
تدبــر أمورهــا التفصيليــة اليوميــة ،فــكان حتــا أن يعـ ّ
الخليفــة أو مــن يف مقامــه -أشــخاصا يقومــون بأعاملــهبالنيابة ،من بينهم القضاة حتى يضمن تحقيق مصالح
العبــاد عــى الوجــه الــذي يــريض اللــه ورســوله(.)1
فتعيني القضاة من حق الخليفة أو رئيس الدولة،
ـن رجــاال آخريــن ،كــا
فتــارة يتــوىل حقــه بنفســه وتــارة يعـ ّ
()2
ميكنــه أن يــكل هــذا التعيــن إىل والة األمصــار  ،فلهــم
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أن يع ّينــوا مــن يرونــه مناســبا للمســؤولية وأهــا لهــا.
ويـ ّ
ـدل ذلــك عــى أنــه ال يجــوز تعيــن القضــاة عــن
طريق االنتخاب العام بواسطة جمهور الناخبني ،ولكن
يــرى بعــض الفقهــاء( )3جــوازه عنــد الــرورة يف حالــة
مــا إذا مل يوجــد خليفــة وال نائبــه والحاجــة إىل التعيــن
مل ّحــة ،أو و ِجــد ولكــن ال ميكــن الوصــول إليــه النقطــاع
املواصــات أو ملانــع آخــر تطــول م ّدتــه فإنــه يجــوز ألهــل
ذلــك البلــد أن يختــاروا مــن بينهــم شــخصا -رشيطــة أن
ـول القضــاء ريثــا تعــود
تتوفّــر فيــه رشوط القــايض -يتـ ّ
األوضــاع إىل حالتهــا الطبيعيــة .فــإذا أق ـ ّره ويل األمــر
مــن بعــد نفــذ ،وإال عــزل فيحكــم الخليفــة مبــا تقتضيــه
املصلحــة .وقــد خالــف اإلمــام الشــافعي هــذا الــرأي
حيــث يــرى أن التعيــن يف هــذه الحالــة ليــس ألهــل

لا يئاضقلا ماظنلا يف  مهيف اهرفوت بجاولا طورشلاو ةاضقلا نييعت ةيهام

(بريوت ،دار صادر1358 ،هـ).

3 )3الجربيت:عبد الرحمن بن حسن.

4 )4تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار(،بريوت ،دار الجبل،
د.ت).

حاجــي خليفــة :مصطفــى بــن عبــد اللــه القســطنطيني الرومــي
الحنفــي (ت 1067هــ).

5 )5كشــف الظنــون عــن أســاء الكتــب والفنون(،بــروت ،دار
الكتــب العلميــة1413 ،هــ1992/م).

الزمخرشي :محمود بن عمر(538هـ).

6 )6الفائــق يف غريــب الحديــث ،تحقيــق محمــد عــي البجــاوي
ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط(2لبنــان ،دار املعرفــة ،د.ت).

ابــن ســعيد املغريب:نــور الديــن أبــو الحســن عــي بــن مــوىس

(ت685هــ).

7 )7املغــرب يف حــى املغــرب ،تحقيــق الدكتــور شــوقي ضيــف،
ط( 3القاهــرة ،دار املعــارف1955 ،م).

الســبيك:أيب نــر عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكايف

(ت771هــ).

8 )8طبقــات الشــافعية ،تحقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلو
والدكتور محمود محمد الطناحي(،الجيزة ،دار هجر للطباعة

والنرش والتوزيع اإلعالن1992 ،م).

السخاوي :شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت902هـ).

9 )9الضوء الالمع ألهل القرن التاسع( ،بريوت ،دار مكتبة الحياة،
ج.ت).

عبد الباقي:محمد فؤاد

1010اللؤلــؤ واملرجــان فيــا اتفــق عليــه الشــيخان إمامــا املحدثــن
أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري وأبــو الحســن
مســلم بــن الحجــاج النيســابوري يف صححيهــا ،وضعــه

محمد فؤاد عبد الباقي(،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية،
1368هــ1949/م).

العيني:بدر الدين أبو محمد بن احمد (ت855هـ).

1111عمــدة القــارئ يف رشح صحيــح البخاري(،بــروت ،دار إحيــاء
الــراث العــريب ،د.ت).

الفراهيدي :الخليل بن احمد(170هـ).

1212كتــاب العني/معجــم لغــوي تــرايث ،ترتيــب ومراجعــة الدكتــور
داود ســلوم وآخريــن ،ط(1لبنــان ،مكتبــة لبنــان2004 ،م).

القزويني:الخليــل بــن عبــد اللــه بــن احمــد الخليــي أ بــو

يعىل(ت 446هــ).

1313اإلرشــاد يف معرفــة علــاء الحديــث ،تحقيــق الدكتــور محمــد
ســعيد عمــر إدريــس ،ط(1الريــاض ،مكتبــة الرشــيد1409 ،م).

ابن كثري:أيب الفدا إسامعيل القريش الدمشقي(774هـ).

1414تفســر القــران العظيم(،مــر ،عيــى البــايب الحلبــي ورشكاه،
د.ت).

ابن منظور:محمد بن مكرم األفريقي املرصي(ت711هـ).

1515لسان العرب ،ط(1بريوت ،د.ت).

املقري التلمساين:احمد بن محمد(ت1041هـ).

1616نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان
الدين ابن الخطيب ،تحقيق الدكتور إحسان عباس(،بريوت،
دار صادر1968 ،م).

ابن النديم :محمد بن إسحاق أبو الفرج (ت385هـ).

1717الفهرست( ،بريوت ،دار املعرفة1398 ،هـ1978/م).
النووي:أبو زكريا محي الدين بن رشيف(ت667هـ).

1818صحيــح مســلم/مع رشحــه إكــال اإلكــال املعلــم ورشحــه
مكمــل إكــال اإلكامل(،بــروت ،دار الكتــب العربيــة ،د.ت).
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2525م.ن 204/1 ،هامش .528

4141م.ن.303/1 ،

2626الجربيت:عبــد الرحمــن بــن حســن ،تاريــخ عجائــب اآلثــار يف

4242ابن منظور:م.ن.432/3 ،

2727القنوجــي :صديــق بــن حســن (ت1307هــ) ،أبجــد العلــوم

4444الســبيك:أيب نــر عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكايف

الرتاجــم واألخبار(،بــروت ،دار الجبــل ،د.ت).176/2 ،

الــويش املرقــوم يف بيــان أحــوال العلــوم ،تحقيــق عبــد الجبــار

4343الفائق.96/4 ،

(ت771هــ) ،طبقــات الشــافعية ،تحقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح

زكار(،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1978 ،م).580/2 ،

2828القنوجي :املصدر نفسه.
2929ابن منظور.68/9 ،

محمــد الحلــو والدكتــور محمــود محمــد الطناحي(،الجيــزة ،دار

هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع اإلعــان1992 ،م).301/3 ،

4545السخاوي:شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت902هـ)،
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع(،بريوت ،دار مكتبة الحياة،

3030م.ن.

ج.ت).180/10 ،

3131م.ن.

4646ابن منظور:م.ن.68/9 ،

3232م.ن.298/9.

3333الزمخــري :محمــود بــن عمر(538هــ) ،الفائــق يف غريــب

4747ابــن الجــوزي :أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد
(ت597هـ) ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،ط(1بريوت،

الحديــث ،تحقيــق محمــد عــي البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،ط(2لبنــان ،دار املعرفــة ،د.ت).316/2 ،

3434ابن منظور.298/9 ،

دار صــادر1358 ،هــ).260/7 ،

4848ابــن أيب أصيبعــة :موفــق الديــن أيب العبــاس احمــد بــن القاســم
بــن خليفــة بــن يونــس الســعدي(ت668هـ) ،عيــون األنبــاء يف

3535م.ن.98/9 ،

طبقــات األطباء(،بــروت ،دار مكتبــة الحيــاة ،د.ت).716/1 ،

3636م.ن.298/1 ،

3737املقــري التلمســاين:احمد بــن محمد(ت1041هــ) ،نفــح

4949ابــن ســعيد املغريب:نــور الديــن أبــو الحســن عــي بــن مــوىس
(ت685هــ) ،املغــرب يف حــى املغــرب ،تحقيــق الدكتــور

الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين

شــوقي ضيــف ،ط(3القا هــرة ،دار املعــارف1955 ،م)،

ابــن الخطيــب ،تحقيــق الدكتــور إحســان عباس(،بــروت ،دار

صــادر1968 ،م).110/2 ،

3838حاجــي خليفــة :مصطفــى بــن عبــد اللــه القســطنطيني الرومــي

.310/2

5050ا بــن تغــري بــردي :جــال الد يــن أ بــو املحا ســن يوســف
االتابيك( 874هــ) ،النجــوم الزا هــرة يف ملــوك مــر

الحنفــي (ت1067هــ) ،كشــف الظنــون عــن أســاء الكتــب

والقاهرة(،مرص ،املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتجمة

والفنون(،بــروت ،دار الكتــب العلميــة1413 ،هــ1992/م)،

.574/1

3939ا بــن الند يــم :محمــد بــن إ ســحاق أبــو الفرج(ت385هــ)،
الفهرســت(،بريوت،داراملعرفــة1398،هــ1978/م).276/1،

4040ابن النديم:م.ن.295/1 ،

والطبا عــة ،د.ت).37/7 ،

5151املقري:م.ن.739/2 ،
5252م.ن.200/6 ،
5353م.ن.26/7 ،

املصادر واملراجع
ابــن أيب أصيبعــة :موفــق الديــن أيب العبــاس احمــد بــن القاســم

بــن خليفــة بــن يونــس الســعدي (ت668هــ).

1 )1عيــون األنبــاء يف طبقــات األطباء(،بــروت ،دار مكتبــة الحيــاة،

 (2 )2مــر ،املؤسســة املرص يــة العا مــة للتأليــف والرتجمــة

د.ت).

ا بــن تغــري بــردي :جــال الد يــن أ بــو املحا ســن يو ســف
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االتابيك(874هــ) ،النجــوم الزا هــرة يف ملــوك مــر والقا هــرة.

حت ةسارد :يمالسإلا يبرعلا يملعلا ثارتلا بتك ضعب يف فوسخلا ةرهاظ

والطبا عــة ،د.ت).

ابــن الجــوزي :أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد

(ت597هــ) -3 ،املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم ،ط1

الظاهرة أو الحالة الفلكية لشدة اهتاممهم بها ويظهرون
وكأنهــم يخاطبــون الشــمس والقمــر كــا يقــول﴿ ...وكان
تتقد رصيد الخسوف القمري كلام حقق انه ابتدأ اخذ
العــود وغنــى شــقيقك غيــب إىل آخــره وجعــل يرددهــا
ويخاطــب البــدر فلــم يتــم ذلــك إال واعرتضــه الخســوف
وعظــم مــن الحارضيــن التعجــب.)53(﴾ ...

الخامتة

ميثــل الخســوف إحــدى الظواهــر الفلكيــة التــي تحصــل
بــن الشــمس والقمــر ومــا رافــق هــذه الظاهــرة أو الحالــة
بعــض الحــاالت املرعبــة واملخوفــة التــي لهــا أثرهــا عــى

النفــس البرشيــة ،األمــر الــذي دفــع البعــض إىل وضــع
دالالت ومعــان متعــددة لهــذه الظاهــرة وربطهــا مــع
الظواهــر األخــرى التــي تحصــل يف األرض كــا أشــار إىل
ذلك علامؤنا ومنهم مؤرخينا يف مصادرهم ،وكان لهذه
الظاهــرة الفلكيــة معــان ودالالت عــدة يف القــران الكريــم
والحديــث النبــوي الرشيــف والنصــوص التــي وردت يف
املصادر ســواء يف املعاجم التي وضحت لنا معانيها
وحاالتهــا يف كل مناحيهــا مــن الناحيــة اللغويــة ،أو يف
املعنى االصطالحي الذي تناول هذه الظاهرة الفلكية
موضحــا إياهــا ومــا رافقهــا مــن حــاالت يف ظــل عوامــل
عــدة كان لهــا ارتباطهــا مــع ظاهــرة الخســوف.

الهوامش
1 )1الفراهيــدي :الخليــل بــن احمد(170هــ) ،كتــاب العني/معجم
لغــوي تــرايث ،ترتيــب ومراجعــة الدكتــور داود ســلوم وآخريــن،

ط(1لبنــان ،مكتبــة لبنــان2004 ،م) ،ص.205

1616أيب الفدا:م.ن.571/2 ،
1717اإلرساء ،آية .68

1818أيب الفدا:م.ن.398/4 ،

2 )2ابــن منظور:محمــد بــن مكــرم األفريقــي املرصي(ت711هــ)،

1919امللك ،آية .67

3 )3املصدر نفسه.67/9 ،

2121النووي:أ بــو زكر يــا محــي الد يــن بــن رشيف(ت 667هــ)،

لســان العــرب ،ط(1بــروت ،د.ت).67/9 ،

4 )4م.ن.68/9 ،

5 )5القصص ،آية .82

6 )6ابــن كثــر:أيب الفــدا إســاعيل القــريش الدمشــقي(774هـ)،
تفســر القــران العظيم(،مــر ،عيــى البــايب الحلبــي ورشكاه،

د.ت).401/3 ،

7 )7القيامة ،اآليات .10-7

8 )8أيب الفدا:املصدر نفسه.448/4 ،
9 )9القصص ،آية .81

1010أيب الفدا:م.ن.413 ،400/3 ،
1111العنكبوت ،آية .40

1212أيب الفدا:م.ن.413/،
1313سبأ ،آية .9

1414أيب الفدا:م.ن.226/3 ،
1515النحل ،آية .45

2020أيب الفدا:م.ن.398/4 ،

صحيــح مســلم/مع رشحــه إكــال اإلكــال املعلــم ورشحــه
مكمــل إكــال اإلكامل(،بــروت ،دار الكتــب العربيــة ،د.ت)،

621 ،618/2؛اللؤلــؤ واملرجــان فيــا اتفــق عليــه الشــيخان
إمامــا املحدثــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري

وأبو الحســن مســلم بن الحجاج النيســابوري يف صححيهام،

وضعــه محمــد فــؤاد عبــد الباقي(،القاهــرة ،دار إحيــاء الكتــب

العربيــة1368 ،هــ1949/م) 198/1 ،هامــش .521

2222القزويني:الخليــل بــن عبــد اللــه بــن احمــد الخليــي أ بــو
يعىل(ت446هــ) ،اإلرشــاد يف معرفــة علــاء الحد يــث،
تحقيــق الدكتــور محمــد ســعيد عمــر إدريــس ،ط(1الريــاض،
مكتبــةالرشــيد1409،م)387/1،؛اللؤلــؤواملرجــان.198/1،

2323العيني:بــدر الديــن أبــو محمــد بــن احمــد (ت855هــ) ،عمــدة
القــارئ يف رشح صحيــح البخاري(،بــروت ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،د.ت).360/1 ،

2424م.ن.204/1 ،

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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بأدق تفاصيلها ،وكان نتاج ذلك بعض املؤلفات التي
نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص :جامع املعارف
تأليــف الشــيخ ســيف اللــه ألحميــدي ألخلــويت صاحــب
أرسار العارفني عىل عرشة أبواب :يف مناقب املشايخ،
والبــكاء ،والذكــر ،وذم الدنيــا ،واألوراد ،والصــاة،
وحســاب األيــام ،وأحــوال الخســوف( ،)38وكتــاب صــاة
الخســوف مل يذكــر اســم املؤلــف فيــه( ،)39وكتــاب صــاة
الخسوف للشافعي( ،)40وكتاب صالة الخسوف لداود
بــن عــي أبــو ســليامن بــن داود بــن خلــف األصفهــاين(.)41

سابعا :حاالت الخسوف التي تطابقت معه
يف املعنى

وردت عــدد مــن الحــاالت الطبيعيــة التــي تطابقــت مــع
ظاهــرة الخســوف يف املعنــى إال إن مامييــزه عــن تلــك
الحــاالت كونهــا ظاهــرة فلكيــة ذات عالقــة باإلجــرام
الســاوية وليســت عــى األرض ،إال إن هنــاك مــن ربــط
هذه الظاهرة مع الظواهر التي تحصل عىل األرض من
خالل األحاديث وما ورد من نصوص :فمن أوىل تلك
الحــاالت أو املعــاين التــي يقصــد بهــا هــي ﴿الهــدة﴾،
الن الرســول”صىل اللــه عليــه وســلم” كان يقــول اللهــم
إين أعوذ بك من الهدة والهدة ومعناها اللغوي الهدم
والخســوف( ،)42ويوضح الزمخرشي إن الهدة صوت ما
يقــع مــن الســاء( ،)43ومــن املعــاين األخــرى للخســوف
هــي ﴿ الزلزلــة﴾ التــي أشــار إليهــا الشــافعي يف طبقاتــه
مؤكــدا بأنهــا الخســوف كــا يقــول﴿ ...والتأكيــد بأنــه
الصــاة للزلزلــة التــي يقصــد بهــا الخســوف وإمنــا الصالة
للخســوف.)44(﴾...
وهناك من يورد حصول الزالزل إال انه اليربطه بأي
ظاهــرة فلكيــة ،كــا أشــار الســخاوي إىل ذلــك حــدوث
الــزالزل يف مــر ســنة (806هــ) دون ذكــر الخســائر
التــي حصلــت مــن هــذا الزلــزال أو حصــول أيــة حالــة
فلكيــة للشــمس أو القمــر مــن خســوف أو كســوف(،)45
أمــا الحــاالت العامــة التــي وصفــت بهــا خســف األشــياء
62

دون ارتباطهــا بظاهــرة الخســوف ،كــا وردت يف لســان
العــرب واصفــا فيهــا أنواعــا مــن الخســوف﴿ ...وخســف
الــيء يخســفه خســفا خرقــه وخســف الســقف نفســه
وان خســف أنخــرق وبــر خســوف وخســيف حفــرت يف
حجارة قلم ينقطع لها مادة ،)46(﴾ ...وربط ابن الجوزي
مثل هذه الحاالت التي تحصل لألرض بحادثة وقعت
قائــا﴿ ...ويف يــوم األربعــاء ســادس صفــر خــرج فخــر
امللــك إىل بثــق اليهــودي بالنهــروان فعمــل فيــه حتــى
احكمــه وا خــذ بيــده با قــة قصــب فطرحهــا فوافقتــه
النــاس وحملــوا الــراب عــى رؤوســهم ووقــع يف بعــض
الخسوف والفوارات رجالن يف السوادية فطرح الرتاب
والقصــب عليهــا فهلــكا.)47(﴾ ...

ثامنا :من الطرائف عن هذه الظاهرة يف
بعض املصادر

كان للعلــاء ومنهــم املؤرخــن طرفــا عــن هــذه الظاهــرة
الفلكيــة التــي تحصــل بــن الشــمس والقمــر مــن خــال
مؤلفاتهــم فيــورد ابــن أيب أصيبعــه يف كتابــه إن “بــان”
الخســوف يوايف البدر كام يقول﴿ ...يوايف الخســوف
الربد إبان يبدر الطويل ،)48(﴾ ...أما ابن سعيد املغريب
الــذي قــدم وصفــا دقيقــا لهــذه الظاهــرة التــي أحالــت
الليــل نهــار ا كــا يقــول﴿ ...أتحفنــي يخــرين روضــة
ألنفاســه عنــد الهجــوع هبــوب أليــس أديــب النــور يجعــل
ليلــه نهــارا ،)49(﴾ ...أمــا ابــن تغــري بــردي الــذي يشــر بأنــه
العالقــة للمنجمــن يف عملهــم بهــذه الظاهــرة( ،)50ويعــد
املقــري أكــر مــن اسرتســل بهــذه الحالــة متيقنــا بهــا يف
أكرث من موضع يف كتابه “نفح الطيب” كام يقول﴿...
يف خسوف البدر بحر الكامل شأن خسوف البدر بعد
جامله فكأنه ماء عليه غثاء التعليق﴾( ،)51وزاد قوله يف
تحديــد اتجاهاتهــا قائــا﴿ ...ولطاملــا طــرق الخســوف
أهله ولطاملا اعرتض الكســوف شموســاتهم ثم انجلت
قسامتها عن مرشق لسعد ليس بحاذر تتعينا،)52(﴾ ...
وأشــار أيضــا إىل قيــام بعــض األشــخاص برصــد هــذه

حت ةسارد :يمالسإلا يبرعلا يملعلا ثارتلا بتك ضعب يف فوسخلا ةرهاظ

الفلكيــة تقــع بــن الشــمس والقمــر والقاســم املشــرك
بــن هذيــن الكوكبــن لحصــول هــذه الظاهــرة هــو األرض
كــا نــص عــى ذلــك القنوجــي قائــا ﴿...وان الخســوف
إمنــا هــو بســبب حيلولــة األرض بــن النرييــن،)27(﴾...
وعكسها ظاهرة الكسوف لكونها مرتبطة بها لكن سببها
كــا يعــزو إىل ذلــك القمــر قائــا ﴿ ...والكســوف إمنــا
هو بسبب حيلولة القمر بني الشمس والبرص.)28(﴾...
واختلفــت اآلراء بشــان األســباب التــي تــؤدي إىل
حصــول هــذه الظاهــرة فمنهــم مــن عــزا كــون الشــمس هــي
املســبب الرئيــس لهــذه الظاهــرة وارتباطهــا بالقمــر مــن
ناحية التذكري والتأنيث كام ورد ذلك يف معجم لسان
العــرب ﴿ ...وقــد ورد الخســوف يف الحديــث كثــرا
للشمس واملعروف لها يف اللغة الكسوف ال الخسوف
فأمــا أطالقــة يف مثــل هــذا فتغليبــا للقمــر وللمعاوضــة
أيضــا ،)29(﴾ ...إال إننــا نــرى ان هــذه الظاهــرة الفلكيــة ال
عالقــة لهــا بالتذكــر أو التأنيــث إال انــه أوردهــا ألســباب
اخرى مل يذكرها ومل يعلق عليها احد بعده أو أنها كانت
جــزء مــن اعتقادهــم بهــذه الظواهــر املخيفــة أو املرعبــة
ألنه يف لسان العرب يرجع معارضا لهذا الرأي معتمدا
يف رايــة عــى ســبب حصــول هــذه الظاهــرة الفلكيــة كــون
الشمس والقمر الينكسفان ألحد ،وأما إطالق الخسوف
عىل الشمس منفردة فال اشرتاك الخسوف والكسوف
يف معنــى ذهــاب نورهــا وإظالمهــا( ،)30معلــا ذلــك
ارتبــاط هــذه الظاهــرة الفلكيــة ولنفــس املعنــى بخســوف
أشــياء عــدة عــى وجــه األرض نحــو قولــه﴿ ...وخســف
الــيء ...وخســف الســقف ...وبــر خســوف،)31(﴾ ...
مشــرا يف األخــر بصــورة عامــة إن الخســوف ورد يف
الحديــث كثــرا للشــمس(.)32

خامسا :وصف حالة الشمس عند الخسوف

البد لنا ونحن نتكلم عن هذه الظاهرة الفلكية وارتباطها
بشــكل مبارش بالشــمس و تقديم وصف عام للشــمس
إثناء حصول هذه الظاهرة من خالل املقتطفات التي

حصلنــا عيهــا مــن تلــك املصــادر واملؤلفــات ،فيصــف
لنــا الزمخــري بصــورة عامــة العــى الدقــة الليلــة التــي
تحصــل فيهــا هــذه الظاهــرة قائــا﴿ ...هــي ليلــة الســواء
وليلــة البــدر والتــي تليهــا وأمــا الغــرر فهــي التــي أولهــا غــرة
الشهر وقيل إمنا أمره يصومها الن الخسوف يكون فيها
التعليــق﴾( ،)33وتتضــح هــذه الظاهــرة بشــكل أفضــل كام
وردت يف معجــم لســان العــرب والســيام عندمــا ترتبــط
مــع ظاهــرة الكســوف﴿ ...الشــمس كســفت تكســف
كســوفا ذهــب ضؤهــا واســودت ،)34(﴾ ...مشــرا إىل
إن الخســوف والكســوف معنــى واحــد وأنهــا تكــررا يف
الحديث قائال﴿ وكســفت الشــمس وخســفت مبعنى
واحد وقد تكرر يف الحديث ذكر الكسوف والخسوف
للشمس والقمر ،)35(﴾ ...مربرا يف ذلك إطالق لفظة
الخســوف منفــردة عــى الشــمس الشــراكها مــع القمــر
يف الخســوف والكســوف مــع تقديــم الوصــف العــام
الذي تؤل عليه الشمس يف النهار عندما تحصل هذه
الظاهــرة الفلكيــة ﴿ ...وكســفت الشــمس إذا اســودت
بالنهــار وكســفت الشــمس النجــوم.)36(﴾ ...
وتتبــع املقــري يف كتابــه ﴿نفــح الطيــب﴾ هــذه
الظاهــرة واصفــا إيــاه بصــورة دقيقــة وربطهــا مــع بعــض
الحــاالت األخــرى لتقريــب الصــورة مــن خــال وجهــة
نظــره بشــكل واضــح كــا يقــول﴿ ...نظــرت إىل البــدر
عنــد الخســوف وقــد شــن منظــره االزيــن كــا ســفرت
للحــب يحجبهــا برقــع أدكــن ...امل تــر للخســوف وكيــف
ابــدي ببــدر ألتــم ملــاع الضيــاء كمــرآة خاللهــا القــن حتــى
أنــارت ثــم ردت غشــاء.)37(﴾ ...

سادسا :الخسوف يف بعض كتب الرتاث
العلمي العريب

لقيــت هــذه الظاهــرة الفلكيــة اهتــام بعــض العلــاء
ومنهــم املؤرخــن الذيــن انــروا يف مؤلفاتهــم وصــف
هــذه الظاهــر ومــا يرافقهــا مــن تحــوالت وظواهــر وكذلــك
بعــض األحــكام التــي ارتبطــت بهــا وبالحــاالت الفلكيــة
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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َسـ َـف ِب َنــا
ِم ـ ْن ِع َبــا ِد ِه َويَ ْقـ ِـد ُر لَ ـ ْولَ أَ ْن َم ـ َّن اللَّ ـ ُه َعلَ ْي َنــا لَخ َ
َويْ َكأَنَّ ـ ُه لَ يُ ْفلِـ ُـح الْكَا ِف ـ ُرونَ﴾( ،)5ويقصــد بهــا لــوال لطــف
اللــه بنــا وإحســانه علينــا لخســف بنــا كــا خســف بــه النــا
()6
ـر
وددنــا أن نكــون مثلــه  ،وقولــه تعاىل﴿فَـ ِإذَا بَـر َِق الْبَـ َ ُ
س َوالْ َق َم ـ ُر * يَ ُقـ ُ
ـول
* َوخ َ
َسـ َـف الْ َق َم ـ ُر * َو ُج ِم ـ َع الشَّ ـ ْم ُ
ْســا ُن يَ ْو َم ِئـ ٍـذ أَيْ ـ َن الْ َم َف ـ ُّر﴾( )7هنــا يقــول إن األبصــار
الْ ِن َ
تنبهــر يــوم القيا مــة وتخشــع وتحــار وتــذل مــن شــدة
األهــوال وذهــاب ضــوء القمــر وجمــع الشــمس والقمــر
َسـ ْف َنا
كورا( ،)8و﴿خســفا﴾ كام ورد يف قوله تعاىل﴿فَخ َ
صونَـ ُه ِمـ ْن ُدونِ
ِبـ ِه َو ِبـ َدار ِِه الْ َ ْر َ
ض فَـ َـا كَا َن لَـ ُه ِمـ ْن ِفئَـ ٍة يَ ْن ُ ُ
اللَّ ِه َو َما كَا َن ِم َن الْ ُم ْنتَ ِ
صِي َن﴾( ،)9ويقصد يف هذه االيه
الكرمية اختيال قارون يف زينته وفخره عىل قومه وبغيه
عليهــم عقــب ذلــك بأنــه خســف بــه وبــداره األرض فهــو
يتجلجل فيها إىل يوم القيامة( ،)10وقوله تعاىل ﴿فَك ًُّل
أَ َخ ْذنَا ِب َذنْ ِب ِه فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن أَ ْر َسـلْ َنا َعلَ ْي ِه َح ِ
اص ًبا َو ِم ْن ُه ْم َم ْن
ض َو ِم ْن ُه ـ ْم
َس ـ ْف َنا ِب ـ ِه الْ َ ْر َ
أَ َخ َذتْـ ُه َّ
الصيْ َح ـ ُة َو ِم ْن ُه ـ ْم َم ـ ْن خ َ
ُسـ ُه ْم
َمـ ْن أَ ْغ َرقْ َنــا َو َمــا كَا َن اللَّـ ُه لِ َيظْلِ َم ُهـ ْم َولَ ِكـ ْن كَانُــوا أَنْف َ
يَظْلِ ُمــونَ﴾( ،)11وهنــا أيضــا يقصــد بــه قــارون الــذي طغــى
وعــى الــرب األعــى فخســف اللــه بــه األرض( ،)12و﴿
ـن
نخســف﴾ كــا يف قولــه تعاىل﴿أَفَلَ ـ ْم يَ ـ َر ْوا إِ َ
ل َمــا بَـ ْ َ
ض إِ ْن نَشَ أْ نَخ ِ
الس َم ِء َو ْالَ ْر ِ
ْس ْف
أَيْ ِدي ِه ْم َو َما َخلْ َف ُه ْم ِم َن َّ
ُسـ ِق ْ
ف
ِب ِهـ ُم الْ َ ْر َ
السـ َـا ِء إِ َّن ِ
سـفًا ِمـ َن َّ
ط َعلَيْ ِهـ ْم كِ َ
ض أَ ْو ن ْ
َذلِ َ
يب﴾( ،)13أي لو شئنا لفعلنا بهم
ك َليَ ًة لِك ُِّل َع ْب ٍد ُم ِن ٍ
ذلــك بظلمهــم وقدريتنــا عليهــم وكــن نؤخــر ذلك لحلمنا
وعفونا( ،)14و﴿يخســف﴾ ،كام يف قوله تعاىل ﴿أَفَأَ ِم َن
ات أَ ْن يَخ ِ
الس ـ ِّيئَ ِ
ض أَ ْو
ْسـ َـف اللَّ ـ ُه ِب ِه ـ ُم ْالَ ْر َ
ال َِّذي ـ َن َم َك ـ ُروا َّ
()15
َاب ِمـ ْن َحيْــثُ َل يَشْ ـ ُع ُرونَ﴾  ،ويف هــذه
يَأْتِيَ ُهـ ُم الْ َعـذ ُ
اآليــة الكرميــة يخــر اللــه ســبحانه وتعــاىل عــن حلمــه
وإنذاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها
وميكــرون بالنــاس يف دعائهــم إياهــم وحملهــم عليهــا مع
قدرتــه أن يخســف بهــم األرض أو يأتيهــم العــذاب مــن
حيث اليشعرون( ،)16وقوله تعاىل﴿أَفَأَ ِم ْنتُ ْم أَ ْن يَخ ِ
ْس َف
س َل َعلَيْ ُك ْم َح ِ
ْب أَ ْو يُ ْر ِ
اصبًا ث ُ َّم َل تَ ِج ُدوا لَ ُك ْم
ب ال َ ِّ
ِب ُك ْم َجانِ َ
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َو ِكيـ ًـا﴾( ،)17أي ريحــا فيهــا حصبــاء تدفعكــم( ،)18وقولــه
السـ َـا ِء أَ ْن يَخ ِ
ض
ْسـ َـف ِب ُكـ ُم ْالَ ْر َ
تعاىل﴿أَأَ ِم ْنتُـ ْم َمـ ْن ِ
ف َّ
فَـ ِإذَا ِهـ َـي تَ ُــو ُر﴾( ،)19أي تذهــب وتجــيء وتضطــرب(.)20

ثالثا :الخسوف يف الحديث النبوي الرشيف

وامتــدادا ملــا ورد يف القــرآن الكريــم فقــد لقيــت هــذه
اللفظــة اهتاممــا كبــرا ملــا لهــا مــن اهتــام كبــر يف
الســنة النبويــة الرشيفــة التــي وضحهــا بشــكلها الدقيــق
وأحوالهــا التــي تكــون عليــا فهــي إذا ذهــب بعــض نــور
الشــمس فهــو الكســوف ،أمــا إذا ذهــب جميعــه فهــو
الخســوف( ،)21ويف حديــث عــن عائشــة “ريض اللــه
عنها”قالــت﴿ خســفت الشــمس يف عهــد الرســول
“صــى اللــه عليــه وســلم” ،فصــى رســول الله”صــى
اللــه عليــه وســلم” بالنــاس ،فقــام فأطــال القيــام ،ثــم ركــع
فأطــال الركــوع﴾( ،)22وقولــه “صــى اللــه عليــه وســلم”﴿
إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات اللــه ،الينخســفان
ملــوت احــد وال لحياتــه﴾( ،)23وكان الرســول “صــى اللــه
عليه وسلم” عندما يحصل خسوف يف الشمس يقوم
فزعــا خشــية أن تكــون الســاعة( ،)24قــد حــرت(.)25

رابعا :أسباب حدوث الخسوف

ومــن أســباب حــدوث هــذه الظاهــرة الفلكيــة كــا عللهــا
بعــض املؤرخــن والعلــاء يف مصادرهــم كل واحــد
منهــم مــن وجهــة نظــره بأنهــا قامئــة عــى أســاس ارتباطهــا
ببعــض اإلنــذارات الفلكيــة املخيفــة مــن الســاء ومــا
يرافــق ذلــك مــن أســباب موجبــة لحصــول هــذه الظاهــرة
كام علل ذلك الجربيت أسبابها قائال ﴿ ...من أسباب
نزول النوازل وموجبات لرتادف البالد املرتاســل ووقوع
اإلنــذارات الفلكيــة واآليــات املخوفــة الســاوية وكلهــا
أســباب عاديــة وعالمــات مــن غــر أن ينســب لتلــك
اآلثــار تأثــرات فبــا النظــر يف ملكــوت الســموات واألرض
يستدلون وبالنجم هم يهتدون فمن أعظم ذلك حصول
الخســوف الــكيل ،)26(﴾...والســيام إن هــذه الظاهــرة

حت ةسارد :يمالسإلا يبرعلا يملعلا ثارتلا بتك ضعب يف فوسخلا ةرهاظ

ظاهرة اخل�سوف يف بع�ض كتب الرتاث العلمي
العربي الإ�سالمي :درا�سة حتليلية
أ.د.فاطمة زبار عنيزان

مركز إحياء الرتاث العلمي العريب ،جامعة بغداد &

د .تاج الدين املناين
جامعة كرياال

املقدمة

لقيــت بعــض الظواهــر العلميــة والســيام الفلكيــة عنايــة
مــن قبــل الباحثــن والدارســن والســيام املؤرخــن
منهــم يف الدراســة والتحليــل وذلــك ألهميتهــا وأثارهــا
االيجابيــة الفاعلــة يف أغنــاء املكتبــة العربيــة اإلســامية
با ملــوروث ا لــرايث والحضــاري مــن خــال التطــرق
لدراســتها واالهتامم بها ،ويشــكل الخســوف واحدا من
تلــك الظواهــر التــي تلفــت انتبــاه الباحــث يف الــراث
الحضــاري مــن ناحيــة دراســتها والبحــث فيهــا لكونــه مــن
املواضيــع املهمــة التــي ميكــن ألي باحــث مل شــتات
مثــل تلــك املواضيــع تحــت عنــوان واحــد والتدقيــق يف
املصــادر التــي تناولــت مثــل تلــك الظواهــر وعرضهــا
بصــورة موحــدة وربطهــا مــع غريهــا مــن الظواهــر التــي
تكون يف آن واحد مؤثرة ومتأثرة بها والسيام إن مؤرخينا
أو كتابنــا مل يدرجوهــا يف مصادرهــم أو مؤلفاتهــم تحــي
عنــوان واحــد ،لــذا وجــدت كجــزء مــن عمــي أن أقــدم
بحثــي هــذا لعلــه يفــي بالغــرض ولــو قليــا.

