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سياسة النرش

1-  تنرش املجلة البحوث التي تتامىش مع فضل املامرسات وقواعد سلوك الهيئات املهنية ذات الصلة 

او الهيئات التنظيمية الوطنية والدولية.

.)cope( 2-  تلتزم املجلة بدعم سجلها العلمي من خالل التزامها بتعليامت لجنة اخالقيات النرش

3-  االبتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الرضر بالثقة يف املجلة والكفاءة املهنية للنرش العلمي.

4-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش غري مقدم اىل أي وسيلة نرش اخرى.

5-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش غري منشور مسبقا بأي شكل او لغة.

6-  يلزم ان يكون البحث املقدم للنرش أصيالً وتقبل البحوث املستلة.

7-  تقبل املجلة البحوث التي فيها زوايا بحث جديدة تتعلق بتوسيع البحث السابق.

8-  توفري الشفافية بشأن إعادة استخدام املواد لتجّنب محاذير متعلقة بإعادة تدوير. النصوص أو 

)الرسقة االدبية(.

9-  ال تقبل املجلة الدراسة املقسمة اىل عدة اجزاء لتقدميها للعديد من املجالت أو اىل مجلة واحدة 

لكن عىل فرتات زمنية مختلفة.

10-  ال تقبل املجلة النرش املتزامن أو الثانوي املربر.

11-  يلزم ان تكون نتائج البحث واضحة ورصيحة دون او معالجة مبا يف ذلك التالعب القائم عىل 

املصدر.

12-  يلزم ان تكون طباعة البحث املرسل موافقة لقواعد اللغة العربية و الرشوط املهنية.

13-  احتواء البحث عىل عالمات الرتقيم والتقسيم املناسب للنص.

14-  املجلة ملزمة بإجراء االستالل للبحوث للكشف عن الرسقات العلمية ونسبة االستالل.

15- يف حال اكتشاف رسقة علمية لدى الباحث يف بحثه املرسل للنرش يسجل اسم الباحث يف قامئة 

اإلبعاد لعدم التعامل معه مرة ثانية حفاظا عىل اخالقيات النرش.

16-  ميكن للباحث سحب البحث قبل ارساله للتقييم ويشرتط يف سحبه حال ارساله وبعد التقييم 

دفع اجور املقيمني املحددة من قبل إدارة املجلة.

17-  يتنقل البحث املرسل من خطوة اىل اخرى بعد امتام املتطلبات اإلدارية من قبل ملء االستامرات 

وإرسال املتطلبات ان وجدت.
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رشوط النرش

1-  تقبل االبحاث باللغتني العربية واالنكليزية عىل ان تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من االخطاء 

النحوية واللغوية.

بصيغة   http://dawatjournal.com االلكرتوين املوقع  خالل  من  االبحاث  نرش  طلبات  تقّدم    -2

.)word(

3-  يستخدم يف االبحاث املكتوبة باللغة العربية الخط Simplified Arabic بحجم )14( دون ترك 

اي مسافات بني السطور، ويستخدم الخط الغامق للعنوان الرئييس وللعناوين الفرعية  )حجم 14(، 

وبقية النص بخط عادي حجم )12(، و )10( عادي للجداول واالشكال.

4-  يستخدم يف االبحاث املكتوبة باللغة االنكليزية الخط Times New Roman بحجم )12( دون 

ترك اي مسافات بني السطور ، ويستخدم الخط الغامق للعنوان الرئييس وللعناوين الفرعية )حجم 

14(، وبقية النص بخط عادي حجم )12(، و)10( عادي للجداول واالشكال.

5-  االّ يزيد عدد كلامت البحث عن )10000-15000( كلمة، ومبا ال يزيد عن )32( صفحة حجم 

امنا  بأن املالحق ال تنرش،  )A4(، مبا يف ذلك االشكال والرسوم والجداول والهوامش واملراجع، علام 

توضع لغايات التحكيم فحسب.

6-  يجب ان يتضّمن البحث اآليت صفحة منفصلة عليها: اسم الباحث / الباحثني وعنوانهم بعد عنوان 

البحث مبارشة باللغتني العربية واالنكليزية، ويذكر بريدهم االلكرتوين.

االنكليزية، يف حدود  باللغة  واخر  العربية  باللغة  احدهام  ملخصني  البحث  يتضمن  ان  يجب    -7

)150-200( كلمة لكل منهام، ويراعي ان يتضمن امللخصان اهداف البحث ومنهجه وابرز النتائج 

 Key( مفتاحية  كلامت  ثالث  عن  يقل  ال  مبا  امللخص  نهاية  يف  الباحث  ويثبت  اليها،  توصل  التي 

.)Word

8-  ان يتسم البحث بالجّدة واالصالة واملوضوعية، وميثّل اضافة جديدة اىل املعرفة يف ميدانه.

9-  ان ال يكون منشورا او قّدم للنرش يف مجلة اخرى، وان يتعّهد الباحث بذلك خطيا، موافقة الباحث 

عىل النرش وارسال بحثه يفرتض بالرضورة االطالع عىل رشوط النرش يف املجلة وااللتزام بها.

10-  ان ال يكون البحث فصال او جزءا من كتاب منشور.

11-  عىل الباحث ان يشري يف هامش صفحة العنوان اىل كون بحثه مستالّ من رسالة ماجستري او 

اطروحة دكتوراه ان كان ذلك واقعا.

12-  ال يجوز نرش البحث او اجزاء منه يف مكان اخر، بعد قبول عنوانه للنرش يف املجلة، االّ بعد 

الحصول عىل كتاب خطي من رئاسة تحرير املجلة.
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13-  يلتزم الباحث بدفع النفقات املرتتبة عىل اجراءات التحكيم حال طلبه سحب البحث ورغبته يف 

عدم امليّض يف حال التقويم.

امللحوظات  اما  ترقيام متسلسال وتكتب عناوينها فوقها.  النص وترقّم  الجداول يف منت  14-  تدرج 

التوضيحية فتكتب تحت الجداول.

15-  يستطيع الباحث تفسري ما يراه غامضا من كلامت او مصطلحات باستخدام طريقة الحوايش يف 

املنت ، حيث يشار اىل املصطلح املراد توضيحه برقم يف اعىل املصطلح ، ثم يشار لهذه الهوامش يف 

قامئة منفصلة قبل قامئة املصادر واملراجع
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دليل املقومني 

الذي يقع  البحث  املقيم  للبحوث املرسلة للنرش، هي أن يقرأ  العلمي  الرئيسية للمقوم  ان املهمة 

ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقييمه وفق رؤى ومنظور علمي أكادميي اليخضع ألي آراء 

شخصية، ومن ثم يقوم بتثبيت مالحظاته البناءة والصادقة حول البحث املرسل اليه.

قبل البدء بعملية التقييم، يرجى من املقيم التأكد من استعداده الكامل لتقييم البحث املرسل اليه 

وفيام اذا كان يقع ضمن تخصصه العلمي أم ال، وهل ميتلك املقيم الوقت الكايف المتام عملية التقييم، 

وإال فيمكن للمقيم أن يعتذر ويقرتح مقيم آخر.

بعد موافقة املقيم عىل اجراء عملية التقييم والتأكد من إمتامها خالل الفرتة املحددة، فإن عملية 

التقييم يجب أن تجري وفق املحددات التالية:

1- يجب أن ال تتجاوز عملية التقييم العرشة أيام يك ال يؤثر ذلك بشكل سلبي عىل املؤلف

2- عدم االفصاح عن معلومات البحث وألي سبب كان خالل وبعد امتام عملية التقييم إال بعد أخذ 

اإلذن الخطي من املؤلف ورئيس هيئة التحرير للمجلة أو عند نرش البحث

3- عدم استخدام معلومات البحث ألي منافع شخصية أو لغرض إلحاق األذى باملؤلف أو املؤسسات 

الراعية له

4- االفصاح عن أي تضارب محتمل يف املصالح

5- يجب أن اليتأثر املقيم بقومية أو ديانة أو جنس املؤلف أو أية اعتبارات شخصية أخرى

6- هل ان البحث أصيل ومهم لدرجة يجب نرشه يف املجلة

7- فيام اذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلة وضوابط النرش فيها

8- هل ان فكرة البحث متناولة يف دراسات سابقة ؟ إذا كانت نعم، يرجى اإلشارة اىل تلك الدراسات

9- مدى تعبري عنوان البحث عن البحث نفسه ومحتواه

10- بيان فيام إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته

11- هل تصف املقدمة يف البحث مايريد املؤلف الوصول اليه وتوضيحه بشكل دقيق، وهل وضح 

فيها املؤلف ماهي املشكلة التي قام بدراستها

12- مناقشة املؤلف للنتائج التي توصل اليها خالل بحثه بشكل علمي ومقنع

13- يجب ان تُجرى عملية التقييم بشكل رسي وعدم اطالع املؤلف عىل أي جانب فيها

14- اذا أراد املقيم مناقشة البحث مع مقيم آخر فيجب ابالغ رئيس التحرير بذلك

ببحثه  يتلق  فيام  واملؤلف  املقيم  بني  مبارشة  ومناقشات  مخاطبات  هنالك  التكون  ان  يجب   -15
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املرسل للنرش، ويجب ان ترسل مالحظات املقيم اىل املؤلف من خالل مدير التحرير يف املجلة

16- إذا رأى املقيم بأن البحث مستالً من دراسات سابقة، توجب عىل املقيم بيان تلك الدراسات 

لرئيس التحرير يف املجلة

17- إن مالحظات املقيم العلمية وتوصياته سيعتمد عليها وبشكل رئييس يف قرار قبول البحث للنرش 

من عدمه ، كام يرجى من املقيم االشارة وبشكل دقيق اىل الفقرات التي تحتاج اىل تعديل بسيط 

ممكن ان تقوم بها هيأة التحرير وإىل تلك التي تحتاج اىل تعديل جوهري يجب ان يقوم بها املؤلف 

نفسه.
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أ. م. د. محمد حسني عيل حسني  -  أ. م. د. سها صاحب القرييش
الُسلُّم الحجاجيُّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن الكريم .......................................................... 268

وسن هاشم عودة الحريشاوّي  -  أ. د. صاحب جعفر أبو جناح
املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ( دراسة يف ضوء النقد الثقايف ....................... 286

ملى سالم كاظم  -  أ. د حريب نعيم محمد الشبيل
الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين .............................................................................. 298

هيفاء جواد محمد كاظم  -  أ.د. كاظم فاخر حاجم 
تحليُل الخطاب واملفهوم العريب )دراسة تحليلية( .................................................................. 318

م. م كريم صالح محسن  -  أ. د صالح هادي القرييش
صوُت الهمزِة يف املنظوِر الصويّف ابُن عريب أمنوذجا ................................................................. 335

أ . د : عادل نذير بريي الحسايّن  -  م . م : عاّمر عبد العبّاس عزيز الشّمرّي             



10

)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

أثُر قرينة االستعامل يف املعنى عند قطب الدين الراوندي )ت573هـ( .................................... 342
أ.د. نجاح فاهم صابر العبيدي  -  محمد قاسم حسون

الخرُب االعجازي يف سرية اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم ( دراسة رسدية ......................... 355
أ.د رائد حميد مجيد البطاط  -  م.م تغريد خليل حامي

حضوُر املنهج السيميايئ يف مجلة الثقافة األجنبية )دراسة تحليلية( ........................................ 379
أ.د حسني عبود الهاليل  -  زين العابدين سامل مردان املياحي

التوحيد يف توقيعات املعصومني عليهم السالم دراسة موضوعية ............................................. 395
أ.د مسلم مالك األسدي  -  محمد قاسم هاشم

التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أحمد الفراهيدّي )ت 175هـ( 
مفهومه وأركانه وأساليبه ..................................................................................................... 407

م.د. أحمد حسن منصور الغامني  -  م.م. محمد وداعة عبود
دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر مصطفى جامل الدين ..................................... 423

أ.م.د حيدر عبدعيل حميدي  -  شهيد كريم عبدالرضا



11

)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

امللّخص

درَس هذا البحث األدب والنقد يف ضوء مصطلحي التميّز والتمييز، بوصفهام وجهني لفعل معريف واحد،   

يحتوي حركة األدب والنقد يف شمولها وطبيعتها الفنية واملعرفية املميزة، ويجمعها معا معناها اللغوي القائم عىل 

االنفصال والتباعد، يف وظائف جاملية مميزة ومنسجمة يف األدب، والنقد، ويف النقد العريب القديم عند ناقدين 

بارزين ومميّزين هام: الجاحظ وعبد القاهر الجرجاين، وعند شاعر مميز هو أبو متام، ويف النقد الشكيل الذي اهتم 

البنيوي عند دي سوسري يف االختالف والتميّز والتقابل، وعند ناقدين محدثني األول:  النقد  بالتميّز والتمييز، ويف 

رومان ياكوبسون خاصة يف وظيفته الشعرية، والثاين: ريفاتري خاصة يف وظيفته األسلوبية، ومعايريه التي تركّز عىل 

األدب يف تفرّده ومتيّزه. 

الكلامت املفتاحية: التمييز، التميّز، األدب، النقد، البنية

Abstract:
 This research studies literature and criticism in the light of the terms of excellence 

and distinction, as they are two sides of a single cognitive act. It contains the movement of 

literature and criticism in its comprehensiveness and distinctive artistic and cognitive nature. It 

also brings together its linguistic meaning based on separation and divergence in distinct and 

harmonious aesthetic functions in literature, criticism, and in ancient Arab criticism according 

to two prominent and distinguished critics, Al-Jahiz and Abdul-Qaher Al-Jurjani, according 

to a distinguished poet, Abu Tammam, in formal criticism, which is concerned with excellence 

and distinction, in de Saussure's structural criticism of difference, distinction and contrast, and 

finally according to two modern critics, Roman Jakobson, especially in his poetic function, 

and Riphater, especially in his stylistic function and his criteria that focus on literature in its 

uniqueness and distinction.

Keywords: distinction, literature, criticism, structure

التمّيز والّتمييُز 
قراءة يف طبيعة األدب والنقد

أ.د. أحمد سعيد عبيدون

Excellence and Distinction
An approach to the nature of literature and criticism
Associate Professor Ahmed Said Obidon
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املقدمُة:

مصطلحي:  باقرتاح  البحث  هذا  يقوُم   

والنقد  األدب  طبيعة  إىل  للنظر  والتّمييز(  )التميّز 

بوصفهام مصطلحني شاملني لإلبداع ونقده يف مراحله 

تأصيل  باتجاه  البحث  ويذهب  املختلفة،  املعرفية 

يكشف  بشكل  مفهومهام  وتأّمل  املصطلحني  هذين 

عن طبيعتهام يف التميّز: التباعد واالنفصال والصريورة 

واالنفراد...، وهو أمٌر يحفز عىل رؤية املعنى اللغوي 

متميّزة  وظائف  عن  تكشف  التي  )أدب(  لكلمة 

والتحويل،  والتعلّم،   واألسلوب،  واللذة،  كالتشويق، 

والغرابة، وهي ترتافد مع معاين التميّز السابقة وترتاسل 

عىل  اللغوية  معانيها  فتدل  )نقد(  كلمة  أما  معها، 

التميّز والتمييز الرصيح بني طرفني اثنني يف مستويات 

والدأب  والقبح،  والجامل  والخطأ،  كالصواب  مختلفة 

والكسل...، وهو أمٌر يجعل من التميّز والتمييز وجهني 

األدب  رؤية  فهل ميكن  القيمة،  يف  عال  معريف  لفعل 

يف  الحديثة  واملعرفية  النقدية  االتجاهات  يف  والنقد 

أنهام تواءما وانسجام  ضوء هذين املصطلحني خاصة 

مع عالقات األدب والنقد يف اللغة كام تقّدم؟ هذا ما 

النقدية يف  التوّجهات  حّفز البحث إلعادة قراءة أهّم 

ضوء هذين املصطلحني الدقيقني والواسعني عند نقاد 

يف القديم مثل الجاحظ يف اعتنائه باملتميّز يف الكالم: 

يف  باملتميّز  اعتنائه  ويف  والتصوير،  والنسج  الصياغة 

ومثل  كالطاؤوس،  وبالطري  والزرافة،  كالفيل  الحيوان 

النظم،  يف  باملتميّز  اعتنائه  يف  الجرجاين  القاهر  عبد 

واالستعارة،  والكناية،  والبناء،  واملزايا،  والخصائص، 

حياتهم  يف  بالتميّز  اتّصفوا  شعراء  وعند  والتمثيل، 

ومواقفهم وإبداعهم الشعري مثل أيب متام، ويف بعض 

اتجاهات النقد الحديث كالشكلية التي اعتنت بالتميّز 

واالختالف،  بالتميّز  اهتّمت  التي  والبنيوية  واألدبية، 

وعند نقاد مثل ياكوبسون خاصة يف اعتنائه بالشعرية، 

يحاول  ما  هو  هذا  باألسلوبية.  اعتنائه  يف  وريفاتري 

البحث فحصه واختباره عىل مدى الصفحات القادمة.     

أوال يف نظام اللغة:

1ـ كلمتا التميّز والتمييز:

)ميّز(  الجذر  يف  العرب(  )لسان  يف  التأّمل   

يكشف لنا عن صيغتني أساسيتني: األوىل هي: )التميّز(، 

والثانية هي: )التّمييز(، ففي األوىل نقرأ: متيّز، واّماز، 

صاروا  وامتازوا  القوم  ومتيّز  مبعنى،  كله  واستامز، 

أيها  اليوم  وامتازوا   « العزيز  التنزيل  ويف  ناحية،  يف 

املجرمون«؛ أي متيّزوا، وقيل أي انفردوا عن املؤمنني. 

إبراهيم  حديث  ويف  عنه،  تباعد  اليشء  عن  واستامز 

انفصل  أي  به؛  فابتيُل  بالء  به  رجل  استامز  النخعي 

عنه وتباعد، وهو استفعل من امليز. ابن األعرايب: ماز 

امتاز  ويقال  مكان،  إىل  مكان  من  انفصل  إذا  الرجل 

القوم إذا متيّز بعضهم من بعض. ويف الحديث ال تهلك 

أمتي حتى يكون بينهم التاميل والتاميز، أي يتحزبون 

أحزابا، ويتميّز بعضهم عن بعض، ويقع التنازع، ومنه 

ينامز عن مصاله  إذا صىل  كان  أنه  عمر  ابن  حديث 

فريكع؛ أي يتحّول من ُمقامه الذي صىّل فيه)1(.

أننا  يكشف  هذه  التميّز  مادة  يف  والتأّمل   

أمام صيغ فعلية للتميّز مختلفة:

امتاز، وهي   / / متايز  / استامز  اّماز   / متيّز   

باختالف  متقاربة  معان  عىل  تدّل  الزمة  أفعال  كلها 

بعض األحرف، يجمعها االنفصال والتباعد.

سنجد  هذه  االنفصال  عالقات  تأملّنا  وإذا   

أنها كثرية حّددتها الكلامت والجمل اآلتية:

 / منه  تباعد   / انفردوا  ناحية/  يف  صاروا   

انفصل عنه وتباعد / انتقل من مكان إىل مكان / تنّحى 

عصابة منهم ناحية / متيّز بعضهم من بعض/ يتحّزبون 

عن  التميّز  يف  تكشف  وجمل  كلامت  وهي   / أحزابا 

العالقات اآلتية:

التباعد / االنفصال /  الصريورة / االنفراد /   

االنتقال / التّنحّي.

ويكشف التأّمل كذلك أننا يف هذه العملية   

أمام طرفني اثنني، أو حالتني أو موقفني:

القوم عن القوم / املجرمون عن املؤمنني /   

اليشء عن اليشء / الرجل عن الرجال / العصابة عن 
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التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد

العصابة / بعضهم عن بعض / حزب عن حزب.

وميكن أن نسجل هنا أن التميّز يغلب عليه   

البالء/  اإلجرام/  كلامت:  يف  جاء  كام  السلبي  املعنى 

إيجايب  بشكل  جاء  ورمبا  التنازع،  التحزّب/  الهالك/ 

كالتحّول من مكان الصالة إىل مكان الركوع، وقد يكون 

محايدا كاالنتقال والصريورة يف ناحية.

فهي  )ميّز(  الجذر  يف  الثانية  الصيغة  أّما   

صيغة الفعل املتعّدي: فامليز هنا التمييز بني األشياء؛ 

وقد  ميزا،  أميّزه  فأنا  بعض  عن  بعضه  ميزت  تقول 

أماز بعضه من بعض، ومزت اليشء أميّزه ميزا: عزلته 

ماز  سيده:  ابن  فامناز.  متييزا  ميّزته  وكذلك  وفرزته، 

اليشء ميزا وِميزة وميّزة: فصل بعضه عن بعض، ويف 

التنزيل العزيز: » حتى مييّز الخبيث من الطيب » قُرئ 

مييز من ماز مييز وقُرئ مُييَّز من ميّز مييّز)2(. إذن نحن 

للفعل  املتعدية  الطبيعة  مع  هذه  الثانية  الصيغة  يف 

فإذا  اليشء  يف  التمييز  بعملية  يقوم  فاعال  ترُبز  التي 

كانت الصيغة األوىل هي )التميّز( فإن الصيغة الثانية 

هي )التّمييز(: ميز

                                            

الطبيعة  عىل  تركّز  األوىل  أن  هنا  وواضح   

صريورة،  التميّز:  تجعل  التي  اليشء  يف  املوجودة 

وتنحيّا، يف حني  وانتقاال،  وانفصاال،  وتباعدا،  وانفرادا، 

تركّز الثانية عىل دور الفاعل يف اليشء وإبراز عالقاته 

من  ولكن  )اللزوم(  اليشء  طبيعة  منظور  من  ليس 

وقد  مفعوله،  إىل  فعله  املتعّدي  اليشء  فاعل  منظور 

و)الفرز(،  )العزل(،  هي  عالقات  ثالث  هنا  ظهرت 

و)الفصل(:  )عزلته وفرزته(، )فصل بعضه عن بعض(. 

عالقات  هي  األوىل  الصيغة  يف  املوجودة  فالعالقات 

موجودة فيها بالقوة، أّما الثانية فهي عالقات موجودة 

وليس  وإنتاجها،  باستنباطها  الفاعل  يقوم  بالفعل 

حيث  من  تختلف  ما  بقدر  تتطابق،  أن  بالرضورة 

الرؤية ووجهة النظر، إن العالقات األوىل هي عالقات 

وتحليل  فّك  الثانية عالقات  أن  وتنظيم، يف حني  بناء 

هو  هنا  عنه  نتحّدث  الذي  اليشء  كان  وإذا  لليشء، 

النص  فإن  )الناقد(  أو  القارئ  هو  والفاعل  )النص(، 

)يتميّز( بعالقاته فيستدعي الناقد ليك )مييّز( بالتحليل 

التميّز  هذه العالقات ويكشف طرائق وأساليب هذا 

الفنية التي جعلت هذا النص يصل إىل هذا املستوى 

معرفية  لعملة  وجهان  إذن  فهام  الجامل.  من  العايل 

والناقد  املبدع  أو  والنقد،  اإلبداع  فيها  يشرتك  واحدة 

بناء  طبيعة  يف  موجودين  داخليني  وعيني  بوصفهام 

الصيغة اللغوية ذاتها.

2ـ كلمة)أدب(:

العرب  لسان  يف  )أدب(  مادة  تأّملنا  لو   

لوجدنا أنها ال تخرج دالالتها عن ست وظائف أساسية 

تكشف لنا عن سمة التميّز يف األدب:

أ- الجاذبية والتشويق: 

يبدأ معنى التميّز يف مادة األدب من الدعاء،   

ينادينا  شخص  مثة  اإلقبال)3(،  وطلب  املناداة  وهو 

ويدعونا لنقبل عليه؛ فهو إذن يختارنا ومييّزنا عن غرينا 

مكافأة  أو  ما  عطيّة  نتيجتها  تكون  ما  مبنزلة  لنحظى 

معينة يتكرّم بها علينا، فهو يشّوقنا ويجذبنا نحوه بهذا 

الدعاء ويجعلنا نقبل عليه لنكتشف أن هذه املكافأة 

هي وليمة كبرية يدعونا إليها لتناول ما لذ وطاب من 

ألوان الطعام.

ب ـ اللذة واملتعة:

مميّزة  الطعام  إىل  الدعوة  تكون هذه  ليك   

ليست  الحقيقة  يف  فإنها  مميّزا  لها  املدعو  وكذلك 

)وجبة( وإمنا )وليمة( والفارق بينهام هو أن الوليمة 

وجبة مميّزة يف الزمان واملكان ونوع الطعام؛ إذ تخضع 

هذه العنارص للمفاجأة والغرابة وعدم األلفة والتكرار، 

من  مثلها  إىل  اليوم  يف  بسيطة  أكلة  فهي  الوجبة  أّما 

الغد)4(  

ألوان  يف  تتميّز  الوليمة  أن  يعني  وهذا   

تتجاوز  بحيث  واملرشب  املأكل  وأصناف  الطعام 
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وظيفة اإلشباع الرضوري املوجود يف الوجبة إىل التلّذذ 

واالستمتاع.

ج ـ الطريقة واألسلوب: 

)الظرف  أيضا  األدب  مادة  يف  نصادف   

وحسن التناول()5( وهو األمر الذي يكشف لنا الطريقة 

واألسلوب، والحقيقة أن مكان التميّز يكمن يف الطريقة 

م به هذا اليشء، بحيث ال يعود   واألسلوب الذي يُقدَّ

إىل طبيعة اليشء بقدر ما يعود إىل طبيعة العالقات 

وطريقة ترتيبها يف اليشء، حتى يتميّز فيصل إىل درجة 

أن  سنجد  الظَّرف  إىل  نظرنا  وإذا  والجامل،  الحسن  

معناه يرتكز يف هذا التميّز ويؤول إليه، فهو ال يخرج 

عن بالغة األسلوب، وجامل الشكل، وحسن الهيأة، يف 

اللسان والوجه والقلب كام تنّص عليه عبارات مميّزة 

الجيد  البليغ  مثل:   هذا  الظرف  باب  يف  اللسان  يف 

الكالم/ والحسن الوجه واللسان / والبالغة يف اللسان / 

والذكاء يف القلب، والظرف من الوعاء، فالظريف وعاء 
األدب ومكارم األخالق.)6( 

د ـ التغيري والتحويل:

التذليل  يف  اللسان  عليه  ينص  ما  وهو   

بعضها  ميسك  معان  وهي  والتهذيب)7(  والرتويض 

اليشء  تغيري  ببعض  ويجاور بعضها بعضا من حيث 

وتحويله من حالة غري مرغوب فيها إىل حالة أحسن 

ما  وهو  والرتبية،  اإلعداد  مجال  يف  يدخل  وأجمل، 

بالرتويض  ينتقل  فالحيوان  واإلنسان،  الحيوان  نراه يف 

والتذليل من حالة التوحش إىل حالة األنس، وال شك 

أنه يرتكّز عىل أسلوب األداء باكتساب املهارات بالرتبية 

والتهذيب يك  يكون سلوكه مرضيا عنه، جميال ومميّزا، 

مهارات  يكتسب  والتهذيب  بالرتبية  اإلنسان  ومثله 

والجالفة  الخشونة  عن  بها  يرتقي  وِحرَفية  عقلية 

ظريفا  إنسانا  فيكون  واللطافة  الرقة  إىل  بها  ويتحّول 

مجمل  عن  كثريا  يتباعد  يجعله  وهذا  مهذبا  رقيقا 

الناس ليتفرّد وحده ويكون مميّزا.   

هـ ـ املعرفة والتعلم:

يقود التذليل والتهذيب إىل معنى مجاور له   

يف االتجاه من الحيّس إىل العقيل وهو معنى التعليم 

السابق  املستوى  من  أوسع  مستوى  وهو  واملعرفة، 

وردت فيه نصوص منها أحاديث عن النبي محمد صىل 

تأديبي»  فأحسن  ريب  أدبني   « واله وسلم:  عليه  الله 

يقول الزّجاج: » هذا ما أّدب الله تعاىل به نبيه صىل 

أن  اللسان  ويذكر  علّمه.  أي  وسلم؛  واله  عليه   الله 

األدب أدب النفس والدرس،)8( وهو أمر يجعل األدب 

مرتبط  أنه  مبعنى  معا؛  والكالم  الفعل  عىل  ينقسم 

بالشخص وسلوكه من جهة، وبكالمه وحسن قوله من 

جهة أخرى، وهي اللحظة التي يتضح فيها الفصل بني 

أي  العقيل؛  واملعنى  القريبة  ودوائره  الحيس  املعنى 

االنتقال من شخص املتكلم إىل كالمه، نتعرّف عليه يف 

تفريق اللغة بني صيغتني رصفيتني يف )املأدبة( إحداهام 

من  الصنيع  بالضم:  فاملأُدبة  بالفتح:  واألخرى  بالضم 

املأَدبة  أّما  الناس،  إليه  فيدعو  الرجل  يصنعه  الطعام 

بالفتح كام قال سيبويه فهي من األْدب بسكون الدال، 

ويف الحديث عن ابن مسعود: » إن هذا القرآن مأدبة 

الله فتعلموا من مأدبته »؛ أي مدعاته. قال أبو عبيد 

الله  صنعه  بصنيع  القرآن  شبه  أنه  الحديث  وتأويل 

للناس لهم فيه خري ومنافع ثم دعاهم إليه)9(. ويكمن 

ومن  املعنوي،  إىل  الحيس  من  االرتفاع  يف  هنا  التميّز 

الشخص إىل اللغة، فالطعام مأدبة شهية نتناولها باليد 

لتقوى  ونتلّذذ  بها  ونتغذى  واللسان،  بالفم  ونتذوقها 

بالعني،  نتناولها  أيضا  شهية  مأدبة  والقرآن  أجسامنا، 

ونتأّملها بالقلب والبصرية، ونهضمها بالتفّكر والتدبّر، 

تتغّذى عليها أفئدتنا وتقوى بها أرواحنا وعقولنا.

و ـ العجب والغرابة:

الوظيفة األخرية التي يبلغ بها معنى األدب   

قمة متيّزه هي العجب والغرابة، فاألْدُب هو العجب، 

أي  الدال  أْدب مجزوم  بأمر  فالن  األصمعي جاء  قال 

يف  يحدث  ما  هو  واإلعجاب  والعجب  عجيب،  بأمر 

ألول  تنكره  يجعلك  الصدمة،  يشبه  ما  له  استقبالك 

وهلة إنكار دهشة واستغراب؛ ألن مثله قليل الورود 

عليك فأنت معه تنظر إىل يشء غري مألوف وال معتاد 

فيعجبك؛ ألنك تظن أنك مل تر مثله من قبل، وهو ما 

يدخل عليك البهجة والرسور، هذا هو تقريبا  ما ذكره 
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العْجُب   « الجذر)عجب()10(:  معنى  يف  العرب  لسان 

والعجب:  اعتياده.  لقلّة  يرد عليك  ما  إنكار  والعَجُب 

أن  والتعّجب:  معتاد.  وال  مألوف  غري  إىل يشء  النظر 

ترى اليشء يعجبك تظن أنك مل تر مثله. وأعجبه األمر: 

رسّه.

3ـ كلمة )نقد(:

وهي  الثانية  األساسية  للكلمة  انتقلنا  لو   

كلمة )نقد( سنجد أنها تحّقق معنى التمييز ذلك الذي 

مادة  ففي  تحقيق؛  خري  )ميّز(  الجذر  يف  عليه  مررنا 

)نقد( يف )لسان العرب( يكشف التأّمل عن ازدواج يف 

املعنى  املتفّرع عن هذا الجذر يف مستويات ووظائف 

ست مختلفة:

أ ـ الجودة والزيف: 

وإخراج  الدراهم،  متييز  والتنقاُد:  »والنقد   

الزيف منها: أنشد سيبويه:

نفي  هاجرة  كل  يف  الحىص  يداها  تنفي   

الدنانري تنقاُد الصياريف»)11( 

ومعروف أن الدنانري من الذهب والدراهم   

من الفضة، ولعل رواية سيبويه: )نفي الدراهيم( أقرب 

القوية، حني تسري يف  الناقة  املعنى؛ فهذه  إىل وضوح 

الهاجرة مع شدة سطوع الشمس تكون معها الحّصيات 

املتطايرة أقرب إىل البياض منها إىل الصفرة. والصرييف ال 

شك ال يكون ماهرا يف التمييز إالّ إذا كانت الدراهم أو 

الدنانري يشوبها يشء من االختالط أو االلتباس بحيث 

عن  منها  الّجيد  متييز  العادي  الشخص  عىل  يصعب 

بالنقود،  معرفة  ذا  شخصا  يحتاج  أمر  وهو  الرديء، 

وخربة حسية ومعنوية، يعتمد عليها لتمييز الجيد عن 

غريه، وهو الفعل الذي يقوم به الصرييف.

ب ـ الصواب والخطأ:

األمر»)12(   يف  ناقشته  إذا  فالنا  »ناقدت   

يف  النظر  تبادل  عىل  يقوم  ذهني  فعل  واملناقشة 

األفكار من أجل القبول أو الرفض، عىل أساس صحتها 

عىل  قادرا  املناقش  كان  وكلام  خطئها،  أو  الذهن  يف 

باالتباع،  أوىل  كان  ووضوحها،  الفكرة  بقوة  اإلقناع 

وكانت أفكار اآلخر خاطئة وأوىل بالسقوط.