أوال :الخسوف لغة

ميثــل الخســوف إحــدى الظواهــر الفلكيــة التــي تحصــل
بــن الشــمس والقمــر ،ومــا يرافــق هــذه الظاهــرة مــن
تغــرات ذات اثــر فاعــل ومؤثــر عــى النفــس البرشيــة
وذلــك الرتباطهــا بالفلــك والنجــوم ومــا إىل ذلــك ،وقــد

لقيــت هــذه الظاهــرة مــن جــراء ذلــك اهتــام عــدد مــن
اللغويني إىل تفسري معاين هذه الظاهرة يف معاجمهم
اللغويــة وإزالــة بعــض االلتباســات التــي حصلــت يف
معناها مع غري ها من الظواهر التي لها نفس املعنى،
فيصــف لنــا الخليــل صاحــب كتــاب العــن معنــى هــذه
الظاهرة قائال﴿ وخسوف الشمس يوم القيامة دخولها
يف الســاء ،كأنهــا تكــورت يف حجــر﴾( ،)1أمــا ماجــاء
يف لســان العــرب مــن توضيــح لهــذه الظاهــرة عــى
النحــو األيت﴿ ...وخســفت الشــمس وكســفت مبعنــى
واحــد ،)2(﴾...أي إن املحــور األســاس لهــذه الظاهــرة
ذهــاب ضــوء الشــمس كــا ورد يف لســان العــرب﴿
خســفت الشــمس تخســيف خســوفا ذهــب ضوءهــا،
وخســفها اللــه وكذلــك القمــر﴾( ،)3لــذا فــان إطــاق
الخســوف عىل الشــمس منفردة فاالشــراك الخســوف
والكســوف يف معنــى ذهــاب نورهــا وإظالمهــا(.)4

ثانيا :حاالت الخسوف يف القران الكريم:

وردت لفظــة الخســوف يف القــران الكريــم يف مواضــع
عــدة وذات دالالت ومعــان مختلفــة لــكل حالــة مــن
تلــك الحــاالت التــي وردت فيهــا يف محكــم قولــه تعــاىل
يف تلــك اآليــات الكرميــات منهــا كلمــة ﴿خســف﴾كام
ص َبـ َـح ال َِّذي ـ َن تَ َ َّن ـ ْوا َمكَانَ ـ ُه
وردت يف قولــه تعاىل﴿ َوأَ ْ
ِالَ ْمـ ِ
سـ ُ
ط ال ـ ِّرز َْق لِ َم ـ ْن يَشَ ــا ُء
ب ْ
ـس يَقُولُــو َن َويْ ـ َكأَ َّن اللَّ ـ َه يَبْ ُ
جملة كرياال
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االنصاري ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،د.ت.

2323رشح املفصل ،اليب يعيل بن يعيش ،عامل الكتب ،بريوت.

3333مدرســة الكوفــة ومنهجهــا يف دراســة اللغــة والنحــو ،الدكتــور
مهــدي املخزومــي ،ط ،2القاهــرة1958 ،

2424رشح الوافية يف نظم الكافية ،البن الحاجب النحوي ،تحقيق

3434معــاين القــران لالخفــش ،تحقيــق الدكتــور عبــد االمــر الــورد،

2525الصاحبــي يف فقــه اللغــة ،البــن فــارس ،مطبعــة املؤ يــد،

3535معــاين القــران ،اليب زكريــا الفــراء ،تحقيــق محمــد عــي النجــار

2626الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ،اســاعيل بــن حــاد

3636مغنــي اللبيــب عــن كتــب االعاريــب ،البــن هشــام االنصــاري،

بناي العلييل مطبعة االداب ،النجف االرشف.1980 ،

القا هــرة1328 ،هــ.

الجوهري ،تحقيق احمد عبد الغفور العطار ،ط ،2دار العلم

للماليــن ،بــروت.1979 ،

ط ،1عــامل الكتــب ،بــروت.1985 ،

واحمــد يوســف نجــايت ،ط ،3عــامل الكتــب – بــروت .1983-
تحقيــق محمــد محيــي لديــن عبــد الحميــد ،د.ت

3737املقــرب ،البــن عصفــور االشــبييل ،تحقيــق احمــد عبــد الســتار

2727الكتاب ،لسيبويه ،طبعة بوالق  1317 -1316هـ ،مطبعة عبد

الجــواري ،وعبــد اللــه الجبــوري ،الكتــاب الثالــث ،مطبعــة

2828كشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون ،حاجــي خليفــة،

3838مقاييس اللغة ،الحمد بن فارس ،تحقيق وضبط عبد السالم

السالم هارون ،ط ،3عامل الكتب .1983

ط ،3املطبعــة االســامية ،طهــران.1967 ،

2929لسان العرب ،البن منظور االفريقي ،طبعة دار صادر ،ط.د

3030اللمــع يف العربيــة ،البــن جنــي ،تحقيــق حامــد املؤمــن ،ط،2
عــامل الكتــب – بــروت .1985

3131مجلــة لغــة العــرب ،ج  ،6ســنة  ,1927ج ،2الســنة الســابعة،
.1926

3232املحتســب يف تبــن وجــوه شــواذ القــراءات وااليضــاح عنهــا،
البــن جنــي ،تحقيــق عــي النحــوي ناصــف وأخــرون ـ القاهــرة
1386هــ.
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ملا ءامسالا ضعب لوصأ يف ةءارق

العــاين ،بغــداد

هارون ،ط ،1دار احياء الكتب العربية ،عيىس البايب الحلبي

1361هـ.

3939املقتضب ،اليب العباس املربد ،تحقيق محمد عبد الخالق
عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت .1963

4040منهــج الســالك يف الــكالم عــى الفيــة ابــن مالــك ،اليب حيــان
االندلــي ،تصويــر دار اضــواء الســلف ،ط ،1تحقيــق ســيدي
جــازر.

4141همــع الهوامــع يف رشح جمــع الجوامــع ،للســيوطي ،تحقيــق
ورشح االســتاذ عبد الســام هارون والدكتور عبد العال ســامل
مكــرم ،مطبعــة الحريــة ،بــروت.1975 ،

 144هذا املعنى وجدته نصاً يف املغني.335/1:

 145ينظــر ا ال نصــا ف  ،2 3 3 /1 :رشح ا ملفصــل ،4 5 /4 :
ا ملغنــي .3 3 5 /1 :

 146الهمع.335/1:

 147ينظــر ا ال نصــا ف  ،2 3 3 /1 :رشح ا ملفصــل ،4 5 /4 :
ا ملغنــي .3 3 5 /1 :

 148التسهيل.94:

 149ينظــر رشح املفصــل ،45 /8 :الجنــي ا لــداين،466 :
ا ملغنــي .3 3 5 /1 :

 150ينظر الجنى الداين ،446:املغني ،335/1:الهمع.225/3:
 151املغني.335/1:

 152قائله امرؤ القيس ،ينظر ديوانه ،173:املغني.335/1:

 153البيــت لزهــر بــن ايب ســلمى:ينظر رشح ديوا نــه،86 :
ا ملغنــي .3 3 5 /1 :

املصادر واملراجع
1 )1ابحــاث ونصــوص يف فقــه اللغــة العربيــة ،الدكتــور رشــيد عبــد

الحيــاة للطباعــة والنــر ،بــروت.1980 ،

2 )2ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب ،أليب حيــان األندلــي،

حسني ،املطبعة النموذجية.

الرحمــن العبيــدي ،مطبعــة التعليــم العــايل ،بغــداد.1988 ،

تحقيق الدكتور مصطفى النامس ،ط ،1الجزء االول،1984 ،

مطبعــة الذهبــي ،والجــزء الثــاين يف ســنة  ،1987مطبعــة

املــدين القاهــرة.

1111ديوان االعىش ،ميمون بن قيس ،رشح وتعليق الدكتور محمد
1212الرمــاين النحــوي يف ضــوء رشحــه لكتــاب ســيبويه ،الدكتــور
مــازن مبــارك ،ط ،1مطبعــة جامعــة دمشــق ،دمشــق.1963 ،

1313رصــف املبــاين يف حــروف املعــاين لالمــام أحمــد بــن عبــد

3 )3االشــباه والنظائــر ،للســيوطي ،ط ،2حيــدر آبــاد الدكــن1351 ،

امللــك املالقــي ،تحقيــق ،أحمــد محمــد الخــراط ،مطبعــة زيــد

4 )4االصول يف النحو ،البن الرساج ،تحقيق الدكتور عبد الحسني

1414رشح ابــن عقيــل عــى الفيــة ابــن مالــك ،لبهاءالديــن عبــد اللــه

هـ.

القتــي ،ط ،2مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع،
بــروت.1987 ،

5 )5االنصــاف يف مســائل الخــاف بــن النحويــن – البرصيــن

بــن ثابــت ،دمشــق .1975

بــن عقيــل ،ط ،4مطبعــة الســعادة ،مــر.1964 ،

1515رشح التســهيل ،البــن مالــك ،تحقيــق عبــد الرحمــن الســيد،
ط ،1مطابــع ســجل العــرب.

والكوفيــن  -أليب الــركات االنبــاري ،تحقيــق محمــد محيــي

1616رشح الترصيــح عــى التوضيــح ،للشــيخ خالــد األزهــري ،دار

6 )6البحر املحيط ،اليب حيان االندليس ،ط ،1مطبعة السعادة،

1717رشح جمــل الزجاجــي ،البــن عصفوراالشــبييل “الــرح الكبــر

الديــن عبــد الحميــد ،ط ،1االســتقامة ،القاهــرة.1961 ،
مرص1328 ،هـ.

7 )7بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة ،تحقيــق محمــد

إحيــاء الكتــب العربيــة ،عيــى البــايب الحلبــي.

“ ،تحقيــق ،صا حــب ا بــو جنــاح ،مطبعــة مدير يــة الكتــب،
املوصــل.1982 ،

ابــو الفضــل ابراهيــم ،ط ،1مطبعــة عيــى البــايب الحلبــي،

1818رشح ديــوان زهــر بــن ايب ســلمى ،صنعــه االمــام ايب العبــاس

8 )8الخليل بن احمد الفراهيدي أعامله ومنهجه ،الدكتور مهدي

1919رشح ديــوان الفــرزدق ،ضبــط معانيــه ورشوحــه ايليــا الحــاوي،

9 )9الجنى الداين يف حروف املعاين ،حسني بن قاسم املرادي،

2020رشح ديــوان لبيــد ،تحقيــق إحســان عبــاس ،مطبعــة حكومــة

مــر.1965 ،

املخزومي ،ط ،1مطابع دار الرائد العريب ،بريوت.1986 ،

تحقيــق الدكتــور طــه محســن ،مؤسســة دار الكتــب للطباعــة
والنــر ،املوصــول.1976 ،

1010الدراســات اللغويــة عنــد العــرب اىل نهايــة القــرن الثالــث
الهجــري ،محمــد حســن آل ياســن ،ط ،1مطابــع دار مكتبــة

ثعلــب ،الــدار القوميــة للطباعــة والنــر ،القاهــرة.1964 ،

ط ،1مطابــع الكتــاب اللبنــاين ،بــروت .1983
الكويــت ،الكويــت.1962 ،

2121رشح شــواهد املغنــي ،للســيوطي ،منشــورات دار مكتبــة
الحيــاة ،بــروت ،لبنــان.

2222رشح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب ،البــن هشــام
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 87ينظر املغني ،202/1:الهمع.385/4 :

 118املصدر نفسه.302/1:

 89سورة النساء :من اآلية .56

 120االنصاف.236 -234/1:

 88ينظر املغني.202/1:
 90سورة هود.38:

 91ينظر تفصيل ذلك يف املغني.203 -202/1:

 92ينظر الكتاب ،416/2:وينظر ايضا رشح الجمل.478/2:

 93البيت للبيد:ينظر رشح ديوانه ،254:الكتاب ،417/2:معاين
القــرآن للفــراء.139/1:

 94الكتاب.417/2:

 95البيت للبيد:ينظر رشح ديوانه ،254:الكتاب ،417/2:معاين
القــرآن للفــراء139/1:

 96سورة النحل:من اآلية .257
 97الجنى الداين.257:
 98الكتاب.418/2:

 99ينظر تفسري البحر املحيط.488 -487/5:
 100ينظر البغداديات.371:

 101ينظر رشح املفصل.150 -149/3:
 102ينظر رشح الجمل.478 /2:
 103ينظر الجني الداين.257:
 104ينظر املغني.301/1:

 105البيت لجرير ينظر ديوانه ،167/1:املغني.301/1:
 106البيت لجرير ينظر ديوانه ،167/1:املغني301/1:
 107ينظر الجنى الداين املغني.301/1:

 108قا ئلــه ا ملثقــب ا لعبــد ي  :ينظــر ا لكتــا ب ، .4 1 8 /2 :
ا ملغنــي .3 0 1 /1 :

 109رشح شواهد املغني.243/1:

 110معاين القرآن لألخفش.368/1:
 111البغداديات.377 -376:

 112ينظر الجنى الداين ،258:املغني.301/1:
 113رشح الجمل.479/2:
 114املغني.302/1:

 115قائلــه أبــو شــقيق الباهيل:ينظــر املحتســب ،182/1:لســان
العــرب :مــادة املغنــي.302/1:

 116املغني.302/1:

 117املصدر نفسه.302/1:
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 119ينظر منهج املسالك ،255:الجنى الداين.464:
 121اإلنصــاف ،234/1:وينظــر ايضـاً:رشح املفصــل ،95/4 :منهج
الســالك ،255:الكافيــة النحــو ،118/2:الجنــى الــداين،464:

الهمــع.221/3:

 122قال الســيوطي يف البغية :245/1 :محمد بن مســعود هكذا
ســاه ابوحيــان ،وقــال ابــن هشــام :ابــن الــذيك ،صاحــب كتــاب

البديع اكرث ابو حيان النقل عنه.وذكره ابن هشام يف املغني:

وقــال :انــه خالــف فيــه اقــوال النحويــن ...ومل أعــرف شــيئاً مــن
أحواله ،ويف كشــف الظنون.236/1 :

 123ينظر الكتاب ،450/3 :املقتضب ،33/1:رشح املفصل/4:
 ،94مغنــي اللبيــب ،136/1:املصــدر نفســه.221/3:

 124ينظر الجنى الداين ،310:الهمع.222/3 :
 125ينظر رصف املباين.322 :

 126ينظــر رشح املفصــل ،45 -44/8:رشح الجمــل ،53/2:الجنــى
الــداين.464:

 127ينظر الكتاب.117 /3:
 128ينظر الهمع.223/3:

 129ينظر رشح الجمل.54 /2:
 130ينظر الهمع.223/3 :

 131قاتله األعىش ينظر ديوانه ،47:واملغني.336 /1:

 132قاتله الفرزدق :ينظر ديوانه ،489 /1:املغني.336 /1:
 133ينظر رشح الجمل.54/2:
 134ينظر اللمع.223/3:

 135ينظر الجنى الداين ،465 :املغني ،335/1:الهمع.223/3:
 136ينظر املقتضب.30/3 :
 137ينظر االصول.137/2:

 138ينظر الجنى الداين.265 :
 139التسهيل.94:

 140املغني.335/1:

 141ينظــر ا ال نصــا ف  ،2 3 3 /1 :رشح ا ملفصــل ،4 5 /4 :
ا ملغنــي .3 3 5 /1 :

 142ينظر منهج السالك.

 143ينظر منهج السالك ،255:الجنى الداين.465:

 25سورة الزمر.46:

 26املقتضب.239/4:

 27املصدر نفسه.239/4:

 57األصول.117/2:

 58ينظر صناعة األعراب.316 -315/1:
 59رشح املفصل.99 -98/3:

 28ينظر الكتاب.352 -350/2:

 60رشح الكافيــة ،13 -12 /2 :رشح الترص يــح،103 /1 :

 30الكتاب.332/3:

 61ينظــر الكافيــة يف النحــو ،13/2:فقــد ذكــر الــريض االســربادي

 29ينظر رشح املفصل.85/3:
 31األصول.117/2:

 32رشح املفصل.117/3:

 33الكافيــة النحــو ،10 /2 :وينظــر:رشح املفصــل،95 /3 :
ا الرتشــا ف .4 7 3 /1 :

 34االرتشاف ،473/1:وينظر أيضا رشح الترصيح.103/1:
 35املصدر نفسه.743/1:
 36االرتشاف.473/1:

 37ينظر الخليل بن أحمد الفراهيدي أعامله ومنهجه.213:
 38ينظر علة بناء الضامئر يف مبحث (أنت).

 39ينظــر رشح املفصــل ،94 -93/3:الكافيــة يف النحــو،9/2/2:
رشح الترصيــح.103/1:

 40الكتاب.164/4:

 41األصول.116/2:

 42سورة البقرة:من اآلية .258

 43ينظر رشح املفصل.93/3:

 44قائله حميد بن حديث بن بحدل :وهو شاعر إسالمي من بني
كلــب وينتهــي نســبه إىل قضاعــة ،ينظــر:رشح املفصــل.93/3:

 45رشح املفصل.94 -93/3:
 46األرتشاف.473/1:

 47ينظر الهمع.208/1:
 48الكتاب.350/2:
 49الهمع.208/1:

 50رشح املفصل ،98/3:االرتشاف.474/1:
 51الكتاب.279/1:

 52ينظر االرتشاف ،474/1:اللمع.212/1:

 53ينظر:رشح التسهيل ،163 -159/1:التسهيل.26:
 54ينظر االرتشاف.474/1:
 55الكتاب.358/2:

 56رس صناعة األعراب.311/1:

ا لهمــع .2 1 2 /1 :

هذا الرأي ومل ينســبه اىل الفراء إمنا ذكره بعبارة (وقال بعض
الكوفيــن وابــن كيســان مــن البرصيــن) ،أمــا الســيوطي فقــد
نســبه إاىل الفــراء ،ينظــر.212/1:

 62األصول.117/2:

 63ينظر رشح املفصل.99/3 :

 64ينظر رشح الوافية نظم الكافية.286 :
 65سورة يوسف :من اآلية.52:
 66سورة مريم :من اآلية .21

 67سورة يوسف :من اآلية.37:

 68سورة األنعام :من اآلية .102
 69الكتاب.332/3 :

 70املصدر نفسه.78/2 :
 71املقتضب.275/3 :

 72ينظر األصول.127/2 :

 73ينظر اللمع يف العربية.165 :

 74رشح املفصل.135 -134/3 :

 75رشح التسهيل البن مالك.276/1 :
 76ينظر الكافية يف النحو.29/2 :

 77ينظر االرتشاف ،508/1 :رشوح شذور الذهب.159:
 78ينظر رشح شذور الذهب.159 :
 79ينظر رشح ابن عقيل.134/1 :
 80رشح الترصيح.128/1 :

 81ينظر الكتاب ،407/2 :املقرب ،363:رشح ابن عقيل،208/2:
مغني اللبيب.193/1 :

 82ينظر الكتاب ،102/3 :مغني اللبيب.201/1:
 83سورة البقرة :من اآلية .25
 84الكتاب.102/3:

 85املغني.201/1:

 86املصدر نفسه.201/1:
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ماضي ـاً ،فتكــون مبعنــى (مــن) البتــداء الغايــة
نحــو :مارأيتــه مــذ يــوم الجمعــة ،وإن كان معرفــة
حــاالً فتكونــان مبعنــى (يف) نحو:مارأيتــه منــذ
الليلــة ،وإن كان زمان ـاً معــدودا ً نحــو مارأيتــه
مــذ يــوم الخميــس(( ،)150وأكــر العــرب عــى
وجــوب جرهــا للحــارض ،وعــى ترجيــح جر منذ
للاميض عىل رفعه ،وترجيح رفع مذ للاميض
عــى جــره)( .)151واســتدلوا عــى الجــر (مبنــذ)
وهــو الكثــر بقــول الشــاعر:
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان
()152
ورسم عفت آياته منذ أزمان
وا ســتدلوا عــى الجــر مبــذ وهــو القليــل بقــول
الشــاعر:
لـ ـم ــن الــديــار ب ـق ـنــة الحجر
أق ــوي ــن م ــذ ح ـجــج وم ــذ دهر

الخاتــمــة

اهم النتائج التي توصلنا اليها من خالل هذا البحث:
 .1ان تركيب الشيئني يف اللغة العربية وجعلهام
مبنزلــة الــيء الواحــد يحــدث لهــا معنــى
وحكــا ،مل يكــن لهــا قبــل الرتكيــب ،إذ أن
فائــدة الرتكيــب يف العربيــة ،لتكثــر االحــكام
واملعــاين.
 .2اول من استعمل مصطلح الرتكيب يف الكالم
الخليــل وســيبويه ،وهــذا واضــح جــدا ً مــن خالل
ماعرضنــا لــه يف البحــث.
 .3اتفــق البرصيــون والكوفيــون عــى تركيــب لفظــة
﴿اللهم ﴾ وهو اتفاق اليخلو من خالف إذ أنهم
اختلفــوا يف اصولهــا التــي تركبــت منهــا.
الهوامش والتعليقات

()153

الهوامش
1

الصحاح“ 139/1:ركب”

3

كتاب سيبويه.5/3:

2
4
5
6
7
8
9

لسان العرب“ 422/1:ركب”.

كتاب سيبويه.332 /3:
كتاب سيبويه.115/3:

رس صناعة االعراب.305/1:

مقاييس اللغة.351/1:

ينظر :الصاحبي يف فقه اللغة.117:

الكتاب.196/2:

 10املصدر نفسه.25/1:
 11املقتضب.239/4:
 12اإلنصاف.212/1:

 13ينظر معاين القران للفراء.203/1:
 14اإلنصاف.211/1:
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 15األبيــات غــر منســوبة :ينظــر اإلنصــاف ،212/1:اللمــع يف
العربيــة ،175:اإليضــاح يف رشح املفصــل.289/1:

 16ينظر اإلنصاف.213/1:

 17سورة األنفال :من اآلية .32
 18اإلنصاف.213/1:
ا

 19ينظــر :الرمــاين النحــوي ،316:رشح املفصــل،17-16/2:
رشح الجمــل ،107/1:رشح الترص يــح ،172/2:األشــباه

والنظا ئــر.162 /2 :

 20مجلة لغة العرب :السنة السابعة/ 1929:ج.137 /2
 21مدرسة الكوفة.223:

 22ينظر :الدراسات اللغوية عند العرب.404:

 23ينظــر :ابحــاث ونصــوص مــن فقــه العربيــة  /الدكتــور رشــيد
العبيــدي117 -116 :

 24الكتــاب ،196/3:وينظــر أيضــا رشح املفصــل ،17/1:رشح
الكافيــة ،1146/1:األشــباه والنظائــر.192/2 ،181/1:

أمــا (مــذ) فقــد ذهــب جمهــور النحويــن إىل أن
اصلهــا (منــذ) محذوفــة النــون( )123واســتدلوا عــى ذلــك
بعــدة أدلــة هــي:

1 .1ماذكــره ســيبويه (ت180هــ) مــن أنــه (مــذ) إذا
(.)124
صغــرت رجعــت اليهــا نونهــا نحــو (منيــذ)
2 .2تضم دال (منذ) عند التقاء الساكنني نحو مذ
اليوم ،فلو كانت ساكنة لكرست.
3 .3أن بنــي غنــي( ،)125يجعلــون ميــم (مــذ) مضمومــة
قبــل متحــرك عــى اعتبــار أن النــون املحذوفــة
(.)126
لفظـاً النيــة
(،)127
أمــا ابــن ملكــون (ت548هــ) فيذهــب اىل أن
(مذ) ليس اصلها ،ويستدل عىل ماذهب إليه من أن
(.)128
الحــذف والترصيــف اليكــون يف الحــروف
وقــد ردت مزاعمــه مــن قبــل أيب عــي الشــلويني،
النــه يــرى أن الحــذف قــد يحصــل يف الحــروف كــا يف
(إن وأن وكأن) عنــد تخفيفهــا.
أما املالقي ،فريى أنها كانت اسامً ،فهي منقطعة
من (منذ) ،وان كانت حرفاً فهي لفظ قائم بنفسه.
وقا لــوا أن ( مــذ ومنــذ) يشــركان يف الحرفيــة
واالســمية والغالب ن يكونا حرفني إن خفض مابعدها
(.)129
وان يكونــا اســمني إذا ارتفــع مابعدهــا
وللنحويني فيهام ثالث حاالت:
1 .1الحالــة األوىل :أن تقــع بعدهــا جملــة فعليــة
(،)131
أو اســمية وعليــه ســيبويه( ،)130والســرايف
وأبــو عــي النحــوي( ،)132واســتدلوا عــى ذلــك
بقــول الشــاعر:
وما زلت ابغي املال مذ أنا يافع
()133
وليدا ً وكهالً حني شبت وأمردا
وقول اآلخر:
م ـ ــازال مـ ــذ ع ـقــدت ي ــداه إزاره
()134
فدن ــا ف ــأدرك خمس ــة األش ــبار

فقــد ذهــب ســيبويه والســرايف والنحــوي وابــن
مالــك إىل أنهــا مضافــان اىل زمــان ،وهــو مضــاف
بــدوره اىل الجملــة ،وهــذا ماذهــب اليــه ابــن عصفــور
(ت669هــ)( ،)135ويــرى االخفــش أنهــا يف هــذه الحالــة
مبتدآن وينبغي تقدير خرب وهو عبارة عن زمان مضاف
()136
للجملــة
(،)137
2 .2الحالة الثانية:أن يقع بعدهام اسم مرفوع
نحــو :مــذ يــوم الخميــس ومنــذ يومــان ،وقد وجه
النحويــون (مــذ ومنــذ) وهــي عــى هــذه الحالــة
(،)138
عــى عــدة مذاهــب ،فقــد ذهــب املــرد
وابــن الــراج( ،)139وأبــو عــي النحــوي( ،)140فيــا
نقــل عــن البرصيــن ،إىل انهــا مبتــدآن ويكــون
(معناهــا األمــد إذا كان الزمــان حــارضا ً أو
معــدودا ً واول املــدة أن كان ماضي ـاً)( ،)141أمــا
االخفــش والزجــاج والزجا جــي ( ،)142وجام عــة
البرص يــن ( ،)143فيذهبــون اىل أنهــا ظرفــان
يخــر بهــا عــا بعدهــا ويكــون معناهــا يف
هذه (بني وبني مضافني ،فمعنى مالقيته مذ
يومــان ،بينــي وبــن لقائــه يومــان)(.)144وإن رفضــه
()145
ابــن هشــام والســيوطي ،إذ يريانــه تعســفاً
(،)147
وقد ذهب السييل( ،)146وبعض الكوفيني
واختــاره ابــن مالــك ايضــا( ،)148إىل انهــا ظرفــان
مضافــان لجملــة فعليــة ،وقــد حــذف فعلهــا
وبقى فاعلها ،وتقدير الكالم مذ كان أو مىض
يومــان.
أمــا بعــض الكوفيــن فقا لــوا ،أنهــا خــر ملبتــدأ
محــذوف وتقديــر الــكالم مارأيتــه مــن الزمــان الــذي هــو
يومــان عــى اســاس أن (مــذ) مركبــة مــن كلمتــن (مــن
(.)149
وذي والطائية)وهــذا كــا ســبق رأى الفــراء
3 .3الحالــة الثالثــة:أن يكــون بعدهــا اســم مجــرور،
وقــد اختلفــوا يف تعيــن هــذا الجــار ،فقــد
ذهــب الجمهــور إىل انهــا حرفــا جــر ،واليجــر
بهــا إال الزمــان فــإن كان هــذا الزمــان معرفــة
جملة كرياال
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منصوبـاً بفعــل مضمــر يفرسه.ســأتقيه ،،ألنــه اليكــون إذ
ذاك (لعلمــت) موضــع مــن اإلعــراب ،فلــم يبــق إال أن
يكــون مبيــدأ وخــرا ً وقــد علــق عنــه دعــي كأنــه قــال :دعــي
أي يشء الــذي علمــت فــإين ســأتقيه واملضمــر فيــه
()111
ســأتقيه عائــدأ عــى ذا)
ولكــن ا بــن عصفــور ،قــد رده ا بــن هشــام بقولــه
(ونقول:إذا قدرت (ماذا) مبا أو مبعنى يشء مل ميتنع
كونها مفعول دعي (مل يرد أن يستفهم عن معلو مها)
الزم إذا جعــل مــاذا مبيــدأ وخــرا ً ودعــواه تعليــق دعــي
مــردودة بأنهــا ليســت مــن أفعــال القلــوب ،فــإن قــال:
إمنا أردت انه قدر الوقف عىل دعي فاستأنف مابعده
رده قــول الشــاعر:
(ولكــن) فإنهــا البــد أن يخالــف مابعدهــا ماقبلهــا
واملخالف هنا دعي ،فاملعنى دعي كذا ولكن افعيل
كــذا وعــى هــذا اليصــح اســتئناف مابعــد دعــي ،النــه
اليقــال مــن يف الــدار فإننــي أكرمــه ولكــن اخــرين عــن
()112
كــذا)
وهناك لـ ــ(ماذا) أوجه أخرى يف العربية هي:
1 .1أن تكــون (مــا) يف موضــع االســتفهام و(ذا)
اســم إشــارة نحــو (مــاذا التــواين ؟) و(مــاذا
()113
الوقــوف)
2 .2أن تكون (ما) زائدة و(ذا) اسم إشارة واستدلوا
عىل ذلك بقول الشاعر:
أنوار ارسع ماذا يا فروق
()114
وح ــبل الوص ــل من ــتكث حذي ــق
ويــرى أبــو عــي النحــوي ،إن (ذا) يف البيــت فاعــل
رسع ،ومــا زائــدة ،ويجــوز كــون (مــاذا) اس ـاً كــا يف
()115
البيــت الســابق(.دعي مــاذا علمــت ســأتقيه)
3 .3أن تلغى (ذا) أي تكون زائدة و(ما) استفهامية
وهــذا ماذهــب اليــه ابــن مالــك ،يف قــول (مــاذا
صنعت)( )116فيقول ابن هشام فيه (وعىل هذا
التقديــر فينبغــي وجــوب حــذف األلــف يف نحــو
52

ملا ءامسالا ضعب لوصأ يف ةءارق

(مل ذا جئت) والتحقيق أن األسامء التزاد)

()117

 -8مذ ومنذ:

لقــد جعلــت (مــذ) يف هــذا املجــال مصاحبــه
ل ــ(منذ) ،وذلك لسبب مهم ،إال وهو أن (مذ) التركيب
فيهــا ( .)118أمــا الكوفيــون فقا لــوا أنهــا مركبــة ولكنهــم
اختلفوا يف األصول التي تكونت منها الكلمة ،فالفراء
يقــول يف أصلهــا ( ....إمنــا قلــت أن االســم يرتفــع
بعدهــا بتقديــر مبيتــدأ محــذوف وذلــك ألن مــذ ومنــذ
مركبتــان مــن مــن وذو التــي مبعنــى الــذي وهــي لغــة
مشــهورة ،قــال قــوال الطــايئ:
ق ــوال له ــذا امل ــرئذ وج ــاء ساعياً
ه ــام ف ــإن املش ــريف الف ــرائض
أراد الذي جاء قال اآلخر:
فلس ـ ــت مب ــدرك م ــاف ــات مـ ــني
ب ــلهف والب ــليت وال لو أنـ ـ ـ ــي
أراد (بلهفــا) فحــذف األلــف اجتــزاء بالفتحــة عنهــا،
فكذلــك هاهنــا حــذف الــواو مــن ذو اجتــزاء بالضمــة
(.)119
عنهــا ،وصــرا كلمــة واحــدة
أمــا ماعــداه مــن الكوفيــن فقالــوا ( ...الدليــل عــى
أن االســم بعدهــا يرتفــع بتقديــر فعــل محــذوف انهــا
مركبان من (من) و(إذ) فتغري عن حالهام يف افراد كل
واحد منهام ،فحذفت الهمزة ووصلت (من) بالذال،
وضمــت امليــم للفــرق بــن حالــة اإلفــراد والرتكيــب،
والذي يبدل عىل أن األصل فيها من وإذ انه من العرب
مــن يقــول يف منــذ (منــذ) بكــر امليــم يــدل عــى أنهــا
مركبــة مــن مــن وإذ وإذا ثبــت أنهــا مركبــة مــن مــن وإذ كان
(.)120
الرفــع بعدهــا بتقديــر فعــل)...
وقد ذكر املرادي (ت749هـ) رأياً آخر يف تأصيلها
نسبة اىل محمد بن مسعود العريب( ،)121ويذهب هذا
الرأي إىل أن اصلها (من ذا)( ،من) الجارة و(ذا) اسم
()122
اشارة.

َم ـأٌ ِمــن قَو ِم ـ ِه َسـ ِـخ ُروا ِمن ـهُ)( ،)90وقــد ذكــر ابــن هشــام
(ت761هــ) ،أن ال تكــون رشطيــة نحــو قولنــا (ماتفعــل
افعل)(ألمريــن) أن تلــك عامــة فالتدخــل عليهــا اداة
(.)91
العمــوم ،وإنهــا التــرد مبعنــى الزمــان عــى األصــح

 -7ماذا:

كلمــة مركبــة مــن (مــا) االســتفهامية و(ذا) مبعنــى
الــذي( ،)92وماينطــوي تحــت هــذا الرتكيــب مــن اختــاف
معانيهــا يف اللغــة ،فهــي عــى هــذه الشــاكلة مــن
الرتكيــب لهــا عــدة اوجــه فهنــاك مــن يجعــل (ذا)
مبعنى(الــذي) و(مــا) باقيــة عــى اســتفهامها ،وقــد
أشار إليه سيبويه (ت180هـ) بقوله (هذا باب إجرائهم
ذا وحده مبنزلة الذي :وليس يكون كالذي إال مع ومن
يف االســتفهام فيكــون ذا مبنزلــة الــذي ويكــون مــا حــرف
اســتفهام...أما إجراؤهــم ذا مبنزلــة الــذي فهــو قولــك:
مــاذا رأيــت ؟ فيقــول متــاع حســن .وقــال الشــاعر لبيــد
بــن ربيعــة:
أال تس ــأالن املـرء مــاذا يح ــاول
انح ــب فيقيض أم ضالل وباطل

()94()93

وتقدير الكالم ما الذي يحاول ،فتكون (ما) مبتدأ
و(ذا) مــع صلتــه خــره (ونحــب بــدل مــن (مــا)( .)95أي أن
(ما) و(ذا) التكونان اسامً واحدا ً.
وقــد تجعــل (ذا) مــع (مــا) مبنزلــة اســم واحــد كلــه
استفهام وقد أشار سيبويه بقوله (...وأما إجراؤهم إياه
مع ما منزلة اسم واحد فهو قولك :ماذا رأيت ،فتقول:
خــرا ً ،كأنــك قلــت مارأيــت ؟ ومثــل ذلــك قولهــم :مــاذا
تــرى؟ فتقــول :خــرا ً ،وقــال جــل ثنــاءه ( َمــاذَا أَن ـ َز َل َربُّ ُكــم
(.)96
قَالُــوا َخــرا ً)
فلــو كان لغــوا ملــا قالــت العــرب :عــا ذا تســأل
ولقالــوا :عــم ذا تســأل ،كأنهــم قالــوا عــم تســأل ،ولكنهــم
جعلــوا مــا وذا اس ـاً واحــدا ً)( ،)97وقــد قــرأ زيــد بــن عــي
برفــع (خــرا ً) يف قولــه تعــاىل ( َمــاذا أَن ـز َِل َربُّ ُكــم قَالُــوا
()98
َخــرا ً)

فتوافق هذه القراءة من جعل (ذا) اسامً موصوالً،
والتوا فــق مــن جعــل ( مــاذا) ا ســتفهامية ،الختــاف
(.)99
اإلعــراب
ويوا فــق ســيبويه فيــا ذ هــب إليــه كل مــن أيب
(،)102
عــي النحــوي( )100وابــن يعيــش( ،)101وابــن عصفــور
واملــرادي( ،)103وابــن هشــام( ،)104وقــد اســتدلوا أيضــا
عــى مجــيء (مــاذا) مبنزلــة اســم واحــد بقــول الشــاعر:
ياخ ُزر تغلب ماذا بال نسوتكم
()105
اليستفقن إىل الديرين لحنانا
وتكــون أيضــا (مــاذا) وهــي عــى هــذه الشــاكلة مــن
الرتكيب ،إما اسم جنس مبعنى يشء أو اسام موصوالً
مبعنى (الذي)( ،)106واستدلوا عىل ذلك بقول الشاعر
وان مل يسلم هذا االستدالل من الخالف:
دع ــي م ــاذا عــلمت سأتقيه
ولـ ـكــن بــاملــغيــب نبئيني

()107

فقــد ذ هــب األخفــش (ت215هــ) يف تفســر
(مــاذا) يف هــذا البيــت فيقــول (جعــل) (مــا)و(ذ)
وحدها ،واليجوز أن تكون (ذا) مبنزلة (الذي) يف هذا
البيــت ألنــك لــو قلــت (دعــي مــا الــذي علمــت مل يكــن
كالماً)(.)108أمــا الجمهــور فقــد ذهبــوا إىل أن (مــاذا) كلــه
مفعــول دعــي ،ثــم اختلــف فقــال أبــو ســعيد الســرايف،
وابــن خــروف (ت606هــ) موصــول مبعنــى (الــذي) وقد
أنكره ابو عيل النحوي ،فهو يرى أن (ماذا) نكرة مبعنى
يشء(.)109ألنــه يذهــب إىل الرتكيــب ثبــت يف األجنــاس
(.)110
دون املوصــوالت
وينكــر ابــن عصفــور ماذهــب اليــه الجمهــور مــن كــون
(مــاذا) بتقديــر اســم موصــول فيقــول (فاليتصــور يف
(ماذا) أن تكون بتقدير اســم واحد ،ألنه لو كان كذلك
مل يخــل أن يكــون منصوب ـاً بدعــي أو بعلمــت أو بفعــل
مضمر يفرسه ،سأتقيه وباطل أن يكون منصوباً بدعي،
الن االســتفهام اليعمــل فيــه ماقبلــه ،وباطــل أن يكــون
جملة كرياال
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ذلك كذا كأي وكذلك ذلك ،ألن هذه الكاف لحقت  -6كلّام

للمخاطبــة وكذلــك أنــت التــاء مبنزلــة الــكاف( .)69ويشــر
ســيبويه إىل تركيبهــا وإن الــكاف تنبهــه لــيء مــراخ
فيقول ذلك مبنزلة هذا ،إال انك إذا قلت ذاك فأنت
تنبهــه لــيء مــراخ)( .)70ويوافقهــم يف ذلــك املــرد
فيقــول (وقولــك (ذاك) تكــون الــكاف زائــدة عــى (ذا)
وكانت ملا توميء إليه بالقرب .فإن قلت (هذا) الهاء
للتنبيــه و(ذا) هــي األســم فــإذا خاطبــت زدت الــكاف
للــذي تكلمــه فيفهــم الــكالم بوقوعهــا عــى أن الــذي
تؤمــيء إليــه بعيــد ،وكذلــك جميــع األســاء املبهمــة إذا
أردت الرتاخــي زدت كافـاً للمخاطبــة ،ألنــك تحتــاج إىل
()71
أن تنبــه بهــا املخاطــب عــى بعــد مــا تؤمــيء الــه)
ويذهب أيضا يف القول برتكيبها كل من النحويني
ا بــن ا لــراج ( )72وا بــن جنــى ( )73وا بــن يعيــش ( )74وا بــن
(.)77
مالــك( ،)75والــريض االســربادي( ،)76وابــو حيــان
(.)80
وابن هشام( ،)78وابن عقيل( ،)79والشيخ األزهري
إذ الخــاف عندهــم يف ان الــكاف حــرف خطــاب
لحقــت (ذا) لقصــد الداللــة عــى البعيــد املتوســط،
وإن صحبتهــا الــام نحــو (ذلــك) اســتعملت للبعيــد
املتزايــد.
وهذه الكاف التي لحقت (ذاك) كام ذكرنا حرف
خطــاب ،وهــي مجــرورة عــن االســمية ،والــذي يــدل عــى
ذلــك ،إمنــا الحــظ لهــا مــن اإلعــراب ،ولــو أنهــا باقيــة عــى
االسمية ،فإنها تكون إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة،
وهذا ماالميكن يف الكاف الكتصلة بــ(ذاك) ،فال تكون
مرفوعة ،ألن الكاف ليست معروفة ضمن ضامئر الرفع
العربيــة ،والينبغــي أن ال تكــون يف نصــب لعــدم توفــر
الناصــب وهــي عــى هــذه الحالــة ،والتكــون مجــرورة الن
املعروف يف العربية أن الجر يحصل إما بحرف الجر أو
إضافــة وهــذا غــر متوافــر يف تلــك األســاء.إذن فالــام
حــرف المحــل لــه مــن اإلعــراب زيــد عــى تلــك األســاء
لغايــة مهمــة ،أال وهــي إفــادة الرتاخــي يف اللفــظ.
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وهــي ظــرف مركــب مــن (كل) التــي هــي مــن ألفــاظ
التوكيد ،والتي تقع للمذكر واملؤنث مبنزلة (أجمعون)
(.)82
يف التأكيد( .)81ومن (ما) التي جعلتها من الظروف
وهي عنداكرث النحويني ظرف دل عليها من خالل
ورودهــا يف التنزيــل كــا يف قولــه تعــاىل (كُلَّـ َـا ُر ِزقُــوا
ِمن َهــا ِمــن ثَ َـ ِر ٍة رِزقـاً قَالُــوا َهـذَا الَّـ ِـذي ُرزِق َنــا ِمــن قَبـ ُـل)(.)83
فقد ذهبوا إىل أن (ما) املتصلة بها قد اكســبتها
الظرفية وتحتمل وجهني:
الوجــه األول :أن تكــون ( مــا) مصدر يــة ظرفيــة،
وقــد أشــار إىل ذلــك ســيبويه بقولــه ( ...كلــا تأتينــي
آتيــك ،فاإلتيــان صلــة مــا ،كأنــه قــال كل إتيانــك آتيــك،
وكلــا تأتينــي يقــع أيضـاً عــى الحــن عــا كان ماتأتينــي
مــا تأتينــي يقــع عــى الحــن ،واليســتفهم بكلــا كــا
اليســتفهم مبــا تــدوم)( )84وعــى معناهــا ،وقــد أولوهــا
يف اآلية الكرمية مبصدر ،يقول ابن هشام (ت761هـ)
( ....أن تكــون حرف ـاً مصدري ـاً والجملــة بعــده صلــة لــه،
فالمحــل لهــا ،واألصــل كل رزق ،ثــم عــر عــن معنــى
املصدر مبا والفعل ،ثم أنابا عن الزمان ،أي كل وقت
رزق ،كــا أنيــب عــن املصــدر الرصيــح يف (جئتــك
(.)85
حفــوق النجــم)
الوجــه الثــاين :أن تكــون (مــا) يف موضــع اســم نكــرة
معنــاه الوقــت ،ويكــون تقديــر الــكالم يف اآليــة الكرميــة
(كل وقــت رزقــوا فيــه) ،وتكــون الجملــة بعــد وقــت
يف محــل جــر صفــة ،وتحتــاج إىل تقديــر ضمــر عائــد،
(.)86
والتحتــاج يف هــذه الحالــة إىل تقديــر وقــت
وعامــل النصــب يف (كلــا) هــو الفعــل الــذي
يكون جواباً يف املعنى ،مثل (قالوا) يف اآلية السالفة
(.)87
الذكــر
وتحتــاج عنــد اســتعاملها يف الــكالم إىل جملتــن
إحدا هــا مرتتبــة عــى األخــرى ،وينبغــي أن تكونــا
مصدرتــن با ملــايض (  ،)88نحــو قولــه تعــاىل ( كُلَّـ َـا
ن ِ
َض َجــت ُجلُ ُو ُهــم بَ َّدل َنا ُهــم ُجلُــودا ً)(( ،)89كُلَّـ َـا َم ـ َّر َعلَي ـ ِه

أيضــا إذا بلــغ الرجــل الســتني فإ يــاه وإيــا الشــواب)
ويؤ يــد الخليــل فيــا ذ هــب إليــه كل مــن أيب عــي
الفارس( )52وابن مالك( )53واختاره أبو حيان (ت 745هـ)
أيضــا(.)54
ويذهــب ســيبويه إىل أن الضمــر هــو إيــا وحــده،
ومــا اتصــل بعــد حــروف تبــن أحــوال الضمــر مــن تكلــم
وخطــاب وغيبــة ،فيقــول ( ....ومل تســتحكم عالمــات
اإلضــار التــي تقــع أيــا مواقعهــا كــا اســتحكمت يف
الفعــل ال يقــال عجبــت مــن رضبكنــي أن بــدأت بــه قبــل
املتكلــم ،وال مــن رضبهيــك أن بــدأت بالبعيــد قبــل
القريــب فلــا قبــح هــذا املوضــع صــارت إي ـاً عندهــم
يف هــذا عندهــم ومل تســتحكم هــذه الحــروف عندهــم
يف هــذا املوضــع صــارت إيــا عندهــم يف هــذا املوضــع
لذلــك مبنزلتهــا يف املوضــع الــذي ال يقــع فيــه يش مــن
هــذه الحــروف ومثــل ذلــك :كان إيــاه ،ألن كأنــه قليلــة،
ومل تســتحكم هــذه الحــروف هــا هنــا ،ال تقــول كاننــي
وليســني ،وال كانــك .فصــارت اياهمنــا مبنزلتهــا يف
رضيب إيــاك وتقــول أتــوين ليــس إيــاك وال يكــون إيــاه،
النــك ال تقــدر عــى الــكاف وال الهــاء هــا هنــا فصــارت
(إيــا) بــدالً مــن الــكاف والهــاء يف هــذا املوضــع)(.)55
ويــرى األخفــش أن (إيــاك) اســم مفــرد مضمــر يتغــر
آخــره ،كــا تتغــر أواخــر املضمــرات الختــاف أعــداد
املضمرين وإن الكاف يف (إياك) كالتي يف ذلك ،يف
أنــه داللــة عــى الخطــاب فقــط مجــردة مــن كونهــا عالمــة
الضمري ،وال يجيز أبو الحسن فيام حىك عنه إياك وايا
زيــد إيــاي وإيــا الباطــل(.)56
()57
ويوافق األخفش يف مذهبه كل من ابن الرساج
( ،)58وابــن يعيــش( .)59وأمــا الزجــاج ،ويوافقــه أبــو ســعيد
السريايف (ت368هــ) ،فيذهبان إىل أن (إيا) هي اسم
مضمر ومضاف إىل اللواحق املتصلة به ،كأن (إياك)
مبعنى نفسك(.)60
ويذ هــب جام عــة مــن الكوفيــن إىل أن (إ يــاك
وأخواتهــا) أســاء بكاملهــا ،ويذهــب الفــراء(ت 207
(.)51

هـ) ،وابن كيسان (ت 299هـ) إىل أن اللواحق املتصلة
بـ(إيــا) هــي الضامئــر ،وإيــا دعامــة لهــذه الضامئــر(.)61
واملرجح عندي مذهب األخفش برتكيب (إياك)
مــن (إيا)وهــي الضمــر ،ومــا بعدهــا حــروف تــدل عــى
الخطاب ،ويقوي ذلك ما قاله ابن الرساج (أن األسامء
املبهمــة وســائر املكنيــان ال تضــاف)( ،)62وكذلــك تغــر
الضمري بحسب أحوال املخاطب ،يدل عىل أنها أىت
بهــا لغايــة مهمــة وهــي الداللــة عــى أعــداد املضمريــن
وأحوالهــم ،إذ أنهــا مجــردة عــن معنــى االســمية الحــظ لهــا
مــن اإلعــراب ،ولــو أنهــا باقيــة عــى االســمية ،فإنهــا تكــون
إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجرورة وهذا ما ال ميكن
فيهــا ،فــا تكــون مرفوعــة ،ألن الــكاف ليســت معروفــة
ضمــن ضامئــر الرفــع يف العربيــة ،وينبغــي أن التكونفــي
محــل نصــب لعــدم توفــر الناصــب وهــي عــى هــذه
الحالــة ،والتكــون مجــرورة ألن الجــر يف العربيــة يحصــل
أمــا بحــرف جــر أو بإضافــة وحــرف الجــر هنــا غــر متوفــرة،
أمــا اإلضافــة فقــد ذكرنــا ســابقاً أن املضمــر مضــاف
ألن اإلضافــة للتخصيــص واملضمــرات اشــد املعــارف
تخصيص ـاً(.)63أذن الــكاف وأشــباهها حــروف ال محــل
لهــا مــن اإلعــراب زيــدت عــى (إيــا) للداللــة عــى أعــداد
املضمريــن وأحوالهــم.

-5ذلك

هــي مــن أســاء اإلشــارة ،وتتغــر بحســب حــال
املخاطــب فيقــال(ذاك وذاك وذاكــا وذاكــن)(،)64
وقــد وردت تلــك األســاء بكــرة يف التنزيــل الكريــم كــا
يف قولــه تعــاىل ( َذلِـ َ
ـب)
ن لَــم أَ ُخن ـ ُه بِالَغيـ ِ
ـك لِ َيعلَ ـ َم أَ ِ
ـك قَـاَل َربُّـ َ
((،)65كَ َذلِـ َ
ي)(َ (،)66ذلِ ُكـ َـا ِمـ َّـا
ـي َه َّ ٌ
ـك ُهـ َو َعـ َ َّ
(.)68
ب)(َ (،)67ذلِ ُك ـ ُم الل ـ ُه َربُّ ُكــم ال إِلَ ـ َه إِالَّ ُه ـ َو)
َعلَّ َم ِنــي َر ّ
وتعــد مــن األلفــاظ املركبــة يف العربيــة مــن (ذا)
اسم اإلشارة والكاف حرف خطاب ،وأول من أشار إىل
تركيبهــا الخليــل (بقولــه ولعــل حكايــة ،ألن الــام هــا هنــا
زائــدة ،مبنزلتهــا يف ألفعلــن ،أال تــرى أنــك تقول:تلــك
وكذلــك كأن ،ألن ا لــكاف دخلــت للتشــبيه ،ومثــل
جملة كرياال
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الضمــر (أن) و(التــاء) التــي لحقتــه لقصــد بيــان أحــوال
املخاطــب ،إذ يــرى الدكتــور املخزومــي ،أن ذهــاب
الخليــل إىل ذلــك مل يكــن بغــر قصــد ،إمنــا الــذي دعــاء
إىل ذلــك هــو تغــر التــاء فيهــا بحســب حــال املخاطــب
وعــدده.

-3أنا:

مــن ضامئــر الرفــع املنفصلــة ،يســتعمل للمتحــدث
(.)38
عــن نفســه( )37وحكمــه ا ِإلعــرايب هــو البنــاء
هــذا الضمــر موضــع خــاف بــن النحويني ،فأصله
عند البرصيني ،أن الهمزة والنون هي االسم ،أما األلف
األخرية فتأيت يف الوقف لبيان حركة الفتحة التي عىل
النون( .)39وقد أشار إىل ذلك سيبويه بقوله (ومن ذلك
قولهم:أنــا :فــإذا وصــل قــال :أن أقــول ذلــك وال يكــون
يف الوقــف يف أنــا إِال األلــف ،مل تجعــل مبنزلــة هــو ألن
هــو آخرهــا حــرف مــد ،والنــون خفيــة ،فجمعــت أنهــا اقــل
عــدد مــا يتكلــم بــه مفــردا ً ،وان آخرهــا خفــي ليــس بحــرف
40
إعــراب فحملهــا ذلــك عــى هــذا)
ويوافــق ابــن الــراج ســيبويه مبذهبــه فيقــول (أمــا
عالمة املرفوعني ،فاملتكلم أنا ،فاالســم األلف والنون
وا منــا تــأيت بهــذه األخــرة يف الوقــت فــإن وصلــت
ســقطت فقلــت :أن فعلــت ذاك.)41()....
أمــا الكوفيــون ويوافقهــم ابــن مالــك فيذهبــون إىل
أن (أنــا) هــي اســم بكاملهــا ،ويســتدلون عــى ذلــك
بإثبات األلف وصالً يف لغة بني متيم ولذلك قرأ نافع
قولــه تعــاىل (إِذ قَـ َ
ـت
ب الَّـ ِـذي يُح ِيــي َو ُي ِيـ ُ
ـال إِب َرا ِهيـ ُم َر ِ َ
(،)42
قَـ َ
ـت) فقــد اثبــت األلــف يف حــال
ـال أَنــا أُح ِيــي َوأُ ِميـ ُ
الوصل(.)43واســتدلوا أيض ـاً بقــول الشــاعر:
أنا س ـ ــيف العشـ ــرية فاع ـ ــرفوين
حمي ــد ق ــد تذريـ ــت الس ـ ــناما

()44

ويفنــد ابــن يعيــش أدلــة الكوفيــن بقولــه (....وال
حجــة يف ذلــك لقلتــه وألن األعــم األغلــب ســقوطها
ومجاز البيت والقراءة عىل إجراء الوصل مجرى الوقف
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وهــو بالــرورة أشــبه كقولــه:
م ــثل الح ــريق ص ـ ــادف القصـ ــبا

()45

وقــد ذكــر أبــو حيــان رأي ـاً آخــر يف أصــل (أ نــا)
ينســب إىل بعــض املتقدمــن يقــول فيــه بعــد نعتــه
بالســخف (ومــن أســخف األقوال:ماذهــب إليــه بعــض
املتقدمــن .....وأن (أنــا) مركــب مــن ألــف أقــوم ونــون
(.)46
نقــوم)
وقــد رده أبــو حيــان (ت 745هــ) مســتند ا ً إىل
ماذكــر عــن ســيبويه ،يف عــدم وقــوع (أنــا) موقــع التــاء
يف فعلــت( )47إذ يقــول ســيبويه (والتقــع أنــا موقــع التــاء
يف فعلــت ،ال يجــوز أن نقــول فعــل أنــا ألنهــم اســتغنوا
بالتــاء عــن أنــا)(.)48
وأجــاز غــر ســيبويه :فعــل أنــا واختلــف مجيــزوه،
فمنهــم مــن أجــازه يف الشــعر فقــط ،وعليــه الجرمــي
(ت225ه ــ) ومنهــم مــن أجــازه يف الشــعر وغــره عليــه
املربد (ت 285هــ) وادعى أن إجازته عىل معنى ليس
يف املتصــل ألنــه يدخلــه معنــى النفــي وا ِإليجــاب(.)49

-4إياك:

مــن ضامئــر النصــب املنفصلــة ،تتغــر بحســب
حــال املخا طــب ،فتكــون ( إِ يــاي) للمتكلــم وحــده،
و(إيانا) للمتكلم املشارك أو املعظم نفسه ،و (إياك)
للمخا طــب املذكــر ،و(إ يـ ِ
ـاك ) للمخاطبــة املؤنثــة،
و(إياكــا) للمخاطبــن املذكــر واملؤنــث ،و(إياكــم)
لجامعــة املخاطبــن مــن الذكــور( ،إياكــن) لجامعــة
املخاطبــات مــن اإلنــاث ،و(إيــاه) للغائــب املذكــر ،و
(إياها) للغائبة املؤنثة ،وإياهام للغائبني أو الغائبتني
و(إياهــن) لجامعــة الغائبــات مــن اإلنــاث(.)50
واختلــف النحو يــون يف تأصيــل (إ يــاك) ،فقــد
ذهب الخليل (ت 175هـ) إىل أن (إيا) ضمري ومابعده
مــن اللواحــق ضامئــر أيضــا تكــون يف محــل جــر باإلضافــة
واليه أشار سيبويه (وقال الخليل لو أن رجالً قال:إياك
نفســك مل أعنفــه ألن هــذه الــكاف مجــرورة ....ويقــول

الســامية يف لغتنــا العربيــة)( .)21ويــرى الدكتورمحمــد
حســن آل ياســن أن صيغــة (اللهــم) متأثــرة بالســامية
()22
وخاصــة العربيــة
والحــق أن الكنعانيــة والعربيــة منهــا ،هــي لغــة عربيــة
أو لهجــة عربيــة ،خرجــت مــن الجزيــرة يف حــدود ثالثــة
آاللــف إىل  36000ق.م واســتقرت يف ارض كنعــان،
فهــي إذن عربيــة ،وامنــا بقــي لهــا آثــار يف عربيتنــا ألنهــا
()23
توارثــت أصولهــا اللغويــة مــن العربيــة االم
وأمــا وصفهــا فــا نجــد فيــه اتفاق ـاً بــن أمئــة النحــو
فمذهــب ســيبويه(ت180هـ)انه ال يجــوز وصفهــا بقــول
(وإذا ألحقــت امليــم مل تصــف االســم ،مــن قبــل انــه
صــار مــع امليــم عندهــم مبنزلــة صــوت كقولــك ياهنــاه)
( ،)24ويوجــه قولــه تعاىل(قُــلِ ا�لَّلُه ـ َّم ف ِ
السـ َـا َو ِ
ات
َاطــر َّ
َواألَ ِ
ـب َوالشَّ ـ َها َد ِة)( ،)25عــى أنــه نــداء آخــر
رض َعالِـ َم ال َغيـ ِ
كان الكالم (يافاطر الساموات واالرض)( .)26أما املربد،
فيخالــف ســيبويه ،ويذهــب إىل جــواز وصــف (اللهــم)
فيقول (وال يجوز عنده وصفه عنده وصفه ،وال أداة كام
قــال ،ألنهــا إذا كانــت بــدال مــن (يــا) فكأنــك قلــت يااللــه
(.)27
ثــم تصفــه كــا تصفــه ،يف هــذا املوضــع)

-2أنت:

هــو مــن ضام ئــر الرفــع املنفصلــة ،يســتعمل
للمخاطــب ،وال يســتقر عــى هــذه الحالــة ،إمنــا يتغــر
بحســب حــال املخاطــب فتقــول (أنــت) بفتــح التــاء
للمخاطب املفرد املذكر ،و(أنت) بكرس التاء للمفرد
املونثــة املخاطبــة و(أنتــا) للمثنــى املذكــر واملؤنــث
و(أنتــم) لجامعــة املخاطبــن مــن الذكــور و (أنــن)
()28
لجامعــة املخاطبــات مــن ا ِإلنــاث.
وتكــون حالتــه ا ِإلعرابيــة البنــاء دامئ ـاً ،وعلــة ذلــك
ترجــع إىل ســببني أحدهــا ،أنهــا تشــبه الحــروف ،ووجــه
هــذا الشــبه أنهــا ال تســتقل بنفســها وتحتــاج إىل مــا
ترجــع إليــه ،فأصبحــت يف هــذه الحالــة كالحــروف التــي
ال تســتقل بنفســها ،وال تعطــي معنــى إال مــع غريهــا،
والوجــه اآلخــر أنــه يكــون كالجــزء مــن الكلمــة وجــزء الكلمــة

ال يســتحق ا ِإلعــراب إمنــا البنــاء.
وهــي كلمــة مركبــة عنــد البرصيــن ،أول مــن أشــار
إىل تركيبهــا الخليــل ،قــال صاحــب الكتــاب ( ....ولعــل
حكايــة ألن الــام هــا هنــا زائــدة مبنزلتهــا يف ألفعلــن ،أال
تــرى أنــك تقــول :متلــك وكذلــك ألن الــكاف دخلــت
للتشبيه ومثل ذلك كذا وكأي وكذلك:ذلك ألن هذه
الــكاف كفــت للمخاطبــة وكذلــك أنــت التــاء مبنزلــة
الــكاف)( ،)30أي انــه يذهــب إىل أنهــا مركبــة مــن (آن)
هــي ضمــر املتكلــم ولحقتهــا التــاء لقصــد الخطــاب،
ويوافقــه يف ذلــك ابــن الــراج (ت 316هــ) فيقــول
(وعالمــة املخاطــب إن كان واحــدا ً أنــت ،وإن خاطبــت
اثنــن فعالمتهــا أنتــا والجميــع انتــم فاالســم هــو االلف
()31
والنــون يف (أنــت) والتــاء عالمــة املخاطــب)
وأشــار إىل ذلــك أيض ـاً ابــن يعيــش (ت  643هــ)
فقــال (...تقــول (أنــت) إذا خاطبــت واحــدا ً فاألســم
منــه األلــف والنــون عندنــا وهــي التــي كانــت للمتكلــم
زيــدت عليهــا التــاء للخطــاب وهــي حــرف معنــى مجــرد
()32
مــن معنــى االســمية)
ا مــا رأي الفــراء يف (أ نــت) ويتبعــه فيــه ســائر
الكوفيني ،فيذكره الريض االسرتبادي بقوله (ومذهب
الفراء أنت بكامله اسم التاء من نفس الكلمة)( ،)33أي
انهــم يذهبــون إىل بســاطة (أنــت).
أمــا مذهــب ابــن كيســان (ت299هــ) يف أنــت
وفروعها هو (أن التاء وما بعدها هي االسم ،وهي التاء
التي يف التي يف فعلت وكرثت بـ (أن)( ،)34ويوافقه يف
ذلــك أبــو حيــان إذ يعقــب عــى رأيــه هــذا فيقول(هــذا
الــذي أختــاره)(.)35
وهنــاك رأي ينســب إىل بعــض املتقدمــن يذكــره
أبو حيان دون أن يذكر اســم قائله ،وقد نعته بالســخف
فيقــول (ومــن اســخف األقوال:ماذهــب إليــه بعــض
املتقدمــن مــن أن أنــت مركــب مــن األلــف أقــوم ونــون
نقــوم وتــاء تقــوم)(.)36
ونحــن نرجــح مذهــب الخليــل ،برتكيــب (أنــت) مــن
()29

جملة كرياال
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امليــم املشــددة يف (الل ّهــم) ليســت عوض ـاً مــن (يــا)
التــي للتنبيــه يف النــداء( ،)13قــال الكوفيــون (إمنــا قلنــا
ذلــك ألن األصــل فيــه (يااللــه أمنــا بخــر) إال ملــا كــر يف
كالمهم وجرى عىل ألسنتهم حذفوا بعض الكالم طلباً
للخفــة والحــذف يف كالم العــرب لطلــب الخفــة كثــر
أال تــرى انهــم قالــوا ( َهلُـ ّم ،وويلمــه واأل صــل فيه:هــل أم،
وويــل أمــه وقالــوا (أيــش) ،واألصــل أي يشء وقالوا(عــم
صباحاً)واألصــل أنعــم صباح ـاً)( .)14ويحتــج الكوفيــون
بأبيات جمعت فيها (الل ُهم) و(يا) النداء قال الشاعر:
إن ـ ـ ــي إذا ما ح ـ ـ ــدث أمل ـ ـ ـ ــا
أقـ ـ ـ ـ ـ ــول ي ـ ــا ال ـ ــلهم يــا ال ــلهام
وقال اآلخر:
وم ـ ــاعـ ـل ــيك أن تقول ـ ــي كلام
ص ـ ــليت او س ـ ــبحت ياال ــلهم م ـ ــا
أردد علي ــنا شـ ـ ـ ــيخنا مس ـ ــلامً
وقال اآلخر:

عفـ ـ ــرت أو عذبـ ـ ــت يــا أل ــلهام

()15

ذلــك الــرأي للفــراء ومــن تابعــه فيــه مــن الكوفيــن
ومنــه جملــة مــن املعارضــن ووصفــه بعــض النحويــن
بالفســاد فهــذا االنبــاري (ت 577ه ــ) يحكــم عــى ذلــك
الــرأي بالفســاد مــن عــدة وجــوه ،فالوجــه األول:انــه لــو
كان اصلهــا (يــا اللــه أمنــا بخــر) لجــاز أن يقــال (اللهمنــا
بخري) ،وقد وقع ا ِإلجامع عىل امتناعه فدل ذلك عىل
فساده ،والوجه الثاين ،أنه يجوز لنا أن نقول (اللهم أنا
بخــر) ،ولــو أريــد بامليــم املشــددة يف (اللهــم)( ،أم)
ماجــاز تكــرار الثــاين لعــدم حصــول فائــدة ،مــن ذلــك،
والوجــه الثالــث ،لــو أن اصلهــا (ياللــه أمنــا بخــر) .ماجــاز
لنــا أن نســتعمله يف الدعــاء املكــروه ،فنقــول (اللهــم
العنــه ،اللهــم اهلكــه) ،ومــا أشــبه ذلــك .وقــد وردت
يف القــرآن الكريــم عــى هــذا الســبيل( ،)16كــا يف قولــه
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تعــاىل( َو إِذ قَالُــوا اللَّ ُه ـ َّم إِن كَا َن َه ـذَا ُه ـ َو ال َحـ َـق ِمــن
ِع ِ
ك فَأَ ِ
ند َ
َاب
الس َم ِء أَ ِو ائِت َنا ِب َعذ ٍ
مطر َعلَي َنا ِح َجار ًة ِم َن َّ
()17
أَلِيــمٍ ) يقــول االنبــاري (ت 577هــ)(:وال شــك أن هــذا
التقديــر والتناقــص النــه اليكــون أمهــم بالخــر أن ميطــر
عليهــم حجــارة مــن الســاء أو يؤتــوا بعــذاب اليــم ،وهــذا
الوجــه ضعيــف والصحيــح مــن وجــه االحتجــاج بهــذه انــه
لــو كانــت امليــم مــن الفعــل ملــا افتقــرت أن الرشطيــة
اىل الجــواب يف قولــه (إن كان هــذا هــو الحــق مــن
عنــدك) وكالنــت تســد مســد الجــواب فلــا افتقــرت
اىل الجــواب يف قولــه (فامطــر علينــا) دل عــى انهــا
ليســت مــن الفعــل)(.)18
أمــا الرمــاين وا بــن يعيــش وا بــن عصفــور وخا لــد
األزهــري والســيوطي فأجمعــوا عــى فســاد رأي الفــراء،
ومــن تبعــه فيــه مــن الكوفيــن ،والتخــرج حججهــم عــن
()19
حجــج االنبــاري
أمــا رأي املحدثــن يف اصــل (اللهــم) فيختلــف
كل االختــاف عــا ذ هــب إليــه كل مــن البرص يــن
والكوفيــن ،فــا يســتبعد بعــض الباحثــن الظــن القائــل
أن هــذا البنــاء ســامٍ يقــول األب انســتاس الكرمــي (ذكــر
علــاء اللغــة حينــا ســموه البعيــم ،ومل يصفــوه وصفــا
يبينــه لنــا أو يذكــر لنــا اصلــه ،والــذي عندنــا أن البعيــم
تخفيــف (البعليــم) ويــراد به:البعــول جمــع بعــل وكان
إلهــا للكنعانيــن الذيــن جــاوروا الســلف ،ثــم اندمجــت
بقاياهــم يف بعــض القبائــل العربيــة التــي كانــت يف
عهدهــم .وهــذه امليــم يف (البعليم)هــي للتعظيــم وان
كانت يف حد ذاتها للجمع ،فهي تشــبه قول العربيني
(ألوهيم)ومعناهــا بالحــرف :اآللهــة ،وهــم ال يريــدون بــه
()20
أال الواحــد الفــرد ،وان جمعــوه للتعظيــم)
ويقــول الدكتــور مهــدي املخزومــي (عــى أنــه ليــس
بعيدا ً ان يظن املحدثون أن هذا البناء سامٍ  ،وان هذه
امليــم التــي كســع بهــا البنــاء ،بقيــة مــن عالقــة الجمــع يف
العربيــة ،وهــي (يــم) وان كلمــة (اللهــم) العربيــة هــي يف
األصل (ألوهيم) العربية ،أو هي من قبيل املخالفات

اللســان( :تراكــب الســحاب صــار بعضُ ــه فــوق بعــض..
ورواكــب الشــحم طرائــق بعضهــا فـ َ
ـوق بعــض يف مقــدم
()2
الســنام)..
ويف االصطــاح :وال يــكاد معنــى “الرتكيــب” يف
االصطالح يخرج عن معناه األسايس يف اللغة ،إذ هو
أيض ـاً ضــم شــيئني وجعلهــا شــيئاً واحــدا ً ،يتمتــع هــذا
الــيء بعــد الرتكيــب مبعــان وأحــكام تخالــف األصــول
التــي تكونــت منهــا ،وأول مــن اســتعمله بهــذا املعنــى
من اللغويني الخليل ،ويتبني لنا ذلك من خالل بعض
النصــوص التــي تكلــم مــن خاللهــا عــن بعــض األدوات
املركبــة ،فيقــول مثـاً يف “لــن” (...إنَّهــا (ال أن) ولك ّنهــم
حذفوا لكرثته يف كالمهم ،كام قالواَ :ويُلُ ِّم ِه يريدون َوي
ج ِعلــت مبنزلــة حــرف ٍواحــد،
ألُ ِّمـ ِه ،وكــا قالــوا يَو َمئـ ٍـذ ،و ُ
كــا جعلــوا ه ـاَّ مبنزل ـ ِة حـ ٍ
ـرف واحــد ،فإنّ ــا هــي َهــل
وال ،)3()..وقــال أيض ـاً( :ولعـ ّـل حكايــة:أل ّن الــام هــا هنــا
زائــدة ،مبنزلتهــا يف ألف َعلَـ َّن ،أآل تــرى أنَّــك تقــولَ :علَّــك
وكذلــك كَانَّ :ألن الــكاف دخلــت للتشــبيه ومثــل ذلــك
َأي ،وكذلــك ذلــك أل ّن هــذه الــكاف لحقــت
كــذ ،ا وك ّ
()4
ـت التــاء مبنزلــة الــكاف)  ،وقــد
للمخاطبــة ،وكذلــك أَنـ َ
أشار سيبويه أيضاً إىل هذا املصطلح ،فمثالً يقول يف
تركيب أدوات التخضيض “ َهالّ ،ولوال ،أالّ “ ،وكيف أ َّن
دخول “ال” النافية قد يغري حالها ،إذ أخلصها للفعل،
حيــث دخــل فيهـ َّن معنــى التخضيــض(.)5
ويرى ابن جني أ َّن اإلمتزاج والرتكيب بني الشيئني،
يغري معناهام ويكسبهام حكامً جديدا ً ،فقال..( :فهذا
يَ ُدل َ
َّك أَّن الشيئني إذا اخُلطا َح َدث ل ُهام ُحكم ومعنى
مل يكــن لهــا قبــل أن ميتزجــا ،أآل تــرى أ َّن “لــوال” مركبــة
من “لو” و “ال” ومعنى “لو” امتناع اليشء المتناع غريه
فلم ُركِّبا معاً َح َدث معنى
ومعنى” ال” النفي أو النهي َّ
()6
آخر هو امتناع اليشء لوقوع غريه. )...
وال يكــون الرتكيــب بــن الحــروف فقــط ،بــل يكــون
أيض ـاً بــن اســمني أو فعلــن وضابــط هــذا النــوع مــن
الرتكيــب إســقاط بعــض حــروف األســاء واألفعــال

لنحصل من خالل ذلك اسم أو فعل جديدين قال ابن
صلَ ـ َد
فــارس( :الصلدم:الفــرس الشــديدة ،وهــذا مــن َ
وصـ َد َم ،أ َّمــا الصلــد فالشـ ّد وهــو مــن الصخــرة الصلــد،
َ
()7
والصــدم مــن صــدم الــيء)....
وأ َّمــا مــا ركــب مــن األفعــال فنحــو “بســمل” مأخــوذ
مــن (بســم اللــه الرحمــن الرحيــم)(.)8
نســتنتج مــن ذلــك أ َّن الرتكيــب يعــد ظاهــرة مهمــة
احتاجــت إليهــا العربيــة يف تكثــر املعــاين واألحــكام،
وهــذا مــا ســنالحظه مــن خــال دراســتنا لبعــض االســاء
املركبــة.