ج ـ النفع والرضر: 

ومفيد،  قيم  يشء  بني  متييز  النقد  فعل  يف   

وآخر غري ذي قيمة وفاسد: » نقد الطائر الَحبَّ ينقده، 

يف  الَحبَّ  أن  غري   )13(« واحدا  واحدا  يلتقطه  كان  إذا 

بشوائب  فهو مختلط  يكون صافيا جاهزا،  ال  الغالب 

أخرى كالحىص والرتاب، فالطائر مييّز ذلك كله ليلتقط 

قيمة  له  الذي  اليشء  يلتقط  واحدا،  واحدا  الحب 

ومنفعة، ويرتك غري املفيد والضاّر.

د ـ األمان والخطر:

لكن  مبنقاره»)14(  ينقده  الفخ  الطائر  »نقد   

الحب، ومثة حبة واحدة  الطائر رمبا يحتوي عىل  فخ 

رمبا يكون فيها هالكه، فمن أجل الحب يقوم بعملية 

تحّسس واختبار، ونرى ما يشبه ذلك يف النقر باإلصبع:                
الجوزة»)15(   تنقر  كام  بإصبعه  نقره  إذا  اليشء  »نقد 

لنحصل عىل اللب.

هـ ـ الجامل والقبح:

والنقد  الغنم...  من  الصغرية  »والنقدة   

الغنم  من  جنس  وبالتحريك  الناس...  من  ل  فَّ السُّ

قصار األرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين»)16( وهذا 

الناس،  يف  وأخالقي  الغنم،  يف  يبدو حيس  فيام  القبح 

قبيحة  قصرية  صغرية  أغنام  بني  متييز  هنا  فالتمييز 

املنظر، وأخرى تحمل صفات مضاّدة لها هي صفات 

ل  فَّ والسُّ الوجوه،  حسان  طويلة  كبرية  أغنام  الجامل: 

من الناس صفة تتعلّق برداءة السلوك يف سوء السرية 

املرء جميال حني يكون عايل  واألخالق، يف حني يكون 

األخالق حسن السرية والسلوك. ورمبا يظهر الجامل يف 

بياض األسنان وصفائها يف اإلنسان، ويف سالمة الحافر 

الحافر،  يف  تقرش  النقد   « ألن  ؛  الدابة  يف  واستوائه 

وتأكُّل يف األسنان»)17(.

)6( الدأب والكسل: 

القنفذ  والذال:  بالدال  واألنقذ  »األنقد   

إذا  أنقد  بليلة  فالن  بات  أمثالهم:  ومن  والسلحفاء، 

بات ساهرا، وذلك أن القنفذ يرسي ليله أجمع ال ينام 

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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الليل كله »)18( يف النقد إذن دأب وسهر ال يعرف النوم 

وجهد  وصرب  الحاجة،  عن  وتنقيب  بحث  الكسل،  أو 

مبذول متواصل للحصول عىل ما ينفع. 

النقد مامرسة وفعل حيس  القول إن  ميكن   

اختالط  يشوبهام  شيئني  بني  التمييز  من  وذهني 

معنوية  مستويات  عىل  بينهام  التمييز  يتّم  والتباس، 

والخطأ،  والصواب  والرداءة،  الجودة  أهّمها:  عدة: 

تتسم  حركة  يف  والرضر،  والنفع  والقبح،  والجامل 

والدأب  الصرب  من  وكثري  املغامرة،  وحس  بالخطر 

وحسن التأّمل، وميكن مالحظة أن هذه املامرسة هي 

يف األساس فعل داخيل يقوم به الفاعل يف الكلامت يف 

الصرييف،  حالة  يف  والدنانري  الدراهم  ويف  الناقد،  حالة 

ويف األفكار يف حالة املناقش، ويف الحب يف حالة الطائر:

 

كام ميكن أن يشار إىل األداة التي يستخدمها   

هذا الفاعل: فالصرييف يستخدم يف البداية عقله ويديه، 

ورمبا عينيه وأذنه لرؤية الفرق يف األلوان أو األصوات 

يف الدراهم والدنانري ، لكن هذه األدوات تطّورت اليوم 

العملة  بالتعامل مع  يقوم  حتى صارت جهازا معّقدا 

وفحصها، وميكن القول إن األمر متشابه مع الكلامت 

مع الفارق أن الجهاز هنا هو جهاز معريف ومفاهيمي 

يقوم عىل مسح جميع علوم اللغة واملعارف املختلفة 

من  وغريها  اآللة  بعلوم  يسمونها  القدماء  كان  التي 

؛ لتكون جهازا واسعا ودقيقا ملعاينة  العلوم املجاورة 

الكلامت وتحليلها ضمن نظام تكوينها وتركيبها يف لغة 

الكالم والشعر، هذا الجهاز املعريف هو ما نسّميه اليوم 

مبناهج النقد.

اللغة  يف  والتمييز  التميّز  اختصار  وميكن   

والنقد  واألدب  اللغة  ووظائف  مستويات  ضمن 

السابقة يف الجدول اآليت:

ثانيا: يف النقد القديم: 

من  الجرجاين  القاهر  وعبد  الجاحظ  لعل   

فيام  نصوصهام  بعض  عند  الوقوف  ميكن  من  أبرز 

يف  بالتميّز  وصل  قد  فاألول  والتمييز  بالتميّز  يتعلّق 

الشعر إىل مستوى عال من الفنية  يف النظر والتطبيق 

به  تجاوز  قد  والثاين  والتصوير،  والنسج  الصناعة  يف 

نص  يف  له  القصوى  الدرجة  إىل  الفني  املستوى  ذلك 

متميز هو القرآن ويف طريقة بلغت قمة التميّز وهي 

اإلعجاز يف النظم.

فالجاحظ يف نصه الشهري يرى أن ))املعاين   

مطروحة يف الطريق يعرفها العجمّي والعريّب، والبدوّي 

الوزن، وتخرّي  إقامة  الشأن يف  والقروي، واملديّن. وإمّنا 

الطبع  املاء، ويف صّحة  املخرج، وكرثة  اللفظ، وسهولة 

وجودة الّسبك، فإمنا الشعر صناعة، ورضب من الّنسج، 

إليه  يرمي  الذي  فاملعنى  التّصوير(()19(،  من  وجنس 

منها  يصاغ  التي  األولية  املواد  به  يقصد  إمنا  الجاحظ 

الكالم كام أوضح إحسان عباس)20( وهي مواد قد نراها 

مصوغة يف كالم لكنه كالم ال يتجاوز اإللف وال يتميز 

بالصياغة والتصوير متاما كامدة الذهب والفضة حني 

يحّولها الصائغ من خاتم غفل أو سوار عادي إىل خاتم 

مميّز وجميل كام فّصل فيام بعد عبد القاهر الجرجاين 

يف دالئل اإلعجاز، كذلك يعني الجاحظ باللفظ الصورة 

اللفظ  مجرد  وليس  للنص  الكلية  والوحدة  والشكل 

هي  والتصوير  والنسج  فالصناعة  وهكذا  نفسه)21( 

بنائه  وطريقة  أسلوبه  األديب؛  العمل  شكل  مفاهيم 

واتصال عنارصه يف وحدة متميزة. 

جعل  عندما  بجالء  فكرته  اتضحت  وقد   

البيتني اللذين قلل من الشعرية فيهام؛ بل نفاها عنهام 

وهام: 

ال تحسنّب املوت موت البىل   
فإمّنا املوت سؤال الرّجال

كالهام موت ولكّن ذا   

أفظع من ذاك لذّل الّسؤال)22( 
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وانحراف  مخالفة  فيهام  توجد  ال  فالبيتان   

عن معنى الكلامت يف الواقع ويف الُعرف، ومعناها يف 

تصوير،  وال  نسج  وال  صياغة  فيهام  ليس  أي  الشعر؛ 

مبعنى آخر ليس فيهام شكل وال وحدة كلية متامسكة 

وعظي  تعليمي  معنى  فيه  األول  فالبيت  ومتميزة. 

ينتقل فيه الناظم من إدراك املوت العادي إىل جعل 

الذّل بالسؤال موتا لإلنسان، ثم املعنى النرثي واملقايسة 

املنطقية بني املوتني بالرشح والتفصيل وافرتاض السامع 

أميّا ال يفقه هذا املعنى البسيط، ثم املفاضلة ) أفظع( 

بهذا اللفظ الغليظ يف سياقه ثم التعليل وبيان السبب: 

ذلك،  ملعرفة  السامع  حاجة  بافرتاض  السؤال(،  )لذل 

واملنطقية،  والنرثية،  اإللف،  من  الصفات  هذه  كل 

التميّز  تنايف  والتعليل  والتفصيل،  والرشح،  والغلظة، 

والفنية التي جهد الجاحظ لتبيينها يف نصه السابق.)23(  

يهتم  أخرى  نصوص  يف  أيضا  الجاحظ  نجد   

كام  والشعر  الكالم  يف  يراه  الذي  التميّز  لهذا  كثريا 

الحيوانات ويقف بشكل  يراه يف مواضيع أخرى مثل 

خاص عند بعض الحيوانات املتميّزة بأشكالها املصوغة 

عن  تكشف  أوصاف  يف  غريبة،  أو  عجيبة  صياغة 

هذه  وأبرز  واالندهاش،  واالستحسان  والتأثري  الفرادة 

الحيوانات التي وقف عندها بالوصف والتمييز: الفيل، 

بـام  تتميز  التي  الفيلة  فاألول:  والزرافة،  والطاووس، 

فيها من ))عجيب الرتكيب، وغريب التأليف، واملعارف 

الّصحيحة، واالحاسيس  اللطيفة، ويف قبولها التّثقيف 

يف  وما  والتّقويم،  التلقني  إىل  ورسعتها  والتّأديب، 

وكم  الرشيفة،  واألجزاء  الكرمية،  األعضاء  من  أبدانها 

مقدار منافعها، ومبلغ مضارّها، وبكم فضلت أجناس 

الحيوان، وفاقت تلك األجناس(()24( 

يشء  ))ورّب  يقول:  والثالث  الثاين  وعن   

وتركيب  وصنعته،  صورته،  يف  هي  إمنا  فيه  األعجوبة 

أعضائه، وتأليف أجزائه، كالطاووس يف تعاريج ريشه، 

وتهاويل ألوانه، وكالّزرافة يف عجيب تركيبها، ومواضع 

أعضائها(()25(.

كلامت:  يف  الجاميل  الشكل  عىل  يركّز  فهو   

يركّز  كام  والصنعة(،  والصورة،  والتأليف،  )الرتكيب، 

وغريب،  )عجيب،  كلامت:  يف  املتميّزة  الطريقة  عىل 

)األجزاء،  وحدة  يف  وتهاويل(،  وتعاريج،  واألعجوبة، 

واألعضاء، والريش، واأللوان، واألبدان(، كام يركّز عىل 

عىل  قدرتها  عن  فضال  وفاقت(،  )فُّضلت،  يف:  متيّزها 

التغرّي والتحّول من حالة أدىن إىل حالة أفضل وأحسن 

يف كلامت: )التثقيف، والتأديب، والتلقني، والتقويم(. 

اليشء  طلوع  فيه عىل  يؤكد  آخر  نص  ويف   

الجميل واملميز من غري املتوقع منه مركّزا عىل كلامت 

والطرافة،  والعجب،  الغرابة،  من  مرّت  التي  التميّز 

والبعد، واإلبداع، يف تدّرج متميّز: ))ألن اليشء من غري 

الوهم  يف  أبعد  كان  أغرب  كان  وكلاّم  أغرب،  معدنه 

وكلام كان أبعد يف الوهم كان أطرف، وكلام كان أطرف 

والناس  أبدع...  كان  أعجب  كان  وكلام  أعجب،  كان 

موكلون بتعظيم الغريب، واستطراف البعيد(()26( 

أماّ عبد القاهر الجرجاين فقد وصل يف نظره   

للتميّز إىل رؤيته يف صفة الكامل والتامم؛ وذلك عندما 

توّجه إىل الكالم وهو يتميّز ويتفرّد يف الحسن والجامل 

إىل  يصل  حتى  يرتقي  ثم  اإلبداع،  درجة  إىل  يصل  يك 

درجة اإلعجاز التي هي قمة التميّز يف القرآن الكريم، 

كام متيزت نظريته عن النقاد السابقني يف توصيف هذا 

الجامل واإلعجاز وارتفعت عن الرؤية التجزيئية للنظر 

املفرد للفظ واملعنى منفصلنْي إىل النظر إليهام متصلنْي 

يف مصطلح جديد يّوحدهام ويقوم برؤية العالقة بينهام 

يصّب يف  الذي  النظم  كلية هو مصطلح  علمية  رؤية 

املوحدة  الجاملية  والبنية  والطريقة  واألسلوب  الشكل 

التي متثّل متيّزا و))خصوصية يف نظم الكلم وضّم بعضها 

إىل بعض عىل طريق مخصوصة(()27(، وقد استطاع أن 

ينهض برؤية الجاحظ وميّدها إىل أبعد ّمام تدّل عليه 

القليلة،  واإلشارات  الحيوانات  من  األمثلة  يف  بانتقاله 

إىل التمثيل بالذهب، والفضة، والخشب واألنسجة من 

النسج،  البديعة واملميزة: يف  الديباج والحرير، واألبنية 

والصياغة، والنجارة، والبناء، موّجها نظره إىل الخصائص 

املميزة ملا ميكن تسميته باألداء الجاميل أو اإلبداع أو ما 

كان قد ساّمه بالفصاحة، والبالغة، والبيان، والرباعة)28( 

التي  الخصائص  اليد عىل  تضع  ))أن  يف  يتّمثل  والذي 

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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تعرض يف نظم الكلم وتعّدها واحدة واحدة، وتسميّها 

شيئا فشيئا، وتكون معرفتك بها معرفة الّصنع الحاذق 

الذي يعلم علم كل خيط من اإلبريسم  الذي يف الديباج، 

وكل قطعة من القطع املنجورة يف الباب املقطّع، وكل 

آجرّة من اآلجر الذي يف البناء البديع (()29( فالنص يتعانق 

فيه )التميّز( الذي يخص األدب بـ )التمييز( الذي يخص 

النقد الذي يلتحم باملعرفة والعلم مع النص فيستطيع 

وأشكال  نسجه  وفنون  تركيبه  طرائق  ومعرفة  تحليله 

إطار  يف  الجزء  تحليل  إىل  ثاقب  نظر  وفيه  صياغته، 

الكل: الخيط يف الديباج، والقطعة يف الباب، واآلجرَّة يف 

البناء، كام يؤكد باستمرار عىل أن هذا العلم ليس علام 

باللغة األوىل العادية املألوفة وإمّنا هو علم باللغة الثانية 

املتعلّقة بالشكل الجاميل والهيأة اإلبداعية: فالتميّز هنا 

ليس من أجل اللغة والعلم بأوضاعها، وما أراد الواضع 

املزية فيام هو هيأة  أو كام يقول:  التميّز،  فيها، وإمنا 

يحدثها لك التأليف)30(. وهذا الكلم الذي يتحدث عنه 

عبد القاهر الخاص باللغة األوىل قد يكون مصوغا ومبنيا 

لكنه موجود يف صياغة مألوفة وبناء عادي ال يشد وال 

يلفت النظر؛ لذلك كرر التمثيل عليه مركّزا عىل توجيه 

ودقة  والغرابة  بالجدة  تتميّز  التي  الثانية  للغة  النظر 

الصناعة وجامل الصياغة واإلبداع والتميّز فيها، ممثاّل 

عليها بأن )) سبيل املعاين سبيل أشكال الحيل، الخاتم 

والّشْنف والسوار، فكام أن من شأن هذه األشكال أن 

يكون الواحد منهل ُغفال ساذجا، مل يعمل صانعه فيه 

شيئا أكرث من أن أىت مبا يقع عليه اسم الخاتم إن كان 

خامتا، والّشنف إن كان شنفا، وأن يكون مصنوعا بديعا 

قد أغرب صانعه فيه، كذلك سبيل املعاين أن ترى الواحد 

منها ُغفال ساذجا عاميا موجودا يف كالم الناس كلهم ثم 

تراه نفسه وقد عمد إليه البصري بشأن البالغة وإحداث 

الحاذق  َنع  الصَّ يصنع  ما  فيه  فيصنع  املعاين  الصور يف 

يف  ويبدع  العمل  يف  ويُدّق  الّصنعة  يف  يُغرب  حتى 

الصياغة(()31(. فهو يركّز عىل الصناعة البديعة، واإلغراب 

فيها، والدقة واإلبداع.

ويتحدث عبد القاهر يف األرسار عن الفعل   

التخيييل املتميّز للشعر وهو يجعل ))الجامد الصامت 

قضية  يف  األخرس  واملوات  الناطق،  الحي  صورة  يف 

يف  املفقود  واملعدوم  املميّز،  واملبنّي  املُعرب،  الفصيح 

رفعة،  الدىنء  يُكسب  حتى  املشاهد...  املوجود  حكم 

يغّض من رشف  العكس  نباهة، وعىل  القدر  وغامض 

ويظلم  املنيف،  العزة  ذي  قدر  من  ويطأ  الرشيف، 

ويتخّونه،  الجامل  وجه  ويخدش  ويتهّضمه،  الفضل 

إىل  الحجة  ويرد  الحجة،  سلطان  الشبهة  ويعطي 

صيغة الشبهة، ويصنع من املادة الخسيسة بدعا تغلو 

وتبديل  الجواهر  قلب  من  ويفعل  وتعلو،  القيمة  يف 

ودعوى  صحت،  وقد  الكيمياء  به  ترى  ما  الطبائع 

اإلكسري وقد وضحت إالّ أنها روحانية تتلبّس باألوهام 

يف  والتأّمل  واألجرام(()32(.  األجسام  دون  واألفهام 

يتحّدد يف  الشعر  للتميّز يف  تفصيال  لنا  النص يكشف 

عالقات: الخلق واإليجاد، واملفاضلة واالختيار، والرؤية، 

والتحويل)33(  

لقد وّجه عبد القاهر نظره إىل هذا التميّز   

بكثري  اإلعجاز نجده ميتلئ  نقرأ دالئل  أننا حني  حتى 

من الكلامت التي تدّل عليه من زوايا مختلفة بحيث 

أن يقع عىل مفردات وعبارات  فيه  الباحث  يستطيع 

متثّل معجامت وحقوال داللية تصّب يف التميّز واإلبداع، 

وبنظرة رسيعة نقف عىل هذه األمثلة:: 

يف/  خصوصية   / الكالم)34(  يف  املزية  مكان   

الكلم/  نسق  يف  مخصوصة/  طريقة/  النظم/  كيفية/ 

وجه/  عىل  للَغزْل  ترتيب   / بعض)35(  عىل  بعضها 

مخصوص/ ضم لطاقات اإلبريسم بعضها إىل بعض)36( 

/ مزايا ظهرت لهم يف نظمه/ خصائص/ صادفوها يف 

سياق لفظه)37( / يكتسب نبال/ ويُظهر فيه مزية)38( / 

بضم كلمة إىل كلمة/ وبناء لفظة عىل لفظة/ النظم/ 

والصياغة  والتأليف/  للنسج/  نظريا  عندهم  كان 

والبناء/ والويش/ والتحبري)39( / نظري الصياغة/ والتحبري/ 

وتواليها/  األلفاظ/  ترتيب   / والنقش)40(  والتفويف/ 

عىل النظم الخاص)41( / مبعزل عن املزية)42( / قسموا 

يف  األلفاظ  ترتيب   / واللفظ)43(  املعنى  عىل  الفضيلة 

/ ومام  الدقة/ واللطف/ يف خصوصية)45(   / النطق)44( 

رشف  يف  أصل  هو  ومام   / الحسن)46(  يف  غاية  هو 
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/ ويكرب  املزية/ يف نظمه/ والحسن)48(   / االستعارة)47( 

فيه  املزية  سلطان   / والفضل)49(  فيه  املزية/  شأن 

يعظم)50( / هذه الطالوة/ وهذا الظّرف)51( / يعَجب/ 

 / والفضل)53(  فيه  املزية/  شأن  ويُكرب   / ويعّجب)52( 

املزية  العظيم/  الرشف   / وغرابتها)54(  لطفها/  عىل 

الجليلة/ وهذه الروعة)55( / الحسن/ والفخامة/ مكان 

يف  زيادة  الخصائص/   / الكالم)56(  يف  واملزية  الفضل/ 

الحيْل/  الويْش/  فيه/  وخصوصية  وكيفية/  املعنى/ 

وصفة/  صورة   / موقع)57(  وحسن  وروعة/  حسنا/ 

وخصوصية)58( / صورة/ تروق/ وتُعجب)59( / يف نفسه 

هزّة/ وأدخل األريحية عليك)60( / املزايا/ أمور خفية/ 

والبيان/  والبالغة/  الفصاحة/   / روحانية)61(  ومعان 

والرباعة/ فضل القائلني عىل بعض)62( / فصيح/ بليغ/ 

ومتخرّي اللفظ/ جيد السبك)63( / ومدار هذا األمر عىل 

»الكناية« و«االستعارة« و«التمثيل«)64( 

عىل  تدّل  التي  الكلامت  استخالص  وميكن   

التميّز بشكل أويّل يف اآليت:

مزية/ خصوصية/ خصائص/ اختيار

تحبري/  تفويف/  نقش/  ويش/  صورة/  صياغة/  بناء/ 

َحيْل

بيان/ براعة/ فصاحة/ بالغة

كيفية/ طريقة/ ترتيب/ نظم/ ضم/ نسق

فضيلة/ رشف/ فضل/ فخامة/ روعة/ هزة/ أريحية

ظرف/ عجب/ غرابة/ لطف/ حسن/ خفاء/ روحانية

كناية/ استعارة/ متثيل/ زيادة يف املعنى

اتجاهات  يف  التميّز  يجمعها  كلامت  وهي   

مختلفة من العملية اإلبداعية أهّمها: ما يتعلّق بالنص 

ومتيّزه، وما يتعلّق بالبناء وجامليته، وما يتعلّق باملبدع 

يتّعلق  وما  وطريقه،  باألسلوب  يتعلّق  وما  وصنعته، 

بالقارئ وتأثّره، وما يتعلّق بالصياغة وبالغتها.

ولعل الحديث مع عبد القاهر الجرجاين يف   

شعره  عرف  عريب  شاعر  عن  بالحديث  يتصل  التميّز 

انقسم  الذي  االختالف  إىل درجة  الذي وصل  بالتميّز 

الشعر  فهم  يف  ذوقني  يحمالن  فريقني  حوله  الناس 

مختلفني هو الشاعر أبو متام، ففي نهاية بعض قصائده 

القصيدة  تتأّمل  أفكار  عن  تتحدث  شعرية  مقاطع 

مثل:  بعبارات  يبدؤها  تلّقيها  وكيفية  جاملها  وتصف 

باكتامل  مشعرة  إهداء  ألفاظ  وهي  جاءتك،  خذها، 

القصيدة ومتامها)65(؛ فقد متّت زينتها واكتمل زخرفها 

فغدت كام يقول: عروسا تُزف إىل خاطبها)66(، يضاف 

مصطلحات  استخدام  يف  متام  أيب  شعر  متيز  ذلك  إىل 

فهو  شعره  صياغات  يف  واإلبداعي  الشعري  الفن 

يستخدم:

الصياغة: صاغ السامح/ صاغهم من جوهر

القوايف/ ساحر  اللسان قالدة/ نظم  والنظم: من نظم 

نظم

والتأليف: كالدر واملرجان أُلّف نظمه/ جوهر ألّفته

والتحبري: الثناء بُرد محرّب/ مبحرب متكوف متدمشق

والتفويف: ِحرب القصائد فُّوفت تفويفا

والزخرفة: تزخرفون ثنايئ

والنمنمة: كشقيقة الرُبد املنمنم

والويش: وشيها حلال 
النسج: نسج العروض/ ونسجها موضون)67( 

الجرجاين  القاهر  عبد  يأيت  ذلك  وبعد   

فيقول:  النقدي  توصيفه  يف  املصطلحات  هذه  ليكّرر 

))ووجدت املعول عىل أن هاهنا نظام وترتيبا وتأليفا 

سبيل  وأن  وتحبريا  ونسجا  وتأليفا  وصياغة  وتركيبا 

هذه املعاين يف الكالم الذي هي مجاز فيه سبيلها يف 

طبيعة  عن  فضال  فيها(()68(  حقيقة  هي  التي  األشياء 

صياغة شعر أيب متام التي تقوم عىل عالقات املخالفة 

والتغيري بحيث يجعله مميزا ومختلفا يف عالقاته عن 

ظن/  نجد:  األدوات  مستوى  ففي  الشعراء  من  غريه 

تنتج  وكأن،  وكاد/  وتوهم/  وشّك/  وحسب/  وخال/ 

وظيفة )املقاربة والحدس(، وأفعل التفضيل باإليجاب 

وأصبح/  والتفكري(،  )املفاضلة  وظيفة  ينتج  والسلب 

وظيفة  تنتج  وأمىس،  وأضحى/  وعاد/  وغدا/  وصار/ 

تنتج  وكان  ورّد  وتخذ  وصرّي  والصريورة(،  )التحول 

وعلم  ووجد  وعّد  ورأى  والخلق(،  التحويل   ( وظيفة 

)الرؤية واملعرفة(، فضال  تنتج وظيفة  وريض وصادف 

صياغات  يف  والوظائف  العالقات  هذه  استمرار  عن 

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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تغرّي  ذلك  مياثل  واالستعارة،  واإلضايف  البليغ  التشبيه 

ومتيّز عىل مستوى اإليقاع متّثل يف: التدوير/ والتبادل 

أضفنا  فإذا  والنمو/،  والتشقيق/  والتجنيس/  والتولّد/ 

مفهوم  مستوى  عىل  مصطلحات  من  تقدم  ما  إليه 

والتحبري/  والتأليف/  والنظم/  الصياغة/  يف  الشعر 

والنسج،  والزخرفة/  والويش/  والنمنمة  والتفويف/ 

عبد  فكر  عىل  متام  أيب  شعر  متيّز  تأثري  نفهم  بدأنا 

القاهر الجرجاين)69( ولعل هذا ما دعا الناقد فهد عكام 

))املؤّسس  متام:  أبا  بأن  القول  يف  ويبالغ  يتحّمس  أن 

والتأليف  النظم  بنظرية  سميّت  لنظرية  الحقيقي 

القاهر الجرجاين(()70( فهو  ونُسب إبداعها خطأ لعبد 

يرى أن ))صور األحجار الكرمية تبدو يف معظم األحيان 

يف شكل »عقد« تنوعت آللئه وانتظمت كل االنتظام، 

الصور تستحرض يف  تكلّل هذه  التي  واإلشارة »نظم« 

متينة  متجانسة  بنية  أو  منظمة  زينة  فكرة  الذهن 
متنوعة العنارص(()71( 

ثالثا: يف النقد الحديث:

1 ـ االتجاه الشكيل:

لعل االتجاه الشكيل يف النقد واألدب والفن   

سمة  فيها  تتضح  التي  الحديثة  االتجاهات  أكرث  من 

التميّز والتمييز، ففي األدب وّجه الشكليون اهتاممهم 

إىل منطقة الخصائص املتميّزة التي تجعل األدب جميال 

ومؤثّرا مركّزين عىل الطابع املميز للواقعة األدبية)72(، 

إىل  العمل  املعاينة من جزئيات وعنارص  ونقلوا جهة 

طريقته املميّزة وكيفية استعامله )) فاالختالف النوعي 

للفن ال يعرّب عن نفسه يف العنارص التي تشّكل العمل 

العنارص(()73(،  لتلك  املتميّز  االستعامل  يف  وإمنا  األديب 

بأسباب  االهتامم  من  األدب  معاينة  يف  انتقلوا  لقد 

تكوينه إىل كيفية بنائه، لقد كان املجال معنيا بشكل 

هو،  )ماذا(  بـ  وليس  األدب  هو  )كيف(  بـ  حاسم 

إن  أي  عام)74(؛  بشكل  األديب  للفن  املميّزة  بالطبيعة 

ما  ال عىل  القول  كيفية  يصّب عىل  الشكليّني  اهتامم 

بكونها   األدبية  إىل  تنظر  التي  األشكال  أي عىل  يقال؛ 

غاية يف ذاتها ال ذريعة لغايات خارجية)75(. 

يف  وظائف  الشكل  يف  للتميّز  كانت  لقد   

طبيعة اللغة وكيفية بنائها وأثرها الجاميل يف ذاتها ويف 

متقبلها كالغرابة والتغريب التي أكد عليها الشكليون 

كثريا ضد اآللية والرتابة والعادة؛ إذ يتحّول اليشء إىل 

دائرة جديدة لإلدراك، والغموض ضد الوضوح واأللفة، 

فاألشياء تبدو لنا جديدة ومختلفة وكأننا نتعرّف عليها 

غياب  يعني  ال  الذي  والرتميز  املجاز  خالل  من  اآلن، 

املعنى هو  املدلوالت بقدر ما يعني تعّددها، فتعّدد 

الخصوصية الفنية التي تجعل الشعر يتفرّد يف خطابه 

تعرّفا  ليس  وظيفته  يف  الفن  يبدو  بحيث  ويتميّز، 

ما  يجعل  إنه  له)76(  اكتشاف  إعادة  ولكن  العامل  عىل 

هو  ما  خالّق  بشكل  ويشّوه  مألوف  غري  مألوف  هو 

وطفلية،  طرية  رؤية  فينا  ويغرس  طبيعي،  اعتيادي 

العامل إىل إعادة اإلحساس به  التعرّف عىل  ينقلنا من 

واكتشافه من جديد، إنه يعيد بناء إدراكنا من جديد 
للواقع  فندركه بشكل مدهش ومميّز)77( 

أبرز أعضاء هذه  ـ  كان رومان جاكوبسون   

الجامعة ـ وهو يتتّبع هذه الخصوصية املتميّزة يحّدد 

من  انتقل  حني  بدقة  األدب  لدراسة  املناسب  املكان 

خصوصية  عىل  الرتكيز  إىل  عام  بشكل  األدب  معاينة 

مميّزة فيه وهي: األدبية؛ أي الخصائص النوعية املميّزة 

و)األدبية(  أدبيا)78(  عمال  ما  معيّنا  عمال  تجعل  التي 

مصدرا صناعيا يركّز عىل الصفات والخصائص النوعية 

يف  وأّما  أدبيا.  عمال  ما  عمل  من  تجعل  التي  املميّزة 

النقد فقد وّجهوا اهتاممهم للنصوص األدبية وللطرائق 

الفنية املميّزة فيها، وكان رّدهم عىل من وصفهم من 

))لسنا  بالقول  شكليون  بأنهم  ومناوئيهم  خصومهم 

شّددوا  كام  متييزيون(()79(  باألحرى  إننا  شكليني، 

عىل  تأكيد  يف  املورفولوجي  املنهج  أصحاب  بأنهم 

رغبتهم  عن  عرّبوا  لقد  العلمية،  نحو  باألدب  اتجاه 

الخصائص  من  انطالقا  مستقل  أديب  علم  خلق  يف 

لألدب  اهتاممه  يوّجه  األدبية؛ علم  للامدة  الجوهرية 

)املنهج  املفهومان:  وميثّل  له)80(،  موضوعا  ويجعله 

إللقاء  مالمئني  مفهومني  و)التمييزيون(  املورفولوجي( 

أو عىل  األثر األديب ومكوناته،  التوّجه إىل  الضوء عىل 
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الذايت،  الدائم عىل استقاللية األدب واكتفائه  اإللحاح 

وتركيزه عىل اللغة التي ))تجلب النظر بشكل متميّز 

إىل نفسها، وتشّدد عىل انتظام صفاتها اللغوية بحيث 

ذاتيا)81(،  مستقلة  محسوسة  كيانات  الكلامت  تكون 

الخارج:  إىل  حاجة  ما  غري  يف  داخيل  استقالل  وهو 

كالحدس، والخيال، واملوهبة، وكل ما يتعلّق باألحوال 

النفسية للمؤلف أو القارئ، واالنفعاالت واألحداث)82(، 

عالقات  عىل  اهتاممه  يركز  أن  النقد  عىل  يجب  كام 

اللغة ال عىل الواقع، أو املجتمع، أو الحياة، أو النفس 

أو التاريخ)83(. إن الكلامت هي مادة العمل األديب مثلام 

األلوان  مثلام  املوسيقى،  مادة  واألنغام هي  األصوات 

هي مادة الرسام كذلك الحركات هي مادة الراقص)84( 

وليست أشياء تعود لالنفعاالت أو األحاسيس وال أي 

يشء ميكن أن يعود إىل الخارج.