ماركب من االسامء
-1الل ُهم

الغا لــب عــى (الل ُهــم) يف العربيــة ،أنهــا ا ســم
منــادى ،وهــي لفظــة مركبــة عنــد البرصيــن والكوفيــن،
إال أنهــم قــد اختلفــوا يف اصلهــا .فذهــب البرصيــون
وأولهــم الخليــل (ت175هــ) إىل أن امليــم املشــددة
يف (الل ّهــم) ،عــوض مــن (يــا) النــداء ،واألصــل عنــد
(ياالله) ،يقول الخليل فيها (الل ُهم نداء وامليم ها هنا
بــدل مــن يــاء)( )9وال يخــرج رأي ســيبويه (ت 180هــ) عــن
رأي الخليــل فيقول(وقولهــم الل ُهــم حذفــوا (يــا) والحقــوا
امليــم عوض ـاً)( )10وتابعهــا املــرد قــال (...ألل ّهــم إمنــا
امليــم املشــددة يف آخــره عــوض عــن (يــا) التــي للتنبيــه
والهــاء مضمومــة النــه نــداء.)11()...
واحتــج البرصيــون بــأن قالــوا (إمنــا قلنــا ذلــك ألنــا
اجمعنــا أن األصــل (يااللــه) إال أنــا ملــا وجدناهــم إذا
ادخلــوا امليــم حذفــوا (يــا) ووجدنــا امليــم املشــددة
حرفــن و (يــا) حرفــن ويســتفاد مــن قولــك (الل ُهــم)
مايستفاد من قولك (ياالله)) دلنا ذلك عىل أن امليم
عــوض مــن (يــا) ألن العــوض مــا قــام املعــوض ،وهــا هنــا
()12
امليــم قــد أفــادت (يــا) فــدل عــى أنهــا عــوض منهــا)
أمــا رأي الفــراء وتبعــه فيــه ســائر الكوفيــن ،فهــو أن
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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املقدمة

الحمد لله رب العاملني ،وأرشف الصالة وأت ّم التسليم
عــى ســيد األولــن واآلخريــن ،ســيدنا وموالنــا محمــد
املصطفــى األمــن وعــى ألــه الطيــن الطاهريــن رضــوان
اللــه تعــاىل عليهــم أجمعني.أمــا بعــد..
فــإن هــذا املوضــوع ﴿ قــراءة يف أصــول بعــض
االســاء املركبــة﴾ ،ســنتناول فيــه قــراءة لبعــض أصــول
االســاء ،إذ وجدنــا مــن خــال القــراءة ألصولهــا هنــاك
إختالف يف اصولها التي تكونت منها ،بعضهم ذهب
إىل أنهــا مركبــة مــن أصــول أخــرى ،أنتــج لنــا اسـاً واحــدا ً
أخــذ مجالــه يف الــكالم ،وبعضهــم ذهــب إىل أن هــذه
االســاء هــي أصــول بحــد ذاتهــا.
تطلــب منهــا هــذا االمــر دراســة املســائل دراســة
عميقــة وســر اغوارهــا وكشــف أعامقهــا ،وذ لــك
بالوقوف عىل مبانيها واصل معانيها وحدودها وأصل
ا شــتقاقها.
اختصــت طبيعــة البحــث ان يشــتمل عــى مقدمــة
ومتهيد حاولنا فيه توضيح مصطلح ﴿املركب﴾ ،وأول
مــن اشــار اليــه مــن اللغويــن ،ألن القــول يف تركيــب اي
اســم أو أداة يكــون لغايــة مهمــة ،ألن فائــدة الرتكيــب هــو
لتكثــر املعــاين واالحــكام يف الــكالم.
وبعــد ذلــك حددنــا االســاء التــي تطلــب البحــث
يف اصولهــا وكانــت عــى النحــو اآليت ﴿ اللهــم ،وانــت،
وأنــا وإيــاك ،وذاك ،وكلــا ،ومــاذا ومــذ ومنــذ ﴾.
تطلــب البحــث منــا الرجــوع اىل كثريمــن املصــادر
واملرا جــع املتنوعــة ،بــدء ا ً با ســتقراء كتــاب ســيبويه
44
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بصــورة دقيقــة ،ألن البحــث يف مثــل هــذا املوضــوع
يتطلــب الدقــة ،والبحــث بــن املوضوعــات النحويــة،
ألننــا مل نجــد لهــا موضوعـاً مســتقالً يف الكتــب اللغويــة
يحمــل عنــوان “الرتكيــب اللغــوي” ســواء يف األدوات أو
األسامء ،بعد كتاب سيبويه ،عرجنا الستكامل الوصف
وتتبــع القضيــة وتطورهــا يف الكتــب اللغويــة االخــرى،
ألنــه كــا ذكرنــا ســابقاً هنــاك خــاف كبرييــن جــدا بــن
اللغويني من اصول هذه االسامء منهم من ذهب اىل
انهــا مركبــة ومنهــم مــن ذهــب انهــا بســيطة.
وعليه ان نتناول هذه االسامء مبثل هذه الدراسة،
يعــد تنــاوالً جديــدا ً ،ويعــد خطــوة أوىل يف عــرض األراء
املختلفــة امــام القــراء ،الذيــن يظنــون ان مثــل هــذه
االســاء مجهولــة االصــل ال يعلــم لهــا اشــتقاق أو أنهــا
أبنيــة مســتقلة بحــد ذاتهــا اي انهــا بســيطة غــر مركبــة
مــن اصــول نعــود اليهــا ،لنصــل مــن خــال ذلــك اىل اهم
النتائــج املطلوبــة..
ويف الختــام نســال اللــه ســبحانه وتعــاىل ان نكــون
وفقنــا يف كتابــة هــذا البحــث وان يلهمنــا الصــواب يف
االقوال واالفعال وآخر دعوانا الحمد لله رب العاملني.

التمهيد :تأصيل لفظة املركب

املركب لغة واصطالحاً :املركب لغة :مل يخرج معنى
الرتكيــب يف املعجــات عــن ضــم شــيئني أحدهــا
إىل اآلخــر ،وجعلهــا مبنزلــة ا لــيء الوا حــد ،قــال
الجوهري( :تقول يف تركيب الفص يف الخاتم والنصل
ـب( )1وجــاء يف
ـب فهــو ُم َركَّـ ٌ
َتكَّـ َ
يف الســهم ...ركّت ُبــه ف َ َ
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 37عبدالحميد ،محمد محي الدين ،منحة الجليل بتحقيق رشح
ابــن عقيــل( ،بــروت :املكتبــة العرصيــة) 1995م ،ج ،1ص.420

 38املرجع السابق نفسه.

 39انظــر” الســيوطي ،عبدالرحمــن ،همــع الهوامــع ،مرجــع ســابق،
ج ،3ص.8

 40انظــر :األنبــاري ،عبدالرحمــن ،البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن،
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 43ابــن عقيــل ،بهــاء الديــن عبداللــه ،رشح ابــن عقيل(،بــروت:
املكتبــة العرصيــة)1995 ،م ،ج ،1ص.202
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 45املرجع السابق نفسه ،،ج ،1ص.441

 46انظر :املرجع السابق نفسه ،ج ،1ص ،441ص.442

 47انظــر :فلفــل ،محمــد عبــدو ،الشــاذ عنــد أعــام النحــاة :تعليلــه
وتأويلــه واالســتدالل بــه ورده ،مرجــع ســابق ،ص.38
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األنصــاري ،ابــن هشــام ،مغنــي اللبيــب ،تحقيــق :محمــد محــي

 20انظــر :األنبــاري ،عبدالرحمــن ،منــأرسار العربيــة ،مرجــع ســابق،
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 21انظــر :امللــخ ،خميــس ،نظريــة التعليــل يف النحــو العــريب بــن

الدين عبدالحميد( ،بريوت :املكتبة العرصية) 1991م ،ج،2
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الكو يــت ،العــدد ،1املجلــد2007 ،36م ،ص ،99ص.100

انظر :السيوطي ،عبدالرحمن ،االقرتاح يف علم أصول النحو،
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يف نظرالنحــاة ورأي ابــن مضــاء يف ضــوء علــم اللغــة الحديــث،
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ص.110

(القاهــرة :عــامل الكتــب)1989 ،م ،ص ،120ص.121

السيوطي :عبدالرحمن ،االقرتاح يف علم أصول النحو ،مرجع

ســابق ،ص.59

 10انظر :املرجع السابق نفسه ،ص.60

 11انظر :ابن جني ،الخصائص ،مرجع سابق ،ج ،1ص.111

ص.113

القدمــاء واملحدثــن ،مرجــع ســابق ،ص.239

 22انظر:السيوطي ،عبد الرحمن ،همع الهوامع ،،ج.269 ،4
 23سيبويه ،أبو برش ،الكتاب ،امرجع سابق ،،ج ،4ص .483
 24املرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
 25املرجع السابق نفسه ،ج.481 ،4

 26انظر :املرجع السابق نفسه ،ج ،4ص.483

 27انظــر :األنبــاري ،عبدالرحمــن ،أرسار العربيــة ،مرجــع ســابق،
ص ،75ص.74

 28انظــر :األنبــاري ،عبدالرحمــن ،اإلنصــاف يف مســائل الخــاف،
مرجــع ســابق ،ج  ،1ص.341

 29انظــر :فلفــل ،محمــد عبــدو ،الشــاذ عنــد أعــام النحــاة ،تعليلــه
وتأويله واالستدالل به ورده( ،الرياض :مكتبة الرشد) 2005م،

 12انظر :املرجع السابق ،ج ،1ص113؛ والسيوطي ،عبدالرحمن،

ص.18

 13انظر :السيوطي ،عبدالرحمن ،االقرتاح يف علم أصول النحو،

مرجــع ســابق ،ج ،1ص.340

االقــراح يف علــم أصــول النحــو ،مرجــع ســابق ،ص.63
مرجــع ســابق ،ص.63

 14ملزيــد مــن التفاصيــل عــن نظريــة النحــو التوليــدي التحويــي
انظر :الســيد :صربي إبراهيم ،تشومســي :فكره اللغوي وآراء
النقــاد فيــه( ،االســكندرية ،دار املعرفــة الجامعيــة1989 ،م)

ص 121ومــا بعدهــا.

 15الســيوطي ،جــال الديــن عبدالرحمــن ،همــع الهوامــع ،تحقيــق:

42

يدحلاو ميدقلا نيب ةيوحنلا ةلعلا

 30انظــر :األنبــاري ،عبــد الرحمــن ،اإلنصــاف يف مســائل الخــاف،
 31سيبويه ،عمرو بن قنرب ،الكتاب ،مرجع سابق ،ج ،2ص.214

 32انظــر :األنبــاري ،عبدالرحمــن ،اإلنصــاف يف مســائل الخــاف،
مرجــع ســابق2 ،ج ،ص.646

 33انظر :املرجع السابق نفسه1 ،ج ،ص ،224ص.225

 34انظر :الو َّراق ،أبو الحسن محمد ،علل النحو ،تحقيق :محمود

األفعال مع حذف فاعلها ،مثل“ :مات زيد” ،و”سقط
الحائــط” ،و”رخــص الســعر” ،إذ يــرى النحــاة أن الفاعــل
قد ُعلم؛ ألن املوت والرخص ما يصح أن يفعلهام غري
الله تعاىل ،كام أن الحائط ليس له فعل يف الحقيقة،
فلم أُمن اللبس يف
وإمنا الفعل يف ذلك لله تعاىلَّ ،
تج إىل فاعل ،أما قولنا “رضب زيد
هذه األفعال ملْ ت َح ْ
عمــرا” ،لــو ُحــذف الفاعــل وأقمـ َ
ـت عمــرا مكانــه ومل تُغـرِّ
الفعــل مل يُعلَ ـ ْم أ َع ْم ـ ٌر فاعــل أم مفعــول؛ فلهــذا وجــب
41
تغيــر الفعــل لعــدم أمــن اللبس.
ومــن ذلــك أيضــا علــة دخــول التنويــن عــى األســاء
املعر بــة املرصوفــة ،فلــو مل يد خــل عليهــا التنو يــن
رف بغــر املتــرف الــذي يشــبه
اللتبــس االســم املتـ ِّ
الفعل ،فلم يكن بُ ٌّد من عالمة تفصل بينهام 42.وميكن
إدراج هــذا التعليــل تحــت مظهــر التحويــل بالزيــادة،
فجميــع األســاء املرصوفــة يدخلهــا التنويــن.

وقــد أشــار ابــن عقيــل إىل قضيــة أمــن اللبــس يف
ألفيتــه يف عــدد مــن املواضــع نحــو قولــه:
43
وال يجو ُز االبتدا بال َنكـرة مامل تُ ِف ْد :كعند ٍ
زيد منرة
44
وال يكو ُن اس ُم زمانٍ خربا عن جث ٍة ،وإن يُ ِف ْد فأخربا
لبس ُحذر.........45
وأخَّر املفعول إن ٌ
فيجــب تقديــم الفاعــل عــى املفعــول بــه إن خيــف
التباس أحدهام باآلخر ،ومل توجد قرينة توضّ ح الفاعل
مــن املفعــول ،مثــل قولهــم( :رضبتســلمى بــرى) ،أمــا
إذا ُوجــدت قرينــة جــاز تقديــم املفعــول عــى الفاعــل؛
إذ ال لبــس يف املعنــى ،نحــو قولهــم( :أكلــت الكمــرى
سلمى).46.
فالنحــاة اعتمــدوا يف بعــض األحيــان عــى أمــن
اللبــس ،ووضــوح املعنــى يف تعليــل مــامل يطَّــرد ،وهــذا
مــن مبــادئ التعليــل التــي ت ُربهــن علىأصالــة معرفتهــم
47
وظيفــة اللغــة الرئيســة ،وهــي اإلفــادة واإلفهــام.

املصادر واملراجع
ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان ،الخصائــص ،تحقيــق :محمــد النجــار،

محمــد الشــافعي ،يــروت :دار الكتــب العلميــة) 1998م.

ابــن عقيــل ،بهــاء الديــن عبداللــه ،رشح ابــن عقيل(،بــروت :املكتبــة

الكتب)2001م.

ابــن هشــام ،أبــو محمــد عبداللــه ،مغنــي اللبيــب ،تحقيــق :محمــد

ضوء علم اللغة الحديث( ،القاهرة :عامل الكتب).1989 ،

األنباري ،عبدالرحمن ،أرسار العربية( ،بريوت :دار الكتب العلمية)

واالســتدالل بــه ورده ،الريــاض :مكتبــة الرشــد) 2005

___اإلنصــاف يف مســائل الخــاف ،تحقيــق :محمــد محــي الديــن

واملحدثني( ،عامن :دار الرشوق)2000 ،م.

___ البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن ،علــق عليــه :بــركات يوســف،

(بــروت:دار الكتــب العلميــة) 2002م

(بــروت :دار الكتــاب العــريب).
العرصيــة)1995 ،م.

محــيالديــنعبدالحميــد(،بــروت:املكتبــةالعرصيــة)1991م،

1997م.

عبدالحميــد( ،بــروت :املكتبــة العرصيــة).1987 ،

(بــروت :دار األرقــم)،

حسان ،متام ،األصول(،القاهرة :عامل الكتب)2000 ،م.

ســيبو يه  ،أ بو بــر عمــرو  ،ا لكتــا ب  ،تحقيــق عبد ا لســام
ها رون  ( ،بــروت  :د ا ر ا لجيــل 1 9 9 2 ،م ) .

الســيوطي ،عبدالرحمــن ،االقــراح يف علــم أصــول النحــو ،تحقيــق:

____ همع الهوامع ،تحقيق :عبدالعال سامل مكرم (القاهرة :عامل
عيد ،محمد ،أصول النحو العريب يف نظرالنحاة ورأي ابن مضاء يف
فلفــل ،محمــد عبــدو ،الشــاذ عنــد أعــام النحــاة ،تعليلــه وتأويلــه
امللخ ،حسن خميس ،نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء
الــو َّراق ،أبــو الحســن محمــد ،علــل النحــو ،تحقيــق :محمــود نصــار،
الدوريات:

شــنوقة ،الســعيد“ ،يف العلــة وأصــول اللغــة والنحــو” ،مجلــة عــامل
الفكر ،املجلس الوطني للثقافة والفنون ،الكويت ،العدد،1

املجلــد2007 ،36م..
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ـب” ،وركَّبــوه مــع “ذا”
وأدغمــوه يف الثــاين ،فصــار “ َحـ َّ
فصــار مبنزلــة الكلمــة الواحــدة ،طلبــا للتخفيــف عــى مــا
27
جــرت بــه عادتهــم يف كالمهــم.
ويــرى الكوفيــون أن امليــم املشــددة يف “الله ـ َّم”
ليســت عوضــا مــن حــرف النــداء املحــذوف ،وأصــل
الرتكيــب” يــا اللـ ُه أُ َّمنــا بخــر” لكــن مل َّــا كَـ ُـر يف كالمهــم
حذفــوا بعــض الــكالم طلبــا للخفــة ،وبقيــت هــذه امليــم
املشددة من الرتكيب املحذوف ،والحذف يف كالم
العــرب طلبــا للخفــة كثــر ،مثــل قولهــم” أيـ ٍ
ـش” واألصــل
“أي يشء” و قولهــم “ ِعــم صباحــا” ،واألصــل “اِنعــم
28
صباحــا”.
التعليــل بكــرة االســتعامل :يســعى املتكلــم إىل
التخ ُّفــف يف كالمــه مــا أمكنــه ،وأكــر مــا يكــون هــذا
التَّخ ُّفــف يف املــادة اللغويــة التــي يكــر دورانهــا عــى
األلســنة؛ ألن كــرة اســتعاملها توضــح معناهــا لــدى
الســامع وتســتدعي تخفيفهــا لــدى املتحـ ِّدث 29 ،وقــد
أشــار النحــاة إىل ذلــك :مثــل تعليــل النحــاة ملبــارشة
حرف النداء املع َّرف بأل يف قولهم“ :يا اللهُ” بأن هذه
الكلمــة كـ ُـر اســتعاملها يف كالمهــم 30.وأشــار ســيبويه
إىل علــة حــذف اليــاء يف قولهــم“ :يــا ابــن أ ِّم ويــا ابــن
ع ـ ِّم” بقولــه“ :لكــرة هــذا يف كالمهــم” 31.ويــرى بعــض
النحــاة أن الســن التــي تدخــل عــى الفعــل املســتقبل
نحــو” ســأفعل “أصلهــا “ســوف” ثــم حذفــت وبقيــت
الســن ،وذلــك لكــرة اســتعاملها يف كالمهــم ،وجريهــا
عــى ألســنتهم ،وهــم غالبــا مــا يحذفــون بعــض أجــزاء
الكلمة لكرثة االستعامل ،نحو قولهم “ال أدرِ ،ومل ُ
يك”
واألصل “ال أدري ،ومل يكن”.32.كام علّل النحاة حذف
الــام مــن “لعــل” بكــرة االســتعامل ،ولهــذا تل َّعبــت
العــرب بهــذه الكلمــة 33.ومــن ذلــك أيضــا حــذف حــرف
الجــر مــن بعــض األفعــال التــي تتعـ ّدى بواســطة حــروف
ـت
الجــر ،مثــل :ك َّنيتــك أبــا عبــد اللــه ،وكِلْت ُــك و نصحـ ُ
زيــدا ،حذفــوا حــرف الجــر مــن هــذه األفعــال؛ لكرثتها يف
كالمهــم فاســتخفُّوها 34.فالنحــاة يــر ُّدون هــذه الرتاكيــب
40
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امل ُح َّولــة؛ طلبــا للتخفيــف إىل الرتاكيــب األصليــة،
التعليــل بأمــن اللبــس :مــن العلــل املهمــة يف
النحــو العــريب التعليــل بأمــن اللبــس ،فالغــرض األول
مــن الــكالم هــو اإلفهــام؛ لــذا اســتخدم النحــاة هــذا
التعليــل يف مواضــع مختلفــة ،و”أكــر القواعــد األصليــة
عــى اإلطــاق قاعــدة اإلفــادة ،أي قاعــدة أمــن اللبــس”
 35فــإذا مل تتحقــق الفائــدة فــا جملــة 36.مثــل :تعليــل
النحــاة رفــع املفعــول بــه ونصــب الفاعــل يف بعــض
املواضــع املســموعة عــن العــرب بفهــم املعنــى وعــدم
اإللبــاس كقولهــم“ :خـ َ
ر
ـرق الثـ ُ
ـوب املســا َر” و”ك ـ َ
ـاج الحج ـ َر” ،وقــول الشــاعر:
الزجـ ُ
ِ
بلغت
القنافذ ه َّدا ُجو َن قد
مثل
ُ
ُ
37
بلغت سوآتِه ْم ه َج ُر
نجرا َن أو
ْ
فــإن “الســوءات” هــي البالغــة .ولكــن اســتبدلت
بعالمــة الرفــع النصــب.
كــا ُســمع عــن العــرب نصــب الفاعــل واملفعــول،
كقــول الشــاعر:
قد ساملَ الح َّي ِ
ات منه القدما
األفْ ُعوا َن والشجا َع الشَّ ْجعام
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واألصــل أن يقــول :قــد ســامل الحيــاتُ  .وال يُقــاس
عــى يشء مــا ورد.39
فالــذي ج ـ َّوز تغيــر إعــراب الفاعــل واملفعــول يف
املواضــع الســابقة وضــوح املعنــى وعــدم اللبــس ،ومــن
املمكــن إدراج هــذا التغيــر تحــت التحويــل باالســتبدال
فالحــركات اإلعرابيــة تتبــادل بــن الفاعــل واملفعــول بــه.
ومــن ذلــك أيضــا تعليــل األنبــاري بنــاء (قبــل وبعــد) عىل
الضــم وليــس عــى الفتــح أو الكــر؛ بــأن النصــب والجــر
يدخلهام يف حال اإلعراب وال يدخلُهام الرفع ،فلو بُنيا
عــى الفتــح أو الكــر اللتبســت حركــة اإلعــراب بحركــة
البنــاء ،فبُنيــا عــى الضــم حتــى ال تلتبــس حركــة اإلعــراب
بالبنــاء 40.ومــن ذلــك عــدم البنــاء للمجهــول يف بعــض

حــن يقــدر الفريــق الثــاين أن أصــل الرتكيــب هــو“ :عــي
مســتقر عنــدك ،ومحمــد مســتقر يف الــدار” واســم
الفاعل مع الضمري ال يُك ِّون جملة ،فهذا الخالف يشري
إىل أن كل فريق يُعلِّل رأيه استنادا إىل التقدير العميق
الــذي يــراه مناســبا للرتكيــب الســطحي.
والخــاف بــن النحــاة يف نصــب املصــدر الــذي
ُحــذف عاملــه أو رف ِعــه ،مثــل :ويـ ٌـح لــه أو ويحــا لــه ،و ويـ ٌـل
لــه أو ويــا لــه ،فقــد ع ـ ّده بعــض النحــاة مــن املواضــع
التــي يجــب فيهــا حــذف الفعــل ،وج ـ َّوز بعــض النحــاة
18
فيــه الرفــع عــى االبتــداء.
وخــاف النحــاة يف عمــل (الت) ،فقــد ذهــب
الجمهــور مــن النحــاة إىل أنهــا تعمــل عمــل “ليــس”،
وذهــب األخفــش إىل أنهــا ال تعمــل شــيئا ،واالســم
الــذي بعدهــا إن كان مرفوعــا فهــو مبتــدأ ،وإن كان
منصوبــا فعــى إضــار فعــل 19.فالخــاف بــن النحــاة
يف تعليــل عمــل “الت” أو عــدم عملهــا هــو اختالفهــم
يف تقديــر البنيــة العميقــة للرتكيــب ،فالجمهــور يــرى أن
البنيــة العميقــة يف مثــل قولهــم“ :الت ســاع َة منــدم”
هــي“ :ليستالساع ُةســاعةَمندم” وطــرأ عليهــا تحويــل
باالســتبدال ،إذ حلَّــت”الت” محــل “ليــس” التفاقهــا
يف املعنى ،ويرى األخفش أن أصل الرتكيب يف حالة
الرفــع“ :الت ســاع ُة منــدم الســاعةُ” وطــرأ عليــه تحويــل
بالحــذف ،ف ُحــذف الخــر.
وأصــل الرتكيــب يف حالــة النصــب“ :والت أرى
ســاعة َ منــدمٍ ” وطــرأ عليــه تحويــل بالحــذف ،ف ُحــذف
الفعــل.
والتعليــل قــد ينتــج أحيانــا بســبب القاعــدة النحويــة
املبنيــة عــى اســتقراء غــر كامــل؛ مــن ذلــك تعليــل
النحــاة ملجــيء الحــال معرفــة يف بعــض العبــارات
املسموعة عن العرب ،مثل “أرسلها ال ِعراك” ،و”طلبته
جه ـ َدك وطاقتَــك”؛ إذ األصــل أن يكــون الحــال نكــرة،
فعلَّلُــوا هــذه العبــارات بــأن أصلهــا“ :أرســلها تعــرك”،
و”طلبتــه تجتهــد” ،والجملــة مــن الفعــل والفاعــل يف

موضــع الحــال ،كأنــك قلــت“ :أرســلها معرتكـةً ،وطلبتــه
20
مجته ـ ًدا”.
وقــد جــاء التعليــل يف النحــو العــريب مختلطــا
بأحــكام النحــو ،حتــى ميكــن القــول بــأن الحكــم النحــوي
ُولــد معلــا ،فحديــث النحــاة عــن األســاء املبنيــة مثــا
ال يخلــو مــن توضيــح علــة البنــاء ،وإن خــا مــن ذلــك فإنــه
ال يخلــو مــن اإلشــارة إىل أنهــا تعــرب إعرابــا محليــا؛ ألن
األصل يف األسامء اإلعراب والتأثر بالعوامل ،كام تربط
العلــل يف النحــو العــريب بــن أحــكام النحــو ونظرياتــه،
 21فعلــة الخفــة ربطــت بــن أحــكام نحويــة ونظريــة عــدم
االســتثقال ،وعلــة أمــن اللبــس ربطــت بــن أحــكام نحويــة
ونظريــة اإلفــادة .ونســوق بعــض األمثلــة لتوضيــح ذلــك:
التعليــل بطلــب التخفيــف :وهــي علــة تتصــل بطبــع
األخف إذا مل
العرب يف كالمهم ،إذ مييلون إىل اختيار
ّ
يكــن ُمخـاًّ بكالمهــم ،مــن ذلــك قــول النحــاة يف حــذف
(الــام) يف قولهــم (عــن زيــد) أنهــا ُحذفــت تخفيفــا،
ن لزيــد ،فلــا ُحــذف حــرف الجر ناب
وأصــل الــكالم “عـ ٌ
22
االســم منابــه.
يسـ ِـطيع أصلهــا يســتطيع
يــرى ســيبويه :أن كلمــة ْ
23
وعلــل حــذف التــاء بكرثتهــا
ـت مــن يتقــي ويتّســع ،وكانتــا تاءيــن؛
ومــن ذلــك تَقيـ ُ
وإمنــا دعاهــم إىل ذلــك حيــث كانتــا مــا كــر اســتعامله
24
يف كالمهــم
وقد أفرد سيبويه لهذه األمثلة بابا مستقال بعنوان:
“بــاب مــا كان شــاذا مــا خ ّففــوا عــى ألســنتهم ،وليــس
مبطَّــرد” ،25ومثَّــل لذلــك بقــول بعــض العــرب :الْطَ َجــع
يف اضْ طَ َجع ،إذ أبدلوا الالم مكان الضاد؛ كراهة التقاء
حرفــن ُمطْبقــن ،فأبدلــوا مكانهــا أقــرب الحــروف منهــا
26
يف املخــرج واالنحــراف.
كــا علَّــل النحــاة جعــل “ح َّبــذا” مبنزلــة الكلمــة
الوا حــدة بالتخفيــف؛ فاألصــل فيهــا “ َحبُــب ذا”
اجتمــع حرفــان متحــركان مــن جنــس واحــد ،فاســتثقلوا
اجتامعهــا متحركــن ،فحذفــوا حركــة الحــرف األول،
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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مــن حــرف النــداء.
والعلة النحوية هي إحدى ركائز القياس يف النحو
العربيحمــل غــر املنقــول عــى املنقــول إذا كان يف
معنــاه” ،9ولــه أربعــة أركان:
أصل :وهو املقيس عليه ،مثل :الفاعل.
وفرع :وهو املقيس ،مثل :نائب الفاعل.
وحكم :مثل :الرفع.
10
وعلة جامعة ،مثل :اإلسناد.
فنائــب الفاعــل ُرفــع بســبب حملــه عــى الفاعــل
لعلّــة اإلســناد فيهــا ،فاألصــل هــو الرتكيــب العميــق،
والفرع هو الرتكيب السطحي الذي طرأ عليه التحويل.
وللقياس ثالثة أقسام:
قيــاس األدىن :أن تكــون العلــة يف الفــرع أضعــف
منهــا يف األصــل ،أي حمــل الفــرع عــى األصــل .وذكــره
ابــن جنــي بقولــه“ :واعلــم أن العــرب تؤثــر مــن التجانــس
والتشابه وحمل الفرع عىل األصل ما إذا تأملته عرفت
منــه قــوة عنايتهــا بهــذا الشــأن” ،ورضب لذلــك مثــا
حملهم النصب عىل الج ِّر مع املؤنث السامل ،فقالوا:
ِ 11
ـت الهنـ ِ
ـدات) كــا قالــوا( :مــررت بالهنــدات).
(رضبـ ُ
قيــاس األوىل :هــو الــذي تكــون العلــة يف الفــرع
أقــوى منهــا يف األصــل ،مــن ذلــك حمــل األصــل عــى
الفــرع مثــل :إعــال املصــدر إلعــال فعلــه ،وتصحيحــه
12
لصحــة الفعــل ،مثــل :قمــت قيامــا ،وقاومــت ِقوامــا.
قيــاس املســاوي :ويسـ َّمى حمــل نظـرٍ عــى نظــر،
مثــل :حمــل نائــب الفاعــل عــى الفاعــل ،13وحــذف
فاعــل “أفعــل بــه” يف التعجــب حمــا عــى فعــل األمــر؛
الشــراكهام يف اللفــظ.
ومــا ســبق يتضــح أن فكــرة القيــاس يف النحــو
العــريب تقــوم عــى أصــل وفــرع ،فاألصــل هــو البنيــة
العميقــة ،والفــرع هــي البنيــة الســطحية التــي طــرأت
عليهــا التحو يــات
وتــرى الباحثــة أ َّن التعليــل أو التفســر هــو أحــد
مظاهر النظرية التوليدية التحويلية عند تشومسيك،14
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فهنــاك إجــراءان ،وهــا :التوليــد والتحويــل ،ثــم هنــاك
بعــد ذلــك نشــاط التفســر ،وميكــن أن تُجــرى تحويــات
من أجل تفسري القواعد ،كام فعل النحاة القدامى يف
مناقشــتهم فكــرة التعليــل ،فقــد علّلــوا لألحــكام اإلعرابية
بعلل ظاهرة ،وانعدام العلة الظاهرة يف بعض الحاالت
هــو الــذي ألجأهــم إىل تعليلهــا عــن طريــق التقديــر.
وأرى أن الخــاف بــن النحــاة يف تعليــل حكــم
نحــوي ميكــن أن يُع ـ ّد اختالفــا يف تقديرهــم البنيــة
العميقةللرتاكيــب ،فمثــا“ :مــا” النافيــة عاملــة عمــل
ليــس ،ترفــع االســم وتنصــب الخــر ،وعلَّــل النحــاة ذلــك
بتقدير بنية عميقة للجملة االسمية الداخلة عليها “ما”
مثل( :ما محمد أباك) ،بقولهم( :ليس محمد أباك)،
عىل حني علل الكوفيون بأن الرتكيب باق عىل أصله،
واملنصوب عىل إسقاط الباء ،فكأن أصل الرتكيب ما
15
محمــد بأبيــك ثــم حــذف حــرف الجــر فانتصب االســم.
والخــاف بــن النحــاة يف جــواز تقديــم معمــول اســم
الفعــل نحــو“ :عليــك ،ودونــك ،وعنــدك” ،ويف اإلغــراء
نحــو“ :زيــدا عليــك ،وبكــرا عنــدك ،فالكوفيــون يــرون أن
“زيــدا” منصــوب عــى اإلغــراء ،والعامــل فيــه “عليــك”،
والبرصيــون يــرون أنــه منصــوب بفعــل ُمق ـ َّدر16 ،فتقديــر
البنية العميقة للجملة عند الكوفيني“ :الزم زيدا” وطرأ
عليهــا تحويــل باالســتبدال ،إذ اســتبدل الفعــل بالجــار
واملجــرور “عليــك” .ثــم طــرأ عليهــا تحويــل بالتقديــم
والتأخــر.
والخالف بني النحاة يف الظرف والجار واملجرور،
إذ يــرى ســيبويه وجام عــة مــن النحو يــن أنهــا مــن
الجمــل ،ألنهــا يُق ـ َّدر معهــا فعــل ،بينــا يــرى بعــض
النحويــن أنهــا مــن املفــردات؛ ألنهــا يُق ـ َّدر معهــا
اســم17.فتقدير”عيل عنــدك ،محمــد يف الــدار” عنــد
ســيبويه“ :عــي اســتق َّر عنــدك ،ومحمــد اســتق َّر يف
الــدار” ،وطــرأ عــى الجملتــن تحويــل بالحــذف؛ إذ
ُحــذف الفعــل ،ومــن ث ـ ّم يــرى أنهــا مــن الجمــل بالنظــر
إىل الرتكيــب األصــل قبــل أن يطــرأ عليــه التحويــل ،عــى

العلة النحوية بني القدمي واحلديث
د.ابتهال محمد البار

جامعة امللك عبدالعزيز -جده

قام النحو العريب عىل محورين رئيسني ،هام :الوصف
ويثّــل الوصفاللغــوي وضــع القواعــد مــن
والتفســرُ ،
خالل استقراء نصوص االحتجاج املقبولة ،أما التفسري
فيقــوم بــه النحــوي باجتهــاده الفكــري والعقــي ليُعلّــل
القاعدة النحوية املـ ُـستنبطة من النصوص ،وقد أدرك
النحــاة القدامــى أبعــاد العلــة النحويــة ،يقــول ســيبويه:
“وليــس يشء مــا يضطــرون إليــه إال وهــم يُحاولــون بــه
وجهــا” ،1ويقــول ابــن جنــي“ :وهــذا أصــل يدعــو إىل
البحــث عــن علــل مــا اســتكرهوا عليــه ،نعــم ،ويأخــذ
بيدك إىل ما وراء ذلك؛ فتستيضء به ،وتستم ّد التنبه
عىل األسباب املطلوبات منه” ،2فمثال :تعليل النحاة
عمــل “إنَّ” وأخواتهــا بأنهــا أشــبهت الفعــل ،فمعنــى “إ ّن
ـتدركت ،ومعنــى
ـت ،ومعنــى “لك ـ َّن” :اسـ
ُ
وأ ّن” :ح َّققـ ُ
3
ـت .فعبــارة :إن
جيـ ُ
“ليــت” :متنيـ ُ
ـت ،ومعنــى “لعـ َّـل” :تر َّ
زيــدا مجتهــد ،أصلهــا :أؤكّــد اجتهــا َد زيـ ٍـد ،وعبــارة :ليــت
ـباب.
الشــباب عائــد ،أصلهــا :أمتنــى عــود َة الشـ ِ
ويهــدف التفســر أحيانــا إىل تعليــل مــا هــو خــارج
عــن القاعــدة ،مثــل تعليــل النحــاة الجمــع بــن حــرف
النــداء “يــا”و “األلــف والــام يف قولهــم“ :يــا الل ـهُ” بأنــه
جــاز يف هــذا االســم خاصــة؛ إذ كـ ُـر يف اســتعاملهم،
4
فخف عىل ألسنتهم ،فج َّوزوا فيه ما ال يجوز يف غريه.
َّ
ولعمليــة التعليــل ركنــان ،هــا :العلــة ،واملعلــول.
ومبا أن التعليل يُبـيِّ علة اإلعراب أو البناء ،فهو شامل
للنحــو العــريب بأكملــه؛ إذ التخــرج الكلمــة عــن اإلعــراب
أو البنــاء .وللتعليــل يف تعليــل املعــرب أو املبنــي
مرحلتــان ،األوىل :تُــبيِّ علــة اإلعــراب أو البنــاء مطلقــا،

والثانيــة :تُــبيِّ علــة اختصــاص املعــرب أو املبنــي مبــا
5
ـص بــه مــن عالمــة إعــراب أو بنــاء.
ا ُختـ ّ
ومــن أهــم األســس التــي بنــى عليهــا النحــاة الكثــر
مــن تعليالتهــم االســتناد إىل املعنــى ،فابــن هشــام يــرى
أن “أ َّول واجــب عــى املعــرب أن يفهــم معنــى مــا يعربــه
6
مفــردا أو مركبــا”
كــا بنــى النحــاة الكثــر مــن تعليالتهــم رجوعــا إىل
األصــول املقــدرة يف الرتاكيــب ،فقــد أدركــوا أن وراء
الرتكيب الظاهر تركيبا عميقا يتحدد عربه املعنى ،مع
وعيهــم للصلــة بــن الرتكيبــن ،فاإلعــراب املق ـ َّدر مثــا
يتَّصل بالرتكيب الظاهر ،وتفســر املعنى يعتمد عىل
تركيب مق ّدر باطني يختلف النحاة يف تص ّوره .فمنهج
التعليــل عنــد نحــاة العربيــة القدامــى جمــع التعليــل
باملعنى إىل التعليل بقوانني الرتكيب مع االســتعامل
الــذي يــكاد أن يكــون املقيــاس لتعليــل أغلــب الظواهــر
اللغويــة؛ ألنــه يرتبــط بواقــع اللغــة مثــل :تعليلهــم ظاهــرة
7
الرتخيــم والحــذف وغريهــا.
وتح ـ ّدث الســيوطي عــن أنــواع العلــل يف النحــو
8
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اللــون األســود الــذي يــردد بنســب كبــرة يف هــذه
الروايــة هــو لــون جــاء ليؤكــد خطــاب الرغبة/العشــق عــر
كتابات مستغامني الروائية ،وذلك ملا لهذا اللون من
داللــة عــى طغيــان القيــم األصليــة ،فاألســود هــو األصــل
لــكل لــون ،بدليــل أ َّن اللــه اخــرج النــاس مــن الظلــات
إىل النــور ،فكانــت الظلمــة اســبق انطولوجيـاً مــن النــور.
لقــد اســتحرضت الروائيــة يف تجربتهــا الــدالالت
اللونيــة املتناقضــة لهذيــن اللونــن ،فتعــددت الصــور
والقــراءة الســيميولوجية لهــا ،فتــارة يظهــران مبظهــر
التضــاد اللــوين ،وتــارة يف صــورة لونــن يكمــل احدهــا
اآلخــر.
لقــد أعطــت الروائيــة للــون داللــة مناقضــة ملــا هــو
شــائع يف الثقافــات اللونيــة ،فاألبيــض الــذي هــو رمــز
للصفــاء والفــرح ،يظهــر رمــزا ً للحــزن واألمل والفقــدان
والنهايات الغري متوقعة ،واألسود الذي هو رمز للحزن
والتشــاؤم والوحشــة ،يظهــر هنــا رمــزا ً للســكينة والراحــة،
وهكــذا أعطــت كثافــة دالليــة للونــن.
لقــد حاولــت الروائيــة أن تخلــق قي ـاً خالفيــة،
فأعــادت للرمــز اللــوين مؤوالتــه وخلعــت عليــه دالالت

جديــدة رشعنــت للســواد املنزلــة األوىل ،فلــم يكــن
يحمــل أيــة داللــة عــى الزهــد أو الحــزن.
لقــد كان للبيــاض هنــا داللــة لونيــة تســاوي الفــراغ،
فــكل مســاحة بيضــاء هــي مســاحة ميكــن اخرتاقهــا.
متيــز اللــون يف هــذه الروا يــة بالطا بــع الصــويف
الذي يعد الليل/السواد الحالة األصلية لألشياء ،فهو
ميقــات التجــي اإللهــي ولذلــك فقــد مثــل هــذا اللــون/
الزمــن الــذي يحلــو للروائيــة االنغــاس فيــه ،فالنهــار/
البيــاض كان لون ـاً فاضح ـاً أو قــل عنــه فائــض لــوين.
لقــد راعــت الروائيــة مســألة الوجــود اللــوين ،وشك ّــل
االختــزال اللــوين جدليــة تؤكــد الــراع الوجــودي مــن
خالل أيقونتي (اسود/ابيض) فالتعارض اللوين مل يكن
تعارضـاً كيفيـاً ،و إمنــا هــو تعــارض املتناقضــات الكمية.
فأصبــح الســواد بياض ـاً والبيــاض ســوادا ً ،والوجــود
تائهـاً بــا قيــود أو ضوابــط ،مثــل حالــة مــن الحركــة وعــدم
االســتقرار وهــو مــا أرادت الروائيــة التأكيــد عليــه مــن
خــال العنــوان الــذي خلعــت عليــه صفــة الفــوىض
فــكان “فــوىض الحــواس” فــوىض لإليحــاءات اللونيــة
املتضــادة.

املصادر واملراجع
•اقنعــة البيــاض :إبراهيــم محمــد ،مجلــة كتا بــات معــارصة،

الشيباين ،الدار العربية للعلوم نارشون ،منشورات االختالف

•تحليــل الخطــاب الــردي ،معالجــة تفكيكيــة ســيميائية لروايــة

•ســيمياء النــص األديب:أ نــور املرتجــي ،سلســلة البحــث

الجامعيــة ،الجزائــر

•الشكل والخطاب (مدخل تحلييل ظاهرايت) ،املركز الثقايف

ع1988 ،33م

زقــاق ا ملــدق :عبــد امللــك مرتــاض ،د يــوان املطبوعــات

ـ الجزائــر ،ط1431 ،1ه ـ ـ 2010

الســيميايئ ،إفريقيــا ا لــرق1987 ،م

•دينامية النص :محمد مفتاح ،الدار البيضاء ـ املغرب ،املركز

العريب ،ط1991 ،1م.

•ســطوة النهــار وســحر الليل(الفحولــة ومــا يوازيهــا يف التصــور

السالم هارون ،منشورات املجمع العلمي العريب ،ط3

•الســيمياء :بيــار غــرو ،ترجمة:أنطــوان أبــو ز يــد ،منشــورات

ـ القاهرة ،ط1997 ،2

•الســيمياء العامــة ـ أسســها ومفاهيمهــا ،عبــد القــادر فهيــم

الهيئــة املرصيــة العامــة للكتــاب1998 ،

الثقايف العريب

العريب):عبــد املجيــد جحفــة ،دار توبقــال للنــر ،ط1999 ،1

عو يــدات ،بــروت ،ط1984 ،1

•كتــاب الحيــوان :ابــو عثــان عمــر بــن بحــر الجاحــظ ،تحقيــق عبــد
•اللغــة واللــون :أحمــد مختــار عمــر ،عــامل الكتــب للنرش والتوزيع
•العنــوان وســيميوطيقا االتصــال األديب :محمــد فكــري الجــزار،

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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مألوف ،فكان البياض يتوعد بالنهايات غري املتوقعة،
وكل مســاحة بيضــاء ـ يف الحقيقــة أو حتــى عــى الــورق
ـ مل تكــن تنبــئ بخــر ،وضعــت أمــام القــارئ عالمــات
االرتياب ،وقد أملحت الروائية إىل ذلك منذ البدايات
األوىل حــن وصفــت الرجــل الــذي يرتــدي البيــاض ـ
الــذي تبــن فيــا بعــد انــه عبــد الحــق ـ فقالــت﴿ :بــدت
مــن الرجــل صاحــب القميــص األبيــض إشــارة مــن رأســه
كأنــه يودعنــي بهــا ،رافقتهــا نظــرة غائبــة تعــد بــيء
مــا﴾ ،33فــكان هاجــس الــوداع يرافــق اللــون األبيــض.
ثم أنها يف مشهد من مشاهد الحوار يف الرواية،
حــن ينتقــل الحديــث عــن اللــون األبيــض تصفــه بأنــه
﴿خدعــة األلــوان﴾ ،34ويف ذلــك إشــارة إىل يشء مــا.
لقــد كان للبيــاض هنــا داللــة لونيــة تســاوي الفــراغ،
فــكل مســاحة بيضــاء هــي مســاحة ميكــن اخرتاقهــا
﴿ كل صفحــة بيضــاء يف كتــاب ،هــي مســاحة مرسوقــة
مــن الحيــاة﴾.35
إ َّن مــا توعــد بــه البيــاض مــن الفجائــع كان قــد وقــع
فعـاً ،فالرجــل الــذي لبــس البيــاض باســتفزازية الفــرح ـ
عبــد الحــق ـ ميــوت يف نهايــة املطــاف ،فانتهــت الروايــة
باحتــال البيــاض ،فيجتمعــان معـاً ،هــي بثوبهــا األســود
مســتدرجة القــدر إىل لقــاء جديــد علّــه يكــون ،وعبــد
الحــق بالديكــور الرخامــي الشاســع البيــاض.
وهنا تظهر لعبة األلوان أو قل عنها خدعة األلوان،
كيــف تنصــل كل لــون مــن داللتــه متلبسـاً داللــة جديــدة
مل تكــن لــه ،لقــد أحســت الروائيــة بالفاجعــة اللونيــة،
بالســواد الــذي يعيــد لألصــل ،والبيــاض الــذي يُظهــر
تدليســه وزيفــه اللــوين ،فتتقابــل اإلطــراف وتتعــارض
املقامــات مؤسســة لرؤيــا اســترشاقية جدليــة ،وتقــف
الروائيــة داخــل حلبــة الــراع اللــوين.
فــكان عــامل البيــاض  /الضــوء هــو يف جوهــره نهايــة
املطــاف أو نهايــة السلســلة الظالمية/الســوداء التــي
بــدأت بهــا الروايــة.
ومــن هنــا متيــز اللــون يف هــذه الروايــة بالطابــع
34

الصــويف الــذي يعــد الليل/الســواد الحالــة األصليــة
لألشــياء ،فهــو ميقــات التجــي اإللهــي ولذلــك فقــد
مثــل هــذا اللون/الزمــن الــذي يحلــو للروائيــة االنغــاس
فيــه ،فالنهار/البيــاض كان لون ـاً فاضح ـاً أو قــل عنــه
فائــض لــوين.
لقــد راعــت الروائيــة مســألة الوجــود اللــوين ،وشك ّــل
االختــزال اللــوين جدليــة تؤكــد الــراع الوجــودي مــن
خالل أيقونتي (اسود/ابيض) فالتعارض اللوين مل يكن
تعارضـاً كيفيـاً ،و إمنــا هــو تعــارض املتناقضــات الكمية.
فأصبــح الســواد بياض ـاً والبيــاض ســوادا ً ،والوجــود
تائهـاً بــا قيــود أو ضوابــط ،مثــل حالــة مــن الحركــة وعــدم
االســتقرار وهــو مــا أرادت الروائيــة التأكيــد عليــه مــن
خــال العنــوان الــذي خلعــت عليــه صفــة الفــوىض
فــكان “فــوىض الحــواس” فــوىض لإليحــاءات اللونيــة
املتضــادة.
وأخــرا ً فنحــن نقــف مبهوريــن أمــام هــذا التوظيــف
الروايئ للونني املتضادين ،فهي تقع يف فوىض داللية
لونيــة يف محاولــة اكتشــاف ذاتهــا ،واكتشــاف عــامل آخــر
داخــل عــامل فــوىض اإليحــاءات اللونيــة.

الخامتة والنتائج

لقــد أســفر البحــث عــن عــدة نتائــج ميكــن إجاملهــا فيــا
يأيت:
يتخــذ للــون حضــورا ً روائيـاً غنيـاً بالــدالالت بوصفــه
عالمة لها حياتها النشطة داخل املجتمعات اللغوية،
وقــد تبينــت هــذه الحقيقــة اللونيــة يف رواية”فــوىض
الحــواس” فوجد نــا أ َّن للــون وظيفــة وجدانيــة أو
اجتامعية أو ميثولوجية اكتسبها هذا العمل اإلبداعي،
فا ســتعملت الروائيــة اللونــن “األبيــض ،األســود”
ووظفتهــا بطريقــة تعكــس مــايف داخــل الكاتبــة مــن
فيــض إبداعــي ،فارتبــط ذلــك لديهــا مبجــاالت إنســانية،
وقدمــت صــورا ً لونيــة غنيــة حتــى أصبــح لهذيــن اللونــن
قيمة داللية جديدة يف تجربتها الروائية.

ىضوف ةياور يف )دوسألاو ضيبألا( ةداضتملا ةينوللا ةنوقيألل ةيجولويميسلا ةلالدلا

اختــار فيهــا كل واحــد ،لونــه ومكانــه﴾ ،21وهــذا مــا ميكــن
أن نستنتجه من عدت نصوص وعىل نحو من الترصيح
تــارة ،أو التلويــح تــارة أخــرى ،كــا يف قولها﴿:رجــل مــن
حــر ،وامــرأة مــن ورق﴾ ،22وقولهــا﴿ :كنــت أنثــى القلــق،
أنثــى الــورق األبيــض﴾ ،23وقولهــا﴿:أ ْن تجلــس لتكتــب
يف مــكان علنــي ،كأنــك متــارس الحــب عــى وقــع أزيــز
رسير معدين ،وبإمكان الجميع أن يتابعوا عن بعد ،كل
أوضاعــك النفســية وتقلباتــك املزاجيــة ،أمــام ورقــة﴾،24
وقولها﴿:منــذ اللحظــة األوىل شــعرت بينــي وبــن هــذا
الدفــر ،ذبذبــات مــا ،تعــدين بكتابــة نــص جميــل ،عــى
هــذا الــورق األبيــض األملــس ،الــذي تضمــه مفاصــل
حديديــة ،ويغطيــه غــاف اســود المــع﴾.25
لقــد أعطــت الروائيــة للقــارئ كل اإلشــارات الدالــة
التــي توحــي لــه بــأ َّن اللــون األســود ماهــو إال صــورة رمزيــة
للرغبــة املتخيــل املتجســدة يف رجــل اســمه (هــو) ومــا
يثــره يف ذات البطلــة مــن إشــعارات أرضمهــا الســواد،
فعندمــا كانــت تصفــه منــذ الصفحــات األوىل ،كانــت
26
تلقــي عليــه ظــال الســواد فــ﴿هــو رجــل الوقــت ليـاً﴾
و﴿هو ســيد الوقت ليال ،ســيد املســتحيالت ،والحزن
العابــر لألمســيات ،واالنبهــار الدائــم بــأول ليــل﴾.27
ومــن ثــم ارتبــط هــذا اللــون بالرغبــة ،وكان األســود
يعطــي موعــدا دامئ ـاً باللقــاء ،فــكل لقــاء بينهــا كان
الســواد فيــه ســيد املوقــف ،حتــى أن العتمــة التــي
جمعتهــا يف أول لقــاء قــدر لهــا إن تكــون عتمــة مضيئــة
وإن كانت بعيدة عن ضجيج وصخب األضواء ،فكانت
هــذه العتمــة بدايــة ملــا ســيلغيه البيــاض فــور قدومــه.
فالســواد يف “فــوىض الحــواس” مل يكــن حــدادا ً،
بل إ َّن هذا اللون فارق داللته االجتامعية هنا ليكتسب
داللــة جديــدة ،أال وهــي إرادة الحيــاة ،فاللقــاء تــم يف
العتمــة ،مبالبــس ســوداء ،وقميــص اســود ،ونظــارات
ســوداء ،ود ّون كل ذلــك بحــر يف دفــر بغــاف اســود.
لقــد حاولــت الروائيــة أن تخلــق قي ـاً خالفيــة،
فأعــادت للرمــز اللــوين مؤوالتــه وخلعــت عليــه دالالت

جديــدة رشعنــت للســواد املنزلــة األوىل ،فلــم يكــن
يحمل أية داللة عىل الزهد أو الحزن ،وهذا ماينبئ عنه
قولهــا﴿ :لكننــي اعــرف لــك طريقــة يف ارتــداء األســود..
لكأنــه معــك لــون خلــق للفتنــة ال للزهــد﴾ ،28وقولهــا:
﴿ قبلــك مل ا َر رج ـاً يلبــس األســود يف هــذه املدينــة،
حتــى لــو كان ذلــك حــدادا ً﴾ ،29وقولهــا ﴿:وهــو ملــاذا
اختــار األســود؟
أ ليعطيني إشعارا ً واضحاً بكونه (هو)؟
أم ليأيت مطابقاً للون جئته فيه مصادفة ،واختارته
يل الحيــاة بنيــة التضليــل ،يك أعطيــه إشــعارا ً كاذب ـاً
بأننــي أنــا﴾.30
لقــد كان الســواد هنــا عالمــة ســيميولوجية حاولــت
الكاتبــة أن تضيــف إليهــا دالالت متعــددة لتصــل إىل أنــه
لــون الرغبــة ولــون الحــواس ،فهــذا اللــون مل يكــن ســوى
رغبــة داخليــة ،أنــه أعمــق األلــوان صدق ـاً ،رمبــا كانــت
الروائية قد بنت روايتها عليه يف قولها﴿ :فلحقت يف
لحظــة مــن فــوىض الحــواس ،بذلــك اللــون األســود﴾،31
لتخرجــه مــن محتــواه اللــوين الواقعــي إىل إحســاس أكــر
منــه لونـاً لتفاجــأ مبــا مل تكــن تتوقعــه.
فالسواد يف هذه الرواية مل يكن لون حداد أو عزاء،
بل كان لوناً ميتلئ بالحياة ،وحتى يف لحظة موت عبد
الحق فاألسود اليتحول إىل لون عزاء ،فالبطلة مل ترتدي
األســود حــدادا ً ،بــل جعلتــه مبثابــة اســتدراجاً للقــدر علــه
يرتــب لهــا موعــدا ً مــع ذلــك الــذي حســبته “هــو” مــادام
األســود كان لــون لقاؤهــا األول ،بــل انــه كان شــاهدا ً
عىل كل لقاء بينهام ،وهذا ما أفصحت عنه بقولها﴿ :
وضعــت عطــر ذلــك الرجــل نفســه ،الــذي بــدأت بــه هذه
القصة ،وارتديت ذلك الفستان األسود نفسه ...قطعاً
مل أكن ارتدي األســود حدادا ً﴾.32
وهكــذا تنصــل الســواد مــن دالالت الفجيعــة إىل
دالالت أخــرى مغايــرة لــه متام ـاً.
أمــا األبيــض فقــد كان يف الروايــة ميثــل زيــف لــوين
وأكذوبــة ،وأخــذ هــو اآلخــر بعــدا ً لوني ـاً مغايــرا ً ملــا هــو
جملة كرياال
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ذات الروائيــة تتجــاوز الواقــع إىل املطلــق.
فاأليقونة اللونية السوداء هي( :الليل ،عتمة الحرب،
عتمــة الليــل ،األســود ،الدفــر األســود ،حبهــا للــون
األسود ،الحرب ،نظارته السوداء ،املساء ،قميص اسود،
العتمــة األوىل ،مرتدي ـاً ســواده ،خــط كبــر اســود ،زي
اســود ،اللــون األســود ،عمــى األلــوان ،الفســتان األســود،
عتمــة األمســيات ،تخفــي ،مــزاج حــري ،غــاف اســود،
عمق ـاً ،أطفــأ ،رجــل مــن حــر ،الظــل ،عتمــة الحــواس،
ارتداء األسود ،رجل يلبس األسود ،ثوب اسود ،الدخان،
أغلــق ،مــاءة ســوداء ،لثــام اســود ،مغلقــة).
أمــا األيقونــة اللونيــة البيضــاء فهي(:حالــة ضوئيــة،
الــورق األبيــض ،والعــة تشــتعل ،يــيء املــكان ،النهــار،
ضــوءه ،امــرأة مــن ورق ،قميــص ابيــض ،أمــام ورقــة،
أوراق ،انارات صغرية ،بنطلون ابيض ،األبيض ،التقوى
بياض ـاً ،ثوبهــا وشــالها األبيــض ،أنثــى الــورق األبيــض،
جبته البيضاء ،ابيض شاسع ،البيوت البيضاء ،هامش
صغــر للبيــاض ،األضــواء ،البيــاض حــد أقــى).
وبعــد هــذا التحديــد للقرائــن كعالمــات مرتبطــة
مبوضوعهــا ســنحاول أن نحــدد مجالهــا ا لــداليل
السيميولوجي ،وإيحاءاتها الرمزية باإلحالة عىل الوقائع
التــي تتداولهــا الثقافــة الســائدة.
فاللون األســود الذي يرتدد بنســب كبرية يف هذه
الروايــة هــو لــون جــاء ليؤكــد خطــاب الرغبة/العشــق عــر
كتابات مستغامني الروائية ،وذلك ملا لهذا اللون من
داللــة عــى طغيــان القيــم األصليــة ،فاألســود هــو األصــل
لــكل لــون ،بدليــل أ َّن اللــه اخــرج النــاس مــن الظلــات
إىل النــور ،فكانــت الظلمــة اســبق انطولوجيـاً مــن النــور.
ويؤكــد الناقــد عبــد املجيــد جحفــة أن لألســود
داللة رمزية أنثوية ،وألجل ذلك جاءت أمكنة الشيطان
أمكنــة ليليــة معتمــة ،ألنــه الميــارس ســلطته يف واضحــة
النهــار بــل يرتقــب الغفلــة ،وغيــاب الرتكيــز النهــاري،18
وأخــذ يعطــي لهــذا اللــون داللــة مرتبطــة بأبعــاد أعمــق
حــن ذهــب إىل ارتبــاط هــذا اللــون بالبدايــات األوىل
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ألصــل الخليقــة﴿ فالخلــق يف البــدء كان أنثويـاً ،وبعــده
جــاء الخلــق الذكــوري الــذي دحــر منــوذج الخلــق األول
وســطر لــه دورا ً ثانوي ـاً﴾.19
لقد كان اللون األسود/الظلمة أفضل قناع تنكري
تسترت به الروائية من عني الرقابة والعقل ،أل َّن البياض/
النــور هــو ســلطان العقــل الــذي يهاجــم الســواد ،وهــذا
مايفــر لنــا ســبب كــون تجربــة العشــق ـ عــى مــر التأريــخ
ـ تجربــة رسيــة محجوبــة.
فاللون األسود كان يف تجربة مستغامني منزلة أوىل
بخالف اللون األبيض الذي كان مختبئاً خلف لونيته.
فاألبيــض وكــا هــو معــروف لــون مرتبــط بالفــرح
والســعادة ،وهــو لــون قريــب إىل الــراءة ،فض ـاً عــن
كونه عالمة عنرصية مســتبدة ،حني اســتأثر بقيم الطهر
والصفاء والنقاء متلبساً بذلك هوية مزيفة كاشفة عن
دنســه وزيفــه واســتبداده اللــوين.20
لقــد اســتحرضت الروائيــة يف تجربتهــا الــدالالت
اللونيــة املتناقضــة لهذيــن اللونــن ،فتعــددت الصــور
والقــراءة الســيميولوجية لهــا ،فتــارة يظهــران مبظهــر
التضــاد اللــوين ،وتــارة يف صــورة لونــن يكمــل احدهــا
اآلخــر.
كــا أنهــا تعطــي للــون داللــة مناقضــة ملــا هــو شــائع
يف الثقافــات اللونيــة ،فاألبيــض الــذي هــو رمــز للصفــاء
والفــرح ،يظهــر رمــزا ً للحــزن واألمل والفقــدان والنهايــات
الغــر متوقعــة ،واألســود الــذي هــو رمــز للحــزن والتشــاؤم
والوحشــة ،يظهــر يف الروايــة رمــزا ً للســكينة والراحــة،
وهكــذا أعطــت كثافــة دالليــة للونــن.
فاللــون األســود بطغيانــه اللــوين يعــد حــد أقــى
لتجربــة الوقــوف عــى تخــوم الــذات ،فالكتابــة تعطــي
لأللــوان حيويــة أو فوضويــة متحركــة.
البطــان يف الروايــة عبــارة عــن لونــن (األســود،
األبيــض) واجتامعهــا كان مــا دعــت إليــه املناســبة
القدريــة ،فاألســود رمــزا لونيـاً للرجــل ،واألبيــض رمــزا ً لونيا
للمــرأة ،وكان اللقــاء بينهــا مبثابــة ﴿رقعــة الشــطرنج،
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اللــون قــد تكــون شــكلية عــر االنطباعــات اإلدراكيــة التــي
ترتكها ،وداللية عرب إحالتها الواقعية ،ورسدية أو بالغية
تضمينية أو تداولية بوصفها خطاباً وسمة﴾.15ويف كل
األحــوال فــإ َّن األيقونــة اللونيــة هــي عالمــات دالــة وإ ْن
بــدت غامضــة مجــردة أو غــر واضحــة.
ويكتســب اللــون كأيقونــة رمزيــة داللتــه الجامليــة
وفاعليتــه الوظيفيــة مــن خــال الســياق الــذي يحــدد
داللــة اللــون بتفاعلــه مــع دالالت الكلــات املجــاورة لــه
يف ســياق النــص ،فاأليقونــة اللونيــة تعــاين دامئ ـاً مــن
عــدم االســتقرار عــى داللــة واحــدة ،فيصبــح الفضــاء
اللــوين هنــا عالمــة لغويــة ترتبــط مبــؤوالت متنوعــة توحــي
بأبعــاد رمزيــة كثيفــة بحســب مايقصــد إليــه صاحــب
النــص اإلبداعــي ،فيتعــدى بذلــك كونــه مجــرد فضــاء
لوين إىل موضوع داليل مشبع بأبعاد رمزية لها خلفية
فلســفية عميقــة.16
ومتلقــي األلــوان الب ـ َّد أن يســتعني بطاقــات اللغــة
وأبنيتها املتعددة وسياقات النص ومناسباته القتناص
مدلوالت دوال األلوان ،فاللون متغري حســب املنحى
النفــي واملجــال الرتكيبــي.
ومن منظور سيميولوجي يتخذ للون حضورا ً روائياً
غنياً بالدالالت بوصفه عالمة لها حياتها النشطة داخل
املجتمعات اللغوية.
ولــو حاولنــا تجليــة هــذه الحقيقــة اللونيــة يف
رواية”فوىض الحواس” لوجدنا أ َّن للون وظيفة وجدانية
أو اجتامعيــة أو ميثولوجيــة اكتســبها هــذا العمــل
اإلبداعــي ،فا ســتعملت الروائيــة اللونــن “األبيــض،
األسود” ووظفتهام بطريقة تعكس مايف داخل الكاتبة
مــن فيــض إبدا عــي ،فارتبــط ذ لــك لديهــا مبجــاالت
إنســانية ،وقدمــت صــورا ً لونيــة غنيــة حتــى أصبــح لهذين
اللونــن قيمــة دالليــة جديــدة يف تجربتهــا الروائيــة.
ســنحاول مــن خــال الدال لــة الســيميولوجية
إليقونتــي “األبيــض ،األســود” الوصــول لفهــم جدليــة
الــراع املشــهدي لديهــا ،وكذلــك نزوعهــا األبــدي

للعــوامل املطلقــة مــن خــال اتخــاذ الرمــز اللــوين قنــاة
للعبــور والســمو والتنصــل مــن واقعيــة الواقــع وظالميتــه.

ثالثاً :الداللة السيميولوجية لألبيض واألسود:

األبيــض واألســود لونــان متضــادان ،ارتبطــا مع ـاً فوظــف
اللــون األســود يف املناســبات الحزينــة ،واملواقــف غــر
املحبوبــة ،فيــا اســتأثر اللــون األبيــض باملناســبات
املفرحــة واملواقــف املحبوبــة لــدى اإلنســان.
ونحــن نقــر ذلــك مــع االخــذ بنظــر االعتبــار عــدم
اســتقرار الداللــة اللونيــة ،وإنهــا يف حالــة تغــر مســتمر.
أمــا ســبب اختيــار الروائيــة لهاذيــن اللونــن دون مــا
ســواهام فيمكــن أن نعــزوه إىل كونهــا ميثــان أصــل
الحقا ئــق اللونيــة ،فاأل لــوان كلهــا هــي مــن الســواد
والبيــاض بدليــل قــول الجاحــظ﴿ :وزعمــوا أ َّن اللــون
يف الحقيقــة إمنــا هــو البيــاض والســواد ،وحكمــوا يف
املقالــة األوىل بالقــوة للســواد عــى البيــاض ،إذ كانــت
األلــوان كلهــا كلــا اشــتدت قربــت مــن الســواد وبعــدت
مــن البيــاض ،فــا تــزال كذلــك حتــى تصــر ســوادا ً﴾.17
كام أ َّن للبياض والسواد وما يدخل ضمن داللتهام
اللونية (النور ،الظلمة)(،الوضوح ،الغموض)(،األمل،
اليأس)..هــي ألــوان تحمــل دالالت توحــي بالغمــوض
والفوىض وعىل اختالط األمور وعدم االستقرار ،وهذا
بالتــايل يــدل عــى الغمــوض الــذي ينتظــر مســتقبل
تلــك العالقــة التــي بــدأت يف العتمــة والظــام ،وبعــد
أن فوجئت البطلة بنهاية غري متوقعة أو أ َّن املفاجآت
غــر املعلنــة كانــت دومـاً هديــة يســوقها إليهــا القــدر.
وباســتعامل آليــة املنهــج اإلحصــايئ ،يشــر معــدل
تردد اللونني إىل هيمنة اللون (األســود) الذي يتقارب
مبعــدل  94مفــردة لونيــة ،فيــا يــأيت اللــون (األبيــض)
باملرتبة الثانية إذ إنه يتكرر بنسبة  42مفردة لونية ،األمر
الــذي يــدل عــى أ َّن الرمــز اللــوين مــن أهــم املقومــات
التــي تســتعملها الروائيــة يف تشــكيل املشــاهد يف
العمــل اإلبداعــي ،إضافــة إىل مــا تــدل عليــه إيحاءاتهــا
ومؤوالتهــا ومــا تســتحرضه مــن أبعــاد ســيميولوجية يف
جملة كرياال
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مــن انعــدام االتــزان أو إنهــا يف حالــة عتمــة دامئــة.
ورمبــا أرادت الروائيــة شــيئاً آخــر تحــاول إخفــاؤه
داخــل تركيبــة هــذا العنــوان ،فــإذا مــا تعمقنــا أكــر يف
داللتــه الســيميائية بعــد قراءتنــا للروايــة أو قبــل قراءتهــا،
نســتطيع أن نقــول إ َّن العنــوان كان يركــز عــى مســألة
العتمة والفوىض فكان العنوان بؤرة النص ككل بحيث
تتجــى مــن خاللــه كل الوحــدات املركزيــة التــي عملــت
عــى بنــاء النــص الــروايئ.
ويبقــى املتلقــي مأخــوذا ً تــأرسه الدهشــة أمــام هــذا
العنــوان ،يف محاولــة الكشــف عــن رس الغمــوض يف
الروايــة ﴿وعمليــة اإلدهــاش ال تعتمــد عــى العتمــة ،أل َّن
عتمتهــا مضيئــة ،وألنهــا تعتمــد عــى تفعيــل اإلضــاءة
واإلشــعاع ليتــرب متقطعاً...ألنــه تتحــول فيــه اللغــة
عن بعدها األول (املكتوب) إىل بعدها املتحرك﴾.10
فالعنــوان يحمــل وحــدات أسا ســية ترتكــز جلهــا
حــول حالــة الفــوىض والعتمــة ،وهــي تنــدرج ضمــن تلــك
الفــوىض بالرتتيــب :ألغــام الحــواس ،عتمــة الحــواس،
ألغــام الصمــت ،فــوىض الحــواس ،فــوىض املشــاعر.
لقــد أضحــى لهــذا العنــوان بعــدا ً أعمــق والســيام
إذا مــا حاولنــا أن نتلمــس أثــره مــن خــال النصــوص التــي
بدت فيها الروائية يف حالة فوىض ،وهي تتحدث عن
ثنائيــات متضــادة وتعرضهــا بأســلوب يوحــي بالتســاؤل
فتقــول﴿ :كيــف لنــا ان نعــرف وســط تلــك الثنائيــات
املضادة يف الحياة ،التي تتجاذبنا بني الوالدة واملوت،
والفــرح والحــزن ،واالنتصــارات والهزائــم ،واآلمــال و
الخيبــات ،والحــب والكراهيــة ،والوفــاء والخيانــات﴾.11
وقولهــا يف موضــع آخــر﴿ :تــرى تواطــأت معــه اللغــة
؟ أم العتمــة ؟ أم هــذا املــكان امللتبــس بــن الوهــم
والحقيقــة ،بــن الليــل والنهــار ،بــن الحلــم والواقــع ،بــن
األدب والحيــاة ﴾.12
وكل ذلــك مل يكــن خارج ـاً عــن داللــة العنــوان ومــا
يحملــه مــن أثــر يف ذات الروائيــة.
ولذا يبقى العنوان قراءة مفتوحة.
30

ثانياً :تأثري األلوان عىل اإلنسان:

اللــون هــو إحســاس يؤثــر يف العــن عــن طريــق الضــوء،
وهو ليس إحساساً مادياً ملوناً ،وال حتى نتيجة لتحليل
طيــف األلــوان ،بــل هــو إحســاس مرســل إىل العقــل عــن
طريــق رؤيــة يشء ملــون ومــيء.
فاللــون مــن مكونــات اإلطــار الطبيعــي لحياتنــا،
لــذا لفــت تأثــره انتبــاه العلــاء الباحثــن يف شــؤون
الطبيعــة املحيطــة ،ومــا تعكســه عــى حياتنــا مــن أثــر
وتأثــر جســمي ونفــي.
ولذلــك فقــد تنبــه اإلنســان إىل األلــوان املوجــودة
يف بيئتــه املحيطــة وعقــد معهــا عالقــات متنوعــة،
ووضع لها ألفاظا تدل عليها ومتيزها عن غريها ،وتط ّور
معجمــه اللــوين ومنــا نتيجــة لتطــور إدراكــه مــن ناحيــة
والختــاف مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه مــن ناحية أخرى.
لقد اكتسبت األلوان وألفاظها إىل جانب دالالتها
الحقيقيــة دالالت اجتامعيــة ونفســية نتيجــة ملــا ميلكــه
اللون ذاته من قدرات تأثريية ،وما يحمله من إيحاءات
13
معينة تؤثر عىل انفعاالت اإلنســان وعواطفه
كام أ َّن لأللوان القدرة عىل إحداث تأثريات نفسية
عــى اإلنســان ،فــإ َّن لديهــا القــدرة عــى الكشــف عــن
شــخصيته ،ملــا لــكل منهــا مــن ارتبــاط مبفهومــات معينة،
وملــا ميتلكــه اللــون مــن دالالت وإيحــاءات خاصــة تعــارف
عليها املجتمع أو عقدها اإلنسان بينه وبني تلك األلوان.
وألهميــة اللــون يف النشــاط الحيــوي اإلنســاين
عرفــت دراســة ســيميائية األلــوان يف العــر الحديــث
قفــزة كبــرة ،ورواج ـاً واســعاً يف الدراســات الغربيــة،
وتتبــع الســيميائيون طبيعــة هــذه األلــوان ،واكتشــفوا
يف تحليالتهــم أبعــادا ً نفســية أكــر عمق ـاً ،دونــوا عليهــا
مالحظاتهــم.
وتوصل السيميائيون إىل أ َّن ﴿داللة اللون ال تقف
عند حدود االستعامل السنني ،بل إنها كثريا ً ما تتحول
إىل نشــاط ادرايك ومعريف ،ورمزي ،تتجىل من خالل
التلفظــات االيقونيــة للــون﴾ ،14ومــن ثــم فــإ َّن ﴿عالقــات

ىضوف ةياور يف )دوسألاو ضيبألا( ةداضتملا ةينوللا ةنوقيألل ةيجولويميسلا ةلالدلا

يف محاولــة املزاوجــة بــن “البنيويــة” و”االجتامعيــة”
يف تركيبــة منهجيــة واحــدة ،نظــرا ً أل َّن البنيويــة وحدهــا ال
تغدو نزعة بالنسبة لحقل السيميائيات التي امتزجت
بعلــم الداللــة ،بعــد أن تبــن قصــور الســيميولوجيا عــن
إدراك الداللــة مــا دامــت تضــع اهتاممهــا للعالقــة بــن
الــدال واملدلــول.6
وقد اعتمدنا يف مقاربتنا لرواية “فوىض الحواس”
اإلجراء السيميولوجي ،وذلك بتوخي السعة والشمولية
الكافيتني ملنح هذه املقاربة الكثافة الداللية الالزمة،
ولهــذا مل نلتــزم مبــا يــر عليــه غرميــاس وأتباعــه عــى
ترسيخه ،وهو العمل بالقراءة األحادية التي تنتهي إىل
عــزل النــص ومــن ثــم غلقــه وموتــه.
ونظرا ً ملا تحفل به التجربة الكتابية عند مستغامني
مــن صــور لونيــة غنيــة وهــي إحــدى املالمــح الكــرى
التــي متيــز أســلوبها ،فإننــا ســنحاول مــن خــال الداللــة
الســيمولوجية لاليقونتــن اللونيتــن (األبيــض واألســود)
عــر وا حــدة مــن أشــهر رواياتهــا “ فــوىض الحــواس”
الوصــول إىل فهــم جدليــة الــراع املشــهدي /اللــوين
لديهــا ،لــي تتكشــف أمامنــا مــا تــدل عليهــا إيحاءاتهــا
ومؤوالتهــا ومــا تســتحرضه مــن أبعــاد فلســفية ظاهراتيــة
يف ذات املبدعــة تتجــاوز الواقــع إىل املطلــق.
ولهذا يلح علينا هذا التساؤل:
كيــف يســتطيع اللــون أن يصبــح عنــرا ً ضمــن نســق
رمــزي يتكثــف وســط فــوىض الحــواس؟

أوال :سيمياء العنوان:

إ َّن العناويــن عبــارة عــن عالمــات ســيميوطيقية تقــوم
بوظيفــة االحتــواء ملدلــول النــص ،كــا أنهــا ـ يف الوقــت
نفســه ـ تــؤدي وظيفــة تناصيــة ،لــذا فــإ َّن الظفــر مبغــزى
العنــوان هــو أول الحيــل التكتيكيــة لفهــم النــص ،فهــو
الــذي يــزود القــارئ بــزاد مثــن لتفكيــك النــص وكشــف
خبايــاه ،كــا أنــه يقــدم معونــة كــرى لضبــط انســجام
النص وفهم ما غمض منه ،إذ هو املحور الذي يتوالد
و يتنامــى ،ويعيــد إنتــاج نفســه ،وهــو الــذي يحــدد هويــة