وقوانني  قواعد  الفنون  من هذه  فن  ولكل   

متثّل عالقاته الداخلية وقوانني عمله وطرائق تشكيله 

وعلم  األدب،  علم  بذلك؛  يُعنى  الذي  العلم  ميثّلها 

أرادت  وإذا  الرقص...،  وعلم  الرسم،  وعلم  املوسيقى، 

العلوم األخرى التاريخية أو االجتامعية أو النفسية أن 

تدرس األدب مثال فلها الحق يف ذلك، ولكن ليس لها 

الحق أن تدخل هذا العلم الجديد ضمن علم األدب، 

ميكن أن يسّمى علم تاريخ األدب، وعلم اجتامع األدب، 

ضمن  ولكن  محرتمة  علوم  وكلها  األدب  نفس  وعلم 

التاريخ وعلم  تخّصصها العام يف علومها األصلية علم 

االجتامع وعلم النفس وليس عىل حساب علم األدب، 

األخرى  اإلنسانية  للعلوم  ))ميكن  تودوروف:  يقول 

كانت  إذا  لتحاليلها، ولكن  األدب كامدة  أن تستخدم 

هذه التحاليل جيدة، فإنها تبّوب ضمن العلم املعني 

باألمر، وليس بوسعها أن تكون جزءا من تعليق أديب 

مسهب، وإذا مل يُعترب التحليل النفساين أو االجتامعي 

أو علم  النفس  بأن يكون جزءا من علم  لنص جديرا 

االجتامع، فنحن ال نرى ما يدعو إىل قبوله آليا يف صلب 

» علم األدب »(()85( 

التقليدي  التالزم  من  الشكليون  تحّرر  لقد   

بني الشكل واملضمون، ومن النظر إىل الشكل بوصفه 

لقد  املضمون،  ميثل  سائال  فيه  نصب  وعاء  أو  غشاء 

صار تحليل الشكل تحليال للمحتوى، وأصبح املحتوى 

املحتوى  يف  وكل يشء  الشكل)86(،  مظاهر  من  مظهرا 

جاملية)87(؛  غاية  أجل  من  شكلية  صياغة  صيغ  قد 

وبذلك اكتسب معنى جديدا وصار وحدة ديناميكية 

يفي  الشكل  مصطلح  عاد  ما  هكذا  متصلة)88(، 

»البنية«  بـ  أساسا  مشغولون  فهم  الفنية  بأغراضهم 

االدبية)89(، لقد فّضلوا االستغناء عن »شكيل« معرّبا عن 

»جاميل«، وفّضلوا استعامل »البنية« بدال عنه)90( وهي 

بنية يتّم فيها االنتقال من معاينة الكلامت إىل معاينة 

الكلمة  يتجاوز  كيل  تصّور  يف  الكلامت  بني  العالقات 

))مجموعة  فهي:  لبنائها)91(  املدركة  الخاصية  إىل 

العالقات التي تربط بني كل عنرص من عنارص العمل 

عنارص  وبني  جهة،  من  األخرى  العنارص  وبقية  األديب 

العمل عامة من جهة أخرى(()92(. وهو تعريف يجعل 

كل عنرص وهو يرتبط بالعنارص األخرى واحدا واحدا 

وجزءا جزءا، يرتبط مع وحدة هذه العنارصـ يف اآلن 

نفسه ـ  بوصفها كالّ واحدا. وميكن توضيحها بالشكل 

اآليت: 

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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وبالنظر إىل طبيعة التميّز يف املنهج الشكيل   

ميكن إعادة النظر يف املبادئ السابقة من خالل رؤيتها 

يف متيّزها عن املألوف والعادي والنرثي كاآليت:

لقد كان مفهوم الشكل، أو البناء، أو البنية،   

مهام  الجزئيات  إىل  ال  الكل  إىل  النظر  يوّجه  بوصفه 

الشكليون؛  عليه  يشّدد  كان  ما  هو  متميّزة،  كانت 

يبحث  جعل  من  ضد  وقفوا  الذين  من  كانوا  لذلك 

عن الشعرية يف الصورة بوصفها منطقة متميّزة، وأن 

الفهم  بالصور، لقد وقفوا ضد هذا  الشعر هو تفكري 

من  يستعريها  وإمنا  الصور  يبتكر  ال  الشاعر  أن  ورأوا 

إحدى  هي  الشعرية  الصورة  وأن  آخرين)93(،  شعراء 

وظيفته  تشبه  نسق  هي  و  الشعرية،  اللغة  وسائل 

وظيفة باقي أنساق هذه اللغة مثل التوازي البسيط 

واملبالغة،  والتناظر،  واإلعادة،  واملقارنة،  والسلبي، 

األنساق  منظومة  من  واحدة  الصورة  تكون  وهكذا 

البارز  دورها  تفقد  وبذلك  األديب؛  للعمل  الشعرية 

نفي  عن  إشارتهم  إن  مميّزا)94(.  كان  مهام  والجزيئ 

لغة  إىل  الشاعر  إبداع  وإحالتهم  الشاعر  عن  االبتكار 

اللغة  الشعر السابقة عليه كانت فكرة سابقة إلحالة 

))إن  يقول شلوفسيك:  التناص،  باب  اللغة وفتح  عىل 

العمل األديب يدرك يف إطار عالقته بأعامل فنية أخرى 

بواسطتها...(()95(    نقيمها  التي  الرتابطات  ومبساعدة 

التناص كام يذكر الدكتور شجاع  وهي أول إشارة إىل 

التناص   بالذكر هنا أن مفهوم  الجدير  العاين)96(، ومن 

باختني، وجوليا  أمثال  مع  اليوم  النصوص  قانون  صار 

كريستيفا، وجريار جينيت، وهارولد بلوم وغريهم)97(. 

استمرار  هو  للتناص  الشكليني  اهتداء  أن  والحقيقة 

جهة  عن  والبحث  التميّز،  عن  البحث  يف  لرؤيتهم 

استناده  عنه  نفوا  أن  بعد  األديب  العمل  عليها  يستند 

التناص  املجتمع، ولعل حقيقة  أو  الحياة  أو  للمؤلف 

تعود إىل متيّز النص املتأّخر عىل النص املتقّدم والدفع 

به إىل مناطق جديدة يف الجامل، وهو أمر يتناسب مع 

رؤيتهم للرتكيز عىل العمل وبحث مميّزاته الفنية. 

2 ـ االتجاه البنيوي:

تبدو املفاهيم الشكلية مع االتجاه البنيوي   

أكرث علمية وتقّدما يف توصيف التميّز يف النصوص ويف 

للكلامت  النظر  يرفض  النقد، فدي سوسري  تحليله يف 

تتابعي  بعد  ذات  منفصلة  لوحدات  تجميعا  بوصفها 

للمالحظة  القابلة  التغري  لقوانني  تخضع  تاريخي 

والتسجيل، وينظر إليها من خالل وجهة النظر القامئة 

ترتفع  الشكلية  املبادئ  وتبدو  )العالقات()98(.  عىل 

وأسس  درجات  إىل  البنيوي  يف  تصل  حتى  وتتطّور 

البنية،  إىل  يؤول  فالشكل  ودقة،  ضبطا  أكرث  علمية 

ومبدأ الوحدة إىل الثنائيات، ومتيّز العمل إىل االختالف. 

البنيوي  االتجاه  يف  االختالف  مبدأ  إن  القول  وميكن 

التي  الثنائيات  بإنتاج  الذي يقوم  اللساين  هو األساس 

وهو  مختلفة،  مستويات  اللغة يف  يف  حددها سوسري 

مبدأ التميّز األساس يف اللغة الذي يفرز كل املتشابهات 

أخذنا  فلو  والتميّز،  االختالف  درجة  إىل  يصل  حتى 

العالقة بني اللغة والفكر من خالل العالقة بني األصوات 

ليكونا  يجتمعان  مختلفني  شيئني  بوصفهام  واألفكار 

اللغة، فإن األصوات ليست كيانات محّددة من قبل، 

الفكر، كام ال توجد  فيه  قالبا منفصال نصب  وليست 

املتميّز  الدور  ويكمن  اللغة،  وجودها  يسبق  أفكار 

بني  واالتصال  الوصل  لحظة  يف  للفكر  بالنسبة  للغة 
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الفكر والصوت يف ظروف تؤدي إىل التمييز والتقسيم 

شكال  اتخاذها  أثناء  يف  معا  والصوت  الفكر  لوحدات 

معيّنا بني كتلتني ال شكل لهام؛ متاما كتلك السلسلة من 

األقسام املتميّزة يف األمواج حني يتغرّي الضغط الجوي 

فتهب الرياح بالهواء وتالمس سطح املاء)99(.

وميكن القولـ  إذا عدنا إىل كتاب دي سوسري   

ـ إن يف البنيوية ثالثة مصطلحات متدرّجة متثّل التميّز 

والتميّز،  االختالف،  وهي:  وتكّونها  اللغة  انبناء  يف 

والتقابل. ال يوجد يف اللغة سوى الفروق واالختالفات 

أي العنارص السلبية من دون العنارص اإليجابية، وهي 

كذلك ال متلك أصواتا وال أفكارا لها وجود قبل النظام، 

والقول بأن كل يشء يف اللغة سلبي إمنا يصّح إذا أخذنا 

املدلول والداّل بصورة منفصلة قبل أن  بعني االعتبار 

بأكملها  العالمة  إىل  نظرنا  إذا  أّما  العالمة،  يف  يرتكبا 

فإننا نجد شيئا إيجابيا يؤدي إىل التاميز الذي ال يوجد 

إشارتني  أخذنا  فإذا  العالمات  بني  التقابل  سوى  فيه 

داّل  منهام  لكل  العالمات(  اإلشارات)  من  )عالمتني(  

ومدلول كام يقول دي سوسري فإنهام ليستا مختلفتني 

والنظام  التقابل  سوى  بينهام  يوجد  وال  متميّزتني  بل 

اللغوي كله يعتمد عىل مثل هذا التقابل)100( وبصياغة 

لبناء  ثالثا  مراحل  هناك  ))إن  نقول:  وضوحا  أكرث 

الكلمة يف نسق اللغة: االختالف بني )الدال واملدلول( 

وهو سلبي ألنه يقوم عىل النفي )االستبعاد( للصفات 

املتشابهة، والتميّز يف )العالمة( إيجايب؛ ألنه يقوم عىل 

التقابل  وأخريا  املتميّزة،  للصفات  )االستبقاء(  اإلثبات 

وهو إيجايب ألنه يقوم عىل التفاعل )االنبناء( التضادي 

أو التوافقي للكالم)101(.

وفهمها  ترجمتها  اضطرابا يف  هناك  أن  غري   

يف كتاب دي سوسري عند مرتجميه وعند شارحيه من 

التمييزات  نراها:  بياجيه  جان  فعند  العرب:  الكتاب 

التعارضات)103(،  إفتش:  مليكا  وعند  واملقابالت)102( 

واألزواج  واملتقابالت  األضداد  سلدن:  رامان  وعند 

الثنائية)104(، وعند تريي إيغلنت: االختالف والفرق)105(. 

هذه  توضيح  يف  جهودا  العرب  الدارسون  بذل  وقد 

املصطلحات الثالثة غري أنها ظلّت يكتنفها الكثري من 

الغموض من هؤالء: محمد الشاوش)106(، وعبد السالم 

فضل)109(.  وصالح  إبراهيم)108(،  وزكريا  املسدي)107(، 

األمر  توضيح  ميكن  والغموض  التشوش  عن  وبعيدا 

آيات  البقرة؛  سورة  من  واملتميّز  النموذجي  باملثال 

البقرة:      

املثال  هذا  يف  كلمة،  بوصفها  البقرة  ))إن   

من  املراحل  تلك  بكل  متّر  وهي  النموذجي،  القرآين 

بوصفها  اللغوي  وجودها  تحّقق  ودرجاته،  االختالف 

من  غريها  عن  باالختالف  تبدأ  فهي  شيئا؛  ال  عالقة 

ثم  ويؤكل،  يذبح  الذي  والحيوان  والجامد،  اإلنسان 

تذهب خطوة خطوة يف اتجاه نحو التميّز، يف طريقها 

وهي تتعرّف وتتعنّي وتتحّدد، ثم تختلف عن مثيالتها 

مثيالتها  عن  فتتميز  تختلف  ثم  العمر،  يف  البقر  من 

يف اللون، ثم تختلف فتتميز عن مثيالتها يف الوظيفة 

والعمل، فتتقابل مع كلامت أُخر يف سياق بناء اللغة، 

إن هذا االختالف ليس اختالفا عبثيا مشتتا ومبعرثا إىل 

ما ال نهاية ال يرسو عىل معنى، ولكنه اختالف يزداد يف 

كل عملية سلب لصفة من الصفات اقرتابا من التحديد 

والتامثل  للتشابه  نفيا  يزداد  كام  والتعرّف،  والتعيني 

وهو يجرى يف حركة اختالفه نحو التميّز(()110(.

))فهي بقرة؛ ال إنسان، وال حامر،، وال جامد،   

وال سامء، وال أرض، وال تراب، وال نار...

وهي بقرة؛ ال ناقة، وال فرس، وال شاة، وال طائر...

وهي بقرة؛ ال كبرية وال صغرية،

وهي بقرة؛ صفراء، أي؛ ال سوداء وال بيضاء وال حمراء...

وال  خفيفة  ال  صفرتها  أي  لونها؛  فاقع  بقرة  وهي 

ضعيفة.

وهي بقرة؛ ال تثري االشمئزاز وال النفور.

وهي أخريا بقرة؛ ال تثري األرض، وال تسقي الحرث، ال 

نقص فيها، وال عيب.

هكذا ال يكون تعريف البقرة بوصفها كلمة   

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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واالختالف،  والنفي  السلب  طريق  عن  إال  وعالمة 

يقول  كام  اشرتوها  فقد  التميّز  درجة  إىل  تصل  حتى 

ذاك  إذ  البقرة  وكانت  الزمخرشي مبلء جلدها ذهبا، 

بثالثة دنانري)111(  حتى ليصّح القول يف متيّزها إنها بقرة 

من ذهب!(()112(.

جاكوبسون وريفاتري:

العمل  يف  بالتميّز  جاكوبسون  خطا  حني   

األديب من األدب إىل األدبية فإنه ظل يعّمق هذه النظرة 

حتى وصل إىل نظريته وتصوره الشهري يف الكشف عن 

عوامل التواصل اللساين يف اللغة ووظائفه؛ يف العوامل 

أو  والسياق  والرسالة،  إليه،  واملرسل  املرسل،  الستة: 

الست  والوظائف  والسنن.  االتصال،  وقناة  املرجع، 

املرتبط  البنيوي  للتصور  وفيا  ظل  وقد  عنها،  الناتجة 

باللغة حتى حني تقرتب الوظيفة املرجعية والسياقية 

من اللغة العادية وتنخفض فيها درجة التميّز الشعرية 

السياق  عن  يقول  عندما  منها،  قريبا  أو  املطابقة  إىل 

يكون  ألن  قابال  أو  لفظيا  يكون  أن  ))إّما  املرجع:  أو 

كذلك(()113(. ويجدر بنا يف سياق الحديث عن التميّز 

الوظائف  بني  من  املتميّزة  الوظيفة  عىل  نقف  أن 

واملرجعية،  والشعرية،  واإلفهامية،  االنفعالية،  الست: 

الوظيفة  واالنتباهية، وامليتا لغوية )الشارحة(. وتبدو 

الشعرية هي الوظيفة املميّزة والتي أعطاها اهتاممه 

وعنايته، وكشف عن قانونها اللساين وكيفية عملها يف 

التتابعي  محوريه  يف  سوسري  دي  من  مستفيدا  اللغة 

االختيار  هام:  بديلني  محورين  يف  واالستبدايل 

الوظيفة  تسقط  حني  الشعرية  تحدث  إذ  والتأليف؛ 

التأليف  االختيار عىل محور  التعادل من محور  مبدأ 

فيامرس  التأليف  محور  إىل  املبدأ  هذا  ينتقل  بحيث 

التساوي  من  حالة  فيخلق  الكالمية،  املتوالية  بناء 

جاكوبسون  يدعوه  املتوالية  مقاطع  بني  التوازن  أو 

التناسبات  من  نسق  وهو   ،parallelism بالتوازي 

الرتكيبية،  البنى  متعّددة:  مستويات  عىل  املستمرة 

كام  التوازي  وهذا  النحوية)114(،  واملقوالت  واألشكال 

تقول )كرستينا بومورسكا( يف حوار مع جاكوبسون إمنا 

هو تعادل وليس تطابقا)115(، ماّم يثري السؤال عن عدم 

تساوي الطرفني ورجحان كفة عىل األخرى، والحقيقة 

إن جاكوبسون قد تحدث عن مبدأ الرجحان هذا أو 

املهيمنة(  )القيمة  عنوان  تحت  له  مقالة  الهيمنة، يف 

يندمج  ))أن  يقول:  )املعنى(  )الصوت( و  عن وحدة: 

الصوت واملعنى يف رحم كل غري منقسم فتكون القيمة 

العنارص  ويحّدد  ويغرّي  يحكم  بؤريا  عنرصا  املهيمنة 

أنها  يذكر  ثم  البنية(()116(  تالحم  يضمن  مبا  األخرى 

مجموعه،  يف  األثر  عىل  يهيمن  نوعي  لساين  ))عنرص 

مبارشة  بصورة  ميارس  له  راد  ال  قرسي  بشكل  يعمل 

تأثريه عىل العنارص األخرى(()117( 

عىل ذلك يكون التوازي – يف أصغر وحدة   

له – تعادال بني عنرصين تكون الهيمنة ألحدهام عىل 

األخر بطريقة تؤدي إىل تالحمهام تالحام ينتج قيمة.

وليك نقف عىل التميّز يف الوظيفة الشعرية   

الشعرية  الوظيفة  عىل  أولية  بتجربة  التمثيل  ميكن 

)ملعلم  بسيط  ارتجايل  بنص  االستبدالية  درجتها  يف 

يخاطب تلميذا وينصحه برتتيب كالمه ثم  يفتح كتابه 

من أول السطر فيه، ويطلب منه قراءة نشيد الصباح، 

ثم يأمره ناصحا باالستامع، وعدم االلتفات للشبابيك، 

للمعلم وهو يفرس  للوراء، واالستامع  االلتفات  وعدم 

ويرشح لهم بعض الجمل( هكذا:

رتّب )كالمك(

وافتح )كتابك( من أّول )السطر(

واقرأ نشيد )الصباح(

اسمع )الصوت(

ال تلتفت باتجاه )الشبابيك(

ال تلتفت )للوراء(

واستمع )للمعلم(

وهو يفرّس )للصف( بعض )الجمل(

وهو نص بسيط تم إخراجه بشكل موزون،   

النظم بحيث ميكن أن  الشعرية فيه تقرتب من  لكن 

األوامر  بسبب  )اإلفهامية(  الوظيفة  ضوء  يف  نقرأه 

والنواهي والطلبات واملخاطبات التي اعتمدت عليها 

صياغته، ورمبا الوظيفة )املرجعية( بسبب املعلومات 

الحقيقية املتطابقة مع الواقع. لكن كيف ننقل النص 
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الشعرية( عرب  النرث إىل الشعر بتشغيل )الوظيفة  من 

الذي هو  االختيار  السابق عن طريق  قانونها  تطبيق 

متيّزا،  ألكرثها  واستبقاء  الكلامت  من  لكثري  استبعاد 

بحيث تتعادل معها شعرية الكلامت، وتنتقل الوظيفة 

إىل الشعرية.

)كالمك(  رتّب  األول:  السطر  أخذنا  لو   

القابلة  املحتملة  الكلامت  من  مجموعة  هناك  فإن 

لالستبدال واالختيار واالستبعاد مثال: رتب هواءك/ رتب 

غاممك/  رتب  غيابك/  رتب  حضورك/  رتب  حاممك/ 

رتب ثيابك... مثة كلمة واحدة هي التي تكون أقرب 

مناقشة  بعد  و  الشعري،  والتميّز  والتعادل  لالختيار 

كلمة  اختيار  ميكن  املناسبة  غري  الكلامت  واستبعاد 

واألسطر  املقاطع  بقية  مع  نفعل  وهكذا  )غاممك(، 

يف الكلامت التي بني األقواس يف مواضع االستبدال يف 

واملجرور بحرف  إليه/  واملضاف  به/  املفعول  مناطق: 

األسئلة، واالختيارات  وإثارة  التأّمل  الجر/ وبيشء من 

الكلامت  من  لكثري  واالستكشافات  واالستبعادات 

الغريبة، والعجيبة، والقريبة، والبعيدة، واملناسبة وغري 

املناسبة، والجادة واملضحكة، ميكن الوصول يف النهاية 

إىل كتابة قصيدة شعرية  هكذا:

رتب )غاممك( 

وافتح )ترابك( من أول )القطر(

واقرأ نشيد )الجراح( 

اسمع )الصمت(

ال تلتفت باتجاه )املواويل(

ال تلتفت )للزمن(

واستمع )للمتيّم(

وهو يفرّس )لليل( بعض )الشجن(

أّما ريفاتري: فيكمن التميّز يف تصّوره األسلويب   

يف نقده لجاكوبسن يف الوظيفة الشعرية التي رأى أن 

تكون: الوظيفة األسلوبية يف فهم أوسع النحراف الكالم 

تعطيل  وهي:  محّددة  وظيفة  بها  أناط  ثم  ومتيّزه، 

عملية تفكيك السنن، أو تبطئتها بحيث تجرب القارئ 

بتأن  وتتبع مساره  النص  نحو  أكرب  انتباه  توجيه  عىل 

وروية)118(، وحني عرّف األسلوب فإنه عرّفه باالستناد إىل 

مسلك النص وهو يذهب نحو الربوز والتميّز، بناء عىل 

الخصائص الشكلية الجاملية البارزة واملميزة لكل عمل 

أديب، ويظهر التميّز يف تشبيهه بالطود الشامخ واملعلم 

األثري املنيف، الذي يشد انتباهنا شكله، ويسلب لبنا 

البارزة التي  هيكله، فهو يركّز عىل الحمولة الجاملية 

تلفت انتباه القارئ؛ لذلك كان جهازه النقدي ومعايري 

تحليله تركّز عىل تحديد هذا التميّز من خالل مقاييس 

النموذجي/  القارئ  وهي:  وتركيبا  عمقا  وأكرث  أوسع 

والسياق األسلويب/ والتضافر/ واملنبهات املتضادة التي 

هي أدخنة بارزة تتصاعد من النص لتدّل عىل النريان 

التي تتقد تحتها)119(. 

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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الخامتة والنتائج:

1- ميثل الجذر: )ميّز( أصال لغويا لطرفني كانا متصلني 
عن  رجل  عن يشء/  قوم/ يشء  عن  قوم  انفصال:  ثم 

رجال/ عصابة عن عصابة/ بعض عن بعض/ مجرمني 

يف  سلبية  بصفات  املنفصل  ميتاز  بحيث  مؤمنني،  عن 

الغالب عن طرفه األول.

2- مثّلت عالقات التميّز يف اللغة: الصريورة/ واالنفراد/ 
اليشء،  يف  والتنّحي  واالنتقال/  واالنفصال/  والتباعد/ 

ومثّلت عالقات التمييز: العزل/ والفرز/ والفصل،  يف 

لفعل  وجهني  و)التمييز(  )التميّز(  معه  يغدو  اتصال 

الفعل  فيه  يشرتك  اللغة،  مستوى  عىل  واحد  معريف 

وفاعله، واملبدع وناقده، والنص ونقده.

األصل  اللغوي  جذرها  يف  )أدب(  كلمة  مثّلت   -3
اللذة  والتشويق/  الجاذبية  مميزّة هي:  ست عالقات 

والتحويل/  التغيري  واألسلوب/  الطريقة  واملتعة/ 

املعرفة والتعلم/ العجب والغرابة.

طرفني  بني  التمييز  معنى  )نقد(  كلمة  مثّلت   -4
والزيف/  الجودة  هي:  ستة  معان  يف  متثّل  متضاّدين 

والخطر/  األمان  والرضر/  النفع  والخطأ/  الصواب 

الجامل والقبح/ الدأب والكسل.

5- ركّز الجاحظ يف فهمه لألدب عىل مفاهيم شكلية 
والسهولة/  والتخري/  اإلقامة/  من:  متميزة  وبنائية 

والتصوير/  والنسج/  والصناعة/  والسبك/  والصحة/ 

والرتكيب/ والتأليف. ضد اإللف/ والنرثية/ واملنطقية/ 

والغلظة/ والرشح/ والتفصيل/ والتعليل.

شكلها  يف  مميزة  أشياء  إىل  نظره  الجاحظ  وّجه   -6
م  الفيّلة  مثل:  والطري  الحيوان  يف  بنائها  وطريقة 

والطاووس/ والزرافة. وركّز نظره عىل مناطق الشكل 

والبناء وهي تتصل معا وتنبني مثل: األعضاء/ واألجزاء/ 

يف  ومال  والتهاويل.  والتعاريج/  واأللوان/  والريش/ 

األدب إىل قيم: الغرابة/ والعجب/ والبعد يف الوهم. 

7- أكمل عبد القاهر الجرجاين تصّور الجاحظ ومّده إىل 
أبعد مام فعل بتوحيده النظر إىل وعي انفصال اللفظ 

من  وانتقل  )النظم(،  يف  اتصالهام  وعي  إىل  واملعنى 

التمثيل بالحيوان إىل التمثيل بالعنارص املميزة واملبنية 

واألنسجة/  والخشب/  والفضة/  كالذهب/  لألشياء: 

املميزة يف تركيز  البديعة  والديباج/ والحرير/ واألبنية 

عىل عمليات: الصياغة/ والنجارة/ والبناء.

 : يف  لألدب  الجاميل  باألداء  القاهر  عبد  اهتّم   -8
الجزء  وتحليل  والرباعة،  والبيان/  والبالغة/  الفصاحة/ 

يف إطار الكل: الخيط يف الديباج/ والقطعة يف الباب/ 

البناء، كام تحدثت نصوصه عىل عالقات:  واآلجرَّة يف 

والرؤية/  واالختيار/  واملفاضلة/  واإليجاد/  الخلق/ 

والتحويل.

9- كشف البحث الصلة الفنية بني أيب متام يف مفاهيم 
ما  بسبب  متام  أيب  شعر  يف  ظهرت  الفن  يف  كثرية 

عرف عنه من متيزه ومتيز شعره عىل مستوى مفهوم 

التحبري/   / والتأليف  والنظم/  الصياغة/  مثل:  الشعر 

والتفويف/ والزخرفة/ والنمنمة/ والويش/ والنسج. ويف 

العالقات التي متيز شعره: املقاربة والحدس/ املفاضلة 

والتفكري/ التحول والصريورة/ التحويل والخلق/ الرؤية 

واملعرفة.وعىل مستوى اإليقاع يف: التدوير/ والتبادل/ 

والتولّد/ والتجنيس/ والتشقيق/ والنمو.

التميّز  نحو  حقيقيا  ذهابا  الشكيل  االتجاه  مثّل   -10

يف األدب باملصطلح واملفهوم وانتقلوا من الرتكيز عىل 

االستعامل  عىل  الرتكيز  إىل  لألدب  املكّونة  العنارص 

املتميّز لهذه العنارص.

11- يف االتجاه البنيوي عند سوسري ثالثة مصطلحات 

علمي  بشكل  اللغة  بناء  يف  التميّز  متثل  متدرّجة 

بني  االختالف   : والتقابل  والتميّز،  االختالف،  ودقيق: 

)الدال واملدلول( وهو سلبي؛ ألنه يقوم عىل النفي ) 

)العالمة(  يف   والتميّز  املتشابهة،  للصفات  االستبعاد( 

للصفات  )االستبقاء(  اإلثبات  عىل  يقوم  ألنه  إيجايب؛ 

عىل  يقوم  ألنه  إيجايب؛  وهو  التقابل  وأخريا  املتميّزة، 

التفاعل)االنبناء( للتضادي أو التوافقي للكلامت.

رومان  عند  املتميّزة  الشعرية  الوظيفة  بدت   -12

جاكوبسون من بني وظائفه الست يف مخططه االتصايل 

املعروف للعوامل والوظائف ، وقد أعطاها جاكوبسون 

اهتاممه وكشف عن قانونها اللساين وكيفية عملها يف 

محوريه  يف  دي سوسري  من  مستفيدا  الشعرية  اللغة 
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التتابعي واالستبدايل يف محورين بديلني هام: االختيار 

والتأليف بإسقاط مبدأ التعادل من محور االختيار عىل 

محور التأليف ومامرسة هذا املبدأ بناء متوالية الكالم 

ليخلق يف العمل حالة من التساوي والتوازن يف نسق 

من البناء ساّمه بالتوازي.

التميّز عند ريفاتري يف تصّوره األسلويب ويف  متثّل   -13

أن  رأى  التي  الشعرية  الوظيفة  يف  جاكوبسون  نقده 

النحراف  أوسع  فهم  يف  األسلوبية  الوظيفة  تكون: 

وهي:  محددة  وظيفة  بها  أناط  كام  ومتيّزه،  الكالم 

تعطيل عملية تفكيك السنن، أو تبطئتها بحيث تجرب 

القارئ عىل توجيه انتباه أكرب نحو النص وتتبّع مساره 

عمقا  وأكرث  أوسع  مقاييس  خالل  من  ورّوية،  بتأن 

األسلويب/  والسياق  النموذجي/  القارئ  وهي:  وتركيبا 

والتضافر/ واملنبهات املتضادة.

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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الهوامش:

1- لسان العرب، مادة ميز.

2- املصدر السابق، مادة: ميز.

3- ينظر لسان العرب مادة أدب.

4- ينظر السابق مادة: وجب.

5- ينظر السابق مادة: أدب.

6- ينظر السابق مادة: ظرف.

7- ينظر السابق مادة: أدب.

8- ينظر السابق املادة نفسها.

9- ينظر السابق املادة نفسها.

10- ينظر السابق مادة: عجب.

11- السابق، مادة: نقد.

12- السابق، املادة نفسها.

13- السابق، املادة نفسها.

14- السابق، املادة نفسها.

15- السابق، املادة نفسها.

16- السابق، املادة نفسها.

17- السابق، املادة نفسها.

18- السابق، املادة نفسها.

19- الحيوان:  3: 67.

20- ينظر تاريخ النقد العريب عند العرب: 423.

21- ينظر املرجع السابق: 425.

22- الحيوان: 621.

23- ينظر: غزل الرشيف الريض ـ دراسة يف الخطاب 

الشعري ـ : الفصل التمهيدي املعنون: من املعنى إىل 

البنية: 2.

24- املصدر السابق: 6 / 323.

25- السابق: 5: 83.

26- البيان والتبيني 1/ 93.

27- دالئل اإلعجاز: 36.

28- ينظر املصدر السابق 34.

29- ينظر السابق 37.

30- ينظر السابق 260.

31- السابق: 422 ـ 423.

32- دالئل اإلعجاز: 317 ـ 318.

33- ينظر: شعر أيب متام ـ دراسة يف أسلوبه ـ : 5.

34- دالئل اإلعجاز  36.

35- املصدر السابق: 36.

36- السابق، الصفحة نفسها.

37- السابق: 39.

38- السابق: 43.

39- السابق: 49.

40- السابق: 50.

41- السابق: 52.

42 السابق: 62.

43- السابق: 63.

44- السابق: 64.

45- السابق: 76.

46- السابق: 78.

47- السابق: 79.

48- السابق: 88.

49- السابق: 92.

50- السابق: 95.

51- السابق: 99.

52- السابق: 92.

53- السابق، الصفحة نفسها.

54- السابق: 99.

55- السابق: 100.

56- السابق: 255.

57- السابق: 288.

58- السابق: 486.

59- السابق: 489.

60- السابق: 450. 

61- السابق: 547.

62- السابق 43.

63- السابق 259.

64- السابق: 262.

65- ينظر: خامتة القصيدة ومحتواها النقدي عند أيب 

متام: 0.

66- ينظر: الديوان: 3 / 330.
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67- ينظر: شعر أيب متام ـ دراسة يف أسلوبه ـ :211 ـ 

.212

68- دالئل اإلعجاز: 34 ـ 35.

69- ينظر: شعر أيب متام ـ دراسة يف أسلوبه ـ: الفصل 

الثالث من هذه الدراسة املعنون: يف داللة الداللة.

70- نظرية أيب متام يف الفن الشعري ـ التقنية وجاملية 

القول ـ : 14. املوقف األديب، العدد 147، متوز)يوليو( 

.1983

71- املرجع السابق، الصفحة نفسها.

72- ينظر الشكالنية الروسية: 15.

73- نظرية املنهج الشكيل ـ نصوص الشكالنيني الروس 

ـ : 40.

74- ينظر البنيوية وعلم اإلشارة: 57. 

75- ينظر الشكالنية الروسية: 7، 8.

76- ينظر الشكالنية الروسية: الصفحات 22 ـ 29.

77- ينظر البنيوية وعلم اإلشارة: 58.

78- ينظر املرجع السابق: 57.

79- الشكالنية الروسية: 15.

80- ينظر نظرية املنهج الشكيل:31.

81- البنيوية وعلم اإلشارة: 59.

82- ينظر الشكالنية الروسية: 15.

83- ينظر املرجع السابق: 16.

84- ينظر النقد الفني: الصفحات: 225 ـ 227.

85- الشعرية: 25.

86- ينظر السابق 31.

87- ينظر الشكالنية الروسية: 31.

88- ينظر نظرية املنهج الشكيل:41.

89- ينظر البنيوية وعلم اإلشارة: 56.

90- ينظر الشكالنية الروسية: 32.

91- ينظر نظرية املنهج الشكيل:43.

92- مسألية القصة من خالل بعض النظريات الحديثة، 

الحياة الثقافية، العدد: 10، 1976: 34. 

93- ينظر نظرية املنهج الشكيل:42.

94- ينظر املرجع السابق الصفحة نفسها.

95- نظرية املنهج الشكيل:47.

96- ينظر : قراءات يف األدب والنقد: 55.

97- ينظر املرجع السابق الصفحة نفسها.

98- ينظر البنيوية وعلم اإلشارة: 17.

99- ينظر علم اللغة العام: الصفحات: 131، 132.

100- ينظر املرجع السابق الصفحات: 132 ـ 140.

101- ينظر: مبدأ االختالف والثنائيات يف لغة القرآن 

الكريم يف ضوء علم اللغة الحديثـ  دراسة استكشافية 

ـ : الصفحات: 251، 252، 253، 269.

102- ينظر البنيوية: 64.

103- ينظر اتجاهات البحث اللساين: 218.

104- ينظر النظرية األدبية املعارصة: 85، 86.

105- ينظر مقدمة يف النظرية األدبية: 139.

106- ينظر أهم املدارس اللسانية 20.

107- ينظر قضية البنيويةـ دراسة ومناذج: 13، 14.

108- ينظر مشكلة البنية: 52.

109- ينظر نظرية البناية يف النقد األديب : 37.