الخطاب ،فهو مبثابة الرأس للجســد ،واألســاس الذي
يقــام عليــه العمــران إن صحــت املشــابهة.7
فالعنــوان رضورة لــكل نــص ،ألنــه البوابــة املفتوحــة
لفهــم مــا يخبئــه ،وانطالق ـاً مــن هــذه األهميــة يعرفــه
محمــد فكــري الجــزار فيقول﴿:العنــوان ليــس مجــرد
حليــة لفظيــة تزيــن النــص ،إمنــا هــو أول جملــة نقــرأ فيــه،
فرتكيبــه يكشــف لنــا عــن رس النــص أو ميهــد لنــا الطريــق
الكتشــافه ،إذ أ َّن البنيــة اللغويــة تحيــل بالــرورة إىل
يشء مــا ،إ َّن العنــوان باعتبــاره قصــدا ً للمرســل يؤســس
أوالً لعالقة العنوان بخارجه سواء كان هذا الخارج واقعاً
اجتامعيـاً عامـاً ،أو ســيكولوجياً ،وثانيـاً لعالقــة العنــوان
ليــس بالعمــل فحســب بــل مبقاصــد املرســل يف عملــه
أيضــا ،فالعنــوان يــدل مبظهــره اللغــوي مــن الصــوت إىل
الداللــة عــى وضعيــة لغويــة شــديدة االفتقــار ،إذ ال
يتجــاوز حــدود الجملــة إال نــادرا ً ،وغالبـاً ينجــح يف إقامــة
اتصــال نوعــي بــن املرســل واملســتقبل﴾.8
ويلــح عبــد العزيــز مرتــاض عــى رضورة أن يكــون
العنــوان صــورة عاكســة ملــا يحويــه النــص حام ـاً يف
طياتــه الفكــرة الجوهريــة التــي تبنــى عليهــا ،فــأي عنــوان
ألي كتــاب يكــون عبــارة صغــرة تعكــس عــادة كل عــامل
النــص املعقــد الشاســع األطــراف.9
وعنــوان الروايــة التــي بــن أيدينــا صيــغ مــن كلمتــن
“فــوىض الحــواس” وبهــذا فــإ َّن العنــوان كوحــدة دالليــة
يف هــذه الروايــة يوحــي بــدالالت تتمركــز حــول عنــوان
الروايــة ،فالحــواس يف حالــة فــوىض وعــدم اســتقرار
وعــدم انتظــام ،فهــي يف حركــة دامئــة.
وعند التمعن فيه أكرث ،نفهم مبارشة املعنى العام
الذي تتضمنه الرواية ،والذي ميكن اســتقراؤه أيضاً من
الدالالت املختلفة كالناحية الرتكيبية والناحية الرصفية
للكلمتــن ،فقــد اســتعملت الروائيــة لفظــة “الحــواس”
بصيغة الجمع للتعميم ،ومل تطلق هذه الفوىض عىل
حاســة واحــدة ،بــل شــملت الفــوىض الحــواس جميع ـاً
بعيــدا عــن التعيــن ،فــكل الحــواس غــر مســتقرة وتعــاين
جملة كرياال
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الداللة ال�سيميولوجية للأيقونة اللونية املت�ضادة
(الأبي�ض والأ�سود) يف رواية فو�ضى احلوا�س
هدى صالح رشيد التكريتي
تكريت ،العراق

توطئة

لست ارتدي األسود إلغواء الحضور
ُ
بَل أرتديه دامئاً ألنه أصدق ما رأيت

يعنــى البحــث الســيميايئ بدراســة أســاليب التواصــل
واألدوات املســتخدمة للتأثــر يف املتلقــي قصــد
إقناعــه أو حثــه ،أي أ َّن موضــوع الســيمياء هــو التواصــل
بــكل أشــكاله ومظاهــره ،ومــن هنــا ينفتــح البحــث عــى
الوظائــف ألطــراف اإلشــارة التواصليــة ،وميتــد ليتنــاول
أنســاق منهجيــة أخــرى.
وملــا كانــت العالمــة ـ بــكل أشــكالها ـ يف ابســط
مفاهيمهــا متثــل ﴿اإلشــارة الدالــة عــى إرادة إيصــال
1
معنــى﴾1
لــذا فــإ َّن الخصوصيــة التواصليــة يف اإلبداعــي
األديب تتمحــور يف قدرتــه عــى إ فــراغ العالقــة بــن
العالمــة باملوضــوع مــن أيــة قيمــة وجوديــة ،2واملهــم
استجالء هذه الحقيقة السيميائية عند املقاربة ضمن
بعــد مفاهيمــي نســقي لســر أغــوار منطــق التضايفــات
التــي ميليهــا اإلبــداع عــى شــبكة العالمــات.
إذن ال يتــأىت تصحيــح مســار الدراســة املوضوعيــة
لإلبــداع الفنــي وحســب رأي جــان ماكــرو فســي ،إالَّ
باســتكناه حقيقتــه الســيميائية التــي تقــوم أساسـاً عــى
وظيفتي االستقاللية والتوصيل ،فاإلبداع مرتهن وجوده
بوجود وسيط توصييل بني املبدع والجمهور من شأنه
أن ميثــل جوهــر اإلبــداع ضمــن عــامل محســوس محفــز
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لــإدراك تجســده العالمــة يف تقابلهــا مــع املعنــى
3
الناشــئ عــن الوعــي الجامعــي
ومــن هنــا ســعينا إىل اســتجالء مفاهيــم ســيميائية
العالمة اللونية املتضادة (األسود ،األبيض) يف الكتابة
اإلبداعيــة ،فــكان اختيارنــا لروايــة (فــوىض الحــواس)
لنكتشــف عم ـاً إبداعي ـاً مليئ ـاً بعــوامل االتصــاالت
واملشــاعر الباطنيــة والخارجيــة ،و﴿لنجــرب مع ـاً كيــف
نــراءى ،كيــف نكتشــف هــذا العــامل األكــر املنطــوي
فينــا ،الحــارض الغائــب يف ذات اآلن ،ذلــك االحتــايل
الالمــريئ ،أو ذلــك الالمنظــور مــن الواضــح ،أو ذاك...
4
العمــق املرفــوع﴾
فكانــت لغــة ا لــرد املســتغامني لغــة إبداعيــة
ديناميــة كشــفت الفــوىض الحواســية وثنائيــة اللونــن
(األبيــض واألســود) عــن تداخــل اإلحســاس باإلبــداع،
فوظفتهــا توظيف ـاً انزياحي ـاً خــرج بهــا إىل مدلــوالت
أخــرى سنكتشــفها يف ظــل دراســة ســيميولوجية.
ويف محاولــة منــا لخلــق تركيبــة منهجيــة تتموقــع
ضمــن اإلطــار الســيميولوجي ،فإننــا مل نلتــزم بقــراءة
تحليليــة يف مســتوى واحــد ،مــن اجــل إثــراء الفضــاء
النــي بغيــة إشــباع املفهــوم التشــاكيل أو كــا يســميه
أ.د .غرميــاس بـ(اإليزوتوبيــا) والــذي يــرى رضورة إخضــاع
التحليــل الســيميايئ للنصــوص لقــراءة موحــدة مســؤولة
عــن تحديــد البنيــات البســيطة للمعنــى.5
ولهــذا جــاء مســعانا عــر هــذه املقاربــة ،محاولــة
الصطنــاع القــراءة املركبــة باعتــاد الرتكيــب املنهجــي،

ىضوف ةياور يف )دوسألاو ضيبألا(  ةداضتملا ةينوللا ةنوقيألل ةيجولويميسلا ةلالدلا

•همفــري ،روبــرت ( :)1975تيــار الوعــي يف الروايــة الحديثــة (دار
املعــارف ،مرص)

رابعاً :املجالت

•أحمــد صــرة :مقــال جوانــب مــن شــعرية الروايــة (مجلــة فصــول،
مجلــد  ،15عــدد )1997 ،4

•أسامة الشيشيني  :اإلبداع بني الذات والواقع يف روايت بعدما

تسقط أوراق التوت – وأمي ..إليك السالم (مجلة كلية اللغة

العربية بإتياى البارود ،العدد )2012 ،25

• جابر عصفور :دور الرواية الريادي (مجلة فصول ،شتاء )1993

•حامد أبو أحمد :بيت الياسمني ،الواقع وتجليات الحداثة يف
الوراية (مجلة العريب الكويتي ،إبريل )1989

•حلمــي القا عــود :مالمــح الرؤ يــة والفــن يف روا يــة ( شــمس
الخريــف)( :مجلــة كليــة اآلداب ،جامعــة طنطــا ،العــدد ،2

)1997

•عــوين صبحــي الفاعــوري :مؤنــس الــرزاز :الرجــل الــذي مل يرحــل،
أحيــاء يف البحــر امليــت منوذجــا (املجلــة الثقافيــة ،عــدد ،56

عــان)2002 ،

•خامساً :الرسائل العلمية

•أسامة الشيشينى :تطور بنية النص الرسدي يف الرواية العربية
املعــارصة (رســالة دكتــوراه ،كليــة اللغــة العربية بإيثاى البــارود،

)2011

•خالد البلتاجي :البرت الرسدي (كلية درا العلوم بالفيوم )2009
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•نور ،حسن ( :)1991بني النهر والجبل (الهيئة املرصية العامة

الحديث يف مرص (ط ،2دار املعارف).

•الســيد ،رجــب ســعيد ( :)1999عزيــز طــه (الهيئــة املرصيــة

تســاؤالت ونهايــة منفتحــة ،كتابــات معــارصة ،م ،7عــدد .)25

•قوابعــة ،ســليامن ( :)1979شــجرة األركان (جمعيــة عــال

العامــة).

•إبراهيــم ،صنــع اللــه ( :)1992ذات (القاهــرة ،دار املســتقبل

للنــر ،الــدار البيضــاء ،ط.)2

•إبراهيــم ،صنــع اللــه ( :)1993تلــك الرائحــة (ط ،2القاهــرة ،دار

العــريب ،الــدار البيضاء)

•منيــف ،عبدالرحمــن ( :)1992املنبــت (املؤسســة العربيــة

(الهيئة املرصية العامة)

•منيــف ،عبدالرحمــن ( :)2004رشق املتوســط (الهيئــة العامــة

إحســان عبدالقــدوس (الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ،كتابــات

• منيــف ،عبدالرحمــن ( :)1989باديــة الظلــات (املؤسســة

•نــور الديــن ،صــدوق ( :)1994بنــاء افتتاحيــة الروايــة (دار الحــوار

•الصــاوي ،عبداملنعــم ( :)2007ليــى ..ليــى وال مجنــون

•فضــل ،صــاح :رسديــات الروايــة العربيــة املعــارصة (املجلــس

•هال ،غالب ( :)2003الضحك (األعامل الروائية الكاملة ،ط،3

•فضل ،صالح ( :)1995شفرات ا لنص (دار الفكر ،ط)1

•زفزاف ،محمد :بيضة الديك (ط ،1املغرب ،د.ت).

العامــة للكتاب)

للكتاب ،القاهرة).
العامــة للكتــاب).

املطا بــع التعاونيــة ،عــان).
العــريب ،ط.)1
املســتقبل).

للدراســات والنــر ،بــروت ،ط.)4
لقصــور الثقافــة ،ط.)3

العربيــة للدراســات والنــر ،ط ،1بــروت).

(عامليــة للنــر واإلعــان ،القا هــرة ،ط.)2
أزمنة للنرش والتوزيع ،عامن).

•بــن جمعــه ،بوشوشــة :روايــة (دينــا) ملحمــود طرشــونة (بدايــة
•ســارتر ،جــان بــول ( :)2000مــا األدب ( د.ط ،الهيئــة املرصيــة
• جينيــت ،جــرار ( :)1986مدخــل لعلــم النــص (دار توبقــال
•بحراوي ،حســن ( :)1990بنية الشــكل الروايئ (املركز الثقايف
•السيد ،السيد نرص الدين ( :)1998إطالالت عىل الزمن اآليت
•الجيــار ،رشيــف ( :)2005التداخــل الثقــايف يف رسديــات
نقديــة ،عــدد .)155

للنــر ،الالذقيــة ،ط)1

األعــى للثقافــة)

•وادى ،طه ( :)1989دراسات يف نقد الرواية (الهيئة املرصية

•عبدالله ،محمد عبدالحليم ( :)1966البيت الصامت (مكتبة

•عثــان ،عبدالفتــاح :بنــاء الروايــة (مكتبــة الشــباب ،القاهــرة،

•العمــري ،محمــد عبدالســام :صمــت الرمــل(ط ،1دار الهــال،

•أبو زيد ،عبداملنعم ( :)2003الصورة الروائية (ط ،1دار العلم)

•العــري ،محمــد ( :)2001تفاحــة الصحــراء (مركــز الحضــارة

(مكتبــة لبنــان ،دار النهــار ،ط)1

•قنديــل ،محمد املنــى ( :)1987بيــع نفــس برشيــة (روايــات

الجديدة ،بريوت ،ط)3

•الكيالين ،نجيب ( :)1975الذين يحرتقون (مؤسسة الرسالة،

املتعدد يــن (دار ا بــن رشــد ،بــروت)

نرص)

فرباير).

العربيــة ،ط ،1القاهــرة).
الهــال ،القاهــرة).

بريوت ،ط.)1

•الرشيف ،هبة ( :)2008أمي ..إليك السالم (مكتبة األندلس،
شبيبة الكوم).

ثانياً :املراجع

•الهواري ،أحمد إبراهيم ( :)1983نقد الرواية يف األدب العريب
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رلا يدرسلا صنلا يف تافتلالا

د.ت)

•زيتــوين ،لطيــف ( :)2002معجــم مصطلحــات نقــد الروا يــة
•األدهم ،محمد ( :)1986تحليل الخطاب الرسدي (دار اآلفاق
•بــرادة ،محمــد ( :)1981الروا يــة أفقــا للشــكل والخطــاب
•هالل ،محمد غنيمي :الرومانتيكية (مكتبة نهضة مرص)

ثالثاً :الكتب املرتجمة

•جــان ستار ونيســي (  :)1976النقــد واألدب (دمشــق،
منشــورات وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي) ترجمــة د .بــدر

الد يــن قا ســم.

مكانــة بــارزة بــن ألــوان الفــن القصــي ،فتغــرت وتغــر
النظــر إليهــا ،فبعــد” أن كانــت الروايــات تتــى ملجــرد
اإلعجــاب ببطــل ،أو االســتغراب مــن حــادث صــارت
مــن أكــر وســائل التهذيــب ،وأصبــح الغــرض منهــا ومــن
تأليفهــا إمــا متثيــل الفضائــل عــى كيفيــة تقــرب مــن
الحقيقة بقدر اإلمكان ،وتوقيفها عىل أسلوب يؤثر يف
ذهــن القــارئ وقلبــه معــا ،أو بســط أخــاق بعــض األمــم
78
يف عــر مــن العصــور”.

الخامتة

ى بفضلــه ،فأمتمــت هــذه
الحمــد للــه الــذي أنعــم ع ـ ّ
الدراسة ،التي كانت حول ظاهرة مل يهتم بها الدارسون
لهــذا الفــن اإلبداعــي الــري ،أال وهــي ظاهــرة االلتفــات.
وقــد اتضــح لدينــا أن ذلــك التطــور يف البنــاء الفنــي
للرواية كان أمرا ًطبعيا ،وذلك لتطور املجتمع ومعطيات
العــر الثقافيــة وغريهــا فــكان عــى النقــد تتبــع ذلــك
التطــور ،إلرســاء كل مــا هــو جديــد عــى الفــن الــروايئ.
وال شــك يف ان الفــن الــروايئ قــد مــر مبراحــل عــدة
حتــى اكتمــل فينــا وأضحــى “ قــادرا عــى ا ســتيعاب
الــراث ،والتقنيــات الرسديــة الحديثــة يف توظيــف تــام
للواقــع املعــارص ،مبــا يجــري فيــه مــن تفاعــات ثقافيــة،
وأيديولوجيــة واجتامعيــة هائلــة “.79
ومل تقــف الدراســات حول هذا الفــن عنــد دراســة
التغريات االجتامعية فحسب ،بل اتخذ الكتاب ذلك
الفــن “طريقــا مغايــرا ً ،فوقفــوا أمــام النــص الــروايئ مــن
حيــث اســتقراء تقنياتــه الفنيــة ،ومــدى توظيفهــا إلنتــاج
الرؤيــة والداللــة”.80

كام برز لنا أن الكتاب قد اهتموا بكل ما هو جديد
إلفادة الحدث؛ إذ ُمنح النص الروايئ الحيوية ،فاشتد
تعلق املتلقي بهذا الفن املرن يف طابعه الفني.
والدراسة ترى أن العمل الروايئ يعتمد عىل أمرين:
األول :عامل خارجي يهتم بالبناء الفني.
اآلخر :عامل داخيل يعتني بالنواحي النفسية
واملبــدع يجعــل مــن األمريــن عملــه الــروايئ ،فضــا
عــن االتجــاه الفكــري لفنــه الــروايئ.
ونجــح الكتــاب يف اســتخدام الصــورة؛ إذ وظفوهــا
توظيــف رســم أدق املشــاعر يف النفــس البرشيــة ،كــا
كانــت لغتهــم يف ذلــك التصويــر مليئــا باإليحــاءات
والشــاعرية.
وجــاء االلتفــات يف الدراســة عــر آليــات متنوعــة،
و هــي االســرجاع ،املنو لــوج الدا خــي ،الحلــم،
الوصف ،التنــاص ،الــراوي ،الرســائل) ،وقــد تجســدت
اللغــة الشــاعرية املضمنــة لكثــر مــن اإليحــاءات ،وكــذا
اللغــة التأثر يــة التــي أضفــت عــى الحــدث جــاال
ورونقـاً وظهــر ذلــك يف املنولــوج الداخــي ،كــا بــرزت
التعبــرات املعــرة عــن الرصاعــات الداخليــة مــن خــال
اهتــام الكتــاب بالجانــب النفــي ووجــدت الدراســة
ذلــك متوافــر يف االســرجاع.
والدراسة ترى أن الفن الروايئ سيظل متجددا يف
آلياتــه الفنيــة وعــى الدراســن والنقــاد متابعــة األعــال
الروائيــة إلظهــار كل مــا هــو جديــد هــذا اإلبــداع الــري
الــذي يعتمــد عــى مرجعيــة الثقافــة ،إذ إن الكاتــب
مــن خاللهــا يســتطيع تجســيد القيــم التــي متثــل إبــداع
اإلنســان وقيمــه.

أوالً :املصادر
•عبداملجيد ،إبراهيم ( :)1993قناديل البحر (ط ،1دار سعاد

•عبداملجيــد ،إبراهيــم ( :)1191املســافات (ط ،3الهيئــة

•عبداملجيــد ،إبراهيــم ( :)2000طيــور العنــر (ط ،1روايــات

•بســيوين ،أحمــد ( :)2010بعدمــا تســقط أوراق التــوت (مطابــع

الصباح).
الهــال).

املرص يــة العا مــة للكتــاب).
حــورس ،جرافيــك).

جملة كرياال
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تقــل غــر :إىل اللقــاء غــدا ً”.72
إن الراوي يستمر يف االسرتجاع ،ليذكر صديقه مبا
كان بينهــم مــن عالقــة وود ،فيقــول“ :ولكــن مثــة مــن كان
يقــف يف وجهــك ،ويوقــف اسرتســالك ..دولــت نــر
الدين هل تذكرها؟ ال أعتقد أنه يسهل عليك نسيانها
إنهــا تعمــل يف الوقــت الحــايل خبــرة يف مجــال صــون
73
البيئــة البحرية”.
ويف روايــة (املنبــت) لعبدالرحمــن منيــف ،نجــد
االلتفــات وتوقــف بينــة النــص الــردي؛ إذ إن الحــدث
األســايس هــو اكتشــاف النفــط يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،وعنــد حديــث الــراوي عــن ذلــك ،نجــد
التفات ـاً إىل الرســائل ،التــي كانــت منطــا مــن أمنــاط
الروايــة يف الــرد عنــده ،والرســالة هنــا توقــف الــرد
الرئيــس ،لتــرد لنــا بعــص الجوانــب الغامضــة لــدى
املتلقــي وتجســد هــذا يف رســالة (غــزوان) إىل أبيــه
يف منفــاه ،فيقــول“ :واســمح يل ،يــا والدي العزيــز ،أن
أعــر عــن قضيــة شــديدة الحساســية ،وهــي أن اإلدارة
السابقة ملوران انتهت ،ولذلك ال حاجة إىل التشبث
أو الوهم خاصة من قبل عائلة املحملجي ..وال أخطئ
إذا قلــت العكــس ،فاملهــم اآلن أن نقيــم عالقــات
جديــدة ،لــي نزيــل مــن أذهــان البعــض أننــا محســوبون
عىل اإلدارة السابقة ،وهذا ما أحاول أن أفعله اآلن.74”..
نخلــص مــا ســبق إىل أن الرســالة تعــد أداة مــن
أدوات االلتفــات يف الــرد الــروايئ ،وأن الرســائل
أضحت لها أهمية كبرية يف املعرص الحديث وخاصة
ما بعد الحداثة؛ إذ صارت منطاً من أمناط الرسد ،بل
إن بعــض الروايــات تعتمــد يف رسدهــا عــى الرســالة،
وهــذا مــا جعــل “حلمــي القاعــود” يقــول :إن الرســائل
“تســتخدم كوســيلة ناجحــة يف التغلــب عــى القصــور
الناجم من استخدام ضمري املتكلم ،لكشف املايض
الــذي يخــص بعــض الشــخصيات األخــرى غــر البطــل،
أو يعرض وجهــة نظرهــا بالنســبة للمســتقبل ،كــا أن
اســتخدام الرســائل تعطــي للشــخصية فرصــة الحــوار
24

رلا يدرسلا صنلا يف تافتلالا

الهــادئ والعاقــل فيــا بينهــا ،وتبعــد عنهــا الحــرج
والرهبــة ومضاعفــات املواجهــة ،ويف ذات الوقــت
75
تضمنــت مســوغات الوصــل والتصالــح مــع اآلخــر”
مام سبق نستطيع القول بأن الفن الروايئ له أهمية
كبرية؛ إذ إنه يعد أكرث الفنون األدبية تعبريا عن املجتمع
وتلبية رغبات أفراده ،كام أن طابعه الفني متطور دوما،
النفتاحه عىل العلم وآلياته املتطورة واملبتكرة ،فالرواية
تتميــز كذلــك “بقدرتهــا عــى التقــاط األنغــام املتباعــدة
76
املتنافرة ،وذلك بواسطة طبيعتها”.
وتطــور الحيــاة املعــارصة املســتمر ،كان لــه األثــر
الفاعــل يف تطــور آليــات الفــن الــروايئ ،تلــك الحيــاة
التي شهدت ميالد أول عنارص منظومة تقنية متكاملة
هي “تكنولوجيا املعلومات ،التي تزاوج بني تكنولوجيا
الحواسب ...واالتصاالت يف كيان غري مسبوق ،يعني
كل مــا يتعلــق مبعالجــة املعلومــات ،ويعمــل عــى دعــم
77
التواصــل واالتصــال بــن بنــي البــر”.
الروايــة تتميــز بخصوصيــات متنوعــة ،منهــا مــا يعــود
إىل الرسد الفني ،ومنها ما يعود إىل آلياتها ،فضالً عن
مناقشتها واقع املجتمع ،لذا فمن الطبيعي أن تتحول
الروايــة إىل العامليــة ،وخاصــة عنــد جيــل الســتينات
الــذي عــارص تنوعــا يف الحيــاة وتغــرا يف معطياتهــا،
فاســتطاع هــؤالء إىل إثبــات ذاتهــم مــن خــال االبتــكار
يف كتاباتهــم ،ســواء أكان االبتــكار يف االتجــاه الفكــري
أم طــرق تناولــه ،فوجدنــا الحد يــث عــن املهمشــن
واملعذبني والبؤســاء ،واتخذت منهم البطل الحقيقي
عــى الرغــم مــن فقدانهــم لهويتهــم يف وطنهــم.
والدراســة تــري أن التطــور يف اآلليــات الفنيــة يرجــع
إىل اختالف معطيات العرص ،فرصد الروايئ مشــاكل
املجتمــع بطــرق متنوعــة منهــا الرمز التنــاص ،املفارقــة،
الواقعيــة الســحرية ..إلــخ ،كام يرجــع التطــور إىل اللجــوء
للــراث واالطــاع عــى الثقافــات األخــرى ،وكذا الكاتب
نفســه الــذي كان يســعى لتميــزه.
وكل ذلــك يجعلنــا نقــرر بــأن الروايــة أضحــت تحتــل

ومــن النــاذج الدالــة عــى حالتــه املشــتتة قولــه:
“وأترك كل يشء ينسحب من تحتي ...يكفي ما أحمله
يف دمــي من آثــار ...البحــر مقــرة كبــرة “ 63.واســتمر
الــراوي (رجــب) يف روايتــه عــى هــذا األمــر فهــو رصــد
حياتني يف آن واحد واملقارنة بينهام ،وبهذا يتضح لنا
االلتفــات يف الروايــة مــن خــال تعــدد األصــوات فيهــا،
بــل مــن خــال الصــوت الواحــد أيضـاً ،وهــو (رجــب) يف
64
رصــده لحياتــن مــن آن واحــد.
ومــن الروايــات أيض ـاً الدالــة عــى االلتفــات ،روايــة
(املسافات) ،فهي توصف بالبطل الجمعي ،فالرواية
فيهــا الكثــر مــن الشــخصيات التــي أســهمت بقــدر
متــوا ٍز يف صناعــة أحــداث الفــن الــروايئ عنــد (إبراهيــم
عبداملجيــد) ،فـ (عــي) ليــس البطــل فحســب ،وال
(جابــر أو حامــد) ،فــكل منهــم لــه حكيــه الرئيــس يف
الروايــة ،فعيل 65ذهــب إىل املدينــة بحث ـاً عــن ســمرية
وزينــب ،وقــد تأثــر كثــرا لســقوطهن ،وجابر 66وحامــد
هــا اللــذان خرجــا إىل الصحــراء ،واســتطاعا حاميــة
شــخصيات الروايــة مــن األزمــات املتعــددة ،وقــد وجــد
كذلــك الشــيخ مســعود 67الذي يرمــز إىل رجــال الديــن
وقــام بالحــي يف الروايــة عــن ناظــر املحطــة.

املطلب السابع :الرسالة

أصبحــت الرســائل – عند غالبيــة الكتــاب  -منطــا
مــن أمنــاط الرسد؛ لــذا فهــي تعــد أداة مــن أدوات
االلتفــات يف النــص الــردي الــروايئ ،إذ إن الكاتــب
ينتقــل مــن الــرد األصــي ،لينقــل لنــا أشــياء أخرى
عــن طريــق الرســالة ،ففي رواية (أمــي ..إليــك الســام)
نجد جيلفورد يعاين من تعامل الوالد معه ،فهو يقسو
عليــه ،ويرســله بعيــدا عــن والدتــه ،إذ يخــاف ضعفــه
بســبب حبــه الزائــد لوالدتــه ،ويف هــذه املدرســة ،نجــد
معاناته جيلفورد مــن التدريــب القــايس الــذي أعــده
لــه الوالــد ،وخــال التدريبات القاســية ،نجد التفــات
الرسد من الحديث الحارض مع مدريب املدرسة ،إىل

إرســال الرســائل املتعــددة إىل والدتــه ،ومــن النــاذج
الدالــة عــى ذلــك هــذه الرســالة التــي يبعــث بهــا إىل
أمــه ،يقــول فيهــا“ :آه لــو تعرفــن كــم اشــتاق إليــك ،ولــو
تعلمــن أننــي أتحمــل الكثــر مــن أجلــك ،إنــك رس قــويت
وتحمــي ،فــا تخــايف أمــاه ،إن النبــت األخــر الصغــر
الذي زرعته يداك الطاهرتني يف البيداء ،سيجد املاء
68
الــذي يرويــه ليصبــح قوي ـاً كــا تحلمــن”...
واألمــر نفســه نجــده مــع األم ،فبينــا هــي يف بيتهــا
تتحــدث الحديــث األســايس ،إذ بالــرد يلتفــت مــن
ذلــك الحــدث ،فيتحــول عــن طريــق رســالتها إىل ابنهــا
التي تقول فيها“ :ولدي الحبيب جيلفورد  ..لقد متزق
فؤادي بدونــك  ..وال تنــس ..أمــك الحبيبــة كاثريــن”.69
ومــن تلــك الروايــات أيض ـاً (عزيــزي طــه) ،فهــي
تتحدث عن الحرب العراقية اإليرانية الدائرة حول جزيرة
الفاو ،ومن خاللها نجد رســالة من الراوي إىل صديقه
املقــرب إليــه طــه رايض العراقــي ،يقــول فيهــا“ :هــا هــي
بطاقــة الطائــرة ،بــن يــدي ..قــادم إليــك إيهــا الرجل ،وأنا
واثــق مــن أننــي ســوف أتنــازل ،طوعــا وبــكل بســاطة عن
70
كل مــا أنتجــه خيــايل أمــام روعــة أدائــك”.
وتســتمر الروايــة يف هــذا االلتفــات مــن خــال تلــك
الرسائل املتعددة املرسلة من رجب السيد إىل زميله
طــه ،ويف هــذه الرســائل نجــد االلتفات – أيض ـاً  -يف
الــرد مــن خــال قولــه (هــل تذكــر) ويعــود إىل الــوراء،
يف العالقــة القدميــة ،فيقــول الــراوي“ :هــل تذكــر؟
طالت جلســتي يف ذلــك اليــوم ،يف محاولــة منــي
النتزاع موافقته عىل سفري يف تلك املنحة التدريبية
إىل هولنــدا ..وطــارت املنحــة ألشــاركك رحلــة طويلــة
امتــدت منــذ ظهــرة ذلــك اليــوم يف منتصــف نوفمــر
مــن عــام  1976وإىل مــا شــاء اللــه”.71
ويظــل يف االســرجاع ،فيقــول لــه“ :هــل تذكــر قــد
أرســلت أحــد عــال القســم ليصنــع لــك نســخة مــن
مفتــاح لغرفــة ،مرحبــا بــك بيننــا يــا طــه وكان رد الفعــل
املبــارش منــك عناقــا حــارا ،وشــددت عــى يــدي ومل
جملة كرياال
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االلتفــات يف التناص متعــددة ،فبعــض الروائيــن
يســجل األغــاين  ،53واملواو يــل الشــعبية ،وبعضهــم
يجسد لنا رؤيته من خالل الشعارات ،54وتجسد ذلك
55
يف روايــة (بيضــة الديــك) ملحمــد زفــزاف.
مــا ســبق يتبــن لنــا أن أنواع التناص متعــددة،
وأنــه يــأيت مــن خــال صورتــن “الصــورة األوىل وهــي
التداخل املبارش ،والثانية التداخل غري املبارش ،ويف
األوىل ميكن القبض عىل النص املستدعى بسهولة،
وطــرح عالقتــه بالنــص األصــي ،ودوره يف إنتــاج داللــة
جديــدة تؤكــد املنطــوق الــداليل يف النــص أو تخالفــه،
وبهــذا ميكــن الحكــم عــى فاعليتــه ،ويف الثانيــة النــص
املقتبس مبعناه دون لفظه ،وهذا يحتاج من املتلقي
جهــدا ً كبــرا يف البحــث عنــه واســتخراج دالالتــه”.56

املطلب السادس :تعدد الرواة

مكانــة الــراوي دومــا يف تغري؛ نظــرا ً الختــاف معطيــات
العــر ،فروايــة مــا بعــد الحادثــة نجــد عــدم االعتــاد
عــى الشــخصيات الرئيســة والثانو يــة ،فيقــول
“ميخائيل باختــن”“ :إن املؤلــف يجــب أن يتعــاىل
عــى نصــه الــروايئ ،وهــذا التعــايل قــد يتيــح لنــا تقويــم
شــخصيته بثقــة” .57
ويقول “جان بول سارتر”“ :إن الكلامت يف نفسها
ذات كيــان مســتقل كاألشــياء ،فــإن الشــاعر ال يفصــل
فيــا إذا كانــت الكلــات قــد خلقــت ألجــل دالالتهــا،
أو الــدالالت خلقت ألجــل الكلــات وبهــذا تنشــأ بــن
اللفظ واملعنى عالقة مزدوجة من تشــابه ســحري ومن
58
داللــة متبادلــة”.
إنه يبني وجهة نظره تجاه العمل األديب ،فهو عمل
لغــوي بالدرجــة األوىل ،لــذا ال يقتنــع بوجــود مامرســة
للمؤلف يف عمله اإلبداعي ،وهذا ما أشار إليه “روالن
بــارك” فهــو يــرى أن اللغــة هــي األســاس يف العمــل
59
الــروايئ ،فهــي التــي تتحــدث وليــس املؤلــف.
ويعــد تعــدد الــرواة أداة مــن أدوات االلتفــات يف
22

رلا يدرسلا صنلا يف تافتلالا

الــرد الــروايئ؛ إذ يعتمــد العمــل الــروايئ هنــا عــى
أ كــر مــن راوٍ ،وهنــا يــرك املؤلــف الفرصــة كل را ٍو
التحدث يف الرسد ،فبينام يتحدث الراوي األول ،نجد
التفاتــا مــن خــال إعطــاء الــرد لــرا ٍو آخــر ،ومــن النــاذج
الدالــة عــى هــذا األمــر ،روايــة (رشق املتوســط) ففيهــا
نجــد (رجــب) راوي ألحــداث الســفينة التــي كان عــى
متنهــا ( أشــيلوس ) ،تلــك الســفينة التــي تجولــت يف
أوروبــا ،ويســتمر (رجــب) يف رصــد مــا حــدث لــه يف
السجن ،وعن الكثري من املعتقلني الذين ظلموا كثريا ً
بعدمــا تــم اتهامهــم بقضايــا هم بريئون منهــا ،ثــم يلتفــت
املؤلــف مــن خــال الــراوي اآلخــر وهــو (إســاعيل)
وكذلــك أنيســة ،وقــد جعــل املؤلــف لرجــب رصــد
األحــداث يف الفصــل األول ثــم التفــت يف الفصــل
الثــاين ألنيســة التــي قامــت برصــد األحــداث ثــم يلتفــت
يف الفصــل الثالــث إىل رجــب ،ثــم يعــود يف الفصــل
الرابــع إىل أنيســة ثــم يلتفــت يف الفصــل الخامــس إىل
رجــب ،وأخــرا ينتهــي بالفصــل الســادس إىل أنيســة
وقــد اتضــح لدينــا مــن خــال قــراءة الروايــة ،أن كل را ٍو
قــد اعتمــد يف حكيه عــى أزمنــة متنوعــة ،وشــخصيات
مختلفــة ،وأمكنــة متناوبــة ،واســرجاع للــايض ورصــد
للحــارض ،وكل ذلــك يبــن لنــا مــدى اعتــاد املؤلــف
يف روايتــه عــى االلتفــات ،وااللتفــات هنــا واضــح يف
ا لــراوي (رجــب) ا لــذي يبــدأ فصلــه بالحد يــث عــن
السفينة ثم يعود للوراء ليتحدث عن الفارق بني حياته
املاضية والحرية قبل السجن ،وحياته بعد السجن وما
شــعر بــه مــن قيــد أثــر يف وجدانــه ،فيقــول يف الفصــل
األول ”:أشــيلوس تهتز ،ترتجــرج ،تبتعــد بحركــة ثقيلــة
تشــبه رقصة ديك مذبوح ...أما الشــتاء فقد جاء اآلن،
60
جاء يف الثالثني كان يوم األربعاء  17ترشين األول”.
وهكذا يف فصله الثالث يبدأ بالسفينة والوصف ثم
يرجع للوراء ليتحدث عن مقارنة أليمة بني الحرية والقيد،
فيقول“ :اهتزىأشيلوس ،اهتزى أكرث ..ازدري املخلوقات
62
التائهة 61”.وكذا الحال يف الفصل الخامس.

ينقذهــا مــن هــذه الغربــة بــأي وســيلة.
ويف روايــة (أمــي ..إليــك الســام) نجــد االلتفــات
مــن خــال انتقــال الــراوي املتعــدد يف الروايــة ،فالروايــة
تتحــدث عــن امللــك وإعــداد القوانــن ،ثــم كل فــرة نــراه
يقطــع هــذا الحــدث ،ليصــور لنــا معانــاة االبــن ،فاالبــن
يقــايس مــن معاملــة األب ،كــا يتأثــر مــن وفــاة والدتــه،
ودليــل ذلــك نجــد الــراوي يتحــدث عن جيلفــورد يف
وصفــه لقســوة أبيــه ،فيقــول“ :أمــي لــو ارتــوت األزهــار
بدمــاء الجــروح لصــارت شــوكا ،وأن المســت األشــواك
القلــوب مزقتهــا ،فقالــت لــه ال يــا ولــدي الصغري ،اعلــم
أنــك تحــب والــدك فعــدين أنــك ســتتحمله ،وتصــر
عــى مــا يطلبــه منــك ،وال تحرمنــي أن أرى حلمــي قــد
46
تحقــق فيــك…”
واألمــر ذاتــه نجــده يف روايــة (شــجرة األركان) ،يظهــر
االلتفــات جليــا يف االنتقــال مــن الحديــث عــن املــرأة
العاملة ،إىل وصف املدينة عىل لسان(عالل) الذي
هاجــر مــن قريتــه إىل املدينــة ،فيقــول الــراوي“ :يصــل
الحــاج عــال بعائلتــه إىل املدينــة ،فيجــد صديقــه يف
انتظــاره ،..أمــا مباركــة فكانــت عابســة وكأنهــا ترفــض أن
تطــأ قدماهــا أرض املدينــة بصخبهــا وضجيجهــا ..تنــزل
مــن الحافلــة بطيئــة مرتابــة ،يبــدو عــى وجههــا بــوادر
47
التقيــؤ…”
نخلــص مــا ســبق إىل أن الوصــف أداة مــن أدوات
توقــف النــص الــردي وااللتفــات يف الحــدث ،وقــد
نجــح الكتــاب يف توظيــف الصورة توظيفاً أضفــى عــى
العمــل اإلبداعــي ونقــاوة وجــاالً.

املطلب الخامس :التناص

التناص هو تعالق النصــوص اإلبداعيــة ،إلحــداث كثــر
مــن اإلحــاالت اإلضافيــة إىل خــارج النــص األصــي،
وكذلــك” إلحــداث عــدد مــن املناخــات الجديــدة التــي
يعجز عن إشاعتها مبفرده ،أو تكون إشاعتها دون القوة
املرجوة مامل تتم االستعانة بالنص املضمن ،باإلضافة

إىل وجــود بعــض املقاصــد التقليديــة املتوخــاة مــن
عمليــة النــص ،كالتمثيــل واالستشــهاد واالقتبــاس”.48
ويعد التناص مــن آليــات توقــف الــرد الــروايئ،
وااللتفــات مــن الحــارض الــردي يف تصــور الحيــاة
مــع بدايــة اكتشــاف النفط إىل النــص املقتبــس ،ومــن
النــاذج الدالــة عــى ذلــك روايــة (باديــة الظلــات)؛ إذ
انتقــل الــراوي مــن الــرد األصيــل ،ليبــن لنــا أبياتــا مــن
الشــعر عــى لســان شــخصيته (أدهــم) ،ذلــك الشــاعر
الثــوري الشــجاع ،الــذي خيــم الحــزن عليه؛ ملــا حــدث
مــن الــردي الالمحــدود لقومــه ،فقــد تطاولــت إرسائيــل
عليهم؛ لــذا قــرر العــودة ملواجهــة هــؤالء املحتلــن،
فيقــول :ال ،ال ..انتــم
ما كذبتم وال بغيتم
ويف محرم الحرام ما قتلتم
وال سجنتم وال شنقتم
وما استبحتم أعناقا
كأنها ملك يديكم
49
وما بعتمونا وما اشرتيتم
ويف روايــة (ذات) نلحــظ االلتفــات يف الــرد،
مــن خــال لغــة األخبــار ،فيقــول الــراوي“ :نجــد خــرا يف
مجلة شبيجيل يقول ﴿ :رشكة سيباجارجي السويرسية
لألدوية قامت بتجربة املبيد الحرشي جاليكرون عىل
أطفــال وشــباب مرصيــن ،بعــد أن ثبــت أنــه يســبب
أورامــا رسطانيــة لفــران التجــارب﴾.50
ويكــون االلتفــات أيض ـاً مــن خــال املزاوجــة بــن
اللغة الواقعية واالسطورية ،ومتثل ذلك يف رواية (بني
الياسمني) تلك الرواية التي تسري بخطني متوازيني؛ إذ
يبــدأ كل فصــل مــن فصولهــا بجانــب أســطوري ،يعقبــه
بجانــب واقعــي ،وتظــل الروايــة هكــذا حتــى نهايتهــا،
والتوقف يتجسد هنا يف الرسد من خالل تباين اللغة
بني الواقعية واألسطورية وقد اختلف النقاد يف عالقة
بدايات الفصول االسطورية مع لغة الفصول الواقعية،51
والدراســة تــرى أن هنــاك صلــة وثيقــة بينهــم ،52وأشــكال
جملة كرياال
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املطلب الرابع :الوصف

يعــد الوصــف مــن األدوات التــي يعتمــد عليهــا الكاتــب
يف توقف بنية النص الرسدي ،وااللتفات من الحدث
الرئيــي إىل الوصــف ،والكاتــب يلجــأ إىل الوصــف
للتعبــر عن مشــاعره يف أغلــب األحيــان ،وال شــك”
أن هــذه املشــاهد كلهــا تظهــر يف نفــس األديــب ويف
أعامقه ،فيحاول التعبري عنها حتى ينقل إلينا ذلك كله
مــن خــال عملــه الفنــي ،ويرينــا الصــورة كــا أحــس بهــا،
وســيظل هــدف األديــب مــن وراء ذلــك إثــارة االنفعــال
فينــا ،حتــى تشــاركه فيــا أحــس بــه ،وأثــر فيــه حزنــا أو
39
فرح ـاً.
وتجســد هــذا االلتفــات يف روا يــة (تفا حــة
الصحراء)؛ إذ يتنقل الراوي من الحدث األصيل للرواية،
وهــو وجهــات نظــر الشــخصيات يف الحــرب العامليــة،
ليصف لنا الواقع النفيس للشخصيات ،فيقول“ :يف
الخيمة التف جويدة وفوازـ وحمدون حول حميدة بعد
انتهــاء أول ورديــة عمــل لــه ،قلبــوا الجمــر يف ضــوء القمــر
الســابح فوقهــم ،مــدوا أيديهــم اللتقــاط الــدفء وفرشــه
عــى وجوههــم ،ســكبوا الشــاي املخلــوط باألعشــاب
يف أدمغتهم ،أقاموا حفلة صهللة ،ميزحون مع الوافد
الجديــد مســتعرضني خربتهــم فيــا عرفــوه مــن أمــور
الحفــر ،متتبعــن األبــراج التــي تــيء نحومهــا مزينــة
القبــة الســاوية املنكفئة عىل امتــداد الصحــراء.40”...
فالنــص الــردي الســابق يصــور ملــا مــا كان عليــه
هــؤالء األشــخاص ،وعــى الرغــم مــن توقــف الــرد هنــا
ليحــي عــن هــؤالء ،إال أن الكاتــب قــد نجــح يف رســم
هــذه الصــورة ،فوجد نــا الحركــة يف (قلبــوا ،مــدوا،
سكبوا ،أقاموا) وهذه ألفاظ توحي بالطأمنينة واألمن،
كام تجسد االستقرار والفرح يف (ضوء القمر ،ميزحون
مع الوافد الجديد) وال ريب يف أن “كل هذه الحركات
بتنوعهــا وأثرهــا النفــي عــى املتلقــي ،ومــا يتبعهــا
مــن صــوت ،تعمــق الحــس الدرامــي يف الصــورة ،وتــرز
املأســاة بشــكل واضــح”.41
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ويف روايــة (بعدمــا تســقط أوراق التــوت) نجــد
االلتفــات عــن ا لــرد األصيــل للبنــاء ا لــروايئ إىل
الوصــف ،فبعــد أن كان الحديــث يــدور عــن مجلــس
النــواب ،نجــده ينتقــل ليصــور لنــا العالقــة بــن أمــر
ســلطان ووصيفــه ،فيقــول الــراوي“ :لقــد كنــت تطلبــن
الحــال ..وســيأتيك الحــال موثقـاً ومشــهودا عليــه مــن
الناس ..ابتسمي وافرحي ..ابتسمي يا وصيفة ..أنت
ال تدرين كم أحبك ،42”..وقد اعتمد الراوي يف كلامته
عــى لســان أمــر ســلطان الحركــة أساس ـاً له ،لعلمــه
بأهميتهــا ،فهــي “تؤثــر يف فاعليــة الداللــة واألثــر لــدى
املتلقــي ،كــا أنهــا تفــرض قانون ـاً لإليقــاع يختلــف عــن
الصورة السمعية للشعر؛ إذ ينتظر أن تتجه إىل التنامي
املنتظــم يف الزمــان واملــكان.43”..
وتقــف الدراســة إىل أهميــة الحركة؛ فهــي تعــد مــن
أساســيات الصــورة ،إذ تســاعد عــى إســباغ صفــات
الحقيقــة عــى الــرد الــروايئ.
ويف روايــة (صمــت الرمــل) نجــد االلتفــات يف
تحول الكاتب من وصف القضايا العامة يف املجتمع،
كــا تحــول مــن الحالــة التــي وصــل إليهــا الشــعب مــن
الســلبية والصمــت والعزلــة ،لينتقــل بعــد ذلــك إىل
وصــف الــراوي إلحــدى الشــخصيات بقولــه“ :كــا توقــع
يف مخيلتــه ،دافئــة ،وحنونــة هادئــة ،ومبتســمة ،وواثقــة
بنفســها إىل درجة أنها أخذت بيده مســافة طويلة إىل
أن جلــس يف الصالــون.44”..
ففــي النــص ا لــردي الســابق يصــف لنــا تلــك
الشــخصية بصفــات إيجابيــة ،ثــم يعــاود الحديــث عــن
قضا يــا املجتمــع ،ليتبعه – بعــد ذلك – بالتفــات
آخــر ،ليصــف لنــا صــورة أ خــرى ســيئة ،فيقــول:
“مثة انقباضة قلــب وأىس وحــزن وشــجن ،قلــق يجتــاح
هــذه اإلنســانة البالغــة ..وملــا أحســت أن هنــاك رج ـاً
أرادتــه اطأمنــت واقفــة”  ،45والصفــات التــي رســمها
الكاتــب بهــذه الشــخصية مــا هــي إال مشــاعر غزيــرة
تصحــب الشــخصية بســبب غربتهــا ،لــذا تلجــأ إىل مــن

والفكــر العــريب ،وتــوازى هــذا الســقوط مــع اجتيــاح
جيــوش التتــار لبغــداد.
وال ريــب يف أن الحلــم يــرز األفــكار التــي تنتــاب
(عمرو الرشنــويب ) ،فهــو يشــعر باإلحبــاط وكان ذلــك
يف حلمه الذي أشار إليه الراوي ،ليخرب من خالله عن
الضبــاب الــذي يعيــش فيه الرشنــويب ،فيقــول الــراوي:
“رأى يف إغفاءاته حلــا ،غيمة ودخانــا وضبابــا يحيــط
بــه ،كلــا انتقــل مــن مــكان إىل آخــر وجدهــا فوقــه تتبعــه
أينام رحل ،يراها يف حالة رصاع ...كأنها الجنازير تلتف
حول معصميه وساقيه ورقبته وعقله ،كلام ذهب إىل
مكان وجدها تحوطه مبتعدة عنه أحيانا ،تتعقبه احيانا
كثــرة ،يحاول التواين والهــروب دون جــدوى”.33
والدراسة ترى أننا نعيش يف حياتنا الواقعية أحالماً
كثــرة ،وهــذه األحــام” تتخــذ شــكال مغايــرا للمفهــوم
النفيس ملعنى الكلمة ،ونصبح – حينئذ – قيد طوق
األماين واألحالم التي راودتنا كثريا ،وعند تحقيقها رمبا
34
نتنازل عن أشــياء ،ونحطم أشــياء أخرى”.
ويف راويــة (طيــور الجنــة) نجــد تجســيد الكاتــب
لألحــام التــي تقطــع الــرد الــروايئ ،وذلــك عــى الرغــم
مــن أن الكاتــب يحــرص عــى الحبكــة الروائيــة وعــدم
االلتفات من رسد إىل آخر ،ففي الوقت الذي يتحدث
فيــه الــراوي عــن أحــوال الشــعب بعــد طــرد اليهــود مــن
مــر ،نجــد ( ســليامن) يحلــم أحالمــا مرعبــة و يــرى
“مدينــة االســكندرية وهــي تنقلــب كالســلحفاة عــى
ظهرهــا والنــاس تتســاقط مــن نوافــذ مبانيهــا ،وشــخص
ميسك مكنه طويلة ويعمل يف صمت وهو يقف عىل
ظهــر املدينــة” .35
إن النص السابق يبني لنا االلتفات يف الرسد من
الحديث عن أحوال الناس بعد طرد اليهود إىل الرسد
املعتمــد عــى الحلــم فيتوقــف الــرد األصــي ويتــوىل
الحلــم الــرد عــن طريــق الراوي.
ويف رواية (ليىل ..ليىل وال مجنون) نجد االلتفات
يف الــرد الــروايئ؛ إذ انتقــل الكاتــب مــن رسد الواقــع

الــذي تعيــش فيــه ليــى ،إىل الحلــم الــذي يوضــح التوتــر
النفــي لليــى ،فيقــول الــراوي“ :ومضت ليــى يف
إغفاءتهــا ثــم اإلغفــاءة صــارت نومــا ،ثــم النــوم يصبــح...
مــاذا؟ موتــا! أو كاملــوت! وتحلــم ليــى بالجنــة ،والجنــة
مطلــب ال يتحقــق يف دنيانــا ..والجنــة ملــن قالــوا!..
ومرت ليىل طوال الليل بعوامل مختلفة ..فقد كان قرار
ليــى حاســا ومؤكــدا :أال تســمح لــأرشار بــأن يتلفــوا مــا
يســعدها ،وهــي تــرخ يف أحــام عــروس ،مل يتحــدد
بعــد موعــد دخلتهــا! ،36“ ..فهنــا تحــاول الشــخصية
الهــروب مــن واقعهــا املتــأزم عــن طريــق الحلــم.
إن الشــخصيات وعــدم اســتقرارها يــؤدي إىل تــأزم
واقعها ،ومحاولة الهروب منه ،بل نجد الكابوس يرتبط
عنــد هــذه الشــخصيات باملــوت وتوقعــه ،هنــا يحــدث
االلتفــات عــن طريــق تجســيد هــذه الكوابيــس ،ففــي
روايــة (البيــت الصامــت) نجــد الــراوي يقــول“ :كانــت
تكتــم أنينهــا وتتخايــل لهــا يف نــور الحجــرة قطــع مــن
الظــام كبــرة يف حجــم الفيــل تعــد وتــروح ...والرسيــر
يف دوامــة ..وفجــأة بــدأ ســمعها يثقــل ...طنــن ثــم
يشء ثقيــل لــه قــوام مثــل الرصــاص الذائــب يتــرب
إىل قنوات األذن ..لكن قبلها كان هناك تصفيق كأنه
صــادر مــن مجموعــة متحلقــة حــول نــار.37”..
يف النــص الــردي الســابق لجــأ الكاتــب إىل هــذا
الكابــوس ،وأحــدث االلتفــات يف الســياق الــردي،
ليجســد لنــا معانــاة الشــخصيات يف واقعهــم املــر،
فالكابــوس يوضــح مــا بداخــل الشــخصيات مــن حــزن
عميــق إزاء تلــك الكــوارث التــي تعيشــها الشــخصيات،
لــذا يعتــر “ جاستونباشــار” أن حا جــة اإلنســان إىل
األحــام مثــل حاجتــه إىل األوكســجني.38.
وتجســد االلتفــات مــن خــال االنتقــال؛ إذ إن
الحــدث األصيــل يف الروايــة يبــن مشــاعر وأحاســيس
عروســن انكــرت فرحتهــا وخيــم الحــزن عــى بيتهــا،
وهنــا التفــت الكاتــب مــن هــذا الحــدث الرئيــس إىل
تلــك الكوابيــس.
جملة كرياال
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يحيطهــا الجبــال ،واألرض صحراويــة مرتفعــة عــن ســطح
املــاء واآلبــار فيهــا ،إنهــم يجهلــون مصريهــم ،أو يعرفونــه
لكــن النصــل حــاد يــرق اإلحســاس بــاألمل حتــى حــن
خــروج الــروح مــن الجســد”.24
ويف روايــة (بعدمــا تســقط أوراق التــوت) نجــد
االلتفــات مــن خــال الحديــث الداخــي لفــادي وحبــه
لرضــوى ،فالــراوي هنــا ينتقــل مــن الحــدث األصيــل وهــو
مجلــس النــواب ومــا يــدور فيــه مــن قضايــا ،ليجســد لنــا
موقــف فــادي مــن رضــوى عــن طريــق حديثــه الداخــي،
فيقــول الــراوي مجســدا حديــث فــادي ”:كيــف يل أن
أعيــش قصــة حــب وأنــا يف هــذه الظــروف القاســية،
فــإن دخــول أيب الســجن ضيــق علينــا حتــى االنفــراج
العاطفــي”.25
يبني الراوي االنتقال من خالل الحديث الداخيل
لفادي ،الذي يعرب عن حزنه لسجن أبيه (نظمي) بعد
ضبطــه بالرشــوة ،ويظــل الكاتــب يف هــذا االنتقــال مــن
خــال فــادي يف صفحــات متعــددة ،فيقــول الــراوي
ىل وأنــا
عــن فــادي“ :ســأل نفســه مــا الــذي جــاء بهــا إ ّ
طالــب مــن بســطاء النــاس ،وهــي عــى هــذه الصــورة
مــن الوجاهــة والرتقــي؟.26”..
ففــي أثنــاء الحديــث عــن قضايــا املجتمــع ،نجــد
ا لــراوي ينتقــل ليجســد لنــا حــب فــادي لرضــوى،
ثــم تعجبــه مــن إعجابهــا بــه عــى الرغــم مــن الفــارق
بينهــا ،وأخــرا يبــن حديثــه الدا خــي بعــد ســجن
والــده ،فيقول“ :إنــه اســتحقها بجــدارة ،ألنــه إىل جانــب
الرشــوة زور تقريرا ً فني ـاً أدي إىل انهيــار عــارة عــى
رؤوس األبريا مــن الســكان.27 ”..
مام ســبق يتضح لنا أن غاية الروايئ يف اســتخدام
تلك التقنية هو “دراسته للشخصية اإلنسانية وعرضها
عــن طريــق رســم قطــاع داخــي لحياتهــا النفســية ،ومــا
يــدور يف داخلهــا مــن أفــكار وتأمــات وآمــال وأحــزان”،28
والدراسة لذلك ترى أن “النفس اإلنسانية تعد املجال
املفضــل الــذي تطــوف يف ثنايــاه بصائــر الفنــان ،وتقــوم
18
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عليه املأساة وامللحمة والشعر والقصة وسائر الفنون،
لــذا يلجــأ األديــب عامــة والــروايئ خاصــة يف اســتخدام
29
تقنية التشــكيلة النفســية للشــخصيات”.

املطلب الثالث :الحلم

يعــد الحلــم أداة مــن أدوات االلتفــات ،فمــن خاللــه
يتوقــف ا لــرد ،وينتقل ا لــراوي مــن الحــدث العــام
للراويــة ،إىل ذلــك الحلــم الــذي يعــد مــن الوســائل التــي
تســاعد يف “معرفــة همــوم الشــخصية واهتامماتهــا،
وطموحاتهــا التــي تعجــز عــن تحقيقيهــا يف اليقظــة،
وغالبــا مــا يتــم يف األوقــات التــي تعــاين فيهــا الشــخصية
مــن اإلحبــاط والتوتــر واألزمــة النفســية”.30
وال يقــف دور الكاتــب يف عــرض الحلــم فحســب،
فالكاتب الناجح هو الذي يفيد من األحالم ،فيستعني
بها ملعرفة نوازع الشخصية ،ويف ذلك يقول “شوبرت”
إن الروح تتحدث بلغة مغايرة لنا “فلغة األحالم شبيهة
باللغــة الهريوغليفيــة ،فاإلنســان يســتطيع أن يســتفيد
منهــا يف بضــع لحظــات مــا ال ميكــن أن يســتفيده بلغة
الــكالم يف ســاعات كثــرة”.31
أضحــى الحلــم يف الرواية الحديثــة أداة مــن
أدوات توقــف بنيــة النــص ا لــردي وااللتفــات مــن
الحــدث الرئيــي إليــه ،ففــي روايــة (صمــت الرمــل)
نجــد توقفــات متعــددة للــرد الــروايئ مــن خــال تلــك
األحــام ،فيقــول الــراوي“ :أخــذ ســنة مــن النــوم فلــم
يــر يف أحالمــه إال طوفانــات إثــر أخــرى ،كتبــا منحــدرة
تجرفها السيول ،رأى املغول ،ونهر دجلة مليئا بالكتب
وهــارون الرشــيد واملأمــون ينقــذان ما تبقــى ،أخــذ عــى
عاتقــه مســاعدتهام يعمــل بهمــة وإخــاص شــديدين،
العــرق يتصبــب منــه ،أحــس أن طاقتــه وهنــت ونفــذت،
فاســتيقظ راضيــا عــن مــا قــام بــه”.32
إن الــراوي يف النــص الــردي الســابق يتوقــف عــن
تتابــع الــرد ،إذ يجســد الحلــم الــذي يعمــق مأســاة
فكرية ،فأشــار الحلــم إىل ســقوط الحضــارة العربيــة

بنــاء حجــرة إضافيــة فــوق الســطوح يــأوي إليهــا ليــرك
الشــقة الصغــرة التــي يســكنها البنــه الــذي عجــر أن
يوفر لنفســه شــقة للزواج ..وألن العجوز ال ميلك شــيئاً
فائضا يدفعه للمهندس نظمي ،فقعد املسألة للرجل
وراوغه ثــم أصــدر قــرار بانــه بعــد املعاينــة وجــد خطــورة
15
عــى املبنــى”...
وااللتفــات هنــا يظهــر لنــا الفســاد الــذي انتــر يف
املجتمــع ،فالرشــوة أضحــت أساســا إلنهــاء املهــات،
والــراوي هنــا التفــت مــن الحــدث األصــي وهــو الرغبــة
يف التقدم؛لينقذ املفا ســد عــن طريــق االســرجاع،
ليظهــر للمتلقــي مــا آل إليــه املهنــدس نظمــي بســبب
الرشــوة ،إذ دخــل الســجن ،فيظهر وندم عىل بعــده
عــن أرستــه.
نخلــص مــن ذ لــك إىل أن االســرجاع أداة مــن
األدوات التي ينشأ عنها االلتفات يف النص الرسدي،
ومــن خاللــه” يتوقــف الــراوي عــن متابعــة األحــداث
الواقعة يف حارض الرسد ،ليسرتجع ذكريات األحداث
16
الواقعــة قبــل أو عقــب بدايــة الــراوي”.

املطلب الثاين :الحوار الداخيل
(املنولوج الداخيل)

تعنــي هــذه األداة حديــث الشــخصية مــع ذاتهــا ،وهــي
تقــدم” املحتــوى النفــي للشــخصية والعمليــات
الذهنيــة بداخلهــا دون أن تنطــق بهــا الشــخصية يف
كالم مجهــور ،يف اللحظــة التــي توجــد تلــك األفــكار أو
العمليــات يف مســتوى الوعــي ،ودون أن تفــرض تلــك
الشخصية ،أو تتوقع وجود سامع عىل اإلطالق ،وميكن
17
أن يقدم املنولوج مادة الوعي برتتيب غري منطقي”.
وقد عرفه “عبدامللك مرتاض” بقوله“ :إنه خطاب
مضمن داخل خطاب آخر يتسم حتام بالرسدية :األول
جــواين ،واآلخــر بــراين ،ولكنهــا يندمجــان معــا اندماجــا
متامــا ..إلضافــة بعــد حــديث أو رسدي أو نفــي إىل
الخطــاب الــروايئ” ،18ويقــول “صــدوق نــور الديــن” :إنــه

“حديــث بــا صــوت يــدور يف إطــار العــامل الداخــي
للشــخصية ،وفيــه تحــدث الشــخصية نفســها بحديــث
خــاص جــدا قــد ال تقــدر أو ال تســتطيع أو ال تريــد البــوح
19
بــه”.
وتجســد االلتفــات عــن طريــق الحــوار الداخــي يف
روايــات عــدة منهــا (أمــي إليــك الســام) ،ففــي الوقــت
الــذي يتحــدث فيــه الــراوي عــن امللــك وحكمــه ،نجــد
االنتقــال بالــرد إىل حديــث الشــخصية عــن نفســها،
وهنــا يتوقــف الــرد األصيــل ،ويظهــر ذلــك يف حديــث
( جيلفــورد ) الداخــي الــذي يجــد األمل والحــزن الــذي
سيطر عليه بعد وفاة أمه ،فيقول الراوي“ :ويف املقابر
اجتمــع حشــد كبــر مــن امللــوك ..يلقــون نظــرة الــوداع
عــى الجثــان الطاهــر قبــل أن يواريــه الــراب ،إحســاس
رهيــب اقتلــع جــذوري ،والدمــوع تحــارص درويب ،واآله
خنجــر حــاد مســموم مــزروع يف فــؤادي ،إنهــا ســتغيب
20
إىل األبــد ..الرصخــات تشــق صــدري الضائــق”..
ويف روايــة (بــن النهــر والجبــل) نجــد االلتفــات
ظاهــرا مــن خــال انتقــال الــراوي مــن الحــدث األصيــل
وهــو أهــل النوبــة إىل أحاديــث أخــرى فرعيــة عــن طريــق
املنولــوج الداخــي للشــخصيات وهنــا يتوقف الــرد،
فمثــا نجــد الــراوي يقــول“ :إننــا نعيــش هنــا فــوق هــذه
األرض منذ آالف السنني مل تختلط دماؤنا بدماء غرينا،
صحيــح أن بعــض شــبابنا الذيــن رحلــوا للشــالـ تــزوج
هناك” ،21ثم يتابع الراوي حديث الشخصية الداخيل،
الــذي يعــر عــن الحــرة والقلــق والخــوف فيقــول“ :رسح
عباس أفنــدي ببــره ،ومتتمــت شــفتاه آه يــا خــزان مــاذا
وراءك؟ هــل ســيجيئ املــوت راكبــا أمواجــك ،فيبتلــع
22
األخــر واليابــس ،الديــار والنخيــل؟”..
والدراسة ترى أن املنولوج الداخيل هنا يشري إىل
“عدميــة الــذات التــي فقــدت التواصــل مــع غريهــا ،لــذا
ظلــت تجــر مــا بداخلهــا مــن حــاالت وجدانيــة وشــعورية
تصــور مــا بهــا” ،23والــذي يؤكــد ذلــك قــول الــراوي عــى
لسان الشخصية يف حديثها الداخيل“ :البالد جدباء
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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فيتوقــف الــرد الحــارض وننتقــل إىل الــرد املــايض،
ومــن ذلــك قــول الــراوي يف روايــة (قناديل البحــر“ :تــرى
هــل ســرى “يحيــى” مــرة أخــرى ،لقــد دخــل الجنــدي
الحــرب آخــر مــرة ومل يعــد منهــا ،وهــا هــي حــرب جديــدة
قامــت ،ويحيــى مل يــزل يف البــرة ،فهــل ســراه؟.8”..
يف النــص الــردي الســابق يتضــح لنــا االنتقــال مــن
خالل الرسد؛ إذ إن الراوي كان يتحدث يف الحارض بعد
انتهاء الحرب ،ثم ينتقل بالرسد إىل املايض ليرسد لنا
تذكــر يحيــى ملــن شــهد معــه الحــرب عــام  ،1967ويظــل
يف الحديث املايض ،فيقول ﴿ :وهل سيسأله يحيى
عــن مذكــرات صديقــه العراقــي “ســبتى”؟.9﴾ ..
ويف روايــة (شــجرة األركان) نجــد االلتفــات مــن
خــال اســرجاع الــراوي لحيــاة الشــخصية الرئيســية،
وحديثــه عنهــا ،فيتوقــف الــرد الحــارض ،ليعــود بنــا إىل
الــوراء فيقــول الــراوي“ :كانــت رشــيدة تذهــب كل يــوم
إىل معلمهــا الــذي يلقــي عــى طالبــه دروســا يف القــرآن
الكريــم ،وترتيــب الحــروف ،ومبــادئ األرقــام وشــيئا مــن
بعــض التاريــخ ،يســمعون كل يشء وهــي عــى قطــع
الحصــر املتآكلــة يف صفــوف مرتا صــة كخليــة مــن
النحــل يف أيــام الشــتاء ،لقــد وجــد الشــيخ يف رشــيدة
أذنــا صاغيــة ،ونفســا صافيــة متتــص كل مــا يذكــره عــن
ظهــر قلــب وبرسعــة غريبــة” ،10نجــد هنــا تدخــا مــن
الــراوي يف وصــف رشــيدة عــن طريــق االســرجاع ،ثــم
يعــود إىل االسرتســال يف أحــداث الروايــة ،حتــى تــأيت
الصفحــة السابعة والتســعون ليلتفــت أيضــا مــن رسد
أحــداث الروايــة الرئيســية وهي قصــة أرسة الحــاج عــاء
وزوجتــه مباركــه واحتضانهــا لرشــيدة إىل رسد آخــر وهــو
االسرتجاع ،ليبني لنا العالقة بني (سعيد) و (رشيدة)،
فيقول ”:كان إذا رآها (سعيد) يومئ إليها بابتسامة ،ثم
بتحية خاطفة ،وتقابله (رشيدة) بتحية مامثلة ..سنتان
مرتــان عــى ذلــك ،فتكــر العواطــف وتســتعر ،وتســتقر
األطيــاف والــراءة يف قــرار مكــن ،وتتســع الدنيا وترق،
وتعــذب ويطيــب هواؤهــا”.11
16
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ويف روا يــة (تلــك الرائحــة) نجــد تداعيــات
متعددة ،واســرجاعات مختلفة يف صفحــات (،48
 )59 ،57 ،56وكان ذلــك يف ســؤال الســارد ألختــه
ســامية عــن ســعادتها مــع زوجهــا ،فيقول ”:مــاذا لــو كان
يتقابــان قبــل الــزواج كانــت يف الســابعة والعرشيــن..
انتظــرت فــارس األمــل طويــا دون جــدوى ..ويف البيــت
مل تكــن لهــا حجــرة خاصــة” ،12ففيهــا عــاد بنــا الــراوي إىل
املــايض ،فتحــدث عــن األمــور الغائبــة عنــد القــارئ يف
الزمــن الحــارض.
وأغلــب الروايــات التــي يكــون فيهــا االلتفــات عــن
طريق االسرتجاع ،يعتمد املؤلف يف رسده عىل الراوي
الخارجي ،الذي يعني بصوت املتكلم يف رسده ،ففي
روايــة (الضحــك) يقــول الــراوي ”:مــا أذكــره عــن عيــى
قبــل جنونــه ،جســده الفاتــن وأنــه كثــر املــرح ،رسيــع
الغضــب ،عــدت مــرة إىل حجــريت يف ســاعة متأخــرة
مــن الليــل ،وقــررت أن أخلــع مالبــي دون إشــعال
النــور ،جلســت عــى كــريس قــرب الرسيــر ،وأنــا أشــعر
أن هنالــك إنســانا مــا يف الحجــرة ،فمــأين الخــوف،
نهضــت ألشــعل النــور ،ولكنــي ســمعت صوتــا يقــول:
ال تشــعل النــور ،13”...فالــراوي هنا ينتقل مــن الحــدث
األصيــل يف الراويــة (العدالــة) ،ليــرد لنــا األحــداث
املاضيــة التــي عــاىن منهــا كثــرا (عيــى) ،وظــل ســاردا ً
لذلــك مــن خــال عالقتــه بوالدتــه ،واألحــوال البائســة
التــي أثــرت عــى نفســيته بســبب ســجنه وتعذيبــه ،ثــم
ظــل متابعــا ذلــك ،ليجــد إحــدى تجليــات القهــر عــن
طريــق االســرجاع ،والدراســة تــرى أن “الذكــرى تعيــد
وضــع الفــراغ يف األزمــة غــر الفاعلة إننــا حني نتذكــر بــا
انقطــاع ،إمنــا نخلــط ،إمنــا نخلــط الزمــان غــر املجــدي
وغــر الفعــال بالزمــان الــذي أفــاد وأعطــى”.14
ويف روايــة (بعدمــا تســقط أوراق التــوت) نجــد
االلتفــات عــر االســرجاع ،إذ يقــول الــراوي ”:وتذكــر
املهنــدس نظمــي مســعود قبــل أن يســقط يف جرميتــه
األخــرة بشــهرين ،يــوم جــاء عجــوز مســن ،وطلــب منــه

تحدثــت يف املقدمــة عــن أهميــة الفــن الــروايئ وتطــور
تقنياتــه ،ودواعــي الدراســة ،واملنهــج الــذي اعتمــدت
عليــه.
وأوضحــت يف املحــور األول :مرونــة الطابــع الفنــي
للنــص الــردي الــروايئ ،وتطــور آلياتهــا وتحولهــا إىل
العامليــة.
وجســدت يف الدرا ســة الجا نــب التطبيقــي،
فتحد ثــت عــن ا لتقنيــا ت ا لتــي ا تضــح فيهــا
ظا هــرة االلتفــات ،وكان ذ لــك مــن خــال ســبعة
مطا لــب (االســرجاع ،املنولــوج الدا خــي ،الحلــم،
الوصف ،التناص الــروايئ ،تعــدد الــرواة ،الرســائل).
وأ خــرا كا نــت ا لخا متــة  ،أعقبتهــا بفهــرس
املوضوعــات ،واعتمــدت يف الدراســة عــى املنهــج
الفنــي التحليــي ،لــدوره يف قــراءة متكاملــة لبنيــة النــص
الرسدي ،واتجهت إىل كثري من املراجع ،إذ إن الدراسة
تحتــوي عــى ســبعة مطالــب ،فــكان لزامــا عــى الــدارس
التأسيس النظري لكل تقنية من التقنيات (االسرتجاع،
املنولوج الداخيل ،الحلم ،الوصف ،التناص الروايئ،
تعــدد الــرواة ،الرســائل).
وكانــت الدراســة قامئــة عــى مبــدأ االختيــار؛ إذ
يصعــب الحــر لــكل األعــال اإلبداعيــة وأردت مــن
ذلــك تيســر الظاهــرة عــى املتلقــي أو الــدارس لهــذا
الفــن اإلبداعــي املتطــور ،وكانــت النيــة التطبيــق عــى
روايــة بعينهــا ،لكــن األمــر كان عســرا؛ فالرواية الواحدة
ال توجــد فيها تلــك التقنيــات مجتمعــة عــى روا يــة
بعينهــا ،والباحــث يريــد أن يصــل القــارئ إىل جميــع
تقنيــات االلتفــات يف النــص الــردي الروايئ؛ لــذا
كانــت الدراســة يف الفــن الــروايئ عامــة ،دون التقيــد
بروايــة أو كاتــب.

الدراسة التطبيقية

مــن املتعــارف عليــه أن التغــرات الرسيعــة يف العــامل،
قــد أدت إىل ظهــور وعــي جديــد أثــر يف جنــس الروايــة

وشكلها ،فصار “جنس الرواية يغري الكاتب باملغامرة،
بحثــا عــن أفــق حــدايث يف الكتابــة األدبيــة ،وتعبــرا ً عــن
املوقف” 2؛ لــذا أضحــت الروايــة الفــن القــادر عــى
“ا ســتيعاب األســئلة والقضا يــا والتحــوالت املالزمــة
3
لرحلــة اإلنســان”.
وال شك يف أن اإلنسان املعارص قد انبثقت منه
الهمــوم ،واضطربــت حياتــه ،لــذا فهــو األكــر احتياجــا
إىل التعبــر عــن أزما تــه املتعــددة ،فاحتــاج “إىل
أدوات جديــدة أو أســاليب مبتكــرة ولغــة جديــدة،..
ليكشــف عن اكتناه جوهــر الواقــع ،واإلملــام بالتحــوالت
الســيكولوجية املحزنــة التــي يعيشــها اإلنســان”.4
وقــد ازد هــرت تلــك التقنيــات الفنيــة لإلبــداع
الروايئ ،لتطور الحياة التي تشــهد أول عنارص منظومة
تقنيــة متكاملــة هــي “تكنولوجيــا املعلومــات التــي تــزاوج
بــن تكنولوجيــا الحواســب ..واالتصــاالت يف كيــان غــر
مســبوق ،يعنــي بــكل مــا يتعلــق مبعالجــة املعلومــات،
5
ويعمــل عــى دعــم التواصــل واالتصــال بــن البــر”.
ومن هذه التقنيات االلتفات ،وتعني الدراسة من
خاللها تحول النص الرسدي من سياق إىل آخر ،فانتقل
مــن الــرد الحــارص إىل أشــكال متنوعــة( :االســرجاع،
املنولــوج الداخــي ،الحلــم ،الوصف ،التنــاص ،تعــدد
الرواة ،الرســائل) وهذا ما ســتقوم الدراســة بتحليله.