110- مبدأ االختالف والثنائيات يف لغة القرآن الكريم 

ـ  استكشافية  دراسة  ـ  الحديث  اللغة  علم  ضوء  يف 

.269 ،268:

111- ينظر الكشاف: ج1، 152،153.

112- مبدأ االختالف والثنائيات يف لغة القرآن الكريم 

 : ـ  استكشافية  دراسة  ـ  الحديث  اللغة  علم  يف ضوء 

268. ئ

113- قضايا الشعرية: 30.

114- ينظر املرجع السابق: 30 وما بعدها.

115-  ينظر أفكار وآراء حول اللسانيات واللغة: 102.

116- نظرية املنهج الشكيل: 81

117- ينظر املرجع السابق، الصفحة نفسها.

118- ينظر معايري تحليل األسلوب:10، 11.

119- ينظر املرجع السابق: 41، 47، 66.

التمّيز والّتمييُز قراءة يف طبيعة األدب والنقد
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املصادر واملراجع:

ترجمة  إفيتش،  ميلكا  اللساين،  البحث  اتجاهات   -1

املجلس  فايد،  كامل  وفاء  مصلوح،  العزيز  عبد  سعد 

األعىل للثقافة، مرص، الطبعة الثانية، 2000.

رومان  واألدب،  اللسانيات  حول  وآراء  أفكار   -2

ياكوبسون، ترجمة فالح صدام األمارة، د. عبد الجبار 

الشؤون  دار  باقر،  مرتىض  د.  مراجعة  عيل،  محمد 

الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األوىل، 1990.

3- أهم املدارس اللسانية، عبد القادر املهريي، محمد 

الحميد كمون، محمد  الشايب، عبد  الشاوش، محمد 

صالح الدين الرشيف،، املعهد القومي لعلوم الرتبية.

4- البنيوية، جان بياجيه، ترجمة عارف منيمنة وبشري 

الطبعة  لبنان،  ـ  بريوت  عويدات،  منشورات  أوبري، 

األوىل، كانون األول )ديسمرب( 1971.

مجيد  ترجمة  هوكز،  ترنز  اإلشارة،  وعلم  البنيوية   -5

الشؤون  دار  حالوي،  نارص  د.  مراجعة  املاشطة، 

الثقافية، بغداد، الطبعة األوىل، 1986. 

6- البيان والتبيني، الجاحظ، )ت 255 هـ(، دار ومكتبة 

الهالل، بريوت، 1423هـ. 

العرب، د. إحسان عباس،  النقد األديب عند  تاريخ   -7

دار الرشوق للنرش والتوزيع، عامن ـ األردن.

8- الحيوان، الجاحظ )ت 255 هـ(، دار الكتب العلمية 

ـ بريوت، الطبعة الثانية، 1424هـ.

تحقيق  التربيزي،  الخطيب  برشح  متام  أيب  ديوان   -9

محمد عبده عزام، دار املعارف ـ القاهرة، 1964.

شكري  ترجمة  طودوروف،  تزفيطان  الشعرية،   -10

الدار  للنرش،  توبقال  دار  سالمة،  بن  ورجاء  املبخوت 

البيضاء ـ املغرب، الطبعة األوىل، 1987.

11- الشكالنية الروسية، فيكتور إيرليخ، ترجمة الويل 

الطبعة  البيضاء،  الدار  ـ  العريب  الثقايف  املركز  محمد، 

األوىل، 2000.

ترجمة  سوسري،  دي  فردينان  العام،  اللغة  علم   -12

الدكتور يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص العريب د. 

مال يوسف املطلبي، دار آفاق عربية، بغداد، 1985. 

13- قراءات يف األدب والنقد، د. شجاع مسلم العاين، 

منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1999.

14- قضايا الشعرية، رومان ياكوبسون، ترجمة محمد 

املغرب،  ـ  للنرش  توبقال  دار  حنون،  ومبارك  الويل 

الطبعة األوىل، 1988.

عبد  الدكتور  ـ  ومناذج  دراسة  ـ  البنيوية  قضية   -15

الطبعة  ـ تونس،  أمية  السالم املسدي، منشورات دار 

األوىل، 1991.

16- كتاب دالئل اإلعجاز، تأليف عبد القاهر الجرجاين 

محمود  فهر(  )أبو  عليه  وعلّق  قرأه  هـ(،   471 )ت 

ـ  والنرش  للطباعة  الخانجي  مكتبة  شاكر،  محمد 

القاهرة.

الكتاب  دار  الزمخرشي )ت 538 هـ(،  الكشاف،   -17

العريب – بريوت، الطبعة الثالثة - 1407 هـ.

18- لسان العرب، ابن منظور ) ت 711هـ (، دار صادر 

– بريوت.

إبراهيم، دار مرص  الدكتور زكريا  البنية،  19- مشكلة 

للطباعة.

إيغلنت، ترجمة  األدبية، تريي  النظرية  20- مقدمة يف 

إسامعيل  عاصم  د.  مراجعة  العيل،  جاسم  إبراهيم 

إلياس، دار الشؤون الثقافية ـ بغداد، 1992.

21- معايري تحليل األسلوب، ميكائيل ريفاتري، ترجمة 

منشورات  لحمداين،  حميد  د.  وتعليقات  وتقديم 

الطبعة  البيضاء،  الجديدة،  النجاح  دار  دراسات سال، 

األوىل، مارس، 1993.

ترجمة  سلدن،  رامان  املعارصة،  األدبية  النظرية   -22

والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  الغامني،  سعيد 

األوىل  الطبعة  عاّمن،  ـ  والتوزيع  للنرش  الفارس  دار 

.1996

فضل،  صالح  د.  األديب،  النقد  يف  البنائية  نظرية   -23

بغداد ـ دار الشؤون الثقافية، الطبعة الثالثة، 1987.

24- نظرية املنهج الشكيل ـ نصوص الشكالنيني الروس 

األبحاث  مؤسسة  بريوت  الخطيب،  إبراهيم  ترجمة  ـ 

الطبعة  املتحدين،  للنارشين  العربية  الرشكة  العربية، 

األوىل 1982. 
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رسائل علمية:

سعيد  أحمد  ـ  أسلوبه  يف  دراسة  ـ  متام  أيب  شعر   -1

عبيدون ، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب جامعة البرصة، 

.2000

2- غزل الرشيف الريض ـ دراسة يف الخطاب الشعري 
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ب باملدح  الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة التكسُّ
 حتى هناية العرص األموي                 

أ.د. سمر الديّوب
سورية- حمص- جامعة البعث

The publicist perspective and intention in the poem 
"profiting via Praise".
 Until the end of the Umayyad period
Prof. Dr. Samar Al-Diob
Syria - Homs - Al-Baath University

امللخص

إذا اعتاّص املديُح عليك فامدْح          أمرَي املؤمنني تجْد مقاال

     أتتَك بها قالص يعمالٍت            وضْعَن مدائحاً وحَملَْن ماال

ننطلُق يف هذا البحث من فرضية تقول: إن الخطاب اإلشهارّي موجود وجوداً طاغياً، بيّناً يف تراثنا العريّب،   

وإنه ميثّل قّوة ناعمة، ومتثّل القصيدُة فواصل إشهاريّة تشتمل عىل صورة، ولغة إشهاريّتني، يقّدم الشاعر بهام نتاجه 

الثقايّف إىل املمدوح؛ لإلقناع بأهميته، والتأثري يف املتلقي بعاّمة. 

قابلة  تكون  ليك  الفكرّي؛  ال  االنفعايّل،  االنجذاب  عىل  اإلشهاريّة  القصيدة  تقوم  الغاية  هذه  ولتحقيق   

لالستهالك الثقايّف، وتقوم القصيدة اإلشهاريّة عىل مبدأ التبادل بني الطرفني: الشاعر، واملمدوح، وال يقّل الشاعر يف 

هذه املعادلة أهميّة عن ممدوحه، ويتجىّل الخطاب اإلشهارّي باملقصد الواضح من جهة، والبعد املضمر من جهة 

أخرى. 

ولتحقيق فرضيّة البحث يسري عىل وفق الخطة اآلتية:

- سيميائيّة الخطاب اإلشهارّي والتكّسب باملدح

- البعد اإلشهارّي وقصيدة التكّسب باملدح

- البعد اإلشهارّي ولوحة الطلل

- البعد اإلشهارّي واملرأة

- الناقة وبدائلها ورحلة الشاعر

- املقصد اإلشهارّي يف قصيدة التكّسب باملدح

- املقصد اإلشهارّي ومعادلة التبادل

- املقصد اإلشهارّي واإلشهار املضاّد

- املقصد اإلشهارّي والبناء الكاليّس
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Abstract:
 In this research, we start from the hypothesis that says: the publicist discourse is of 

dominant and evident presence in our Arab heritage. It represents a soft force. The poem 

represents publicity breaks that include an image and a public language, with which the poet 

presents his cultural product to the praised one to convince its importance and influence the 

recipient in general. 

 To achieve this end, the advertising poem is based on emotional, not intellectual, 

attraction in order to be amenable to cultural consumption. The publicist poem is based on the 

principle of exchange between the two parties: the poet and the praised one. In this equation, 

the poet is no less important than his praise. The publicist discourse is manifested with a clear 

intent on the one hand, and an implicit dimension on the other.

To achieve the research hypothesis, it proceeds according to the following plan:

- The semiotics of publicist discourse and Profiting via Praise

- The publicist perspective and the poem of ‘Profiting via Praise’

- The publicist perspective in adumbrate dashboard

- The publicist perspective and women

- The camel, its alternatives, and the poet's journey

- The advertising intention in the poem ‘profiting via Praise’

- Advertising intention and exchange formula

- Advertising intention and counter advertising

- Advertising intention and classic construction

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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1- مشكلة البحث ومنهجه وأسئلته

قصيدة  قراءة  إىل  البحث  هذا  يف  نهدف   

التكّسب باملدح من زاوية الخطاب اإلشهارّي: ببُعده، 

تفاعلياً  واعياً، وحدثاً  قصديّاً  نشاطاً  بوصفه  وَمقصده 

وقدرتهم  املشِهرين،  الشعراء  رؤى  تُظِهر  ركائز  له 

عىل إدارة العملية اإلشهارية، وإىل دراسة بناء الّداللة 

اإلشهارية، وتحديد وقعها عىل املمدوح، واملتلّقي، وال 

العالقات  من  بل  املبارش،  مرجعها  من  الداللة  تؤخذ 

الخطاب  ففي  كلّها،  القصيدة  خيوط  تربط  التي 

اإلشهارّي إعادة تعريف للعالقات التي تتجاوز املعطى 

عالمات  يف  موَدعة  الدالالت  وهذه  للصورة،  العام 

ذا  منتوجاً  املدحة  فتصبح  كلها،  اإلشهارية  القصيدة 

قيمة؛ أي يحيل إىل أسلوب يف الحياة، ورؤية للعامل. 

وننظر إىل قصيدة التكّسب باملدح عىل أنها   

قصيدة مثرية للجدل من حيث اختيار بنائها الكاليّس 

للتعبري عن الوالء بطرائق مختلفة؛ لذا سننظر إىل تعّدد 

أغراضها عىل أنها تصّب يف مجرى واحد، هو التكّسب 

باملدح، وسننظر إىل التنويعات املختلفة "طلل، ظعن، 

رحلة..." عىل أنها متثّل بعداً إشهارياً يرتبط بالتكّسب 

باملدح، ويوازي املقصد اإلشهارّي، وهو الغرض املبارش 

تقليدية  إثبات  إىل  وسنسعى  املدح،  القصيدة:  يف 

قصيدة التكّسب باملدح، وإبداعيتها يف آن. 

إّن مثّة ندرة يف الدراسات اإلشهاريّة يف أدبنا   

البعد  يف  تبحث  التي  الدراسات  ويف  القديم،  العريّب 

رمزيّة  عىل  السابقة  الدراسات  ركّزت  وقد  اإلشهارّي، 

املطالع والرحلة: رحلة الشاعر، ورحلة الظعائن، لكْن 

بعيداً عن ربطها بغرض التكّسب باملدح؛ لذا سندرس 

البعد اإلشهاري يف هذه املطالع املتمثّل يف نيل حظوة 

املكتمل  األديّب  األمنوذج  عند  وسنقف  املتلقي،  عند 

إىل قلب  للوصول  الشاعر طريقة رمزية  اتخذه  الذي 

املمدوح. 

عرض  قصيدة  باملدح  التكّسب  وقصيدة   

متعّددة،  ترويجية  سبالً  اعتمدت  وترويج،  وطلب، 

تشبه إىل حّد كبري السبل التي يعتمدها اإلشهارّي يف 

ترويجه بضاعتَه، وحني تصل إىل جمهور كبري تغرّي رؤية 

املتلّقي حني تعلِّب موقفه الفكرّي بأقنعة البالغة. 

قبيل:  من  البحث  تعرتض  إشكاالت  ومثّة   

كيف ننتقي قصائد التكّسب باملدح يف ظل هذا الكّم 

الهائل من الجاهلية إىل نهاية العرص األموي؟ وال سيام 

فيها، فثّمة مدح قبيّل، وشخيّص،  كبرياً  أن مثّة اختالفاً 

واالعتذار  املدح  بني  ربط  ومثة  جهة،  من  وسيايّس 

النفعّي  بالجانب  ترتبط  ال  مدحية  وقصائد  والهجاء، 

من جهة أخرى. 

يف  اإلشهارّي  البعد  عىل  بالرتكيز  قمنا  لقد   

القصائد التي رأينا أنها متثّل عالمات فارقة يف التكّسب 

األمنوذج  قيد  يف  تحرّك  الذي  اإلبداع  ودرسنا  باملدح، 

الفنّي الجاهز بفعل التحّول الثقايّف، واستبعدنا قصائد 

املدح املرتبط باالعتذار، وقصائد املديح النبوّي، وبعض 

قصائد املديح السيايّس كشعر الخوارج؛ النتفاء جانب 

التكّسب املادّي فيها. 

قبيل:  من  األسئلة  من  البحث جملة  ويثري   

نظم  هل  املدحة؟  انتشار  يف  الثقايّف  املزاج  أثّر  هل 

الشاعر قصيدته املتناغمة مع النقد السائد؟ ملاذا حاىك 

النقاد واملتلقني؟ كيف  أمنوذجاً شعرياً حظي باحتفاء 

أثر هذا املنتج يف عقل املتلقي وعواطفه؟ ما اآلليات 

التي يُعملها املُْشِهر يف خطابه األديّب لتحقيق الوظيفة 

خطابه  يف  الثقافة  رموز  وظّف  كيف  املنشودة؟ 

ما  مرحلة  يف  اإلشهاري  البعد  تجىّل  كيف  اإلشهاري؟ 

قبل املدح؟ 

ألن  السيميائية؛  مقوالت  إىل  وسنطمنّئ   

السيمياء دراسة للسلوك اإلنساين بوصفه حالة ثقافية 

السلوك داالًّ من  بّد ليك يكون هذا  املعاين، وال  تنتج 

العالمة  تقوم  وال  كليهام،  أو  ضمنّي  أو  رصيح  قصد 

من دون قدرتها عىل خلق تأويل يف ذهن املتلقي؛ إذ 

تتوارى الّداللة خلف املظاهر املحسوسة. 

أهمية  التأويل  السيميائيّة  القراءة  وتويل   

قصوى، فليس هنالك معنى إن مل يكن متخفيّاً، مراوغاً، 

خلف  املعنى  توارى  وكلام  الضبط،  عىل  مستعصياً 

ُحجب اللغة كانت رحلة البحث ماتعة. فام الخطاب 

اإلشهاري؟ وما عالقته بالخطاب األديب؟ 
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2- الخطاب اإلشهارّي والخطاب األديّب

2-1- اإلشهار: كالم يف املصطلحات

وإظهار،  إعالن  تعريفاته  أبسط  يف  اإلشهار   

كالقصيدة،  إيديولوجّي  بعد  فيه  كذلك،  والقصيدة 

وتحاول  معيناً،  منتوجاً  تتضّمن  دعاية  فالقصيدة 

التأثري يف املتلقي بشتّى الوسائل، واإلشهار -لغًة- من 

الفعل "شهر")1( وهو الظهور، والوضوح، وبلوغ املكانة 

واملعرفة، وال يتحّقق اإلشهار إالّ إذا كان اليشء ذا قيمة 

عالية، فيشتمل عىل هدف توجيهّي مؤثِّر، أّما اإلشهار 

قيامً  تحمل  التي  اإليحائية  العالمات  فهو  -اصطالحاً- 

دعايئ  ثقايّف، وهو مصطلح  نسق  مندرجة يف  معرفية 

مرتبط بالبُعد االقتصادّي، إذ يتكّفل اإلشهارّي/ الشاعر 

واٍع،  نشاٌط  وهو  فيه،  والرّتغيب  ملنتجه،  بالرّتويج 

وحدٌث تفاعيّل يُظهر قدرة املُْشِهر عىل إدارة العملية 

اإلشهاريّة، ووسيلة تواصل اجتامعي)2(.  

واالصطالحي  اللغوي،  املعنيني:  كال  ففي   

واإلعالن،  والقصد،  التواصل،  جوانب  عىل  تركيٌز 

هو  بل  محّدد،  زمن  وليد  اإلشهار  وليس  واملنفعة)3(، 

موجود منذ أن وعى اإلنسان نفسه ساعياً إىل تحسني 

أحواله، فهو إغراء تجارّي قديم قدم الكتابة ذاتها)4(. 

ومثّة تداخل بني املدخل السيميايئ يف تحليل   

الخطاب اإلشهاري واملدخل التداويل، فهو نسق ثقايّف، 

سيميايّئ، تُدرس فيه العالمتان اللسانية وغري اللسانية، 

املتلّقي،  يف  املنتوج  يرتكه  الذي  باألثر  يهتّم  وتداويّل 

الخطابات  تحدث  الذي  املقام  عىل  التداولية  وتركّز 

فيه، وعالقة العالمة اللغويّة وغري اللغويّة مبستعِملها، 

التجاه  أن  ذلك  ويعني  ثقافته،  عىل  بناء  لها  وتأويله 

ألنّها  السيميائية؛  املقتضيات  عىل  يتأّسس  التداويل 

ثقافية  بوصفه حالة  اإلنساين  والسلوك  املعنى،  سؤال 

تنتج املعنى، وقد قّربها اعتامدها عىل البعد التداويّل 

من التأويل الداليّل)5(.  

العالمات  من  اإلشهارّي جملة  الخطاب  إن   

يسلّط  بالعالمات،  إعالنيّة  وسيلة  فهو  السيميائيّة، 

لكّن  اإلشهار،  موضوع  يف  الجودة  موطن  عىل  الضوء 

يرتبط  وظيفّي  فهو  مضمراً،  نسقاً  اإلشهاري  للخطاب 

باملنفعة، وينبّه السامع عىل ما أراد القائل أن يضفيه 

وتخضع  تُعرض،  مادًة  الشعُر  كان  وقد  منتوجه،  عىل 

عالمات  عىل  انطوى  ولذلك  والطلب،  العرض  لقانون 

أن  َوَجب  لذا  والطلب؛  العرض  عىل  تدّل  سيميائية 

يعرض الشاعر بضاعته يف أحىل حلّة، وأن يقنع املتلقي 

عالمة  الفكرة  فرتويج  واملضمرة،  الرصيحة  بالوسائل 

لغوية تؤكد سيميائية الخطاب اإلشهارّي)6(. 

يعني ما سبق أن الخطاب اإلشهارّي صناعة   

إعالميّة بالكلمة، فال يوجد خطاٌب شعرّي بريء، وشعرنا 

القديم إشهار مسموع، يؤثّر يف املتلقي بتنغيمه، ونربه، 

إيديولوجية، وعملية  لفكرة  وتخييله. واإلشهار دعاية 

فالخطاب  لإلقناع،  متعددة  وسائل  تستخدم  إبالغية 

اإلشهاري دعاية لشكل خاّص من أشكال الحياة. 

آخر  خطاب  أيَّ  الخطاب  هذا  ويخرتق   

ويستثمر  املوحية،  اللغة  فيستخدم  رسالته،  لتمرير 

لكّنه  اإليديولوجية،  مضامينه  لتمرير  اللغة  إمكانات 

ما  ويستثمر  التصنيف،  عىل  يعلو  وظيفّي  خطاب 

يتاح للخطابات األخرى، والخطابان: اإلشهاري واألديب 

ويرى  ثابت،  شكل  عىل  مستقّرين  غري  متحّوالن، 

باألشكال  مرتبط  أديّب  نوع  أنه   Haas هاس  الباحث 

األدبيّة، ويحمل نقاط تشابه مع خطابات أخرى)7(. 

عىل  وتعمل  ترّصح،  وال  تلّمح،  الشعر  لغة   

إىل  الوصول  اإلشهار  وغاية  معاً،  واملضمر  الظاهر 

املتلقي، ونجاح العملية اإلشهارية بالترصيح والتلميح 

بالحيلة  يتحّقق  اإلشهار  هدف  أن  ذلك  ويعني  معاً، 

ومضمرة؛  معلنة،  رغبات  أديب  نّص  كل  ففي  األدبيّة، 

مفهوم  واإلشهار  أفكاره،  تسويق  الشاعر  ليضمن 

ترويجي، ويعني ذلك أّن كّل يشء قابل للرتويج، مبا يف 

النفعّي،  الثقافيّة، ويتّعلق ذلك بالجانب  ذلك الفكرة 

والنسق الثقايّف السائد، إنه فّن اإلثارة والجامل، يتحّقق 

باملقصد والبعد يف األدب، وليست للفكرة قيمة إن مل 

يُحسن الشاعر تسويقها؛ ألّن االنكفاء عىل الذات غري 

موجود مهام اشتّدت درجة غنائيّة الشعر، ويعني هذا 

الكالم أّن اإلشهار مغروس يف تراثنا العريّب.

 

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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2-2- اإلشهار يف الرتاث العريب 

نجد  وشهرة،  تشهري  -لغًة-  اإلشهار  أن  مبا   

نة هجاء الخصم، وألنّه  األمرين يف قصيدة املدح املتضمِّ

-اصطالحاً- صناعة إعالميّة ثقافيّة، نجد أنه خطاب له 

تحقيق  وهدفه  واملال،  بالسلطة  مرتبط  خصوصيته، 

األثر، ويرتهن نجاحه بقدرة املُشِهر عىل اختيار آلياته 

التعبريية. 

هويّة  القديم  شعرنا  يف  اإلشهار  وهويّة   

صوتيّة، ومتخيّلة "بالصورة" وهنالك ومضات إشهاريّة 

مشاهد  يف  لرتكَّب  بعناية؛  الكلامت  اختيار  يتّم  حني 

حلم  ومخاطبة  الخيال،  إيقاظ  بهدف  مؤثّرة  موحية 

املتلقي بلمسات فنيّة جامليّة. 

وتطالعنا أسواق العرب يف الجاهلية، كسوق   

ُعكاظ، وَمَجنَّة، وذي املجاز، ولكّل سوق وقته املحّدد، 

يقوم  مبنابر  الشعر  بضاعة  لعرض  مخصصة  وهي 

الخطيب فيها بتقديم خطبته الحافلة باملآثر. 

عكظ،  الفعل  من  مشتق  اسم  وُعكاظ   

فكانوا  بحجته،  قهرته  إذا  عكظاً:  الرجل  وعكظُت 

يتعاكظون بالفخر)8(  وقد أّدت هذه األسواق وظيفة 

بيت،  بأغزل  النقد  كتب  فاحتفت  واضحة،  إشهارية 

وبقصص  هوازن،  وأشعر  قيس،  وأشعر  بيت،  وأمدح 

أنقذ  الذي  الدارمّي  مسكني  الشاعر  كقصة  إشهارية 

فأسهم  اإلشهارّي،  بشعره  العراقّي  التاجر  بضاعة 

اإلبداع األديب يف بناء صورة املجتمع الثقافيّة)9(  

إّن العالقة قويّة بني الشعر واإلشهار، لكّنها   

قمينة  القصائد  ومناسبات  بالخفاء،  ممهورة  عالقة 

بإظهارها، وتتجىّل هنا عالقة الشاعر بالدعاية، والخط 

من  بطلب  منه  كبري  جزء  نُظم  فقد  للشعر،  املوازي 

جهة ما، وليس كله إبداعاً منفلتاً من قيد الواقع، إنه 

شعرنا  من  كثرياً  أّن  نجد  لذا  بالواقع؛  محكوم  إبداع 

القديم ماّدة إعالنية ترّوج لفكرة ما، سواء أكان ذلك 

من باب االعرتاف بالجميل، أم من باب التبادل املايّل، 

والشعرّي بني الطرفني. 

الحياة، فكان  تفاصيل  الشعر يف  لقد دخل   

مذللاّلً للصعوبات، ووسيطاً يف املشكالت، ومل يكن لجوء 

الخاّمر إىل الشاعر الّدارمّي إلنقاذ بضاعته الكاسدة إالّ 

من باب اإلقرار بدور الشعر يف حّل مشكلته التجارية، 

إنه  كلّها،  حاالته  يف  بالوجدان  موصوالً  األدب  فليس 

يرينا الجامل فيام ال نرى جامالً فيه، ويعني ذلك أن 

املتلقي مستهلك يف الوعي الشعري القديم؛ ألّن الشعر 

اإلشهارية  العملية  وتتّم  بالفكرة،  اإلغراء  عىل  يقوم 

بنجاح حني ينجح الشاعر يف تسويقها. 

وميكن القول: إّن لكل قصيدة قارئاً مستهدفاً،   

وهدفاً تسعى إىل تحقيقه، فهل سعى الشاعر الصويف 

-مثالً- إىل جعل القارئ مريداً؟ وهل سعى املادح إىل 

جعل املتلقي موقناً بأن ممدوحه وسيلة خالصه؟ 

3- املدح وقصيدة التكّسب باملدح)10(  

عىل  الفضائل  وإسباغ  الثناء،  -لغًة-  املدح   

حالة  فهو  واالمتالء،  االتساع  إىل  ويحيل  املمدوح، 

فعُل  املدح  فقصيدة  املمدوح)11(   تصيب  التي  الشبع 

إشادة وتعظيم ومبالغة، ودرج االصطالح عىل أّن املدح 

الفضائل والصفات،  وصُف الشاعر غريَه بالجميل من 

وثناؤه عليه، ومثّة فرق بني املدح بهذا املعنى واملدح 

العرص  يف  واضحاً  شعرياً  اتجاهاً  غدا  الذي  السيايّس 

األموي، فهو دفاع عن نظريّة يف الحكم، وهجوم عىل 

الطرف املضاد. 

التكسب باملدح -إذن- موجود منذ العرص   

الدعوة  بتأثري  اإلسالم  صدر  يف  خفت  لكّنه  الجاهيل، 

مبا  إالّ  الرجل  مدح  عدم  عىل  حّضت  التي  الجديدة 

الجديد،  الدين  تعاليم  إىل  الشعراء  والنرصاف  فيه، 

بريء  مديح  وهو  الصحابة،  ومديح  النبوي،  واملديح 

من التكسب.

وتعّد  طرفني،  بني  تواصيّل  عقد  واملدحة   

وتقوم  فروعها،  من  فرعاً  باملدح  التكّسب  قصيدة 

املدحة عىل املبالغة سعياً إىل تحقيق هدف ما: ربحّي 

األمنوذج  يف  بالسلطة  الشعر  ارتبط  وقد  نفعّي،  أو 

الشعري املكتمل الذي وصل إلينا منذ العرص الجاهيل، 

ومل تنشأ هذه العالقة من فراغ، فللشعر قيمته ودوره 

اإلشهارّي، وقد غدا جزءاً من أدوات الحكم والسياسة. 

بالطيّة،  قصيدة  باملدح  التكّسب  وقصيدة   
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هذا  وصار  األوىل،  املرتبة  يف  املمدوحني  أمزجة  تضع 

األمر ركناً يف البالغة العربية، فأضحى التكّسب بالشعر 

حرفة تصدر عن دراية مبا يريض املمدوح. 

هو  للشعر  دافع  أكرب  أن  قتيبة  ابن  ويرى   

الطّمع، ويعود السبب -برأيه- إىل قوة أسباب الطمع، 

وإيثار النفس بعاجل الدنيا عن آجل اآلخرة)12( 

وليس  نفسه،  الّشعر  قدَم  قديم  والتكّسب   

ثقافة جامعة  من صنع  بل هو  واحد،  فرد  ُصنع  من 

تتّبع التكوين النفيّس، واالقتصادّي، والثقايّف للمجتمع؛ 

عّد  الذي  رشيق)13(  ابن  كالم  عىل  تحّفظاً  نسّجل  لذا 

فحني  الذبياين،  النابغة  مع  بدأ  قد  بالشعر  التكّسب 

ويعرّبون  به،  األفراد  يتأثّر  املجتمع  يف  تحّول  يحدث 

تكّسب  من  أّول  عن  البحث  أن  ذلك  ويعني  عنه، 

القصيدة  وصلتنا  فقد  العبث،  من  رضب  بالّشعر 

الجاهلية ناضجة مكتملة. فكيف تجىّل البعد اإلشهاري 

يف قصيدة التكّسب باملدح؟ 

4- البعد اإلشهاري وقصيدة التكسب باملدح

4-1 البعد اإلشهاري والحديث الغزيل

4-1-1- البعد اإلشهاري ولوحة الطلل

يتكئ  إشهار ضمنّي خفّي،  اإلشهارّي  البُعد   

عىل استجابة املتلّقي يف بناء الفكرة التي تقوم عليها 

لها،  املبارش  بالفهم  الرسالة اإلشهاريّة، وال يكون ذلك 

مقام  والشعُر  واإليحاء،  بالعمق  الرسالة  فتتّسم هذه 

األخطل  يقول  مبارشة.  غري  بطريقة  الفكرة  لتقديم 

-البحر  الطلل:  عىل  واقفاً  مروان  بن  ِبرش  مديح  يف 

البسيط-

أقفرِت البُلُْخ من عيالَن، فالرَُّحُب

َعُب فاملَْحلِبيّاُت، فالخابوُر، فالشُّ

فأصبحوا ال تُرى إالّ مساكُنهم

كأنهم من بقايا أّمٍة ذهبوا)14( 

يقف األخطل عىل الطلل، وحني نتمّعن يف   

أنه يقف عىل طلل قيس عيالن،  الطليل نجد  حديثه 

وهم أعداؤه وأعداء األمويني يف عهد الخليفة، ويصّور 

ويجعل  البائدة،  األمم  من  فكأنهم  فانياً،  الطلل  هذا 

آل  وعن  عنهم،  يرَض  مل  الذي  الله  من  قدراً  فناءهم 

الزبري خصوم األمويني، وبذلك اشتمل الحديث الطليّل 

والحّط من  األمويني،  بتأييد  يتعلّق  إشهارّي  بُعد  عىل 

شأن أعدائهم، فهو إشهار مضاّد. 

إيديولوجّي  عمق  -هنا-  اإلشهاري  والبُعد   

متضّمن يف حديثه الطليل، ويُدرَك هذا البعد يف ذاته 

من جهة، ومبا يتضاّد معه من جهة أخرى، فيغدو البعُد 

اإلشهارّي سلعة مقّدمة إىل الخليفة؛ ليك تنال مدحته/ 

بضاعته حظوة عنده، وال يعطي البعد اإلشهارّي معناه 

بطريقة واضحة، بل يحتاج إىل تأويل)15(. 

وينقلب األعىش عىل طلله يف مدح األسود   

بن املنذر قائالً: -البحر الخفيف-

ما بكاُء الكبريِ باألطالِل

وسؤايل، وما ترُدُّ سؤايل      

ِدمنٌة قفٌر تعاورَها الّصيـ

ـُف بريَحنْيِ من َصبا وشامِل

الَت هّنا ذكرى ُجبريََة أو َمْن

جاَء منها بطائِف األهواِل

حلَّ أهيل بطَن الِغِميِْس فبَاَدْو
خاِل)16(  ىل، وحلَّْت علويًَّة بالسِّ

انرصف عن الطلل الذي ال يجيب؛ ألن هامً   

اعرتاه، فرصفه عن ُجبرية، فقد وقع قومه يف أرس األسود 

غائب،  واألعىش  النعامن،  أخي  اللَّخمي،  املنذر  بن 

فمدحه، وسأله أن يهب له األرسى، فحمل طلله اللهفة 

عىل أهله؛ ليك يستميل مشاعر األسود قبل أن ميدحه. 

بالعطاء  طمع  الطلل  مشهد  يف  الّسلب  هذا  يقابل 

من جانب املمدوح، فسيقابل هذه األهواَل سالم من 

املتطلّعة  لذاته  رثاء  طلله  يغدو  وبذلك  األْسَود،  قبل 

إىل واقع أفضل؛ إلثارة مشاعر األسود، وكسب تعاطفه 

معه، فالطلل ماٍض، آيل إىل الزوال، وهكذا غدا املطلع 

الطليل ومضة إشهارية)17(.

بناء  إىل  اإلشهارّي  األعىش  خطاب  ويهدف   

فاعليته  وتنجم  باملمدوح،  العالقة  من  جديد  عامل 

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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التي  والعميقة  السطحية،  الّداللتني:  بني  التاّمزج  من 

ارتباطه  ذلك  ويعني  الثقايف،  بالّنسق  بالعالقة  تُدرَك 

بالذرائعية التجارية. 