املطلب األول :االسرتجاع

االسرتجاع يعني “االرتداد إىل املايض لالستحضار أو
الستذكار حدث أو أكرث ،أو شخصية روائية أو أكرث يف
اللحظــة اآلتيــة للــرد ،6”...لــذا فاالســرجاع بعــد مخالفــة
لســر ا لــرد ،ويقــوم بتســليط الضــوء عــى معــامل
الشــخصية املاضيــة التــي مل تعــن الكاتــب بإبرازهــا يف
الســياق الــردي ،وهــو أنــواع” منــه الداخــي والخارجــي
7
واملختلــط ،ومنــه الجــزيئ والتــام”.
وااللتفــات هنــا يظهــر مــن خــال االنتقــال مــن
الحــدث الرئيــس للروايــة إىل الرجــوع إىل املــايض،
جملة كرياال
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االلتفات يف الن�ص ال�سردي الروائي
د .سعد مايش العنزي
جامعة الجوف

امللخص
تتنــاول هــذه الدراســة االلتفــات يف النــص الــردي للروايــة ،واتجــه الباحــث إىل هــذه الدراســة ،ملرونــة الطابــع الفنــي
للروايــة ،إذ اتضــح لــدى الباحــث اتجــاه الكتــاب إىل هــذه التقنيــة مــن خــال أدوات كاالســرجاع وغــره ،وتكونــت،
املدرســة مــن مقدمــة ومحوريــه وخامتــة
يف املقدمــة :تحــدث عــن أهميــة الفــن الــروايئ ومكانتــه ،دواعــي البحــث ..إلــخ ،وكان املحــور األول عــن تطــور تقنيــات
الفــن الــروايئ ،والثــاين عــن الجانــب التطبيقــي لظاهــرة االلتفــات منــوا خــرا كانــت الخامتة
كلامت مفتاحية /االسرتجاع ،املنولوج الداخيل ،الحلم ،الوصف ،الراوي ،الرسائل

الحمــد للــه علّــم اإلنســان مــامل يعلــم ،والصــاة
والســام عــى أرشف املرســلني ســيدنا محمــد الــذي
بعثــه ربــه رحمــة للعاملــن.
أما بعد
فــا شــك يف تطــور آليــات الفــن الــروايئ وتقنياتــه
يف العــر الحديث؛ تبعــا ملعطيــات العــر ،واتصــال
العــرب بــاألدب األوريب الحديــث ،فضــا عــن مرونــة
طابــع الفــن الــروايئ ،وقــد كانــت للتحــوالت الرسيعــة
يف العــامل أثــر كبــر يف البنــاء الفنــي للنــص الــردي
الروايئ ،فأصبح “جنس الرواية يغري الكتاب باملغامرة
بحثــا عــن أفــق حــدايث يف الكتابــة األدبيــة ،وتعبــرا ً عــن
املوقــف.1”..
و قــد تطــورت التقنيــات الفنيــة يف النــص
الرسدي؛ ملرونــة الفــن ا لــروايئ فوجد نــا (الواقعيــة
الســحرية ،التبئري  ،التحفيــز ،عتبات النص ،التنــاص ،
التهميــش ،الزمــن اإلطــار ،املــكان اإلطــار ،االلتفــات)
الــذي هــو محــور دراســتنا.
14

رلا يدرسلا صنلا يف تافتلالا

واتجهــت إىل هــذه الدرا ســة للتطــور الرس يــع
يف آليــات النــص ا لــردي ،و هــذا مــا جعلنــي
شــغوفاَ إىل معرفــة أرسار هــذا الفــن مــن خــال تلــك
اآلليــات ،وقــد اتضــح لدينا – مــن خــال مطالعتــي
إلحــدى الروا يــات – أن النصــوص الرسد يــة يحــدث
فيهــا التفاتــا؛ إذ يتنقــل الكاتــب مــن الحــدث الرئيــس
إىل نصــوص رسدية أخرى (كاالســرجاع ،املنولــوج
الداخــي ،الحلــم ،الوصــف ،تعــدد الــرواة ،الرســائل).
أ مــا الدرا ســات الســابقة فقــد أ فــدت منهــا،
وذ لــك نحــو (رسد يــات الروا يــة لصــاح صا لــح،
وتشــظي الزمن ألمينــة رشــيد ،والحداثــة يف الروا يــة
لخا لــد البلتاجي) وغريهــا مــن الدرا ســات األخــرى
التــي رصدتهــا يف املراجــع ،لكــن الدارس – عــى حــد
علمه – مل يجد دراسة مستلقة تتحدث عن االلتفات
يف النــص الــردي ا لــروايئ.
وقــد تكونــت الدراســة مــن املقدمــة و الدراســة
التطبيقيــة والخامتــة و الفهــرس العــام للموضوعــات
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للمنحنــى املفــرض عــن البيانــات املعلومــة ،وهــذا
املفهــوم العلمــي الريــايض ال يــزال األســاس يف علــم
اإلحصاء إليجاد أفضل املعادالت لقياس واقعية تجربة
أُ ْج ِريَت من ِقبَل الباحثني يف حقول املعرفة املختلفة.
ومــا طريقــة عمــر الخيــام لحـ ِّـل املعــادالت التكعيبيــة
ذات املجهــول الواحــد عــن طريــق مــا يُسـ ّمى (بحســاب
الخطأيــن) عنــد املســلمني ومــا يســمى حديثًــا بطريقــة
( )False Regulaيف التحليالت العددية الحديثة إال
خري دليل عىل أن املســلمني اتبعوا خطوات هندســية
حديثــة ومتطــورة ،وســبقوا زمنهــم يف هــذا املجــال.

الخامتة

إن نظــرة ثاقبــة إىل ســورة النســاء فقــط ومــدى الروعــة
العظيمــة يف تقســيم املــراث يف اإلســام وحقيقــة
إعطــاء النصــف والربــع والثلــث والســدس لحــاالت
مختلفة يريك مدى الرتابط بني القانون وعلم االجتامع
واالقتصــاد والرياضيــات .فــإذا تأملــت ملــاذا هــذه
الكســور وحقيقــة تقســيمها بهــذه الدقــة وربطهــا مــع
الحــاالت االجتامعيــة املختلفــة لــكل تقســيم ير يــك
الدقــة يف مراعــاة الحقــوق مــن جهــة ودقــة التقســيم
الريــايض مــن جهــة ثانيــة .والعــرب هــم أول مــن اســتعمل
الرموز يف األعامل الرياضية وسبقوا الغربيني يف هذا
امليدان ،وال يخفي بطبيعة الحال ما الستعامل الرموز

من أثر بليغ يف تقدم الرياضيات العالية عىل اختالف
فروعها.والعرب أيضاً هم من حل املعادالت التكعيبية
بوســاطة قُطُــوع املخــروط ،وهــذا العمــل هــو مــن أعظــم
األعــال التــي قــام بهــا العــرب ،وإذن يكــون العــرب قــد
ســبقوا ديــكارت وبيكــر يف هــذه البحــوث.
لقــد تطــورت العلــوم الرياضيــة تطــورا رسيعــا
عــى أيــدي علــاء اإلســام الذيــن ســجلوا ابتــكارات
رياضيــة مهمــة يف حقــول الحســاب والجــر واملثلثــات
والهند ســة ،وقــد أثــارت أعاملهــم إعجــاب ودهشــة
علــاء الغــرب ،وقــد أشــاد الكثــرون منهــم بفضــل
علــاء املســلمني والعــرب ومآثرهــم الرياضيــة ،فقــد
ذكر سيدو( :إن للعرب عناية خاصة بالعلوم الرياضية
كلها فكان لهم القدح املعىل وأصبحوا أساتذة لنا يف
هــذا املضــار بالحقيقــة) .أمــا روم النــدو فقــال( :عــى
أيــدي العــرب دون غريهــم عرفــت الرياضيــات ذلــك
التحول الذي مكنها آخر األمر أن تصبح األساس الذي
قــام عليــه العــامل الغــريب الحديــث .فلــوال الرياضيــات
كام طورها العرب كان خليقا مبكتشــفات كوبرينكوس
وكلــرت وديــكارت والينبــز أن يتأخــر ظهورهــا كثــرا) .أمــا
هوبــر فذكــر أن التقــدم الوحيــد يف الرياضيــات الــذي
ابتدأ يف عرص بطليموس وحتى عرص النهضة كان من
جهــة العــرب فقــط .أمــا يف أوروبــا فكانــت جميــع فــروع
الرياضيــات مــن الجمــود الــذي شـ ّـل الفكــر بعــد ســقوط
اإلمرباطوريــة الرومانيــة.

املصادر و املراجع
•موسوعة نوابغ العرب واملسلمني يف العلوم الرياضية

•موسوعة علامء العرب واملسلمني /محمد فارس /املؤسسة

•لسان العرب /ابن منظور/دار صادر/بريوت

•الحضارة العربية اإلسالمية /شوقي أبو خليل/مرص

•املخصص /ابن سيده /دار الكتب العلمية /بريوت

•الخالدون العرب /قدري حافظ طوقان /دار القدس

•تــراث العــرب العلمــي يف الرياضيــات والفلــك /قــدري حافــظ
طوقان/بــروت
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العربية للدراسات و الن

•تاريخ العلوم عند العرب  /دار العلم للماليني  /بريوت

•كتاب الخوارزمي يف الجربو املقابله /عيل مصطفي  /مرشفة

اســتند إىل أســس ثابتــة منطقيــة منــذ عــر إقليــدس
الذي أبدع يف الحساب وعلم الهندسة وحتى وصوله
إىل املرحلة التي وضعت فيها أسسه وقواعده وأطره.
كاﻥ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭ يــم ﺍﻷ ثــر ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻋﻰﻠ ﻋﻠﺎﻤﺀ
ﺍﻤﻟﺴﻠمني األوائل من الرياضيني يف ان يبتدروه و يلبو
متطلبات الرشيعة اإلسالمية و اللتي ال ميكن تنفيذها
اال باســتعامل قوانــن الرياضيــات و هــذه الدربــة ال
ميكــن ان تكــون مــن كان امل يف علــوم القــرآن و العلــوم
القــرآن و اإلســام مثــل علــم الفرائــض .العــامل املســلم
ابــو عبــد اللــه محمــد بــن مــوىس الخوارزمــي اوضــح يف
مقدمــة كتابــه املشــهور “الجــر و املقابلــة” الســبب
والدوافع التي دعته اىل اكتشاف الجرب و تأليف كتاب
يوضــح هــذا العلــم الجديــد يف قولــه” ﻋﻰﻠ ان الفــت
كتــاب الجــر و املقابلة..كتابــا ...للطيــف الحســاب ﻭ
جليلــه ﻤﻟﺎ يلــزم ﺍﻟﻨﺎﺱ مــن الحاجــة ﺍﻟﻴﻪ ﻲﻓ مواريثهــم و
وصاياهم ﻭﻲﻓ مقاسامتهم ﻭأحكامهم ﻭ تجاراتهم ويف
جميع ما يتعاملون يه بينهم من مساحة األرض مقدما
5
لحســن النيــة فيــه.
وقسم العرب الحساب اىل القسمني:
“ )1غباري” وهو الذي يحتاج إىل قلم وورقة.
 “ )2هــوايئ” يحس ــب يف الذ ه ــن وهــو مف ــيد
للعــوام ومــن مل يحض ــر معــه أدوات الكتابــة يف
الســوق أو غــره.
وقــد اكتشــف املســلمون طرق ـاً مختلفــة إلجــراء
عمليــات الــرب والقســمة ،مــا أفادهــم يف كثــر مــن
األمــور خاصــة علــم الفرائــض ،ومــن هــذه الطــرق ماهــو
“خــاص باملبتدئــن” ويصلــح للتعليــم يف املدرســة،
وقــد اســتخدم رجــال الرتبيــة يف الــرق والغــرب هــذه
الطــرق لتعليــم األطفــال .وقــد بحثــوا يف “النســبة
والتناسب” ،وقد تعاملوا مع “الكسور العادية” بنفس
الطــرق الســائدة حاليـاً ،واســتطاعوا إيجــاد “املجاهيــل”
مــن املعــادالت بنفــس الطــرق الحاليــة ،وبطــرق أخــرى
6
الداعــي للتوســع يف ذكرهــا

املسلمون وابتكار علم الجرب

مــا ال شــك فيــه أن علــم الحســاب علــم ســابق عــى
ظهور اإلسالم ،بل هو علم ُم ْغرِق يف ال ِق َدم؛ حيث إن
لفافــات الــردي  -التــي كشــفت كيــف كان املرصيــون
القدمــاء يجــرون عمليــات الحســاب  -ترجــع إىل مــا قبــل
امليــاد بحــوايل ألفــي عــام ،كذلــك عــرف البابليــون
واإلغريــق والهنــود املتواليــات الحســابية وغريهــا مــا
يتعلــق بعلــم الحســاب .أ ّمــا الجــر فهــو علــم إســامي
محــض ،قــام العــامل املســلم أبــو عبــد اللــه الخوارزمــي
بابتكاره وإنشائه من األصل؛ لذا احتفظ الغرب باسمه
َعلـ ًـا عــى ذ لــك العلــم ،ولكــن تح ـ َّرف ا ســمه عنــد
األوروبيــن فأطلقــوا عليــه ( ،)ALGEBRAوهــو مــن
فروع علم الحساب ،ألنه ِعلم يُع َرف به كيفية استخراج
مجهــوالت عددي ـ ٍة مبعادلتهــا ملعلومــات مخصوصــة
عــى وجــه مخصــوص ،ومعنــى الجــر :زيــادة قــدر مــا
نقــص مــن الجملــة املعادلــة باالســتثناء يف الجملــة
األخــرى لتتعــادال ،ومعنــى املقابلــة إســقاط الزائــد مــن
إحــدى الجملتــن للتعــادل.
مل يأخــذ املســلمون مــا تركــه األقدمــون مــن قواعــد
علــم الحســاب واكتفــوا بــه ،بــل قامــوا كعادتهــم  -وكــا
يأمرهــم اإلســام – باالجتهــاد يف تطويــر هــذا العلــم؛
ومــن ث َـ َّم نشــأ علــم الجــر؛ فقــد ط َّبــق املســلمون يف
زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ريض اللــه عنــه اإلحصاء
عــن طريــق تأســيس الدواويــن حيــث يتــم فيهــا تدويــن
املعلومــات عــن الجنــد ،ودخــول بيــت املــال ،وغريهــا
مــن البيانــات الالزمــة للتمويــن وتجهيــز الجيــوش .وهــذه
الطريقة ال تزال ت ُستَخ َدم يف كثري من األمور اإلحصائية
الحديثــة وهــي بدايــة اإلحصــاء.
كذلــك ا ســتخدم الخليفــة أبــو جعفــر املنصــور
وســائل متطــورة وعديــدة لتســليح ومتويــن الجنــد إضافــة
إىل تبويــب مدخــوالت بيــت املــال واملرصوفــات،
واألبــواب األخــرى املتعلقــة بــإدارة الدولــة .أ َّمــا اإلحصــاء
التطبيقي فقد أسهم فيه املسلمون عن طريق التوفري
جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧
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واملــدارس ،منهــا مكتبــة البــرة التــي كانــت
فهارســها عــرة مجلــدات
5 .5رعا يــة الخلفــاء والنقلــة ،فقــد كان الخلفــاء
يدفعــون للناقــل ثقــل الكتــاب املنقــول ذهب ـاً.
ثــم أن املأمــون (ت  218هــ) انشــأ (بيــت
الحكمــة) ،وجمــع فيهــا الناقلــن ،فأصبــح نقــل
الكتــب الفلســفية جــزءا ً مــن سياســة الدولــة،
وكان مثــة أرس وجيهــة غنيــة محبــة للعلــم تبــذل
األمــوال يف ســبيل الحصــول عــى الكتــب ويف
ســبيل نقلهــا ،فــإن آل منجــم كا نــوا ينفقــون
خمســائة دينــار يف الشــهر عــى نقــل الكتــب

مآثر املسلمني يف الرياضيات ،والجرب،
والحساب ،والهندسة

و كان القرنــان الثا لــث والرابــع الهجريــان  /التاســع
والعــارش امليالد يــان القرنــن الذهبيــن لعلــاء
الرياضيــات املســلمني ،الذ يــن يد يــن لهــم العــامل
بالكثــر ،لحفظهــم الــراث العلمــي القديــم وتوســيعه
والبتكاراتهــم الجديــدة ،فيالوقــت الــذي كانــت فيــه
أوروبــا تفتقــر إىل اإلبــداع العلمــي يف هــذا الجانــب،
وتســعى لالســتفادة مــن التقــدم العلمــي الــذي ســبقهم
إليه العرب املسلمون أشواطاً كثريةً ،وحتى الرياضيات
اإلغريقيــة مل تصــل للعــامل املعــارص إال عــن طر يــق
العلامء العرب املسلمني ،حيث اعتمدت الرتجامت
الالتينيــة القدميــة اإلغريقيــة عــى مؤلفــات إســامية
أكــر مــن اعتامدهــا عــى املؤلفــات اإلغريقيــة األصليــة،
ونتيجــة لهــذا انتقــل الحســاب والفلــك اإلغريقيــان
إىل أوروبــا بواســطة املســلمني ،ومل تقتــر خدمــة
املســلمني لعلــم الرياضيــات عــى حفــظ ونقــل مــا
قامــت بــه األمــم الســابقة ،بــل كانــت لهــم إســهامات
هائلــة يف دقائــق وجزيئــات هــذا العلــم.
إن تاريــخ الرياضيــات يف الحقيقــة هــو الهيــكل
الرئيــس لتاريــخ الحضــارة ،ســواء كان االهتــام بالناحيــة
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الفلســفية أو االجتامعيــة ،ويعــد تار يــخ الرياضيــات
حجــر األســاس للبنــاء التعليمــي بأكملــه ،وقــد الحــظ
الربوفيسور ميلر أن تاريخ الرياضيات هو العلم الوحيد
الــذي ميتلــك جــزءا ً واضح ـاً مــن الكــال ،ونتائــج مثــرة
أثبتــت منــذ  2000ســنة بنفــس الطــرق الفكريــة املثبتــة
اليــوم ،ويفيــد هــذا التاريــخ يف توجيــه االهتــام نحــو
القيمة الثابتة للآمثر التعليمية التي تقدمها هذه املآثر
للعــامل .ويقــول رام النــدو“ :إن املســلمني قدمــوا كثــرا ً
مــن االبتــكارات يف حقــل الرياضيــات ،ومــع ذلــك فــإن
معظم األمريكان واألوروبيني مل يعودوا يتذكرون من أي
مخزن اكتسب العامل املسيحي األدوات التي ال ميكن
أن تصــل الحضــارة الغربيــة إىل مســتواها الحــايل إال
بها” .4ويقول توفيق الطويل يف شهادة أخرى حول دور
العــرب يف العلــوم وفضلهــم عــى الحضــارة“ :حقيق ـ ًة
إن العــرب قــد تلقــوا تــراث أســافهم مــن الرياضيــن
يف مــر والعــراق والهنــد واليونــان ،ولكــن الرياضيــات
تديــن بشــطر كبــر مــن تقدمهــا لعلــاء العــرب ،بــل إن
مؤرخــي العلــم مــن الغربيــن مــن يجاهــر بــأن بعــض فــروع
الرياضيــات اخــراع عــريب”.
لقــد أبــدى العلــاء العــرب واملســلمون اهتامم ـاً
بالغ ـاً بعلــم الرياضيــات بفروعــه املختلفــة ،وركــزوا يف
دراســتهم لهــذا العلــم عــى اتجاهــن :األول :الناحيــة
النظريــة :وذلــك باســتيعاب املوضــوع وفهمــه ،ومــن
ثــم القيــام بالعد يــد مــن االبتــكارات الجد يــدة التــي
مل يســبقهم إليهــا أحــد .الثــاين :الناحيــة التطبيقيــة:
حيــث بــدءوا بإجــراء دراســات عمليــة مفيــدة للغايــة يف
العلوم األخرى ذات االرتباط املبارش بعلم الرياضيات
مثــل علــم الفلــك والهندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة
واملعامر يــة ،وعلــم املوار يــث ،واألعــال التجار يــة
وغريهــا مــن العلــوم واألعــال التــي تتطلــب معرفــة
بعلــم الرياضيــات ،وكان علــم الرياضيــات يف بداياتــه
شامالً لكثري من االختصاصات كالفيزياء وعلم الفلك
والتنجيــم ،ويذكــر أن أهــم تطــور يف علــم الرياضيــات قــد

امل�سلمون رواد العلوم احلديثة :درا�سة مركزة
على ق�ضية علم الريا�ضيات
السيد نوشاد

استاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،جامعة كريال

إن الخدمــات التــي أداهــا العــرب للعلــوم غــر مقــدرة
حق قدرها ،وإن البحوث الحديثة قد دلت عىل ِعظم
قــدر املســلمني الذيــن نــروا العلــم بينــا كانــت أو ُربــا
غارقة يف ظلامت القرون الوسطى ،و مل يقترصعلامء
املســلمني عــى نقــل علــوم مــن ســبقهم بــل أضافــوا
وطــوروا وصححــوا ودرســوا ،ثــم أضافــوا فأبدعــوا
كان للعــرب واملســلمني دور مهــم يف بنــاء
الحضــارة اإلنســانية ،وقــد شــهد بذلــك علــاء ومفكــرو
الغــرب ،وتشــر الدراســات التاريخيــة اىل أن العلــاء
واملفكر يــن العــرب واملســلمني ســاهموا يف شــكل
كبــر يف تقــدم كافــة فــروع العلــوم مــن هندســة وطــب
ورياضيــات وجغرافيــة وفلــك ،إضافــة اىل الفلســفة
واملنطــق واملوســيقى .ويشــار اىل أن الحضــارة العربيــة
يف األندلــس وصلــت اىل ذروة مجد هــا وعظمتهــا
واتســاعها ،وصــارت قبلــة طالبــي العلــم واملعرفــة
والدراســة يف وقــت كانــت فيــه أوروبــا غارقــة يف جهــل
مدقــع وتخلــف حضــاري ،وقــد شــهدت األندلــس تطــورا ً
نوعياً يف مجاالت العلوم والفنون واآلداب والدراسات
املختلفة ،وامتزجت ثقافات مختلفة يف أرض خصبة
يف ظــل لــواء اإلســام فأمثــرت ثقافــات واســعة وفكــرا ً
متطــورا ً ،ووصــل العطــاء الفكــري اىل ذروتــه يف القرنــن
الثامــن والتاســع الهجــري .تقــول املســترشقة األملانيــة
زيغريــد هونكــه يف كتابهــا (شــمس العــرب تســطع عــى
الغــرب)“ :إن مــا قــام بــه العــرب املســلمون لهــو عمــل
إنقــاذي ،لــه مغــزاه الكبــر يف تاريــخ العــامل “.1

لقد أخذ املسلمون من الحضارات السابقة ،ومل
ينقلوهــا كــا هــي ،بــل إن مــا و َرثــه املســلمون إىل أوربــا
يختلــف كثــرا ً عــا َو ِرثــوه مــن ســابقيهم ،و العلــوم هــي
أجــل خدمــة أســدلتها الحضــارة اإلســامية إىل العــامل
الحديــث ،فاإلغريق(اليونــان) اقتبســوا ونظمــوا وعممــوا
ووضعــوا النظر يــات ،ولكــن روح البحــث والتدقيــق
والتحقق للوصول إىل املعرفة اليقينية ،وطرائق العلم
الدقيقــة واملالحظــة الدائبــة كانــت غريبــة يف املــزاج
اإلغريقي ،واملســلمون هم أصحاب الفضل ـ بعد الله
_ يف تعريــف أوربــة بهــذا كلــه ،فالعلــم األوريب مديــن
2
بوجــوده للمســلمني.
كــا ان القــرآن و الحديــث لعبــا دورا هامــا يف
تشجيع املسلمني اىل ميدان العلوم و الفنون وكانت
هنــاك عوامــل غــر دينيــة دفعــت هــذه الحركــة العلميــة
كــا بينهــا عمــر فــروخ يف كتابــه 3منهــا:
1 .1التعريــب الــذي بــدأ يف زمــن عبــد امللــك بــن
مــروان
2 .2حاجــة العــرب إىل علــوم ليســت عندهــم مــا
كانــوا يحتاجــون إليــه يف الطــب ،ويف معرفــة
الحســاب والتوقيــت لضبــط أوقــات الصلــوات
وتعيــن بــدء اشــهر الصــوم والحــج وأول الســنة
3 .3احتــكاك العــرب بغريهــم مــن األمــم ،فأحــب
العــرب أن يوســعوا بهــذه الثقافــات آفاقهــم
الفكر يــة،
4 .4ا ملكتبــات ا لعا مــة ا مللحقــة با ملســا جد
جملة كرياال
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ويعرض الوقائع التاريخية واملالبسات الحارضة عرضا عادال مستنريا ،ويتحاكم يف القضية
التي يعرضها كاملة إىل الحق والواقع واملنطق والضمري ،فتبدو كلها متســاندة يف صفه
ويف صف قضيته ،بال متحل وال اعتساف يف مقدمة أو نتيجة.
ويســتعرض املؤلــف أســباب االنحطــاط الروحــي واملــادي الــذي بلغتــه األمــة املســلمة
ويصــف مــا حــل باملســلمني أنفســهم عندمــا تخلــوا عــن مبــادئ دينهــم ونكصــوا عــن تبعــا
تهــم؛ ومــا نــزل بالعــامل كلــه مــن فقــدان لهــذه القيــادة الراشــدة ،ومــن انتــكاس إىل الجاهليــة
األوىل .ويرســم خــط االنحــدار الرهيــب التــي ترتكــس فيــه اإلنســانية يف ذات الوقــت التــي
تفتح فيه آفاق العلم الباهرة .يرسم هذا الخط رسامً حياً مؤثرا ً عن طريق التأمل الفاحص،
ال بالجمــل الناريــة والتعبــرات املجنحــة .فالحقائــق الواقعــة كــا عرضهــا املؤلــف فنيــة عــن
كل بهــرج وكل تزويــق.
فــكان اإلقبــال عليــه عظي ـاً حتــى تخطــى قيــاس املؤلــف ورجــاءه ،فقــد كان كتاب ـاً ال
يســرعي اهتــام القــراء إال موضوعــه -الــذي يــكاد يكــون طريفـاً -ومــا يحتــوي عليــه مــن مــادة
ومعنى ،ومل يكن من ورائه شخصية املؤلف وشهرته ،فلم يكن قد ظهر ملؤلفه كتاب آخر
قبــل هــذا الكتــاب يف العــامل العــريب ،ومل يعرفــه النــاس يف هــذه األقطــار  .فكانــت العنايــة
بهــذا الكتــاب عنايــة خالصــة مجــردة للكتــاب وللموضــوع ،ليــس فيهــا نصيــب لشــخصية
املؤلــف وشــهرته.
وال يُعلَّــل هــذا اإلقبــال النــادر الــذي حظــي بــه الكتــاب إال بفضــل اللــه تعــاىل ولطفــه،
وبعــد ذلــك أ ّن هــذا الكتــاب قــد جــاء يف أوانــه ،وصــادف رغبــة غامضــة واتجاهـاً مبهـاً يف
النفوس ،وبأنه يتجاوب مع شعور كثري من املفكرين واملثقفني يف العامل لعريب ،ويلتقي
مــع أفكارهــم وآرائهــم ودراســتهم  .وعــى ك ٍُّل فقــد كان الكتــاب واســع االنتشــار يف العواصــم
العربيــة واألوســاط العلميــة ،وتناولتــه طبقــات األمــة وبعــض قــادة الفكــر بالدراســة والبحــث،
وأشــار املربــون واملعلمــون عــى الشــباب مبطالعــة هــذا الكتــاب.
وهــذا الكتــاب دراســة قيمــة تبحــث جــذور الحضــارات يف العــامل و تضيــئ عــى اوج
الحضــارة التــي بلغهــا العــامل يف العصــور املتوســطة تحــت قيــادة الخلفــاء العباســيني و مــا
وصــل اليــه العــامل بعــد ســقوط اإلمرباطوريــة اإلســامية مــن انحطــاط القيــم و شــيوع الجهــل .
وأنا اهنئ القامئني عىل هذا املؤمتر مرة ثانية و أمتنى كل النجاح لهذا املؤمتر
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القنصل العام ،القنصلية العامة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،كرياال – الهند
يف هــذه الفرصــة الطيبــة أنــا اريــد اهنــأ قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرال عــى قيامهــم
بعقــد مؤمتــر وطنــي حــول كتــاب “مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمني” للعالمــة أيب
الحسن عيل الندوي من حيث ان هذا الكتاب الفريد يف نوعه قد اعتربه العامل العريب
و الغــريب وال يــزال يعتــره بأهميــة فائقــة.
لقــد أســهم علــاء الهنــد يف إثــراء اللغــة العربيــة باملؤلفــات القيمــة يف األوقــات
املختلفــة .و للهنــد عالقــة وطيــدة باللغــة العربيــة و ببــاد العــرب مــن قديــم الزمــان .وكتــاب
“مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمني” مــن مؤلفــات مفكــر اإلســام الشــيخ أيب الحســن
عيل الندوي يعد من املحاوالت القيمة التي تحاول عىل أن يرد عىل املسلمني إميانهم
بأنفسهم ،وثقتهم مباضيهم ،ورجائهم يف مستقبلهم .واملسلمون كانوا يف أمس الحاجة
إىل مــن يــرد عليهــم إميانهــم بهــذا الديــن الــذي يحملــون اســمه ويجهلــون كنهــه ،ويأخذونــه
بالوراثــة أكــر مــا يتخذونــه باملعرفــة .وقــد ألــف الشــيخ هــذا الكتــاب يف ذلــك العــر.
إن اإلســام عقيــدة اســتعالء ،مــن أخــص خصائصهــا أنهــا تبعــث يف روح املؤمــن بهــا
إحســاس العــزة مــن غــر كــر ،وروح الثقــة يف غــر اغــرار ،وشــعور االطمئنــان يف غــر تــواكل
 .وأنهــا تشــعر املســلمني باملهمــة اإلنســانية امللقــاة عــى كواهلهــم ،تبعــة الوصايــة عــى
هــذه البرشيــة مشــارق األرض ومغاربهــا ،وتبعــة القيــادة يف هــذه األرض للقطعــان الضالــة،
وهدايتهــا إىل الديــن القيــم ،والطريــق الســوي ،وإخراجهــا مــن الظلــات إىل النــور مبــا آتاهــم
اللــه مــن نــور الهــدى والفرقــان.
هذا الكتاب يثري يف نفس قارئه هذه املعاين كلها ،وينفث يف روعه تلك الخصائص
جميعها ،ولكنه ال يعتمد يف هذا عىل مجرد االستثارة الوجدانية أو العصبية الدينية ،بل
يتخذ الحقائق املوضوعية أداته ،فيعرضها عىل النظر والحس والعقل والوجدان جميعا،
*

خطبــة افتتــاح النــدوة حــول كتــاب “مــاذا خــر العــامل بانحطــاط املســلمني” للعالمــة أيب الحســن عــي

النــدوي ،ألقاهــا معــايل الســيد جــال حســن الزعــايب يف 2016/11/24م

جملة كرياال

فرباير ٢٠١٧

7

قسم اللغة العربية بجامعة كيراال
تأسيس :عام 2001م
رئيس القسم

الدكتور تاج الدين املناين
هيئة التدريس

تاج الدين املناين
نوشاد الهدوي
سهيل إبراهيم
محمد شافعي
نذيرة

األستاذ املساعد
األستاذ املساعد
أستاذ محارض
أستاذ محارض
أستاذ محارض

الدورات

الدكتوراه ()Ph.D
املاجستري يف الفلسفة ()M.Phil
املاجستري ()M.A
دورة شهادة يف العربية التواصلية

افتتاحية
الحمد لله رب العاملني

الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني

القراء األعزاء،
بــن أيديكــم العــدد التاســع مــن “مجلــة كــراال” التــي تنــر مــن قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــراال
 -الهنــد .هــي مجلــة محكمــة أكادميــة نصــف ســنوية (الرقــم الــدويل .)2839 - 2277 :تعالــج

هــذه املجلــة اآلداب العربيــة والثقافــة اإلســامية والقضايــا االجتامعيــة واألمــور الدينيــة .إن هــذه
مهم يف رفع مســتوى اللغة العربية للمعلمني واملتعلمني والباحثني يف
املجلة تلعب دو ًرا ً

الجامعات يف كرياال خاصة ويف الهند عامة .وأشكر سائر من ساهموا مبقالتهم ،وجزاهم الله
خــر الجــزاء يف الدنيــا واآلخــرة .واملرجــو مــن القــراء الكــرام أن يقدمــوا لنــا توصياتهــم واقرتاحاتهــم،

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يوفقنــا إلحيــاء لغــة القــرآن ولنــر لســان رســول رب العاملــن.
والله ويل التوفيق

الدكتور تاج الدين املناين
رئيس التحرير
رئيس قسم اللغة العربية ،جامعة كريال
كرياال  -الهند
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حماوالت التجديد يف النحو العربي يف الع�صر احلديث
محمد عيل يت .يك.

•

الدرا�سات املعجمية لدى حممد البكري يف كتاب

•

125

احلركة الن�سوية الليربالية :م�شاغلها واهدافها

•

137

د .عزالدين حفار

نوشاد م ب

116

تدري�س الن�صو�ص الأ�صيلة يف اجلامعة يف �ضوء التداوليات وعلم طرائق التدري�س • 142
أ .د .نعامن عبد الحميد بوقرة

بنية الق�صيد احلديثة واملعا�صرة

بوعيشــة بوعمـارة

•

155

درا�سة يف �شعر الغزل عند ملك �إ�شبيلية املعتمد بن عباد
د .فوزية عبد الله العقييل

•

172

تعليمية القواعد النحوية يف اجلزائر من التدري�س بالأهداف �إلى التدري�س بالكفاءات
د .بلخري شنني

4

•

206

حمتويات
افتتاحية

•

5

كلمة �سعادة ال�سيد جمال ح�سني رحمة ح�سني الزعابي

•

٧

امل�سلمون رواد العلوم احلديثة :درا�سة مركزة على ق�ضية علم الريا�ضيات
السيد نوشاد

االلتفات يف الن�ص ال�سردي الروائي
د .سعد مايش العنزي

•

•

9

14

الداللة ال�سيميولوجية للأيقونة اللونية املت�ضادة (الأبي�ض والأ�سود) يف رواية فو�ضى احلوا�س • 28
هدى صالح رشيد التكريتي

العلة النحوية بني القدمي واحلديث

•

37

قراءة يف �أ�صول بع�ض اال�سماء املركبة

•

44

د.ابتهال محمد البار

أ.د .خديجة زبار الحمداين

•

59

ظاهرة اخل�سوف يف بع�ض كتب الرتاث العلمي العربي الإ�سالمي :درا�سة حتليلية

ماهية تعيني الق�ضاة وال�شروط الواجب توفرها فيهم يف النظام الق�ضائي الإ�سالمي

•

أ.د.فاطمة زبار عنيزان  /د .تاج الدين املناين

د .عيل منذو عثامن و عثامن بكر محمد

وال�ضرورة ّ
اخلروج على القاعدة اللغويّة يف القر�آن الكرمي ّ
ال�شعريّة

د .منال “محمد هشام” سعيد نجار

ُ
دالالت املكان يف ق�صیدة «�أ�ش ّد من املاء حزناً»ل�سمیح القا�سم
د .عسکرعيل کرمی  /د .محمد رحیمی

مفهوم املفارقة وجتلياتها يف ّ
التاث ال ّنقدي العربي
أ .صليحة سبقاق

•

•

•

66

71

96

108
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