ويَظهر البعد اإلشاري يف مدح الفرزدق بني   

الشيباين:  عمرة  أيب  بن  األعىل  بن  الله  وعبد  شيبان، 

-البحر الطويل-

أملّا عىل أطالِل ُسعدى نسلِِّم

دوارَس ملا استُْنِطَقْت مل تكلَِّم

، وإمنا وقوفاً بها صحبي عيلَّ

ِم عرفُت رسوَم الداِر بعد التوهُّ

يقولون: ال تهلِْك أىًس، ولقد بدْت

لهم عرباُت املستهاِم املتيَِّم

فقلُت لهم: ال تعذلوين، فإنّها

منازُل كانت من نَواَر مبَْعلَِم)18( 

الحبيبة  طلل  شأن  من  الفرزدق  يعيل   

القبيلة  هذه  ُعرفت  وقد  شيبان،  بني  مدح  مقام  يف 

يقّدس  ذا  فها هو  املايض،  الفرس يف  أمام  بانتصاراتها 

مايض الطلل، ويعجب به إعجاباً شديداً، وما ذلك إالّ 

صورة عن إعجابه ببطوالت ممدوحه، وبطوالت قبيلته 

فاملرأة  بها،  أمام قوة ال يستهان  املايض  وانتصارها يف 

املضمر،  الّنسق  يف  املمدوح  هي  الطلل  يف  املكرّمة 

بالطلل  املعنّي  هو  فالفرزدق  إليه،  الوصول  وهدفه 

البعد يف  فقط، يقيم معه عالقة خاّصة، ويتضح هذا 

قوله: -البحر الطويل- 

أتاين من األنباِء بعد الذي مىض

ِم لشيباَن من عاديِّ مجٍد مقدَّ

غداَة قََروا كرسى، وحدَّ جنودِه

ببطحاِء ذي قاٍر ِقرى مل يَُعتَِّم)19( 

للخليفة وأعامله وأعامل  فغدا طلله مدحاً   

اإلشهارّي  وللبعد  ببطوالتهم.  وإعجاباً  السابقة،  قومه 

يف  تؤثّر  الرأي،  وتكوين  الوعي،  تشكيل  عىل  قدرة 

يوّجه  اإلشهار  أن  ذلك  ويعني  وتوّجهها،  الثّقافة 

األذواق، ويخلق القيم، ويثري انفعال املتلقي، ويُكِسب 

رغبات املُشِهر الخفية قوة كبرية)20(. 

مدح  به  بدأ  لجرير  طليّل  حديث  ويف   

الخليفة عبد امللك، وهجاء آل املهلّب، يقول: -البحر 

البسيط-

ْباِع غرّيَه بْعِ بالرتِّ أملِْم عىل الرَّ

رضُب األهاضيِب والنآجُة الُعُصُف

كأنّه بعَد تَْحناِن الّرياِح به

ُ فيه الالُم واأللُف ، تَبَنيَّ رقٌّ

ما استوّصَف الناُس عن يشٍء يروقُهم  

إال أرى أمَّ عمرٍو فوَق ما وصفوا)21( 

سوى  منه  يظهر  يعد  ومل  طلله،  عفا  لقد   

اللم واأللف، وما  امتدادهام، هام  حرفني واضحني يف 

تغريُّ هذا الطلل، وفقدانه هويته سوى تعبري عن تغرّي 

حال أعداء األمويني السياسيني، فقد أّدت هذه الريح 

القوية وظيفة التغيري، لكّن طلله يحييه املطر الغزير 

الباعث الخصب، وما هذا الغيث سوى األمويني الذين 

يرغب يف عطائهم، وميدحهم به، فإذا تّم استفتاء الناس 

املرتبة  عّمن يروقهم أجمعوا عىل أن أم عمرو تحتّل 

عمرو  أّم  تكون  وبذلك  الوصف،  عىل  وترتقي  األوىل، 

صورة عن الخليفة األموي الذي يطلب منه االعرتاف 

مبدحته والعطاء معاً. 

ويوهم البعد اإلشهاري املتلقي للوهلة األوىل   

بأنّه عمل جاميل رصف، فيؤثّر يف املتلقي، ويدفعه إىل 

البعد اإلشهارّي منطوياً  القبول بفكرته، وبذلك يغدو 

من  وغريه  الطلل،  أي  األصيل؛  للنص  مواز  نّص  عىل 

املطالع)22(، وميكن تأويل النّص املوازي برصد عالماته، 

املدح  "خطاب  اإلشهارّي  املقصد  يؤكّد  خطاب  فهو 

املبارش" فيتّم استثامره إيديولوجياً يف الشعر، وهو ما 

نجده يف حديث املرأة، وما يتعلّق بها.  

4-1-2- البعد اإلشهارّي واملرأة: 

ميدح النابغة امللك عمرو بن هند، وكان قد   

غزا الشام بعد مقتل أبيه املنذر، فيبدأ كالمه بحديث 

غزيّل: -البحر الوافر-
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ُّلَها قَطاِم أ تاركٌة تََدلل

وِضّناً بالتَّحيّة والكالِم

فإن كان الّدالَل فاَل تَلَّجي

وإن كان الوداع فبالّسالم

، َمنَّْت فلو كانّْت، غداَة البنْيِ

وقد رفعوا الُخُدوَر عىل الخياِم

صَفحُت بنظرٍة، فرأيُْت منها

تُحيَت الِخدِر واضعَة الِقراِم

تَرائَب، يستيضُء الَحيْلُ فيها
َر بالظاّلِم)23(  كَجْمِر الّناِر بُذِّ

نرصه  مبناسبة  عْمراً  امللك  النابغة)24(  ميدح   

لجامل  وصفاً  الغزيّل  املطلع  يف  ونجد  أعدائه،  عىل 

حني  هند  بن  عمرو  أخذهّن  اللوايت  السبايا  النسوة 

الحديث  ففي  عليهم،  هجم  ملّا  أعدائه  عىل  انترص 

ق معنى املدح، ويستميل به  الغزيّل بُعد إشهارّي يعمِّ

ممدوحه؛ ليضمن مكانة عنده، وقد ُعرف عن عمرو 

النابغة هذه  فاستغّل  بأسه،  تصابيه، وشدة  ابن هند 

النقطة يف شخصيّته؛ لتحقيق هدفه اإلشهارّي. 

لقد هدف النابغة إىل تحويل ممدوحه إىل   

أمنوذج، فليست قصيدة التكّسب باملدح مدحاً فقط، 

وتدفع  لفعل،  وتحقيقاً  جديدة،  لعالقة  بناء  متثّل  بل 

باملتلقي إىل التسليم مبضمون القصيدة. 
واألشخاص،  العامل  من  موقف  اإلشهار   
ويظهر للُمشِهر دور اجتامعّي حني يقّدم صورة مغرية 
املستهلِك/  استدراج  بوظيفتني:  فيقوم  للممدوح، 
أخرى،  جهة  من  الربح  وجني  جهة،  من  املمدوح 
فيرتافق االستقطاب الفكري مع الغاية الربحيّة، ويؤكّد 
الخطاب اإلشهارّي أن الشعر ليس ذاتياً مهام اشتّدت 
كلّها  إمكاناته  املُشِهر  الشاعر/  ر  فيسخِّ ذاتيّته،  درجة 
ويوقظ  املستهلك،  وينبّه  اإلشهاري،  هدفه  لخدمة 
الشاعر الراقد يف داخله، فاالستهالك واحد سواء أ كان 

ماديّاً أم فكريّاً. 
ميدح عبيد الله بن قيس الرقيّات عبد امللك   

بن مروان، ويبدأ بالغزل بَكثرية: -البحر املنرسح- 

عاَد له من كثريَة الطّرُب
فعيُنه بالّدموِع تنسكُب

كوفيٌَّة نازٌح محلَّتُها

ال أََمٌم دارُها، وال َسَقُب

واللِه ما إْن َصبَْت إيلَّ، وال

يُعلَُم بيني وبينها َسبُب

إال الذي أورثَْت كثريُة يف الـ
ـقلِب وللحبِّ َسورٌة َعَجُب)25( 

غزيرة،  فدموعه  معاً،  وفرح  حزن  الطّرب   

إىل  كثرية حنيناً  إىل  ويُظهر حنينه  الدار،  نزوح  يشكو 

العراق، فهي رمز أليّامه حيث كان مصعب بن الزبري، 

الجامعة  وحدة  إىل  الجارف  لحنينه  رمز  كَثرية  فإذا 

إىل  الوصول  دون  تحول  الشام  جيوش  لكّن  القرشية، 

غايته. 

فمدح  للزبرييني،  والؤه  عنه  ُعرف  لقد   

جانبهم،  ويأمن  عطاءهم،  ل  ليحصِّ ظاهرياً؛  األمويني 

نفسه،  الوقت  يف  للزبرييني  إشهاريّة  فائدة  وقّدم 

ما  الذين  للزبرييني  إشهارّي  بعد  عىل  غزله  فاشتمل 

يزال قلبه عالقاً بهم، فلم يصُح قلبه من هواهم. وميثّل 

الطلل،  املايض:  عن  ظاهرياً  حديثاً  اإلشهارّي  البعد 

رحلة الظعائن، النسيب، لكنه إغواء يقوم به الشاعر/ 

لتأويل  املستهلك  املتلقي/  املُشِهر، ويعتمد عىل ذكاء 

هذا البعد)26(. 

بريئة،  بطريقة  اإلشهارّي  البعد  م  يقدَّ فال   

املتلقي  ويضطّر  اإليديولوجي،  بالبعد  يرتبط  بل 

الغزيّل،  الحديث  يف  الثاوية  الداللة  عند  الوقوف  إىل 

والطليّل، وغريهام، ال سيام وأنها أمور تتكّرر يف الشعر 

أصبحت  قد  بأنها  اعرتاف  إالّ  تكرارها  وما  القديم، 

طريقة للتعبري، وقالباً، للشاعر حرية الترصّف يف دائرته، 

فقد حارصت كثرية املتلقي، واضطرته إىل الكشف عن 

هويّتها؛ الرتباطها بالبكاء عىل فراقها، والبعد عنها. 

بها  ميدح  قصيدة  مطلع  يف  بحبيبته  جرير  ويتغزّل 

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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الخليفة عبد امللك: -البحر البسيط-

كأنّها ُمزنٌة غرّاُء واضحٌة

َدُف أو درٌَّة ال يواري َضوَءها الصَّ

ُة البَْدِن يف لبٍّ يزيِّنها مكسوَّ

ويف املناصِب من أنياِبها َعَجُف

تسقي امتياحاً ندى املسواِك ريَقتَها

كام تضّمَن ماَء املُزنِة الرََّصُف

قال العواذُل: هل تنهاك تجربٌة

يَْب واألخداَن قد دلفوا أما ترى الشِّ

أما تُلِمُّ عىل َربْعٍ بأسُنَمٍة

إال لعينيَك جاٍر غربُُه يَِكُف)27( 

صفات  إىل  الحسيّة  املرأة  صفات  تنقلب   

نفسية للخليفة، فاملرأة ُمزنة غرّاء، ودرّة تيضء، لكّن 

الخارج،  إىل  يتسلّل  أن  من  النور  هذا  مينع  الّصدف 

ويعني ذلك أّن هنالك من يحاول تعكري صفو العالقة 

بني جرير وممدوحه عبد امللك)28( فزينة حبيبته عقلها، 

ال يشء آخر، ومن عادة الشعراء أن يتحدثوا عن زينة 

مختلفة، وصفات حسيّة، إنها بكاملها صورة عن كامل 

بالطرائق  عنده  حظوة  ينال  أن  يريد  وهو  الخليفة، 

خرّية،  خبرية،  قويّة،  نورانيّة،  فاملرأة  كلّها،  اإلشهارية 

من  تسقيه  الذي  املاء  ويوحي  أمامها،  ضعيف  وهو 

رضابها بالخري الوفري الذي يرجوه من الخليفة. 

واملتعلّق  للقصيدة،  السابق  الحدث  يعّد   

استباقية،  إشارة  والشاعر  الخليفة  بني  سابق  بإشكال 

وله بعد إشهارّي، فيسعى إىل أن ينال رضا املمدوح)29(  

ويدفعه ذلك إىل استهالك نتاج موهبته. 

ويلجأ جرير إىل أسلوب الحنني بوصفه بعداً   

إشهارياً يف مدحه الوليد بن عبد امللك: -البحر الطويل-

با والتكالُف طربَت، وما هذا الصِّ

وهل للهوى إذ راَعُه البنُي صارُف

طربَت بأبراٍد، وذكَّرك الهوى

عراقيٌّة، ذُكٌْر لقلبك شاِعُف

إذا قيل: هذا البنُي راجعُت َعربًة
لها ِبِجرباِن البَنيَقِة واكُف)30( 

يف  ثاوية  الحبيبة  حيث  العراق  إىل  يحّن   

حديثه الغزيل الذي ّ به مدح الخليفة، فتختزل حبيبته 

إشهارّي  بعد  وهو  الشام،  يف  وهو  العراق  إىل  حنينه 

العطاء،  واستدرار  معه،  التعاطف  كسب  غايته 

عىل  له  إحياء  الشاعر  لذات  املدّمر  النسيب  ويقابل 

إيجاب  النسيب  املوجود يف  فالّسلب  املديح،  مستوى 

املطلقة،  املمدوح  سلطة  حيث  املدحّي،  الحديث  يف 

وهو بذلك يغري ممدوحه حني يقّدم معطى عالماتياً 

يحرّف الحقيقة، ويخفيها، فيسيطر عىل وعيه)31( 

الشعرّي  الخطاب  بني  العالقة  وتتجىّل   

التلقي،  لحظة  من  املتولّدة  الدهشة  يف  واإلشهار 

فيغلّب اإلشهار الجانب االنفعايل عىل الجانب العقيل، 

فيؤدلج  خفية،  بفكرة  يلّوح  بل  حقيقة،  يقّدم  فال 

املتلقي، ويكسبه)32(. 

ويطالعنا برش بن أيب خازم زاجراً نفسه عن   

التعلّق بأسامء يف حديثه املتعلق مبدح أوس بن حارثة 

الطايئ: -البحر الوافر-

كفى بالنأي من أسامَء كايف

ها إذ طاَل شايف وليس لحبِّ

بىل إّن العزاَء له دواٌء
وطوُل الشوِق ينسيَك القوايف)33( 

فراقها،  بنار  وكوته  عنه،  أسامء  نأت  لقد   

فأصبح  بجاملها،  ويتعلق  إليها،  يحّن  يزال  ما  لكنه 

للشفقة، وتحمل صورة أسامء داء ودواء يف آن،  مثرياً 

ويقابل هذه الصورة الّسلبية صورة املمدوح، فاإلشهار 

خطاب تضلييّل مراوغ للظفر بغاية، وتحقيق كسب، 

ويُقرأ الحنني إىل أسامء من املزاج الثقايف، فيلبّي رغبة 

إشهارياً،  املرأة  حضور  ويوظّف  وميوله،  املستهلك 

متلقيه،  وعي  ال  يف  املرأة  إىل حضور  الحاجة  ويشبع 

ويحتفي بالجسد، فيمثّل رّد فعل فكري تجاه حرمانه 

من جهة، ويؤّدي تركيزه عليه إىل استحضار املضمر من 

جهة أخرى. 

ويعّد حضور املرأة بجسدها لغة خاصة لها   

إالّ  الذي ال يشفى  داء حبّها  إشهارّي، وليس  توظيف 
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صورة عن حّب يقّدمه إىل املمدوح، ويستميله بعد أن 

صّور نفسه يف مرحلة متقّدمة من الضعف واالستكانة، 

اآلخر/  إىل  تتّجه  ألنّها  يشء  عىل  عالمة  املرأة  وتغدو 

املتلقي، فوضع -بذلك- املؤثّر البالغّي يف سلّم راٍق يف 

العملية اإلشهاريّة)34( 

ويوظّف األعىش الطيف يف مدحه إياَس بن   

أيب قُبيصة الطايّئ: -البحر الطويل-

أملَّ خياٌل من قُتيلَة بعدما

وهى حبلُها من حبلنا، فترصَّما

فبتُّ كأيّن شارٌب بعَد َهجعٍة

ُسخاميًَّة حمراَء تُحَسُب َعْنَدما

إذا بُزِلَت من َدنِّها فاَح ريُحها

وقد أُخرَِجْت من أسوِد الجوِف أدهام

ٌم يطوُف بها ساٍق علينا ُمتَوَّ

ما خفيٌف َذفيٌف ما يزاُل ُمَفدَّ

بكأٍس وإبريٍق كأنَّ رشابَه

إذا ُصبَّ يف املِصحاِة خالَط بَقَّام)35( 

وقلقاً  خاصاً،  هاّمً  نسيبه  يف  الخمر  تحمل   

واقع  يف  ودخول  الواقع،  عن  انقطاع  فالخمر  فرديّاً، 

جديد يريده الشاعر، والطيف امرأة ليس لها حضور 

محيطه،  عن  االنفصال  يف  رغبة  لديه  إّن  فيزيايئ، 

واالندماج يف املجتمع الجديد يف العراق، فيوظّف هذه 

الفكرة ببعد إشهارّي، ويذكر احتفاله بعيد "ِهْنزَْمن")36(  

ماّم ميثّل حالة من عدم االنتامء الظاهري إىل مجتمعه 

تأكيداً للبعد اإلشهارّي، وتعميقاً ملعنى املدح.  

يحلم  إنه  سيّداً،  شاربها  الخمر  وتجعل   

باملوسيقى  حافل  مجلس  يف  يحتسيها  وهو  بالسيادة 

إىل هذه  االنتامء  يف  رغبته  فيُِظهر  السعادة،  وأسباب 

البدوية،  بيئته  عن  بعيداً  الجديدة  الحضارية  البيئة 

يُصبَغ  لكن رشاب اإلبريق قد غدا وكأنه خالط شجراً 

بعداً  يُظِهر  ماّم  حقيقة،  ال  ووهم،  صباغ،  فلونه  به، 

إشهاريّاً يهدف إىل نيل الحظوة، والكسب عن طريق 

املدح، ففي الّنسق املضمر مل يكن مرتاحاً النضاممه إىل 

هذه البيئة)37(. 

الومضة  هذه  يف  ألوان  جغرافيّة  ومثّة   

اإلشهاريّة، وقد تّم توظيفها، فالخمر سخامية حمراء، 

وما  أسود،  زّق  يف  ُوضعت  العندم،  شجر  كلون  لونها 

عاشه  الذي  النفيس  االضطراب  إىل  إشارة  إالّ  ذلك 

هنا،  العاطفي  االضطراب  إىل  األحمر  فيحيل  األعىش، 

ويحيل األسود إىل الحزن الذي يحاول إخفاءه. 

يدوم،  ال  قصري  ألنّه  انقطاع؛  الطيف  إّن   

وحني ينقطع يعلن بداية مرحلة جديدة مع املمدوح، 

وبذلك يكون الطيف الذي سلب قلب األعىش صورة 

عن املمدوح، فاملرأة مثري إشهارّي قوّي، كلام اعتنى به 

زاد تأثريه يف املمدوح)38(. 

عند  الحضارّي  الجانب  عن  وللحديث   

املمدوح وظيفة إشهاريّة، فهو مالذ األعىش، مغٍر لغريه، 

هوية  عن  بحثاً  مختلفة  بالد  يف  األعىش  تنّقل  وقد 

ويقرأ  الثقافية،  ملرجعياته  نقداً  ذلك  ويعني  واحرتام، 

هذا املديح لحضارة اآلخر أفق توقع ممدوحه، ويلبّي 

تطلعاته)39(. 

إّن مثّة دوافع للمدح عند الفرزدق، فليست   

ميوله مع األمويني، لقد خاف منهم، ووصل قرساً إىل 

الحجاز، وأراد ان يوظّف املكان الجديد خدمة لهدفه 

العباس بن  اإلشهارّي يف الحديث الغزيل، فقال مادحاً 

الوليد بن عبد امللك: -البحر الطويل-

نواعُم مل يدريَْن ما أهُل رِصَْمٍة

عجاٍف ومل يتبَْعَن أحامَل قائِِف

إذا رُْحَن يف الّديباِج والخزُّ فوقه
معاً مثَل أبكاِر الهجاِن العالئِف)40( 

ونعمة،  دعة  يف  الحجازية  املرأة  يُظِهر   

غنى  ذات  فهي  املمدوح،  من  موقفه  منها  فموقفه 

الغزيل  الحديث  يف  املكان  يستغّل  ذا  هو  وها  وجاه، 

الحجازية  البيئة  فبنات  اإلشهاري،  لهدفه  خدمة 

جميالت، منّعامت، وهو يفّضلهن عىل غريهن، ويعني 

ذلك تفضيالً للممدوح عىل غريه.

لذة  يولّد  برصّي  خطاب  املرأة  وصورة   

ومثة  تأثريها،  تحت  واملتلقي  املمدوح  يقع  جاملية 

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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نسق  من  ميتحون  ألنهم  الشعراء؛  بني  جاميّل  توافق 

ثقايّف واحد. 

الحارض  املرأة  جسد  أّن  فيه  شّك  ال  وماّم   

غاية،  إىل  األنثوي  الجسد  فأخذ  فيزيايّئ،  ال  استعارّي، 

األشياء،  من  موقف  واإلشهار  سيميائية،  عالمة  فصار 

السائد،  الثقايّف  النسق  يف  مندرج  اجتامعي  وتواصل 

لنجاح  كلّها  اإلمكانات  اإلشهارّي  الخطاب  فيجمع 

أبلغ  اإلشارة  اإلشهارّي  الخطاب  ففي  رسالته،  إيصال 

من العبارة)41(. 

إشهاريّاً،  بعداً  بوصفها  الشاعر  رحلة  وتأيت   

عىل  للحصول  رحلته  واصفاً  َعلَس  بن  املسيَّب  يقول 

مدحه:  معرض  يف  البحرية  بالجامنة  املشبّهة  املرأة 

-البحر الكامل-

كُجامنِة البحريِّ جاَء بها

ِة البحِر غَواُصها من لجَّ

صلُب الفؤاِد، رئيَس أربعٍة
متخالفي األلواِن والّنْجِر)42( 

فرحلته  الرحلة،  طبيعة  من  املسيَّب  غرّي   

الصحراء  من  بديالً  فأتت  البحرية،  الجامنة  لكسب 

وحيوانها، وتقديساً للرصاع من أجل الحياة، فالجامنة 

هذا  يستحّق  كبري  هدف  رمز  أو  نفسها،  الحياة  رمز 

العناء، فوظّف الرحلة خدمة لهدفه اإلشهارّي الحقيقّي، 

وهو رحلته إىل املمدوح، واإلعالء من مكانته. 

لخدمة  فُوظِّفت  األخطل  ظعائن  رحلة  أّما   

األمويني يف سياق مديحه عبَد امللك بن مروان: -البحر 

البسيط-

خفَّ القطنُي فراحوا منك، أو بكروا

وأزعجتهم نوًى يف رَصِفها ِغرَيُ

، فولَّتنا مناكبَها حثّوا املطيَّ

ويف الخدوِر إذا باغمتَها الّصوُر

أعرَْضَن ملا حنى قويس موتِّرُها

َعُر وابيضَّ بعَد سواِد اللّّمِة الشَّ

رشَّقَْن إذ عرَص العيداَن بارُحها

نَِّة الُخرَضُ وأيبَسْت غرَي مجرى السِّ

حتى هبَطَْن من الوادي لَغْضبَِته
 )43(

أرضاً تحلُّ بها شيباُن، أو ُغرَبُ

الخليفة عبد  القصيدة إىل عهد  تعود هذه   

امللك الذي شهد سيطرة أموية مطلقة، وكان لألخطل 

أن األخطل  األغاين  إذ روى صاحب  مكانته يف بالطه؛ 

قد طالب الخليفة برشب الخمر، فسقاه، وأنشده خفَّ 

القطني، وقال عبد امللك: خذ بيده يا غالم، فأخرجه ثّم 

ألِق عليه من الَخلع ما يغمره، وأحسن جائزته، وقال: 

إّن لكل قوم شاعراً، وإن شاعر بني أمية األخطل)44(. 

لقد قابل الخليفة طلب األخطل غري املقبول   

مبكافأة، فاملدحة عنده أعظم من إساءة األخطل، وكان 

القبيلة  انحلّت  املدحة، فقد  تركته  الذي  بالقدر  األثر 

املدح،  التّوحد يف  إىل  لكنها عادت  الظعائن،  يف رحلة 

فاحتفى بالقوة حني استحرض الضّد يف رحلة الظعائن، 

وقد قيلت هذه القصيدة يف مرحلة فتنة بني الزبري، 

قوم  تغلب؛  بني  بني  الحرب  إىل  إشارة  النسيب  ويف 

األخطل الذين نارصوا األمويني، وبني ُسلَيم القيسيني 

الذين نارصوا الزبرييني)45(  

زيادة  إىل  الظعائن  حديث  يف  هدف  لقد   

مشاعر األىس؛ لرفع درجة التعاطف معه، وإذا كانت 

رحلة الظعائن تسخرياً للهدف اإلشهارّي، فكيف تجلّت 

رحلة الشاعر عىل ناقته، وكيف وظّف بدائلها لخدمة 

هدفه اإلشهارّي؟ 

4-2- الناقة وبدائلها ورحلة الشاعر 

محفوف  القصيدة،  من  جزء  الرحلة   

وظاهر  معاً،  والوالدة  املوت  فيه  يتناوب  باملخاطر، 

الفارس  فهو  بقّوته،  االعرتاف  انتزاع  الشاعر  رحلة 

هدفه  لخدمة  وظّفها  لكنه  الصحراء،  يعتسف  الذي 

اإلشهارّي. 

يقول األعىش: -البحر البسيط-

وبلدٍة يرهُب الَجوَّاُب ُدلَجتها

يَعا حتى تراه عليها يبتغي الشِّ

ال يسمُع املرُء فيها ما يؤنِّسه

َوعا بالليِل إال نئيَم البوِم والضُّ
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كلَّْفُت مجهولَها نفيس وشايعني

هّمي عليها إذا ما آلُها لََمعا

بذاِت لَْوٍث َعَفرْناٍة إذا َعرَثت

فالتَّْعُس أدىن لها من أن أقوَل لعا

تلوي ِبِعْذِق ِخصاٍب كلام َخطَرَْت

عن فَرِج معقومٍة مل تتِّبْع ُربَعا

تخاُل حتامً عليها كلاّم َضَمرَْت

َسعا)46(  بعَد الكاللِة أن تستويَف النِّ

ينتزع  أن  أراد  األعىش  أن  رومية  د.  يرى   

يرسمها  التي  الفارس  أو  الفتى،  صورة  بصدق  اعرتافاً 

فيتباهى  الصحراء،  مشاهد  هول  وصف  يف  لنفسه 

بالرحلة  اقرتن  األعىش  عند  املديح  لكّن  باعتسافها)47( 

األهوال  تحّمل  وقد  ممدوحه،  عند  مبكانة  ليحظى 

وهو  رمزية،  واملصاعب  رمزية،  فالرحلة  إليه،  ليصل 

فيشري  كلّها،  اإلشهاريّة  طرقه  استعامل  عن  يتواىن  ال 

إشهاريّاً،  له هدفاً  ألّن  يصّورها؛  ّمام  أكرث  الهاجرة  إىل 

فتحّولت العالمة الرتاثية إىل مفردة إشهارية، واستحرض 

لهذه  ثقافياً مشرتكاً، وأحدث تحويالً سيميائياً  موروثاً 

العالمة الرتاثية، فتحّول السفر يف الصحراء املخيفة إىل 

محّفز عىل الرتويج لسلعته. 

الجوانب  اإلشهارّي  الخطاب  ويستعرض   

امللحمية يف شخصيّتّي الشاعر واملمدوح معاً، وقبل أن 

يصل إىل املاء/ املمدوح عليه أن ميّر مبرحلة الجفاف، 

هذه  وما  العطىش،  حيواناتها  ويذكر  الفالة،  فيقطع 

ممدوحه،  إىل  رحلته  عن  مجازّي  تعبري  إالّ  املفردات 

فهو دامئاً يرحل يف القيظ وانعدام املاء، ونجده راحالً 

ويخلع  التأنيث،  صفة  عنها  ينفي  التي  ناقته  عىل 

عليها صفات الذكورة)48(، فهي عقيم، بصفات ذكورية 

قوية،  وهي  السلبية،  املنتجة  للناقة  موازية  إيجابية 

قواها تخور  لكّن  املمدوح،  إىل  أن توصله  قادرة عىل 

يف نهاية الّسري، فيذوب لحمها، ويسيل عرقها، ويذوب 

شحم سنامها، وتغور عيناها: -البحر الوافر-

وقد لحَق الثَّامئُل بعَد بُْدٍن
وقد أفنى عرائَكها الُوخوُد)49( 

أرادها ضحية  منه؛ ألنه  أكرث  تتعب  فناقته   

تقّدم إىل املمدوح؛ ليك يقّدم ما يرتتّب عليه يف لعبة 

العرض والطلب، فينحر ناقته مجازاً ليقيّد املمدوح يف 

دائرة عطائه الذي يرتتّب عليه عطاء مقابل)50(. 

الشاعر  لخطاب  أن  ذلك  عىل  ويتعنّي   

اإلشهارّي سلطة عىل املمدوح، فثمة قصد موجود يف 

كّل غرض يف قصيدته. 

الوحيّش  بالثور  املشبّهة  الناقة  قصة  وتأيت   

يف إطار مايئ بامتياز، فالناقة تسري يف صحراء مجدبة، 

الصيد،  ينترص عىل كالب  املطر والخصب،  والثور بني 

من  الشاعر  يطلبه  ما  وهذا  حياته،  بهناء  فيُسعد 

بطريقة  الشاعر  قصة  هي  الثور  فقصة  املمدوح، 

فنية، يقّدم النهاية التي يأملها قبل أن تحصل النهاية، 

ويسعد بالعطاء. 

به  ناقته  شبّه  الذي  الوحيّش  األعىش  وثور   

متفرّد شاب: -البحر الطويل-

كأيّن ورحيل والِفتاَن ومُنْرُقي

عىل ظهِر طاٍو أسفعِ الخدِّ أخثاَم

ه يلوُذ إىل أرطاِة ِحْقٍف تلفُّ

خريُق ِشامٍل ترتُك الوجَه أقتاَم

فصبّحه عند الرّشوِق ُغديًّة

كالُب الفتى البكريِّ عوِف بِن أرقام

فشكَّ ِصفاَح املُقِدماِت بَرْوِقه

كام شكَّ ذو العوِد الجراَد املُخزَّما

وأنحى عىل شؤَمْي يديه فذاَدها

بأظأمَ من فرِع الذؤابِة أسحام

وأنحى لها إذ هزَّ يف الّصدِر َروقَه

كام شدَّ ذو العوِد الجراَد املنظاّم

عرى وضوحاً ونُْقبًَة وأدبََر كالشِّ

يُواِعُس من َحرِّ الرّصميِة ُمْعظاَم)51( 

تعيش الثريان جامعات، لكّن الثور ال ينفرد   

اعرتاه،  لهمٍّ  جامعته  عن  انعزل  فقد  الشعر،  يف  إالّ 

وها هو ذا يخوض معركة وجود مع كالب الصيد يف 

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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القضاء  يف  وينجح  عنده،  ضعيفة  الرؤية  حيث  الليل 

ومتثّل  الزمه،  الذي  القلق  عىل  فيقيض  الكالب،  عىل 

التي  الجامعة  تحتها  يحتمي  أن  اختار  التي  األرطاة 

تحّقق  مل  لكّنها  رايتها  تحت  االنطواء  األعىش  اختار 

يف  يبحث  الرتحال،  دائم  فكان  الكافية،  الحامية  له 

األسود  بقرنه  طعن  لقد  جديدة،  أرطاة  عن  مرة  كل 

صدور الكالب كام يشّك الجراد يف العود، فقرن الثور 

هو ِشعر األعىش، مصدر قّوته، يتقرّب به من األرطاة/ 

قبيلة املمدوح، والثور "رمز القوة والحكمة" صورة عن 

األعىش املنترص، والقادر عىل الحصول عىل ما يريد من 

ممدوحه قبل أن يحظى باالنتصار. 

األمويني  الخلفاء  آخَر  برد  بن  بشار  وميدح   

مروان بن محمد، فيشبّه ناقته بحامر وحيش: -البحر 

الطويل-

أََمقُّ ُغَريْريٌّ كأنَّ قتوَده

عىل ُمثْلٍَث يَدمى من الُحْقِب حاجبه

غيوٍر عىل أصحاِبه ال يروُمه

خليٌط، وال يرجو سواه صواِحبُه

رعى، ورَعنْيَ الرّطَْب تسعنَي ليلًة

عىل أَبٍَق، والّروُض تجري مذانبُه

وظلَّ عىل علياَء، يُقِسُم أمرَُه

أمييض لِورٍد باكراً، أم يواتِبُه

فلام تدىّل يف الرّسّي، وغرَّه

غليُل الحشا من قانٍص ال يواثبُه

رمى، فأمرَّ الّسهَم ميسُح بطَنه
ولبّاتِه، فانصاَع واملوُت كاِربُه)52( 

األمويني،  الخلفاء  آخر  برد  بن  بشار  ميدح   

وقيس عيالن التي كان يدين لها بالوالء، والتي نارصت 

مروان بن محمد، ودخلت يف حروب، ورصاعات ألجله، 

ويوّجه مدحه يف مرحلة حرجة  انتهت مبقتله،  لكنها 

صعوبة  بشار  أدرك  وقد  األموي،  الخليفة  حياة  من 

نجم  نهاية  واسترشف  الخليفة،  يعانيه  الذي  املوقف 

أسد ترّضج من دماء جذام)53(،  بأنه  األمويني، فصّوره 

مع  ليالً  املاء  ورود  أراد  وقد  الوحيش  حامره  ويصّور 

بالُحُمر،  تربّص  الصياد  لكّن  الّصيف،  قيظ  يف  أتنه 

حياته  فتنتهي  محالة،  ال  هالك  بأنّه  الحامر  وشعر 

بسهام الصيّاد، ويفارق بشار بذلك قصائد املديح قبله 

حني كان الشعراء يشبّهون ناقتهم بحامر وحش يرعى 

املاء مع  املاء، وينجح يف ورود  أتنه، ويبحث عن  مع 

قطيعه، فيكون ذلك إشهاراً غري مبارش يتعلّق بتفّوق 

يف  الشاعر  بنجاح  يتعلّق  أو  خصومه،  عىل  املمدوح 

مسعاه اإلشهارّي قبل أن يدخل يف املقصد اإلشهارّي/ 

املديح. 

ويلتقي هذا املشهد يف نهايته صورة مروان   

الشاعر  هدف  فيتّضح  الدماء،  علته  وقد  محمد  بن 

الفني  األمنوذج  قيد  يف  لكن  اإلطار،  هذا  يف  املتفرّد 

املعهود، فقد أراد التكّسب مبديح الخليفة األخري، لكّنه 

أراد أن يوصل إليه رسالة؛ ليك يتنبّه عىل ما يستشعره 

من خطر قادم. 

وهدف  الوحيّش،  الحامر  هدف  املاء  إّن   

لكّن  املاء،  بشار من ممدوحه، وقد حصل بشار عىل 

الخليفة  مع  حصل  ما  وهذا  املسري،  يكمل  مل  حامره 

الذي قُتل سنة 132هـ وهو العام الذي شهد أفول نجم 

األمويني، وميكن -بناء عىل ذلك- أن نقول: إن قصيدة 

الحاجة  اخرتعت  بل  املادح،  تخرتع شخصية  مل  املدح 

املادح  عالقة  يف  اإلشهارّي  املقصد  تجىّل  فكيف  إليه، 

مبمدوحه؟ 

5- املقصد اإلشهارّي يف قصيدة التكّسب باملدح

5-1- املقصد اإلشهارّي ومعادلة التبادل

ّ املتلقي، وهو  يعّد البعد اإلشهارّي أول ما   

متعارف  منظومة  يف  سائر  بأنه  الشاعر  من  اعرتاف 

عليها شعرياً، ويتحّمل الشاعر مسؤولية تحميل البناء 
التقليدي الرمز الذي يريده)54(

املبارش  الحديث  فهو  اإلشهاري  املقصد  أّما   

ن اعرتافاً من الشاعر بقوة املمدوح، وخضوعه  املتضمِّ

لهذه القوة، وهو خطاب يقوم عىل املبالغة، ويسعى 

إالّ حني  السامت  توجد هذه  وال  بالحجة،  اإلقناع  إىل 

يعرّب الشاعر عنها يف احتفال بالطّي ميثّل عرضاً شعرياً 

مقابل عرض مادّي. 
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والكرم،  القوة  صفات  عىل  الشاعر  ويركّز   

والكريم،  القوي  للممدوح  تحّدياً  املدحة  ل  وتشكِّ

وتطلب إليه الربهنة عن هاتني الّصفتني، فحني ميدحه 

من  املخالف  الفعل  ألّن  الدفع؛  عىل  سريغمه  بالكرم 

القصيدة  وألّن  الفعل،  هذا  سينفي  املمدوح  قبل 

يف  الشاعر  فيدخل  خالدة،  تكون  قد  شهرة  ستحقق 

عالقة مقايضة مع املمدوح، وعملية تبادل هدايا)55(. 

قال عدّي بن الرِّقاع العاميل ميدح الوليد بن   

عبد امللك بن مروان: -البحر الكامل-

صىّل اإللُه عىل امرٍئ ودَّعتُه

وأتمَّ نعمتَه عليه وزاَدها

وإذا الربيُع تتابَعت أنواُؤه

فسقى خنارصَة األحصِّ فجاَدها

نزَل الوليُد بها فكان ألهلِها

غيثاً أغاَث أنيَسها وبالَدها

وأصبَت يف أرِض العدوِّ مصيبًة
بلغت أقايص غورِها ونِجاَدها)56( 

 

الناقة:  أنف  بني  مديح  يف  الحطيئة  وقال   

-البحر البسيط-

قوٌم هم األنُف، واألذناُب غريُهم
نبا)57(  وَمن يساوي بأنِف الناقِة الذَّ

وقال األخطل يف مديح عبد امللك بن مروان:   
-البحر البسيط-

وما الفراُت إذا جاَشت حوالبُه

يف حافَتَيِْه ويف أوساِطِه الُعرَشُ
يوماً بأجوَد منه حني تسألُه

وال بأجهَر منه حني يُْجتََهُر)58( 

امللك:  عبد  بن  سليامن  ميدح  جرير  وقال   
-البحر الوافر-

َعلَوتُم كلَّ رابيٍة وفرٍع
وغرُيكم املذانُب والُهجوُل

تزوُل الرّاسياُت بكلِّ أُفٍْق
، وال يزوُل)59(  ومجُدَك ال يَُهدُّ

حني يرحل الشاعر يوجب عىل املمدوح أن   

يوفّيه حّقه، ويجزي له املكافأة، وقد أشار ابن قتيبة 

ووجوب  باملمدوح،  الرحلة  عالقة  إىل  سبق-   -كام 

تبادلية،  فالعالقة  قبله)60(،  من  للشاعر  الحّق  إعطاء 

ومثة حّق، ومثة ذمامة بني الطرفني -عىل حّد تعبري ابن 

قتيبة- كّل منهام يقّدم شيئاً لآلخر؛ لذا يلّح الشاعر عىل 

عنرص املاء عند املمدوح "تتابعت أنواؤه، غيثاً أغاث، 

وما الفرات" وكأن الشاعر يضع املمدوح يف حال تحّد، 

مثايّل،  لحاكم  عادياً  القصيدة وصفاً  فليست  مدح،  ال 

بل هنالك عالقة بني الطرفني يحكمها االنفعال، وكلام 

رفع الشاعر من شأن ممدوحه زاد من درجة التحّدي، 

فيجب أن يكون سلوكه كسلوك املشبّه به يف الفضيلة، 

فيسجن ممدوحه يف دائرة شعره، فإن مل يقبل املدحة 

حيالً  الشاعر  تشبيهات  وتأيت  سلطانه،  بعدم  اعرتف 

بالغيّة بقصد بها إحراج ممدوحه كتشبيهه بيوسف يف 

عالقته بإخوته، وغريه)61(. 

ممدوح  من  بأفضل  ليس  الذي  الفرات  إن   

الهائلة  القوة  هذه  لكّن  مدّمرة،  هائلة  قوة  األخطل 

ويعني  بالقوة،  املمزوج  الكرم  فهو  بالضّد،  تقابَل 

قبول املمدوح صفة منهام قبوالً لألخرى، ويعّد عطاء 

املمدوح تقييامً للقصيدة. 

معاً،  واملمدوح  نفسه  الشاعر  ويؤسطر   

فاإلشهار صناعة لبطلني يف اآلن نفسه، والشاعر بطل 

نفسه  من  ويصنع  واملستحيالت،  الصعاب  يخوض 

نفسه  تسجيل  إىل  ويسعى  عجائبيني،  بطلني  وناقته 

يف سجّل الخالدين بقصيدته، فهي قصيدة ناجمة عن 

شاعر له اسمه يف عامل الشعر)62(  

فيضفي  يقينية،  اإلشهاري  املقصد  وِصيُغ   

املألوف، فيسعى  تخرق  أبعاداً  الشاعر عىل ممدوحه 

أن  ذلك  ويعني  داخله،  يف  الغايف  املبدع  إيقاظ  إىل 

يشرتي  فال  املتلقي،  لذكاء  اختبار  إشهارية  وصلة  كّل 

إيصال  الشاعر  وغاية  قيمة،  بل  قصيدة،  املمدوح 

املمدوح إىل فعل الرشاء بالسبل اإلشهارية كلها. 

ملتقى  اإلشهارية  القصيدة  تغدو  وبذلك   

ال  املمدوح  يف  فيخاطب  بالداللة،  حافلة  عالمات 

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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وكأنّه  تنافيس،  وضع  يف  غريه  مع  ويضعه  شعوره، 

يقول له: كن أكرث كرماً، وأكرث حكمة، وعدالً... فيقّدم 

القصيدة بوصفها مجموعة قيم تجعل املمدوح مختلفاً 

عن غريه، ال بوصفها سلعة، أو يوهمه بذلك. 

وليك تكون القصيدة سلعة ناجحة يجب أن   

فعالً  املدح  فعل  يغدو  لذا  اإلقناع؛  عىل  قادرة  تكون 

ثقافياً يجعل الكلامت حاملَة قيم، ويغدو كذلك فعالً 

ثقافياً)63(. 

املال  بني  تعاقد  باملدح  التكّسب  قصيدة   

والشعر، فيصبح جود املمدوح حدثاً شعرياً، والقصيدة 

شعراً،  الشاعر  يعطي  كرميان:  فالطرفان  مالياً،  حدثاً 

صورة  لنفسه  الشاعر  ويرسم  ماالً،  املمدوح  ويعطي 

ميدح  ما  مبقدار  نفسه  وميدح  للممدوح،  موازية 

ممدوحه، فتغدو العملية تبادلية يتبادل فيها الطرفان 

املال  ويحرك  املال،  أسباب  الشعر  ويحرّك  الهدايا، 

-باملقابل- أسباب الشعر. 

إن العالقة تبادلية، فجودة القصيدة مقابل   

جودة العطاء، وليست القضية اعتباطية، وينجم النّص 

عون  فالشاعر  كبري،  مايل  انفعال  عن  الكبري  الشعري 

القيم  باملدح  التكّسب  ويرّسخ  للممدوح،  اقتصادي 

واملثل العليا التي يتطلّع إليها املجتمع، يضاف إىل ذلك 

قانون العرض والطلب. 

وقد نّوع الشاعر يف مقصده اإلشهاري، فعرّب   

عن رغبته يف تسويق سلعته باإلشهار املضاّد. 

5-2- املقصد اإلشهارّي واإلشهار املضاّد 

وصلة  لكّل  النهائية  الغاية  هو  الفعل   

إشهارية، وترتافق العالمات مع حركات جسد الشاعر 

لتضفي وقعاً مؤثّراً يف سياق العملية اإلشهارية. 

إىل  اإلشهاري  مقصده  يف  الشاعر  ويعمد   

املبالغة يف مدح املمدوح، أو املبالغة يف الحّط من شأن 

خصمه، فيقّدم إشهاراً مضاّداً.

يذكر األخطل يف سياق مديح األمويني وعبد   

مقّدماً  شأنهم  من  ويحّط  السياسيني،  خصوَمه  امللك 

إشهاراً مضاّداً: -البحر البسيط-

فال هدى الله قيساً من ضاللِتهم

وال لعاً لبني ذكواَن إذ عرثوا

ومل يزْل بُسلَيٍْم أمُر جاهلِها

َدُر حتى تعايا بها اإليراُد والصَّ

إذ ينظرون وهم يجنون حنظلَهم

إىل الزَّوايب فقلنا: بُْعَد ما نظروا

أما كُليُب بُن يَربوٍع فليس لهم

عند التَّفارُِط إيراٌد وال ِصَدُر

ُملطَّمون بأعقاِر الحياِض فام
ينفكُّ من دارميٍّ فيهُم أثُر)64( 

من  يعيل  االمويني  أعداء  عىل  يركّز  حني   

شأنهم، فالهجاء جزء من بنية قصيدة التكّسب باملدح، 

فيعيد األخطل ترتيب األشخاص والقبائل ترتيباً هرمياً 

بهجاء أعداء األمويني، ويؤكّد منزلة منافسيهم املتدنّية 

سياسياً وشعرياً، فقد حّط من منزلة الفرزدق باإليحاء 

قبيلة  ينس  ومل  النكرة،  بصيغة  الدارمي  جده  إىل 

جرير، إنه بذلك يضع ممدوحه يف قمة الهرم السيايس 

واالقتصادي، ويضع نفسه يف قمة الهرم الشعري، وحني 

يعد مبدح أكرث يطّوق ممدوحه أكرث. 

وكذلك  سابقاً،  افرتاضاً  الشاعر  لدى  إّن   

اإلشهارية من غري  العملية  تنجح  املمدوح، وال  يفعل 

والبعد  اإلشهارّي،  باملقصد  املتعلّقة  االفرتاضات  هذه 

أسطرة  الشخصية  أسطرة  عىل  وتقوم  اإلشهارّي، 

ويصنع  عداها،  ما  وتهميش  وجسميّة  إيديولوجية، 

املضاّد  واإلشهار  اإلشهاري  املقصد  إىل  بلجوئه  الشاعر 

فالقصيدة  نفسه،  يقِحم  حني  الشخصية  أسطورته 

هديّة تقّدم يف عملية طقسية، وقبول املمدوح الهديّة 

قبول والء الشاعر، وقبول دفعه الجائزة يف آن. 

للممدوح،  املعادي  الطرف  هجاء  إن   

إرسالية  فالسخرية  إشهارّي،  عامل  منه  والسخرية 

اآلخر،  وتهّمش  املمدوح،  مركزية  من  تعيل  إشهارية 

وهنا يثار سؤال: هل يخاطب اإلشهار العقل أو يعطّله؟ 

صلب  يف  ويحرصه  املتلقي،  عقل  عىل  يسيطر  إنه 

أعامق  يف  الرابض  االنفعال  ويحاور  اإلشهاري،  العمل 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

47

بناء  املمدوح يف  واسم  اسمه  الشاعر  ويخلّد  املتلقي، 

قصيدة  يف  البناء  هذا  إىل  لجأ  فلامذا  كاليّس،  شعرّي 

التكسب باملدح؟ 

5-3- املقصد اإلشهاري والبناء الكاليّس

الذي  املمدوح  يريض  الكاليّس  البناء  إن   

األصيل  العريب  بالطابع  مطبوعة  قصيدة  يف  سيخلَّد 

عىل  السائرة  القصيدة  وتوحي  األذهان،  يف  الراسخ 

الحاكم،  سلطان  كعب  بعلّو  للناس  املحافظ  الّنهج 

فهو املركز الذي تدور حوله السبل الصحيحة سياسياً 

وثقافياً وأدبياً. 

باملدح  التكّسب  قصيدة  ارتبطت  لقد   

بالسلطة، ولها دور يف املفاوضات السياسية، وأسطرة 

ليس  التقليدي  القالب  هذا  لكّن  الشخصيات،  بعض 

تجربته  بحسب  فيه  شاعر  كل  يتحرّك  بل  ثابتاً،  قيداً 

لذا  والطقسية؛  واالجتامعية  النفسية  األبعاد  ذات 

نجد أن تعّدد املطالع واألغراض يناسب فكرة املدح، 

ويؤيدها، ويجعلها تختلف عن مثيالتها من القصائد، 

لرشعية  مثبّتاً  الشعر  يغدو  التقليدّي  البناء  وبهذا 

الحاكم، وحكمه)65(. 

إن استخدام التقليد يعيل من سلطة الشاعر   

التي تعّد ومضات إشهاريّة  واملمدوح، وتؤكّد املطالع 

االتصال بالرتاث املعرتف به، وكأنّه يريد إيهام املتلقي 

فيستثمر  االقتصادية،  مهّمته  عىل  مهمة  قّدم  بأنّه 

العمق الثقايّف داللياً.

6-خامتة 

نظرنا إىل الخطاب اإلشهارّي بوصفه نشاطاً   

اقتصادياً واعياً، وحدثاً تفاعلياً له ركائز محّددة، وبُعد 

ومقصد تبيّنا فيهام رؤى الشعراء املُشِهرين، وقدراتهم 

ما  عىل  -بناء  وميكن  اإلشهارية،  العملية  إدارة  عىل 

سبق- تسجيل النتائج اآلتية: 

صدر  لكن  القدم،  منذ  موجود  باملدح  التكّسب   -

باملدح؛  التكّسب  لشعر  واضحاً  تراجعاً  شهد  اإلسالم 

وما  الجديدة،  الدعوة  عهد  يف  الحياة  طبيعة  بسبب 

فرضته من التزام، وبعد عن املبالغة.

- للتكّسب جانب رمزي يجعل للشعر مكانة سامية، 

الوجاهة  به  ينال  رمزي  مال  رأس  الشاعر  فشاعرية 

والحظ. 

وال  التمجيد،  اإلشهاري عىل عنرص  الخطاب  يعتمد   -

يقترص عىل الجانب النفعّي املاّدي، بل يتسع ليشمل 

واالجتامعّي،  والسيايّس،  اإلنسايّن،  النشاط  جوانب 

ذو  وهو خطاب  التاريخ،  يف  عميقة  والثقايّف، جذورُه 

سيادة، يؤثّر يف املتلقي، ويحرفه إىل دائرة فكر الشاعر 

املُشِهر. 

الشاعر  لنفوذ  استمراراً  اإلشهارّي  الخطاب  ميثّل   -

ثقافة  لتغيري  مهمة  وسيلة  يعّد  لذا  معاً؛  واملمدوح 

توجيهية،  بعملية  اإلشهارية  الصورة  فتقوم  املجتمع، 

وتضيف دالالت جديدة.

إىل  باملدح  التكّسب  قصيدة  يف  اإلشهار  يصل  ليك   -

غايته التأثريية يف املستهلك يتوافق مع الذوق النقدّي 

السائد، ويخضع الشرتاطاته. 

والقدرة  الفكرة،  صناعة  شعر  باملدح  التكّسب   -

عجائبية،  فضاءات  يف  باملتلقي  ينتقل  تسويقها،  عىل 

عىل  بناء  نّصه  الشاعر  ويؤّسس  وحلُمية،  وأسطورية، 

هدف التسويق. 

- البعد اإلشهارّي نّص مواٍز فيه جملة قيم وأفكار تغري 

املتلقي واآلخرين، وتؤثّر فيهم بطريقة عاطفية، وهو 

تسويق مكثّف، ويهتّم الخطاب اإلشهارّي بالوصول إىل 

الهدف أكرث من أي يشء آخر متوّسالً بالحيل البالغية. 

- اإلشهار حقيقة اجتامعية ثقافية قبل أن يكون آلية 

خزّان  فهو  مثالية،  أبعاد  يف  الحياة  يختزل  اقتصادية، 

عالمات، يحرف الحقيقة، أو يخفيها حني يرسل رسائل 

بعيدة عن الواقع، ويسّوق إيديولوجيا. 

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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الهوامش:

1- ابن منظور، لسان العرب، مادة "شهر"

2- يقرتح دافيد فيكتوروف David Victoroff جملة 

تعمل  ثقافيّة  اإلشهار صناعة  منها:  لإلشهار،  تعريفات 

رأساميل  شكل  وهو  جامهريية،  ثقافة  ترويج  عىل 

للدعاية، واستغالل املستهلك. 

سعيد بنكراد، الصورة اإلشهارية "آليات اإلقناع والداللة، 

ص45

3- الخطاب لغة ومنطوق يف اآلن نفسه، ثنائية تكاملية، 

ويستلزم وجوُد طرف وجوَد الطرف اآلخر. إنه طريقة 

تشّكل بها الجمل نظاماً يف نسق كيل متغاير، ومتحد 

الخواص. 

والخطاب بهذا املعنى ملفوظ لغوي يرتبط   

اإلشهاري  الخطاب  يف  وتتجىّل  ما،  اجتامعّي  بتحديد 

والتجيل،  الخفاء  ثنائية  أو  والغياب،  الحضور  ثنائية 

فللنص األديب حقيقته الخاصة، وينبغي أال نتعامل مع 

النصوص ماّم تقوله، أو ما تنّص عليه، وترصح به، بل 

ماّم تخفيه، وتستبعده، فال يكون النص نصاً إال إذا أخفى 

عن النظرة األوىل قانون تركيبه. وتلتقي يف أي خطاب 

واإلعالمية  والنفسية  واالجتامعية  اللغوية  املعارف 

عن  املعربِّ  خطابها  معرفة  ولكل  واألدبية.  والثقافية 

أهدافها ومحتوياتها.

يف  التأثري  عىل  قدرة  اإلشهاري  وللخطاب   

املتلقي، وإعادة تشكيل وعيه، ورسم رؤيا تتعلق باملنتج 

ج له، أو بالفكرة التي يدور النّص حولها. إنه  الذي يروِّ

تواصل فّعال يف املجتمع، ومنتوج لغوي إخباري، وشكل 

تواصيل مركّب.

إيديولوجيا  عىل  اإلشهاري  النص  ويحتوي   

خاصة. فال يخلو أي خطاب من تضمينات إيديولوجية 

ما، يعرب عن مصلحة فئة ما، ولعل املسألة  متثل وعياً 

املهمة يف اإلشهار كيف نستعمل الكلامت، فاإلشهار – 

كام سبق- لعبة لغوية لإلقناع، وتحقيق الهدف.

4- ُعرث يف بابل عىل كتابات ميتد تاريخها إىل خمسة آالف 

عام متّجد منتج أحد الصّناع، وتعيل من شأنه، وكذلك 

وغريهم،  امليالد،  قبل  الثامن  القرن  يف  الصينيون  فعل 

بالغة  حجاجية  بنية  ذات  إشهارية  وصالت  فصاغوا 

الدقة، ورمبا امتد األمر إىل أعمق من هذين التاريخني، 

فريتبط اإلشهار بوجود اإلنسان ووعيه ذاتَه، فهو موجود 

بنكراد،  سعيد  للمنتج.  دعائية  ترويجية  آلية  بوصفه 

الصورة اإلشهارية، ص47

5- السيمياء دراسة السلوك اإلنساين، وال يكون إال قصديّاً 

ما، وتعمل عىل  تنتج معنى  ثقافية  بوصفه حالة  داالً 

مستويني يف تحليل الخطاب: البنية السطحية، والبنية 

العميقة، فالخطاب اتصال لغوي متّجه من متكلّم إىل 

متلّق بوسيط هو الرسالة، فهو مساحة تتعدد مستوياتها 

وأعامقها، وينفتح لكل متلّق بحسب أدواته املعرفية. 

والسيميائية علم العالمات، وترتبط العالمة   

املتولدة من  املعاين  بانفتاح  السيميائية  فتقّر  باملعنى، 

وبعالقات  جديد،  من  إنتاجها  وإعادة  تلقيها،  طرق 

الحضور والغياب يف نّص تتنامى داللته، وتتعدد معانيه، 

ويشدد روالن بارت 

املعاين  استنباط  عىل   Roland Barthes  

ألنها  اللغوية؛  وغري  اللغوية،  واألشكال  األنساق  من 

ترشح بداللة ما، فيعامل السيميولوجي الدالئل كام لو 

كانت خدعة واعية، ويحّس بلذاذتها وفهمها يف العمق، 

بارت-  -بحسب  املفّضلة  السيميولوجيا  وموضوعات 

هي النصوص التي تنمو باتجاه الخيال، وتتمتع مبظهر 

درس  بارت،  روالن  الحقيقة.  تعيني  وعدم  االحتامل، 

السيميولوجيا، ص26

إىل  يتحّول  مسموع  خطاب  القديم  العريب  الشعر   -6

فتُحدث  ويتخيّلها،  العقل،  فيستقبلها  إشهاريّة،  صورة 

فيه تأثرياً، وتظِهر الصورة املقّدمة يف الشعر أمراً، وتُضمر 

بعداً يحتاج إىل الكشف عنه، فهو خطاب مراوغ يف إنتاج 

الداللة، ويرتك لعمل الخيال دوره. 

7- حميد لحميداين، مدخل لدراسة اإلشهار، ص82 وقد 

نفى لحميداين صفة األدبية عن الخطاب اإلشهارّي، ورأى 

أن غايته املنفعة التجارية، لكّننا نرى أن اإلشهار خطاب 

ونسق  ظاهر  نسق  وفيه  الحجاج،  بالغة  فيه  يتجىل 

مضمر، وميثل خطاباً مراوغاً، وهي أمور تشّده إىل دائرة 

األدبية. 
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األدب ولب  البغدادي، خزانة  القادر بن عمر  8- عبد 

لباب لسان العرب، 473/4

من  بِعْدٍل  املدينة  إىل  قدم  عراقياً  تاجراً  أن  يروى   -9

ال  له:  وقيل   ، فاغتمَّ السود،  إال  كلّها  فباعها  الُخمر، 

ينفعك يف بيعها إال مسكني الدارمّي، وهو من مجيدي 

تزّهد، وقّص عليه  الغزيّل، فقصده، فوجده قد  الشعر 

أمر بضاعته، وأنّه غريب، وليس له بضاعة سوى هذي 

الُخمر، فوعده الدارمّي بحيلة يبيع بها ُخمره، فخرج من 

 : نسكه وتزهده، وقال شعراً غّناه مغنٍّ

قْل للمليحِة يف الخامِر األسوِد

ماذا أرْدِت بناسٍك متعبِِّد

ر للصالِة ثيابَه قد كان شمَّ

حتى قعْدِت له بباِب املسجِد

وتعّشق  الدارمّي  رجع  وقالوا:  الغناء،  فشاع   

إال  باملدينة  مليحة  يبق  فلم  األسود،  الخامر  صاحبة 

واشرتت خامراً أسود، وباع التاجر ما كان معه. األغاين: 

ج45/3 والبيتان موجودان يف ديوانه: ص30

ومام يذكر عن دور الشعر يف اإلشهار ما جرى   

يوايف سوق  األعىش  "كان  الكاليّب:  واملَُحلِّق  األعىش  مع 

مملقاً،  الكاليب مئناثاً  عكاظ يف كل سنة، وكان املحلِّق 

فقالت له امرأته: ما مينعك من التعرض لهذا الشاعر، فام 

رأيت أحداً اقتطعه إىل نفسه إال أكسبه خريا. قال: ويحك 

ما عندي إال ناقتي، قالت: الله يخلفها عليك، فتلّقاه قبل 

أن يسبقه إليه أحد، وابنه يقوده، فأخذ الخطام، فقال 

األعىش: من هذا الذي غلبنا عىل خطامنا؟ قال: املحلِّق، 

قال: رشيف كريم، ثم سلمه إليه، فأناخه، فنحر له ناقته، 

وكشط له عن سنامها وكبدها، ثّم سقاه خمراً، وأحاطت 

الجواري  هذه  ما  فقال:  وميسحنه.  يخدمنه،  بناته  به 

حويل؟ فقال بنات أخيك وهّن مثان. فلام رحل من عنده، 

وواىف سوق عكاظ، جعل ينشد قصيدته يف مدحه، فسلّم 

يا سيدي بسيد  له األعىش: مرحبا  املحلِّق، فقال  عليه 

قومه. ونادى يا معرش العرب، هل فيكم مذكار يزوج 

ابنه إىل الرشيف الكريم؟ فام قام من مقعده وفيهن 

مخطوبة إال وقد زوجها. بطرس البستاين، أدباء العرب يف 

الجاهلية وصدر اإلسالم، ص161.

10- حّددنا قصيدة التكسب باملدح ألن هنالك تكسباً 

بالهجاء وغريه.

مدحاً،  كمَنعه  مدحه  املحيط:  القاموس  يف  جاء   -11

وِمدحة: أحسن الثناء عليه، واملديح واألمدوحة ما مُيدح 

-البحر  ذؤيب:  أبو  قال  وأماديح.  مدائح  جمُعه:  به، 

البسيط-

لو أنَّ ِمْدحَة حيٍّ أنرشَْت أحداً

أحيا أبوَّتك الشمَّ األماديُح   

الفريوز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب   

الشريازي، القاموس املحيط، مادة "مدح".     

األرض،  امتدحت  العرب:  لسان  يف  وجاء   

شبعاً،  اتسعت  املاشية:  ومتّدحت  اتسعت،  ومتّدحت: 

لسان العرب، مادة مدح.

12- "إن شعر الكميت يف بني أميّة أجود منه يف مديح 

آل أيب طالب مع أنه كان يتشيّع، وينحرف عن بني أميّة 

بالرأي والهوى". 

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، 66/1، 

67

13- "وكانت العرب ال تتكسب بالّشعر حتى نشأ النابغة 

الذبياين، فمدح امللوك، وقبل الّصلة عىل الشعر، وخضع 

مبن  منه  االمتناع  عىل  قادراً  وكان  املنذر،  بن  للنعامن 

إليه من ملوك غسان،  أو من سار  حوله من عشريته، 

فسقطت منزلته، وتكّسب ماالً جسيامً حتى كان أكله 

وأوانيه من عطاء  والفضة،  الذهب  ورشبه يف صحاف 

امللوك". 

ابن رشيق، أبو عيل الحسن، العمدة يف محاسن الشعر 

وآدابه ونقده، 80/1

 ،41/2-1 الديوان،  غوث،  بن  غيّاث  األخطل،   -14

البلخ، مفردها بليخ: نهر بالجزيرة، الرحب واملحلبيات 

والشعب: أسامء مواقع، الخابور: نهر يصّب يف الفرات. 

معناها  تعطينا  ال  األشياء  أن  بارت  روالن  يرى   -15

ال  الذي  فاليشء  ومعلنة،  رصيحة  بكيفيّة  الحقيقي 

يكشف عن معنى له يظّل دامئاً شيئاً وظيفياً حتى حينام 

نقرؤه كدليل. املغامرة السيميولوجية، ص50. 

فال تقول السيميائية -عنده- بوجود مدلول   

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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أخرى،  مدلوالت  إىل  بالنسبة  دوال  فاملدلوالت  نهايئ، 

والعكس صحيح، فركز عىل املعاين اإليحائية التي ترتسم 

األبعاد،  متعددة  منتج دالالت  متحرّك،  نيّص  يف سياق 

فال يعرف النسق األديب الثبات واالستقرار. ينظر: املرجع 

السابق، ص61

16- األعىش، ميمون بن قيس بن جندل، الديوان، ج1/ 

1-97/4-99 الدمنة: ما اجتمع من الرتاب واألبعار وغري 

ذلك، الت هّنا: ليس مبوضع ذكرها، هّنا: لغة يف هنا، 

إشارة إىل املكان، الغميس وباَدْوىل: موضعان قريبان من 

الكوفة، السخال: بالعالية.

"الوصلة  اإلشهارّي  البعد  بنكراد  سعيد  سّمى   -17

اإلشهارية" فال تقول الوصلة اإلشهارية -عنده- ويف غياب 

أي "أثاث" إنساين اشرتوا املنتوج )س( فأسلوب من هذا 

أسس  الحيوي، ومن  مجاله  املنتوج من  النوع سيحرم 

تأثريه. 

والجاملية  املرجعية  اإلشهارية:  الصورة  بنكراد،  سعيد 

واملدلول اإليديولوجي، ص109. 

الديوان،  الفرزدق، هاّمم بن غالب بن صعصعة،   -18

1-4/ 524-525 الدوارس: املمحوة. 

19- املصدر السابق: 5-6/ 525 العادّي: القديم، نسبة 

من  قريب  وائل  بن  لبكر  ماء  قار:  ذو  عاد،  قبيلة  إىل 

العجم بفضل بني  العرب عىل  انتصار  الكوفة فيه تم 

شيبان. 

20- النّص األديب رمزي أساساً، يحيل إىل اللغة، وهو مثلها 

يخضع لبنية، لكنها بنية ال مركز لها، وال تعرف االنغالق. 

روالن بارت، درس السيميولوجيا، ص62 فالنّص تعّددي، 

وهو مجاز وانتقال. 

21- جرير بن عطية الخطفى، الديوان، 10-8-7/ 305 

املطر،  من  الدفعات  األهاضيب:  لتميم،  ماء  الرتباع: 

النأآجة العصف: الرياح تعصف من كل وجه. 

22- النّص املوازي عند جريار جينيت كل ما يجعل من 

النّص كتاباً يقرتح نفسه عىل قرّائه، أو بصفة عامة عىل 

جمهوره، فهو أكرث من جدار، ذو حدود متامسكة يسمح 

لكّل منا دخوله، او الرجوع عنه. 

عبد الحق بلعابد، عتبات جريار جينيت من النّص إىل 

املناص، ص44. 

23- النابغة الذبياين، زياد بن معاوية، الديوان، 63/5-1. 

قطام:

تصغري  تحيت:  البخل،  الضّن،  امرأة،  اسم   

تحت، القرام: السرت الشفاف، ترائبها: موضع القادة من 

أعىل الصدر،

بذر: توزع، وانترش. 

ورجل  بالط،  شاعر  ألنه  بشعره؛  النابغة  تكّسب   -24

يف  فتطوافه  أقوياء،  أحالفاً  قبيلته  حول  جمع  سياسة، 

يف  مكانته  له  وكانت  ولقومه،  له  كْسب  امللوك  بالط 

قومه، وكان الشعراء يعرضون بضاعتهم عليه يف سوق 

منزلته  بسقوط  النابغة  رشيق  ابن  اتهم  وقد  عكاظ، 

بسبب تكسبه بالشعر. ينظر: العمدة: 49/1

 ،2-1/4-1 الديوان،  الرقيات،  قيس  بن  الله  عبيد   -25

الّسقب: القرب

26- يعرّب فيليب غايف عن طريفّ العملية اإلشهاريّة بقوله: 

وتضع  املستهلك،  بذكاء  تحتفي  أن  يجب  الوصلة  إّن 

تثوي  باعتباره فرصة الستبطان دواخل  للتداول  املنتج 

فيها انفعاالت يف إمكان السلعة الكشف عن بعض منها. 

سعيد بنكراد، الصورة اإلشهارية: آليات اإلقناع والداللة، 

ص102

منابت  املناصب:   ،305/14-10 جرير،  ديوان   -27
األسنان، العجف: لثّة أسنانها رقيقة، االمتياح: من امتاح 
املرصوفة يف مسيل  الحجارة  الرصف:  استخرجه،  املاء: 

املاء، دلفوا: مشوا مشية املقيّدين. 
أنه  الشيب والشباب عىل  وننظر إىل مطلع   
املمدوح،  استعطاف  غايته  أيضاً،  إشهاريّاً  بعداً  ميثّل 
واستاملته، ويطالعنا كثرياً يف الشعر القديم، لكّن مقام 
البحث ال يسمح بالحديث عن املطالع كلّها، فحني يبيك 
الخليفة برش بن مروان يف  الفرزدق شبابه يستعطف 

قوله: 

باً فظّل دمعي مام باَن يل رَسِ

عىل الشباب إذ كفكفتُه انحدرا

ديوانه: 204/2

28- يروي صاحب األغاين أن عالقتهام قد شابها بعض 

الكدر، ويذكر أن أّم جرير كانت زبريية النسب، 11/8
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29- للتوسع يف عالقة اإلشارة االستباقية بالبعد اإلشهاري 

ينظر: 

سعيد  ترجمة  واملجتمع،  اإلشهار   ،2012 كاتوال:  برينار 

بنكراد، ط1، دار الحوار، الالذقية، سورية.

30- ديوان جرير، 1-302/2،5 الجربان: طوق القميص. 

31- تعمل الكتابة حسب روالن بارت عن طريق الحروف 

والقراءة، وعن طريق التأثري والكناية، ففي إمكاننا أن 

نضمن دوام األدب وبقاءه ما دام األثر األديب فخاً يصل 

جسد الكاتب بجسد القارئ. درس السيميولوجيا، ص55 

ويعني ذلك أن النّص األديب يجعل القارئ كاتباً بالقوة؛ 

لذا ميكن أن نقول: إّن يف داخل كّل متلّق شاعراً غافياً. 

هذه  يف  وللتوسع  امليدان،  هذا  يف  سلعة  الثقافة   -32

الفكرة ينظر: 

هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد، ص15. 

33- برش بن أيب خازم، الديوان، 1-142/2، القوايف: قول 

الشعر.

34- العالمة عند بريس يشء تفيد معرفته معرفة يشء 

آخر. 

والتفكيكية،  السيميائيات  بني  التأويل  إيكو،  أمربتو 

ص120

لينة  سخاميّة:  ج171-170/2   /7-3،6-1 الديوان:   -35

الهمز يف الحلق، العندم: شجر أحمر، أسود الجوف؛ ألنّه 

مقرّي، املفّدم: الذي يشّد عىل أنفه وفمه خرقة، البّقم: 

شجر ساقه أحمر يُصبغ به، املصحاة: الطاس. 

36- القصيدة نفسها، ج171/9/2 

آٌس وَخرييٌّ وَمرٌو وسوسٌن

ام إذا كان ِهْنزَْمٌن ورحُت ُمَخشَّ

ملنتج  ترويجية  عملية  باملدح  التكّسب  قصيدة   -37

الشاعر، تقوم عىل الشيوع والرواج اللذين يقوم اإلشهار 

عليهام، فاإلشهار منتج ثقايفّ يقوم عىل إثارة التعاطف 

بأهداف محققة سابقاً. 

38- تحدث د. وهب رومية عن قصيدة املدح يف األدب 

العريب القديم، لكنه مل يربط بني أغراض القصيدة، وال 

فيها،  املحوري  املدح  وغرض  األغراض  هذه  بني  سيام 

يقول يف معرض حديثه عن مطالع قصائد جرير: ونحن 

الحنني  فيها  يشّع  التي  الغزلية  املقدمات  "أن  نالحظ 

ويتوهج هي مقّدمات تلك املدائح التي قالها يف الخلفاء 

األمويني وأبنائهم يف دمشق بعيداً عن أهله ووطنه". 

األصول  بني  األموي  العرص  نهاية  حتى  املدح  قصيدة 

واإلحياء والتجديد، ص530-52

البعد  عىل  مبنيّة  قتيبة  البن  مالحظة  ومثة   

اإلشهارّي: 

"سمعت بعض أهل األدب يذكر أن مقّصد   

القصيد إمنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار، فبىك، 

وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك 

الَعَمد  نازلة  كان  إذا  عنها  الظاعنني  أهلها  لذكر  سبباً 

املدر؛  نازلة  عليه  ما  خالف  عىل  والظعن  الحلول  يف 

وتتبّعهم  ماء،  إىل  ماء  وانتقالهم عن  الكأل،  النتجاعهم 

مساقط الغيث حيث كان. 

ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شّدة الوجد،   

القلوب،  نحوه  ليميل  الصبابة؛  وفرط  الفراق،  وأمل 

األسامع  إصغاء  به  وليستدعي  الوجوه،  إليه  ويرصف 

إليه؛ ألن التشبيب قريب من النفوس، الئط بالقلوب ملا 

قد جعل الله يف تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف 

إليه،  اإلصغاء  من  استوثق  قد  أنه  علم  فإذا  النساء... 

واالستامع له عقب بإيجاب الحقوق، فرحل يف شعره، 

وشكا النصب، والسهر، ورسى الليل، وحّر الهجري، وإنضاء 

أوجب عىل صاحبه  قد  أنه  علم  فإذا  والبعري،  الراحلة 

حّق الرجاء وذمامة التأميل.. بدأ يف املديح، فبعثه عىل 

املكافأة، وهزّه عىل السامح، وفّضله عىل األشباه." الشعر 

والشعراء، ص75-74. 

قول  النسيب مبا بعده ذاكراً  اتصال  ابن رشيق  ويؤكد 

الحامتي: 

الشاعر  به  يفتتح  الذي  النسيب  "من حكم   

كالمه أن يكون ممزوجاً مبا بعده من مدح، أو ذّم، متصالً 

خلق  مثل  مثلها  القصيدة  فإن  منه،  منفصل  غري  به، 

اإلنسان يف اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل 

واحد عن اآلخر وباينه يف صحة الرتكيب غادر الجسم 

عاهة تتخون محاسنه، وتعفي معامل جامله". 

العمدة: 117/2

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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39- ال ميكن أن يُقرأ الشعر من نسقه الظاهر، وقد قرأ 

الظاهر،  القصائد من نسقها  د. حسني عطوان مطالع 

فرأى أن األعىش فاجر. 

ليست  الغزلية  األعىش  مطالع  يف  "املسألة   

داعر  فاجر  رجل  مسألة  بل  وتباريح،  ومواجد  أشواقاً 

وامرأة بغي متهتكة"

الجاهيل،  الشعر  يف  القصيدة  مقدمة  عطوان،  حسني 

ص135 

وال تربط هذه القراءة الغرض الشعري بغريه   

عدم  مشكلة  االعىش  عاىن  فقد  القصيدة،  أغراض  من 

االنتامء االجتامعي والعقائدي واللغوي، فكانت رحلته 

بحثاً عن املال والهوية، بحث عنهام يف كل مجتمع رحل 

إليه؛ لظنه بأنه املجتمع الذي يبحث عنه، وال ينفصل 

نسيبه عن فكرة التكسب باملدح يف شعره.  

اإلبل،  من  القطعة  الرصمة:   374/4-2 ديوانه:   -40

القائف: الذي يتبع آثار الغيث، يريد أنهن حرضيات، 

مل  التي  الناقة  العالئف:  البيض،  الهجان:  بدويات،  غري 

ترسل للمرعى. 

"رُبَّ  الجسد:  ابن جني يف حديثه عن لغة  41- يقول 

إشارة أبلغ من عبارة". الخصائص، 147-146/1

42- املسيَّب بن َعلس، الديوان، 4-78/5 صلُب الفؤاد: 

صفة لغواّص، رئيَس: بالنصب، حال منه، النجر: الطبع 

واألصل. 

املتاعب،  الِغرَي:   103-100/1،7،12،15 الديوان:   -43

الريح  بارحها:  يبست،  العيدان:  عرص  الدمى،  الّصور: 

الباردة، غضبة الوادي: سفحه، شيبان وغرب: قومان من 

العرب. 

44- أبو الفرج األصفهاين، األغاين، 304/8

  -45

بني أميّة إين ناصٌح لكم

فال يبينتَّ فيكم آمناً زُفَُر

وقد نرُِصَْت أمرَي املؤمنني بنا

ملا أتاك ببطِن الغوطِة الخرُب

الديوان: 106/48،51 زُفَر: ابن الحارث من زعامء قيس. 

والبيتان من البحر البسيط.

46- ديوان األعىش: ج23/1-28/ 284-285 دلجتها: سري 

حداين،  شايعني:  َوع:  الضِّ البوم،  صوت  النئيم:  الليل، 

الصباح  إذا طلع  كالهامة  الّضَوع: طوير  القوة،  اللوث: 

عفرناة: غول  عاقر،  قَل، معقومة:  الدَّ الِخصاب:  صدح، 

شبّه ناقته بها، لعا: كلمة تستخدم عند العرثة والسقوط، 

الِعذق: عنقود النخلة الذي فيه البلح، ُربع: ولد الناقة 

الذي يولد يف الربيع، أي ليس لها ولد تحّن إليه فيعوقها 

سع: سري تشّد به الرّحال إىل ظهر الناقة،  عن السري، النِّ

أي إنّها كلام ضمرت من رحلة ترى حتامً عليها أن متيض 

يف السري. 

47- قصيدة املدح حتى نهاية العرص األموي، ص121

48- ديوان األعىش: ج173/15/2

ما يف  49- ديوان جرير: 116/17 لحق: ضمر، مثائلها: 

بطونها من علوفة، الوخود: رضب من الّسري. 

قرباناً  م  تقدَّ القدمية  امليثولوجيا  يف  الناقة  كانت   -50

لآللهة، ومن عادة بعض العرب ممن يعبدون "كوكب 

الصباح" يف تقديم القرابني إليه أنهم إذا مل يقع يف يدهم 

خالصة  العيس  من  بناقة  يضّحوا  أن  األرسى  من  أحد 

يتقّدم  ثم  ثالثاً،  حولها  ويدورون  فيذبحونها،  البياض، 

كاهنهم أو زعيمهم بكل رونق، وهم يتغّنون بأغانيهم، 

فيرضب بسيف أوداج الناقة، ويتلّقى دمها فيرشبه، ثم 

الذبيحة،  الباقون، ويقطع كّل منهم قطعة من  يركض 

لئال يبقى يشء من  نيّئة، ويرسعون يف ذلك  فيأكلونها 

الجزور حتى الجلد والعظم عند طلع الشمس. 

الجاهلية،  عرب  بني  وآدابها  النرصانية  شيخو،  لويس 

ص16. 

باإلله  االتحاد  إىل  رمز  العمل  هذا  ويف   

املعبود حني يأكلون لحمها قبل غياب كوكب الصبح.، 

وقد قّدست بعض العرب الناقة، ورمزت بها إىل اآللهة 

املعبودة. 

أنور أبو سويلم، اإلبل يف الشعر الجاهيل، ص259

األعىش، ج29-17،20،23،26/2/ 175-173.  ديوان   -51

الِفتَان: غشاء للرحل من الجلد، الكور: الرّحل، الحقف: 

ما انعطف من الرمل، الخريق: الريح شديدة الهبوب، 

يديه:  اعتمد، شؤمى  أنحى:  السواد،  إىل  املغرّب  األقتم: 
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يرساهام، األظأم: القرن الصلب، النقبة: اللون.  

52- بشار بن برد، الديوان، ج1/ 17-16، 20، 23، 29، 

من  فحل  غريري:  الطويل،  األمّق:   .332-327 /39-38

اإلبل منسوب إىل غرير، ُمثلث: صفة محذوفة للحامر، 

وهو ثالث األتن، الحقب: البياض الذي يف بطن حامر 

مدة  ليلة:  تسعني  رعى  ملثلث،  صفة  غيوٍر:  الوحش، 

من  يسيل  الجدول  مذنب،  جمع  املذانب:  الربيع، 

الروضة إىل غريها، يُقِسم أمره: مل يدر ما يصنع، يواتبه: 

يالزم مكانه.

قيس  بن  الضّحاك   ،339/83 السابق:  املصدر   -53

الشيباين، كان رأس أهل الكوفة. -البحر الطويل-

َدلَْفنا إىل الضّحاِك نرصُف بالرّدى
ومرواُن تدمى من ُجذاَم مخالبُه

54- مثّة سلب وإيجاب بني مشهد املمدوح واملشاهد 
السابقة، ففي الطلل بكاء، ويف الظعن رحيل، ويف حديث 
طريف  أحد  لكّن  تعب،  الرحلة  ويف  متلّك،  عدم  الغزل 
الثنائية يستدعي اآلخر بالرضورة، فتُقابَل الطاقة السلبية 
ويقابل  املقصد،  يف  مطلق  بعطاء  اإلشهاري  البعد  يف 

السلَب اإليجاب. 

55- للتوسع يف هذه الفكرة ينظر: 
األسطورة  والسلطة:  القصيدة  ستيكيفيتش،  سوزان 
الكالسيكية،  العربية  القصيدة  يف  واملراسم  الجنوسة 

ص56
سلعة  القصيدة  أن  نجد  ذلك  عىل  وعالوة   

نفيسة مشتهاة من أجلها سيدفع املمدوح أغىل مثن. 

56- عدّي بن الرقاع، الديوان، 26- 28، 91/32 خنارصة: 
موضع بالشام، األحص: جبل، األنواء: جمع نَْوء، قد ناء 

النجم إذا سقط.

 45/20 الديوان،  الحطيئة،  أوس،  بن  جرول   -57
وسيفيدهم هذا اإلشهار يف املستقبل، ال يف وقت إنتاج 

النّص فقط. 

شجر  العرش:   104-103  /21،24 األخطل:  ديوان   -58
صلب وقاس، أجهر: أنطق عدالً. 

مذنب:  الواحد  املذانب:   .347  /24،27 ديوانه:   -59

مسيل املاء والجدول إذا مل يكن واسعاً، الهجول: األرايض 
املطمئنة. 

60- الشعر والشعراء، ص75-74

61- ينظر عىل سبيل املثال ديوان جرير: 27-26/ 35
ترى سوزان ستيكيفيتش أن قصيدة املدح تصنع الخلود 

للشاعر واملمدوح معاً، القصيدة والسلطة، ص108

62- يقول أمربتو إيكو Umberto Eco حني تكتب فإنك 
تفّكر يف القارئ. 

أمربتو إيكو، تأمالت يف اسم الوردة، ص57
فالقارئ مكّون شعري، واإلشهار إقناع شعرّي   
بخطاب عجائبي يقّدم فيه الشاعر واملمدوح بطريقة 
عجائبية تثري الرتّدد لدى املتلقي، فهل تنتمي الحكاية إىل 

عاملنا أو إىل عامل مغاير؟ 
العجائبي  الخطاب  أن  الويل  محمد  د.  يرى   
يثريه اإلشهارّي بشكل مفرط إلرغام املتلقي عىل التفاعل، 

ومن ثّم االستهالك. 
سعيد بنكراد وآخرون، اسرتاتيجيات التواصل اإلشهاري، 

بحث اإلشهار أفيون الشعوب املعارص، ص225. 

63- يرى سعيد بنكراد أن اإلشهار يف املقام األول استنفار 
وال  املستهلكة،  الذات  داخل  مبهمة  انفعالية  لطاقات 
يكتفي بالدعاية ملنتوج بتعداد محاسنه، إنه يقوم بأخطر 

من ذلك، إنه ينتج قيامً، ويوّجه أذواقاً. 
سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية، ص10. 

64- ديوانه: 58، 60، 62-63-71/ 107-109 لعاً: عوناً، 
ُسليم ُعمري  الُحباب، جاهل  بنو ذكوان: قوم ُعمري بن 
نفسه، اإليراد والصدر: الذهاب واإلياب، الزوايب: مواطن 
التغلبيني، كليب بن يربوع: قوم جرير، التفارط: السباق 

إىل املاء، أعقار: نهاية، الدارمي: جّد الفرزدق. 

كانوا  األمويني  الشعراء  أن  رومية  وهب  د.  يرى   -65
امتثاالً ألمنوذج شعرّي؛ أي تقليداً أعمى، ورأى أنهم كانوا 
مستعبدين للشعر القديم.  قصيدة املدح حتى نهاية 

العرص األموي، ص502-305-304

شعرية  سّنة  أصبحت  الجاهلية  املدح  قصيدة  لكن 

متبعة، فيها قيد، لكّن فيها حرية ضمن هذا القيد.

الُبعُد واملَقصُد اإلشهاريَّان يف قصيدة ...
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املصادر واملراجع:

1- أبو سويلم، أنور: 1983، اإلبل يف الشعر الجاهيل، 

دار العلوم، الرياض.

تحقيق: عزة  الديوان،  أيب خازم، برش: 1960،  ابن   -2

حسن، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق.

ط2،  الديوان،   ،1994 غوث:  بن  غيّاث  األخطل،   -3

رشحه وقّدم له: مهدي محمد نارص الدين، دار الكتب 

العلمية، بريوت. 

4- األصفهاين، أبو الفرج: 1969-1979، األغاين، تحقيق: 

إبراهيم األبياري، دار الشعب، القاهرة.

5- األعىش، ميمون بن قيس بن جندل، 2010، الديوان، 

ط1، تحقيق: محمود إبراهيم محمد الرضواين، وزارة 

الثقافة والفنون والرتاث، الدوحة.
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متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد( 
للروايئ حممد ربيع*                  

أ.م.د. سحر ريسان حسني 
قسم اللغة العربية - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية - جامعة املوصل

Representations of ugliness, reading in the novel )Mercury( 
by the novelist Muhammad Rabei
Asst prof Dr. Sahar Risan Hussein
Department of Arabic Language College of Education for The Humanities 
University of Al Mosul

امللخص

يعّد القبح مفهوماً فلسفياً شائكاً ومقولة استطيقية مهّمة تجلت بقوة يف الفن واألدب والعامرة والرسم   

والنحت والهندسة والحياة بكل وجوهها. 

يحاول البحث تجاوز النظرة التقليدية للعالئق القامئة بني الجامل والقبح، وذلك من خالل تركيزه عىل   

مقولة القبح وبيانها وعرض متثالتها يف رواية الروايئ املرصي )محمد ربيع(، املعنونة ب

)ُعطارد(، نظرا لكون الرواية فن الحياة والوجود اإلنساين ومن منطلق سريورتها فإنها تعكس تفاصيل جاملها ووجوه 

قبحها يف آن، فالقبح وحسبام يعتقد الفالسفة هو قيمة استطيقية ال يخلو من متعة فنية بإمكان القارئ أن يستشعر 

صداها من خالل قراءته لكثري من النصوص الروائية العربية. 

Abstract:
 Ugliness is a thorny philosophical concept and an important aesthetic statement 

from postmodernism and its manifestations in art, literature, architecture, painting, sculpture, 

engineering and life in all its aspects. This research aims to transcend the traditional view of 

the relations that exist between beauty and ugliness through its focus on the saying of ugliness 

and a statement and presentation of its representations in the narrative blog of the Egyptian 

novelist )Mohamed Rabie( entitled )Mercury( given that the novel is the art of life and human 

existence. Thus, and in terms of its process, it reflects the details of its beauty and the faces 

of its ugliness at the same time. Ugly, as philosophers believe, is an aesthetic value that is not 

without artistic pleasure. We can feel its resonance in our reading of representations of ugliness 

in Arabic novels.



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

57

املقدمة:

إنهاء  يف  حاسم  غري  البرشي  الفكر  مازاَل   

ورتق الجدل القائم بني قيمتني استطيقيتني كالجميل 

واملناقشات  املقوالت  تظّل جّل  لذلك  والقبيح، ووفقاً 

والفنية  الفلسفية  القضايا  من  النوع  هذا  يف  الواردة 

التوّصل  يف  تباينها  بسبب  ذات جدوى  غري  اإلنسانية 

استمرارية وتواتر  نهائية لعدة أسباب:  لنتائج حتمية 

طرح التساؤالت عن معنى القبيح وتحديد نوع عالقته 

القيمة(  أو )عكس  بالجميل، فهل ميثّل قيمة مضادّة 

كام يرى الفالسفة بالنسبة للجميل؟ أم أنه يحمل متعة 

جاملية وال يعّد نقيضاً وقطباً مضاداً للجامل كام يدّعي 

الفالسفة واملفكرين؟، وكيف يكشف  لفيف آخر من 

القبيح عن متثالته وتنويعاته ومعطياته بوصفه مقولة 

ومقوالت  قيام  حدودها  بني  تضّم  فضفاضة  وقيمة 

مقاربة وموازية لها يف الداللة والتصّور والتمثّل والتأثري 

والرذيلة  والعاهة  والعنف  واملسخ  واملشّوه  كاملرعب 

والجرمية والسخرية والعذاب والتوّحش ووجوه أُخرى 

متعددة تحفل بها حياتنا اإلنسانية؟. 

تحاول محاورتنا ملوضوعة القبح يف الرواية   

القبح  خاللها  من  متثّل  التي  املستويات  عن  الكشف 

يف رواية )ُعطارد( للروايئ محمد ربيع* والتي تشّعبت 

يف  والقبيح  الجميل  جدل   -1 اآلتية:  املحاور  إىل 

القبيح               الجسد   -3 القبيح  تاريخ   -2 اإلنسانية  الحياة 

4- الفعل اإلنساين القبيح، فضال عن رغبتنا يف اإلجابة 

عن تساؤالت تسعى جاهدة نحو فتح مغاليق مقولة 

القبح من قبيل: ما هو القبيح إن مل يكن ضد الجامل؟ 

هل ميتلك القبح وجوهاً؟ هل أرسف الفنانون واألدباء 

يف التعبري عن جوانب القبح اإلنساين سواء يف الطبيعة 

أم الواقع أم يف النفس البرشية؟ وتبقى قراءتنا لقيمة  

القبيح مقولة محتملة بني مقوالت متعددة ومتباينة 

الوجود  قضايا  من  قامئة  قضية  عن  وماتزال  قيلت 

اإلنساين املعّقد.

اوالً: جدل الجميل والقبيح يف الحياة اإلنسانية: 

يحلو لنا ونحن نخرتق مجاالً وفضاًء فلسفياً   

أن نؤرّش إىل أن الوجود اإلنساين  إنسانياً عاماً  وثقافياً 

ال ميكنه البقاء عىل وترية واحدة قارّة بل عىل العكس 

اختالفه  عرب  وينجز  ويختلف  ويتعدد  يتنوع  نراه 

وانفتاحه تنوعاً وتجاوراً ممتعاً وانزياحاً خالقاً لطبيعة 

أن  فكام  ذاته،  الوقت  يف  والقبح  الجامل  بني  العالقة 

وحقيقة  واحد  لون  عىل  ينطوي  ال  اإلنساين  الوجود 

يعّد من  التعدد  ثابتة وتضاريس متشابهة ألن وجود 

واالختالف  التعدد  هذا  مّهد  وقد  الحياة،  بديهيات 

الذي صار  القبيح  للنزوع اإلنساين نحو  أرضية خصبة 

وجهاً من وجوه الحياة تارة ونوعاً ودرجة من درجات 

الجامل تارة أخرى، واإلنسان كان ومازال خالقاً للجميل 

والقبيح يف كل مسارات حياته يف فنونه وحروبه وسبل 

معيشته املتنوعة ويف دواخله النفسية الشاخصة منها 

للعيان واملتخفية بني ترانيم العتمة والنسيان، فالجامل 

والقبح ال يشّكالن مكوناً واحداً ميتلك وجهني متضادين 

بقدر ما نراهام مرتاكبني ومتداخلني تجمعهام وتفرقّهام 

نستمتع  ومعنوية  حسية  وظاهرة،  خفية  خيوط 

تارًة  وتحّققها  وجودها  من  ونستاء  ونتأمل  تارة  بها 

عرف  ّمام  مشّوقاً  جزءاً  معاً  يحققان  وكالهام  أخرى، 

أو  استياءنا  أو  متعتنا  تفيض  ما  باإلستطيقا**، وبقدر 

الجامل  تعريف  يفيض  حدود  بال  تتداخل  أو  تنقص 

بها  يتحّكم  متباينة  وقضايا  اتجاهات  عرب  ويتوزع 

اختالف وجهات نظر الفالسفة وعلامء الجامل وتنوع 

ومتايز املدارس والتوّجهات الفكرية والفلسفية، فالفكر 

الجاميل  نشأ ممتزجاً بالفكر ذي الطابع امليتا فيزيقي تارة 

وبالفكر األخالقي والالهويت تارة أخرى(( )1(، فكان البحث 

يف ميدان الجامل والقبح يعني قراءة يف مباحث فكرية 

وفلسفية متعددة،  فأفالطون يرى إن الجامل ))ليس 

عنرصاً مادياً أو صفة ينعت بها اليشء، الجامل يف ذاته 

هو الله عينه... وجامل اآلثار الفنية انعكاس للجامل 

املطلق(()2(، وأفالطون ينطلق من منظور غيبي مطلق 

))أن  واملفكرون  النقاد  ويؤكد  للجامل،  رؤيته  يف 

نظرية  حقاً  تستهّل  وبه  البدء  نقطة  ميّثل  أفالطون 

أفالطون  محاورة  يف  ذلك  ويتضح  اليونانية  الجامل 

املساّمة )هيبياس( التي يرى فيها أن الجامل يف املثال 

جامل مطلق، أّما يف األشياء فهو نسبي، والجامل لديه 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

58

ينأى عن تحقيق أي غرض أو هدف نفعي(()3( فنزعة 

مثالية تجريدية  نزعة  تعّد  الجامل  أفالطون يف تفسري 

لذلك مطلق متعاٍل يشّكل مثاالً وجب  فالجامل وفقاً 

أن تحاكيه األشياء يف العامل الواقعي. أّما ارسطو فقد كان 

أكرث موضوعية يف نظرته للجامل ))ألنه يبحث يف األثر 

الذي يحدثه الجميل يف اإلنسان ويف الفن عموماً(( )4(  

عنده  ))فالخري  والخري،  الجامل  بني  أفلوطني  ويقرن 

هو  كام  ومبدؤه  مصدره  وهو  الجميل  خلف  كامن 

مصدر كل يشء ومبدؤه وبذلك يقع الجامل يف مرتبة 

أدىن من الخري فهو يف الحقيقة ليس سوى محاكاة(()5(، 

ويف العصور الوسطى كانت وجهة النظر الدينية هي 

السائدة يف تفسري الجامل، ))فالله هو مصدر الجامل 

أبرز ممثيل هذه  اوغسطني(  )سانت  ويعّد  الكون،  يف 

افالطون  رؤى  امتزجت  إذ  الفلسفية  الدينية  الوجهة 

وارسطو مع االتجاه الديني السائد يف تلك العصور يف 

نظرتهم للجميل فالجامل عند سانت اوغسطني عموماً 

هو الوحدة(()6( وخالف توماس األكويني بعض اليشء ما 

جاء به سانت اوغسطني ))فالجامل يتطلّب ثالثة أمور: 

التكامل أو الكامل والتناسب التاّم والوضوح(()7( ونظر 

كانت ))إىل نوعني من الجامل: الجامل الحّر والجامل 

بالتبعية(()8(، ويرى والرت ستيس إن الجامل يتكون من 

))امتزاج املضمون العقيل باملجال اإلدرايك(()9( فيام يعّد 

جورج سانتيانا الجامل قيمة إيجابية تنبع من طبيعة 

اليشء ونحن خلعنا عليها وجوداً موضوعياً، والجامل 

بذلك لذة نعّدها صفة موجودة يف اليشء ذاته(()10(، 

العرب  واملفكرين  الفالسفة  أبرز  من  الجاحظ  ويعّد 

الجامل  بني  العالقة  مسألة  إىل  أشاروا  الذين  القدماء 

والقبح إذ قال ))وإن معرفة وجوه الجامل والقبح ال 

الصناعة(()11(  يف  البرص  املاهر  النظر  لثاقب  إالّ  تتأىّت 

ونستشّف من ذلك اختالف النظرة إىل الجميل بحسب 

اآلراء والتوّجهات الفكرية، ولكن ما يهّمنا أن نُدرج يف 

والقبيح  الجميل  بني  القامئة  العالقة  نوع  اإلطار  هذا 

مؤيدين ما ذهبت إليه )غريتش هندرسن( يف كتابها 

عملية  فيه  تصف  والذي  للقباحة(  الثقايف  )التاريخ 

واحدة عىل  بوتقة  والجامل يف  القبح  وتراكب  تواجد 

أنها أشبه مبنظومة النجم التوأم، كل النجمني / القبيح 

أن  وبإمكاننا  ويجذبه  اآلخر  حول  يدوران  والجميل 

نعجب ونستمتع بهام معاً عىل السواء(()12( فالجميل 

والقبيح ميثاّلن تقليدياً وبدون أدىن جدل أهّم املقوالت 

الرئيسة يف لغة القيمة األستطيقية فلقد ))كان الرأي 

التقليدي يعّد هذين اللفظني ضدين يدالّن فيام بينهام 

عىل جميع املوضوعات الجاملية، فالجميل يدلذ عىل 

يف  بجاذبيتها،  ونشعر  بإدراكها  نستمتع  التي  األشياء 

واملنفرة(()13(  الكريهة  األشياء  عىل  القبيح  يدّلّ  حني 

فالنظرة  والقبح،  الجامل  بنظرية  يُعرف  ما  ويشكاّلن 

عرب  الناس  بني  والشائعة  املتعارفة  القدمية  التقليدية 

عنها الباحث األستطيقي زولجر بقوله ))القبيح..ّمضاد 

متنافرين  نعدهام  أن  إال  ميكننا  وال  للجامل..  إيجابياً 

ملاّ يذهب إليه بعض الفالسفة ويف  متاماً(()14(، وخالفاً 

إىل  النظرة  الذي طرأ عىل  والتحّول  التطّور  إىل  إشارة 

القبيح وعالقتها بالجميل يف كونهام متضاداّّن،  مقولة 

القبيح  إىل  ننظر  أن  بإمكاننا  أنه  ستولنيتز  يرى  إذ 

))مدلول  ألن  وذلك  الجامل  أنواع  من  نوع  أنه  عىل 

القبيح فعندئذ  الفن  األستطيقية يشتمل عىل  القيمة 

إذ  الضيق،  مبعناه  للجامل  مضاّداً  القبح  يكون  ال 

أنواع  ضمن  نوعان  هام  حيث  من  صنوان  أنهام 

فإذا  ذلك  عن  فضالً  األستطيقية(()15(،  للقيمة  أخرى 

يضّم  األستطيقي  الفيلسوف  إىل  بالنسبة  الجامل  كان 

يشتمل  ال  فلَم  واملضحك  والساخر  والرهيب  الجليل 

رأياً  النقاد  أحد  ويعرض  كذلك؟(()16(،  القبيح  عىل 

مقارباً يقّنن نوع العالقة بني القبيح والجميل ))فالقبح 

ليس هو الضد للجامل، بل عىل العكس هو نوع من 

أنواعه! فالقبح يف رأيه نوع من االنطباع األستطيقي، 

وكل انطباع أستطيقي مبا هو كذلك فهو جميل وبذلك 

سيكون القبح نوعاً من أنواع الجامل وبالتايل ستكون 

يثري  ألنه  طبيعياً  أمراً  الفن  عامل  إىل  إدخاله  عملية 

القامئة  العالقة  لتطور  ونتيجًة   استطيقية(()17(  متعة 

بني الجميل والقبيح متكن )روزانكرانتس( أحد تالمذة 

الذي  القبح(  )استطيقا  عن  مؤلفه  يكتب  أن  هيغل 

يدعو فيه إىل إنشاء جامل  فني من قبح طبيعي(()18(، 
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ويف هذا  النطاق  يقول  تني ))إن القبح جميل ال شك 

يف هذا أيضاً(()19(، ويبدو أن كالً من الجميل والقبيح 

للحياة  املتعددة  الوجوه  متثيل  يف  األدوار  يتبادالن 

بشكل  اآلخر  عىل  يفيض  كليهام  فحدود  اإلنسانية، 

نظراً  وذلك  واٍف،  تعريف  يف  حرصهام  معه  يصعب 

مقوالت  مع  اللفظي  واالشرتاك  والغموض  للتداخل 

اآلخر  الطرف  منّس  أن  دون  عدة  استطيقية  وقيم 

والتحديد  التعريف  منهام عىل  كل  يستعيص  وبالتايل 

املبسط والنهايئ ))فاملفهومان يستوطنان فضاًء رمادياً 

كل  املتغرية،  الثقافية  االستحواذات  وتحجبهام  أوسع 

منهام يتبدل باستمرار(()20(، وهذا التبدل يشّكل ميسم 

ويغطي  يغوي  فالجميل  األزل،  منذ  اإلنسانية  الحياة 

ويعري  يصف  دوماً  كان  القبيح  أن  حني  يف  ويجذب 

فهل  والثوابت  املوازين  ويقلب  الحقائق   ويفضح 

ميتلك وفقاً ملكانته هذه تاريخه الخاص؟ 

ثانياً: تاريخ القبيح:

الجذور  عن  بحثنا  نطاق  يف  ميكننا   

القبح  ميتلك  هل  نتساءل:  أن  للقبح  اإليتمولوجية 

تأريخاً واضحاً ضمن مسارات التاريخ اإلنساين الحافل 

اإلجابة  بوادر  أن  يبدو  والثقافية؟  الفكرية  بالقضايا 

وضبط  حرص  محاولتنا  من  ينطلق  هذا  تساؤلنا  عن 

والقباحة(،  والتاريخية ملفهوم)القبح  الثقافية  الحدود 

الثقافية  التاريخي يف ضوء السياقات  التطور  ومتابعة 

املجتمعات  من  املقدمة  واملعطيات  واالجتامعية 

اإلنسانية بثقافاتها وفنونها وآدابها املختلفة واملتاميزة، 

القبح  إىل  النظرة  عىل  وعظيم  واضح  تحّول  طرأ  إذ 

بوصفه  ارسطو  رأى  إذ  استطيقية(،  )مقولة  بوصفها 

وأساس  رضوري  القبح  أن  األستطيقا  فالسفة  أقدم 

للكوميديا وطوال تاريخ التفكري اإلنساين يف الفن وجد 

 -1450( بوش(  )هريونيموس  كاملصور  فنانون  هناك 

1516م( الذي ّجسد عند تصويره لرؤيا شخصية ّحية 

الجانب الشيطاين واجواء املوت واملقابر يف فنهم(()21( 

عموماً  الفن  يف  تكوينياً  عنرصاً  دخل  القبح  أن  ونرى 

ومل يقترص عىل الكوميديا. ويلحظ أن التفكري بالقبح 

الفالسفة  عند  سواء  ما  يوماً  وثابتاً  مستقراً  يكن  مل 

أنكر  فريق  فهناك  املعارصين،  أم  القدماء  واملفكرين 

وجود القبح متاماً يف مقابل من يحاول اثبات وتأكيد 

أن ما كان يعّد قبحاً يف كثري من األحيان ال يعّد قبحاً 

مقولة  مع  )بوزانكيت(  ويتعاطى  اإلطالق(()22(  عىل 

عن  متاماً  مختلف  بشكل  نظريته  خالل  من  القبح 

املعروف  كتابه  يف  والسيام  الشائع  التقليدي  االعتقاد 

يعّده  ّمام  الكثري  أن  االستطيقا:  ))ثالث محارضات يف 

الناس قبحاً أو قبيحاً هو يف حقيقته يعود إىل ضعف 

للمشاهد  تبدو  ال  واملوضوعات  فاألشياء  املشاهد، 

املشاهد  الفتقار  وامنا  بالذات  هي  بسببها  قبيحة 

لتقدير قيمتها االستطيقية(()23(   الالزمة  القدرات  أهّم 

تأثريه  ونوع  مقدار  عىل  تتوقف  القبح  قيمة  فتقدير 

يف املتلقي، ويالحظ أن بوزانكيت قد أدخل القبح يف 

القبيح  صفة  تكون  أن  وأنكر  العسري  الجامل  ميدان 

نابعة من املوضوع وإمنا تبدو مسقطة إسقاطاً متعّسفاً 

من الذات اإلنسانية املقيمة لألعامل واألشياء اإلنسانية، 

ال  أو  الوجود  نادر  القبح  أن  كالمه  من  نفهم  وبذلك 

وجود له. وكثرية هي املناقشات واألفكار التي تصّدت 

ال  أم  استطيقية  قيمة  ذات  مقولة  مثل  وهل  للقبح، 

يف  نذكرها  التي  والتعريفات  التحديدات  هذه  ومن 

تأّمله االستطيقي  يثري  ))ما  القبيح هو  أن  املقام  هذا 

أملاً أو كدراً(()24( وهذا التحديد يحرص القباحة بوصفها 

السلبي، يف حني وصف  بجانبها  ما  تثري مشاعر  قيمة 

سلبياً  كياناً  متثّل  ال  بأنها  القباحة  روزنكرانز(  )كارل 
 )25()) ذاتها  بحد  ووجود  حالة  متثّل  بل هي  وحسب 

ويظهر القبح عند أفلوطني درجة من درجات الجامل 

والتي تبدأ من الجامل املطلق املشّع يف الكون الذي 

األشياء  تبدو  ثم  ومن  األشياء..  يف  أشعته  ))تتغلغل 

يف سلّم هابط من الجامل املطلق إىل القبح، وبينهام 

من  أقّل  منها  حلقة  كل  األشياء  من  متصلة  سلسلة 

باومجارتن  ويُقرب  الجامل(()26(،  يف  درجة  سابقتها 

فيقول((إن  والجامل  القبح  بني  )االستطيقا(  كتابه  يف 

األستطيقا  الحسية وغاية  املعرفة  االستطيقا هي علم 

الجامل ونقص  الحسية، وهذا هو  املعرفة  هي كامل 

بهذا  القبيحة  واألشياء  القبح  هو  الحسية..  املعرفة 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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فإن  وأيضاً  جميلة،  بطريقة  بها  التفكري  ميكن  املعنى 

األشياء الجميلة ميكن التفكري فيها بطريقة قبيحة(()27( 

فهام يتقاربان ويتجاوران يف الطبيعة والفن، والتفكري 

من  بينهام  ما  رغم  بالقبح  التفكري  يستدعي  بالجامل 

تضاّد وتناقض والحكم عليهام توّجهه  نظرة  وفلسفة  

املتحدث(()28(، فالكامل الظاهر والواضح واملمتع ميثّل 

الجامل والعكس ميثّل القبح. 

املتعة  بأن  رأيه  يف  ارسطو  بلوتاك  ويتابع   

وتصوير  نقل  يف  الفنان  واتقان  مهارة  تحدثها  التي 

هيجل  أّما  الفن(()29(  يف  اعجاب  محط  تجعله  القبح 

مقدار  عىل  لديه  والقبح  الجامل  مفهوما  فيتوقّف 

حيوية الكائنات فهو يتصّور أن ))مسألة الحيوية هي 

الفاصل عنده يف مشكلة الجامل والقبح، وهو يقيمها 

يكون  فالجامدات  املوجودات  أساس من طبيعة  عىل 

بلون  تتمتع  التي  الكائنات  من  نسبياً  أقّل  جاملها 

يقّل  بدورها  النباتات، وهذه  أعظم وهي  الحياة  من 

جاملها نسبياً عن الحيوانات من حيث هي أكرث حيوية 

ثم يأيت دور اإلنسان الذي يتمتع بقدر أكرب من الحياة 

وهو بذلك أجمل املخلوقات، فجامل األشياء نسبي..... 

ولكن  األساس  نفس  عىل  قائم  عنده  القبح  ومفهوم 

بشكل معكوس فالقبح عنده نسبي، واألشياء القبيحة 

هي تلك التي متثّل الخصائص املناقضة للحيوية العامة 

روزنكرانز  وأقام  الحي(()30(،  للوجود  صفة  لكل  أو 

نظريته عن الجامل والقبح يف بحثه املعنون )استطيقا 

القبح  أن  يرى  إذ  بالحرية،  عالقتهام  ضوء  يف  القبح( 

مبعناه الحقيقي ال يتحّقق أو يتوافر حتى نجد خاصية 

عدم الحرية يف كائن قادر عىل الحرية واضحة بصورة 

حيّز  يف  يكون  أن  ينبغي  الذي  املوضع  يف  إيجابية 

القبيح  املفكرين إن إدخال  الحرية(()31(، ويرى بعض 

األصيل  طابعه  عىل  التأكيد  إىل  يؤدي  الفن  عامل  إىل 

له  متنحها  مثالية  صورة  يكتسب  ألنه  وذلك  واملّميز، 

وقوة  والتناسب  واالنسجام  كالتناسق  الجامل  قوانني 

أّما  وحدة  كروتشه  عند  والجامل  الفردي...،،  التعبري 

حتى  القبح  قليل  اليشء  من  بتتابع  فيتدّرج  القبيح 

قبح  وجود  ذلك  بعد  وينفي  الشنيع،  القبح  درجة 

كامل يخلو نهائياً من أي عامل من عوامل الجامل ألنه 

عند ذلك سيكف عن أن يكون قبيحاً(()32( فكروتشه 

بهذا الرأي يجعل من القبح تابعاً للجامل ودرجة من 

درجاته، إذ تتدّخل قوانني ومعايري الجميل يف تحديد 

ميكن  ال  الذي  فاليشء  القبيح،،  ووجود  ومتيّز  أصالة 

ما  ولكن  والقبيح،  الجميل  بني  عالقة  وجود  أنكاره 

نوع هذه العالقة؟ هل هي عالقة اشتامل وتضمن أم 

عالقة تبعية وخضوع أم ميتلك القبح قيمة استطيقية 

مؤثّرة  قيمة  بوصفه  وجوده  بتفرده  فيحقق  مغايرة 

يف الفن والحياة بشكل عام؟، ويبدو من خالل تتبّعنا 

ملدى العالقة بني القبيح والجميل، إن القبيح بدأ ميتلك 

قيمة ثقافية وإنسانية مهّمة فهو يثري متعتنا واستياءنا 

إذ  ذلك،  أكرث من  رمبا  بل  كالجامل  انفعاالً  يحّقق  أو 

الحظ املفكرون ونقاد الفن إن بعضاً من أعامل الفن 

الحديث تقوم عىل التشويه املتعّمد للشكل أو اإلخالل 

للعمل  املكونة  األجزاء  بني  والتناسب  النظام  مببادئ 

فكرة  عن  التعبري  تكثيف  أو  ما  انفعاالً  إثارة  بهدف 

ل)رودان(  الفكر  متثال  مثالً  ذلك  من  معينة  ورؤية 

حجمه  من  كثرياً  أكرب  الرأس  حجم  فيه  يظهر  الذي 

الجسم  أجزاء  باقي  مع  متناسب متاماً  الطبيعي وغري 

الذي  املفكر  اإلنسان  رأس  وشكل  وضع  عىل  للداللة 

يختلف عن اإلنسان قليل التفكري (()33( إذ أصبح القبح 

الفنون  مختلف  يف  الفني  للتشكيل  مهّمة  خام  مادة 

كالرسم والتصوير واملرسح والرواية فضالً عن إضفائه 

قوة وجاملية عىل العمل الفني فقد احتفى املوسيقي 

الربيطاين )تشارلز هوبرت اتش باري( بالقيمة الجاملية 

استخدامه  خالل  من  وذلك  املوسيقى  يف  للقباحة 

لخاصية القذارة(()34(. 

ويبدو أن االهتامم بالقبيح ودراسته جاءت   

كرد فعل عىل القوانني واملكونات الجاملية الكالسيكية 

إذ  والتناسب،  والتوازن  والهارموين  كالنظام  املعتادة 

ميدان  يف  املشتغلني  وكل  واملفكرون  الفالسفة  أكد 

غري  األشياء  تلك  حتى  أنه  االستطيقية  النظرية 

املنتظمة والتي تفتقر إىل التنّوع وتبدو متنافرة كقمم 

االنفعال  استثارة  قادرة عىل  تبقى  والصحاري  الجبال 
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واإلحساس باملتعة ومن هنا أخذت درجة ما من عدم 

الدراسات  ساحة  يف  مكانها  القبح  حتى  أو  الجامل 

مختلف  بشكل  األمور  تطّورت  وقد  الجاملية(()35(، 

املمثل  الجامل  يعد  فلم  معاكس،  اتجاه  ويف  متاماً 

تاريخ  عرب  النظرة  تغريت  فقد  الفن  أليقونة  األول 

الفن الطويل إذ كتب )أميل زوال( املفكر الفرنيس ذي 

رائحة  منها  تفوح  روايات  األدب  الطبيعي يف  االتجاه 

العطن والفساد والقباحة ومع ذلك اكتسبت مكانتها 

ويف  السواء،  عىل  واألدب  الفن  تاريخ  يف  وأهميتها 

ميدان الرسم قدم )موريللو( أعامالً ولوحات ال تتضّمن 

أعامالً  ُعدت  ذلك  ومع  الرومانتييك  الجامل  معايري 

فنية رائعة، ويف املقام ذاته يؤكد الفيلسوف كلنجورد 

عىل ان الجامل دامئاً ما كان مختلطاً بالقبح والعكس 

يف  القبيح  من  روزنتال  ويجعل  صحيح(()36(،  كذلك 

موسوعته الفلسفية مقولة جاملية تابعة للجميل تشري 

ضد  باعتباره  املجتمع  يف  للجامل  منافية  ظواهر  إىل 

الجميل.. ويف الفن الحقيقي يكون تصوير ما هو قبيح 

جاملياً أحد السبل لتأييد املثل األعىل للجامل(()37( إذ 

الفلسفية  النظرة  الجميل بحسب هذه  القبيح  يخدم 

الجاميل  األثر  ويقّوي  يؤكد  الفني  العمل  يف  فوجوده 

للجميل، ويزعم بعض املفكرين إن القبيح ذاته ميكن 

أن يكون موضوعاً جميالً باملعنى االستطيقي للجميل 

وذلك عندما يقّدم للمشاهد من خالل عمل فني من 

ذلك يف الرسم كمثال لوحة فان جوخ )حذاء برباط( 

الجميل  القبح  مجال  يف  روزانكراتس  يضعه  والذي 

حقيقة  أو  ماهية  عن  جوخ  فان  لوحة  تكشف  !ذ 

نسّميه  عاّم  يعرّب  فالحة  حذاء  بكونه   الحذاء  هذا 

الرؤية  لهذه  الفني(()38( ووفقاً  الجامل  أو  االستطيقي 

يعد القبيح أسلوباً يتكشف من خالله الجاميل يف الفن، 

ويف فن البورتريه جّسد الفنان )كويننت ماسيس( القبح 

القبيحة(  )الدوقة  املشهورة  لوحته  يف  املعنى  بهذا 

أقبح  الثقافية وصّنف  الساحة  سحر  بورتريهاً  بوصفه 

التمثّل  هذا  يقترص  وال  آنذاك(()39(  العامل  يف  بورتريه 

أو  التصوير  أو  الرسم  عىل  الفن  ميدان  يف  للقبيح 

سلط  إذ  األدب،  يف  يتجّسد  كذلك  نجده  بل  النحت 

األدباء الضوء يف أعاملهم عىل صفات نفسية إنسانية 

مشّوهة وشاّذة تثري اشمئزازنا كالحقد والبخل والجنب 

والكراهية ))فشخصية البخيل مل ترث سخريتنا ونفورنا 

أو احتقارنا يف الواقع.... ولكن نعجب بهذه الشخصية 

من خالل تصوير أديب كموليري أو الجاحظ.... فالفن 

يعرّب بروعة حتى حينام يعرّب عن القبح، ويعرّب برباعة 

  )40()) واإلحباط  واليأس  الفشل  عن  يعرّب  حينام  حتى 

إن  القبح  عن  نظريته  معرض  يف  والرتستيس  ويرى 

القبح ال يعني ضد الجميل بل يعده نوعاً من االنطباع 

كذلك  هو  مبا  استطيقي  انطباع  وكل  االستطيقي 

الجامل  أنواع  من  نوعاً  القبيح  فاعتبار  جميل(()41( 

صلة  حول  امللّح  والتساؤل  القدمية  املشكلة  يحّل 

أن))أي  ذلك  عنارصه  من  عنرصاً  وعّده  بالفن  القبيح 

عمل من األعامل الفنية قد يكون من الناحية النظرية 

أصيالً(()42(  فنياً  عمالً  يظّل  ذلك  ومع  متاماً،  قبيحاً 

املتعة  الفن رهني  القبيح يف  وتبقى سرتاتيجية ادخال 

والنفور  األمل  تتجاوز وتفوق مشاعر  التي  االستطيقية 

والتقّزز التي تصاحبها وترافقها والتي تؤثّر عىل وجوده 

الفنان  قبل  من  معه  التعاطي  طريقة  وعىل  الفن  يف 

ذاته من جهة وعىل نوع االستجابة االستطيقية للقبيح 

سيشّكل  وبالتايل  أخرى،  جهة  من  املتلقي  قبل  من 

القبيح مقولة أساسية من مقوالت النظرية االستطيقية 

والفن وال سيام يف فنون وآداب الحداثة وما بعدها. 

ووفقاً لكل ما طرحناه سابقاً يف هذا املجال   

ومفاهيم  مقوالت  القبح  مقولة  مع  تداخلت  فقد 

كالرديء  بعض  عىل  بعضها  حدود  استطالت  أخرى 

والضعيف واملشّوه واملعاق والشاذ واملرعب والرهيب 

وغري املتناسق والنشاز، وسنحاول يف هذا املقام متييز 

ضمن  معه  تتشابك  التي  املفاهيم  باقي  عن  القبيح 

منظومة اصطالحية شائكة وغري واضحة، إذ ))يختلف 

القبيح عن الرديء أو الضعيف يف العمل الفني، فإذا 

فأننا  الفني  العمل  التنفيذ  وسوء  الرداءة  اعتورت  ما 

ذلك  الجاميل،  اإلحساس  يثري  ال  ضعيفاً  حينئذ  نجده 

إن وحدة العمل الفني تكون متشظية وغري متامسكة 

شارل  ويؤكد  االستطيقية(()43(،  غايته  بالتايل  وتضعف 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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اللو عىل أن القبح يف الفن ليس فقط غياب االنسجام 

ولكنه املوقف السلبي أو العدايئ حيال االنسجام وهو 

للحّل،  القابلة  غري  االنسجام  مشاكل  مجابهة  رفض 

القبح  بني  السحيقة  الهوة  من  اللو  شارل  فيعّمق 

واالنسجام، ويقع القبح لديه عىل ثالثة أنواع تتمثّل يف: 

قبح للمتحقق وقبح للمطلوب وقبح للناكت وجميعها 

عكس الجميل والرائع والناكت(()44( ويبدو أن مفهوم 

من  القريبة  املفاهيم  بوتقة  يف  يدخل  الجميل  غري 

القبح واملضادة للجامل فغري الجميل هو ليس القبيح، 

أتّم  متاميزان  فهام  مختلفة  عالقة  بينهام  والعالقة 

التاميز وليسا مرتادفني كام يبدو، فغري الجميل يتمثّل 

الناتج من غياب  ب))الغياب السلبي املحض للجامل 

محض  وذلك  الجاملية  واملتعة  الجاملية  االنطباعات 

حياد  فهو  االستطيقي  الشعور  من  نوع  ألي  غياب 

استطيقي تاّم وهو ما اسميه بغري الجميل(()45(،  فام 

يعرتينا إزاء املوضوع غري الجميل هو الحياد التام فال 

متعة وال استياء، ونرضب مثالً لها التصورات والقوانني 

وامنا  قبيحة  وال  جميلة  ليست  فهي  بالعلوم  الخاصة 

))شعور  فهو  القبيح  أّما   فقط،  جميلة  غري  هي 

فالقبيح يختلف عن غري  إيجايب مؤمل(()46(،  استطيقي 

الجميل لكونه يحيل إىل مضمون أو شعور استطيقي 

إيجايب وهو ليس ضد الجميل، بينام يعرّب غري الجميل 

عن غياب وحياد تاّم للمشاعر واالنطباعات الجاملية 

متتلك  ال  والتي  الفاشلة  الفنية  األعامل  توصف  لذلك 

قيمة استطيقية ما بأنها غري جميلة وليست قبيحة، أّما 

عن عالقة املرعب بالقبيح فنجد أن الفنانني قد أدخلوا 

املرعب كعنرص يف الفن لكونه يؤدي إىل تحقيق انطباع 

يف  للمرعب  التوظيفات  أقدم  ومن  معنّي،  استطيقي 

بني  الرعب  ))أدخل  الذي  ارسطو  إىل  يعود  ما  الفن 

إىل  الطبيعة  يف  الرعب  يؤدي  وقد  الدراما،  عنارص 

نتيجة استطيقية، ففي وجود أنواع معينة من املناظر 

الوحشية املرعبة والعواصف الهائجة يف البحر والرب، ما 

الجامل  نوع من  بها  يوجد  الطبيعة  إن  نقول  يجعلنا 

املرعب املخيف(()47(، وعن عالقته بالقبيح يقول )والرت 

انفعال  ستيس( إن املرعب يثري الخوف والخوف هو 

مؤمل ويف تلك الحاالت التي نتعرّف أو نشعر بالجامل 

ما  وهذا  أيضا  باملتعة  نشعر  فإننا  مرعب  هو  فيام 

يحدث متاماً مع القبيح عندما يدخل كعنرص استطيقي 

يف الفن إذ يخلق بدخوله شعوراً باملتعة واالستياء معاً، 

فالقبيح ليس هو املرعب متاماً ولكنه يشاركه ويسهم 

معاً  واالستياء  باملتعة  الشعور  انتاج  خاصية  يف  معه 

وال بد أن يؤدي هذا الشعور املزدوج إىل تفسري مهم 

لطبيعة وسامت القبح (()48(.

املتعة  انتاج  يف  تشاركهام  رغم  ولكن   

واالستياء واألمل يف الوقت ذاته  يظهر االختالف والتاميز 

بينهام يف أن ))القيمة الشعورية الخاصة باملرعب هي 

القيمة الخاصة بالرعب، يف حني أن املفاهيم املمتزجة 

خاصة  مشاعر  انها  عىل  تظهر  أن  البد  قبيح  هو  مبا 

وبسبب  بالخوف(()49(،  خاصة  ليست  لكنها  بالنفور 

قامئة  ضمن  واندراجه  املفاهيم  من  غريه  مع  ترادفه 

املختلفة  الثقافات  حسب  البديلة  املفاهيم  من 

ايكو(  )امربتو  معه وصفه  التعاطي  طرائق  والختالف 

بأنه ال نهايئ ويقّدم مجاالً ال نهائياً من االحتامالت أّما 

الجامل فهو محدود(()50(، وعن عالقة التشّوه بالقباحة 

اللغة  القباحة يف قاموس  يعرف )صامويل جونسون( 

قباحة،  انه  والتشّوه عىل  أنها))تشّوه  اإلنجليزية عىل 

الجامل،  نقيض  تضمّنت:  للقباحة  الثانوية  املعاين 

يكون  أن  أو  بغيضاً،  الشخص  يكون  أن  الخلق،  سوء 

مجرّداً من املبادئ األخالقية، أّما التشّوه فهو أن يكون 

الشخص غري جذاب، السخافة، خاصية يشء ما والتي 

التعريف  أو لالنتقاد(()51(، فهذا  للضحك  تجعله مثرياً 

أو  دليال  الجسدية  االستقامة  انتفاء  يجعل من  للقبح 

إشارة عىل انتفاء االستقامة األخالقية، فالقبيح بغيض 

يعود  وهذا  األخالقية،  القيم  من  مجرد  أو  رشير  أو 

رمبا إىل الثالوث األفالطوين يف الربط بني الباطل والرش 

تاريخية  حقب  إىل  يعود  ورمبا  ذلك  وقبل  والقباحة، 

سحيقة وجد منحوت يف معبد بوذي قديم يحمل نقشاً 

كتب عليه )ذاك املشوه القبيح( فاقرتان املشّوه بالقبيح 

سياق  يف  مرتادفتني  تصبحان  بحيث  املفردتني  يدمج 

واحد هو سياق القباحة(()52(، ويف القرن الثامن عرش 
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كمرتادفني  واملشّوه  القبيح  صفة  من  كل  استخدمت 

وظّفت  حقبة  يف  كليهام  املعنيني  منهام  كل  تجمع 

الشعبية  للنكات  كذخرية  املشّوهة  الشخصيات  فيها 

املنظمة(( العروض    يف  تقّدم  التي  للحيل  وكأساس 

)53(، ثّم تقاطعت مفاهيم القباحة وتداخلت مع الشاذ 

اجتامعية  بتداعيات  وتسببّت  عرش  التاسع  القرن  يف 

جّمة منها إقرار جملة من القوانني القبيحة والذي ُمنع 

الجسدية من  بالتشّوهات  املصابني  األشخاص  مبوجبه 

الظهور والتواجد يف األمكنة العامة والذي كان العامل 

ويف  واملشوه،  القبيح  بني  التاريخي  للخلط  الرئيس 

القرن التاسع عرش وصفت )جوليا باسرتانا( بأنها مسخ 

للمعايري  وفقاً  قباحتها  عرضت  العامل  يف  امرأة  وأقبح 

الفكتورية السائدة عن الِعرق والجندر، ومن ثم أصبح 

عرض جسدها بعد موتها نوعاً من الغروتيسكية*(()54(، 

ودخل القبيح يف عالئق وشيجة مع الكاريكاتري الذي 

خدم مقولة القبيح، فعن )) طريق املبالغة يف املالمح 

يقّدم الكاريكاتري وسيطاً لقلب األمور وتحريفها(()55(، 

املتعلقة  املفاهيم  من  بصفته  إليه  فينظر  املسخ  أّما 

سبب  دون  مفاجئ  ))تغرّي  أنه  عىل  ويعرّف  بالقبيح، 

حيلة  نزوة،  طريف،  يشء  مفاجئة،  رغبة  املكان،  يف 

بالقباحة  تتعلّق  التي  املفاهيم  ومن  خشبية(()56(، 

الوحيش،  مفهوم  الحّد  عن  فائضة  تجعلها  بصورة 

األشكال  متضّمنة  القباحة  مع  الوحشية  تراكبت  إذ 

الرديئة واملشّوهة أوالً يف حوليات األسفار التي وصفت 

كائنات  بصحبة  الوحيش  وصفها  يتبعه  وما  الوحوش 

 ،)57()) وسلبية  مخيفة  بشعة،  مشّوهة،  رشيرة،،  تعّد 

اإلنسان  خصال  مع  القبيحة  الصفات  ربطت  كذلك 

الرشيرة، والتي عكست وأظهرت يف الوقت ذاته القيم 

الشخصيات  مخزون  ))حافظ  إذ  الثقافية  واملعايري 

عىل  الشيطانية  الكائنات  أو  العفاريت  مثل  القبيحة 

ملحمة  الرشيرة،  طبيعتها  تعكس  ظاهرية  صفات 

الشاهنامة الفارسية أليب القاسم الفردويس تعّج بقصص 

الرسم  يف  رائجة  مواضيع  إىل  تحّولت  التي  العفاريت 

يتّم فيها الربط بدقة وحرص بني القباحة والرش(()58(، 

يف  األسبق  كان  آيزر  لفغانغ  فو  األملاين  الناقد  ولعل 

الحديث عن مقولة القبح يف كتابه املعروف )القبح يف 

الفن واألدب(، فالقبح كالجامل مقولة يصعب تعريفها 

وتحديدها إذ تتغرّي معانيه من حقبة إىل أخرى ومن 

البعض  يدخله  إذ  وتاريخية  وثقافية  فكرية  مرحلة 

حني  يف  والسخرية  كالهجاء  الكوميديا  مظلة  تحت 

البرصي  النشاز  بأنه صورة مفرطة من  وصفه آخرون 

مقولة  مرّت  فقد  مسبقاً  نّوهنا  وكام  الفّج،  الهزل  أو 

القبيح بتغريات وتحوالت حيث عده بعض املعارصين 

وبذا  األضداد  بني  الرصاع  أو  النقيضني(  )جمع  صيغة 

التاريخية  فهو يسود وينترش يف املجتمعات واملراحل 

بالبلبلة  املتصفة  الحادة  والتغريات  بالرصاع  املتسمة 

يف  القبيح  توظيفات  وتنوعت  االستقرار(()59(  وعدم 

ميادين الفن واألدب، ففي الرسم تعود بعض اللوحات 

التي توصف بالقبيحة إىل الحضارة الرومانية املسيحية 

والحيواين  اإلنساين  العنرص  سامت  فيها  متتزج  والتي 

والنبايت واملعامري مكونة لوحة غروتسكية تداخل فيها 

غياب  عن  فضال  املضحك  الهزيل  العنرص  مع  الرعب 

االنسجام والتناسق الهادف نحو تشويش القيم الفنية 

جميع  فيها  فتزامنت  اإلنسانية  والقوانني  السائدة 

األضداد املتنافرة التي يستثمرها الفنان لبلوغ غايات 

وأهداف شتى(()60( ويُظهر هذا االستثامر للقبح ضمن 

هيغو( خالف  )فيكتور  أن  إالّ  املفرط،  الخيايل  حدود 

الخيال  عن  بعيداً  لديه واقعياً  القبح  ذلك،إذ ))أصبح 

يجعلنا  تصحيحية،  وظيفة  ذا  أسلوباً  وميتلك  املحلّق، 

عىل  يتصف  جديد  منظور  من  الحقيقي  العامل  نرى 

ما فيه من غرابة وتشويه مزعج بالواقعية والوثوقية، 

وغربته...  غرابته  يف  العامل  تصوير  إىل  يهدف  فالقبح 

سخافات  مع  ومذعوراً  هازالً  الفنان  يلعب  حيث 

عالجت  التي  الروايات  ومن  األساسية(()61(،  الوجود 

عنوان)القباحة  تحت  وترجمت  القباحة  موضوعة 

املقبولة( للكاتبة )سارة سكوت( التي أهدتها للسيدات 

اللوايت يصّنفن ثقافيا واجتامعياً أو يقع عليهن توصيف 

املجتمع  والتي رصدت من خاللها رؤى  القباحة(()62( 

واالجتامعية  الثقافية  االستجابة  ونوع  للقبيحات 

وامتداداً  والتوصيفات،  الرؤى  تلك  من  الناجمة 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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لالهتاممني الفلسفي واألديب بالقبيح، كان للنقد األديب 

بوصفه حقال معرفياً امناز  عىل الدوام بسامت االنفتاح 

مختلفة  فلسفية  ومقوالت  طروحات  مع  والتواصل 

حول  املستمر  والتساؤل  األديب  اإلنتاج  قراءة  يف  دوراً 

عامة  األدب  يف  القبيح  متثيل  فيها  تّم  التي  الكيفية 

والرواية عىل وجه الخصوص، وبناًء عىل كل ما تقّدم 

وغري  ومتغرية  مختلفة  وأشكال  بصور  القبيح  يتجىّل 

منطية تقاوم عىل الدوام رؤى الثبات والجمود عىل مّر 

العصور واختالف األمكنة، فالقبيح يعمل دوماً من خالل 

العالقات ويتفاوض باستمرار عىل معاٍن مختلفة متحدياً 

الركود الثقايف(( )63( وبالتايل فإن ما يفرضه هذا التفاوض 

والعالقات  للمعاين  املستمر  والتغرّي  التالعب  وهذا 

والتداخالت يف النهاية يعمل عىل تنّوع متثيل القبيح يف 

رواية )عطارد( ليتجىّل عرب جسد إنساين قبيح، وفعل 

إنساين قبيح تزدوج وتتضاعف متثاّلته وتتناسل بشكل 

رمبا يعكس طبيعة االنسان وجوهر حياته.

1- متثاّلت القبح يف رواية ) عطارد(... قراءة نقدية: 

يحّق لنا يف مستهّل قراءتنا النقدية لتمثاّلت   

القبح  القبيح يف رواية عطارد أن نتساءل: أين يكمن 

هل هو يف الحياة؟  أم أن الرواية بصفتها ناقال للصور 

سطوته  وتبنّي  القبح  هذا  تجّسد  املختلفة  الحياتية 

وتغلغله عىل جميع مفاصل حياتنا اإلنسانية؟ تحاول 

وتنبش  ترصد  أن  الثقافية   / النقدية  القراءة  هذه 

يف  الروايئ  للمعامر  واملكّون  املتكاثر  القبيح  ركام 

هائالً  تاريخاً  امتالكها  تثبت  فالقباحة  عطارد،  رواية 

إىل  نفسها  تسلّم  أنها  ويبدو  الوقت  ذات  يف  ومرعباً 

والنامذج  واألنواع  والحاالت  لألمثلة  املستمّر  الرتاكم 

لكنه  املادي  العامل  عىل  ))يرتكز  فالقبيح  اإلنسانية، 

ومشوهاً  للتكيّف  قابالً  غامضاً  معنوياً  مفهوماً  يظل 

فن  الصفة:  تلك  يّدعي  يشء  أي  يحدد  وهو  برصياً، 

إنه  قبيحة،  فتاة  قبيح،  سلوك  قبيح،  طقس  قبيح، 

دوماً متعلق بيشء ما(()64( لذا نحاول ادراك كنه تلك 

للقباحة  تصنيفنا  عرب  وذلك  متثاّلتها،  وكشف  العالقة 

الجسد  مداري  حول  الدراسة_  موضوع   _ الرواية  يف 

القبيح والفعل القبيح مع ما يرتبط بهام من مشاهد 

قبيحة  وحواس قبيحة ترصد عرب منظور برصي / مريئ 

/مادي يتشّكل ويبّث من خالل عني الرايئ فتعّمق األثر 

النفيس واملعنوي للقباحة اإلنسانية، فالقبح يف الرواية 

ليس مجرد مظهر فني بل نراه يرتاءى ))كفعل لغوي 

يسعى إىل النأي بالكتابة الروائية بعيداً عن التسطيح، 

اإلنسان  يف  النائية  املناطق  يحّفز  فني  لبعد  ويؤّسس 

واملجتمع لتعرية الزيف االجتامعي.... فهو ليس مجرد 

نوعاً  يتضّمن  بل  والحياة،  لألشياء  عجائبي  تشويه 

متثّل  أو  تحيل  بأنها  القارئ  تشعر  التي  املواثيق  من 

حقيقة ما يف الحياة(()65(، فالقبح أصبح مادة تشكيل 

العمل  يُستبعد من  أن  ))وال ميكن  يستغنى  عنها  ال 

العمل  لهذا  إضافية  قوة  كان  ما  كثرياً  أنه  بل  الفني 

لذة  تستثري  جاملية(()66(  متعة  إثارة  يف  مهاّمً  وعامالً 

املتلقي وترفع من سقف تقبّله، إذ يستطيع الروايئ أن 

 / / مشوهة  قبيحة  أشكال وأجساد  يصوغ عمله من 

ممسوخة، وأن يستعني باألفعال القبيحة وما يتمظهر 

متثيلها  يف  يشرتك  قبيحة  ومشاهد  مناظر  من  عنها 

فضال عن القبيح / التشّوه / املسخ / الجرمية / القتل / 

الرذيلة، وتعّد هذه املوجهات القرائية يف رواية عطارد 

يف  تتحّكم  التي  والجذور  واملفردات  ))البؤر  مبثابة 

الرؤيا الداخلية للنص الرسدي بكامله(()67( ومتّرر عربها 

دالالته املختلفة التي تقّوض مقوالت ومبادئ  كانت 

وما زالت مقدسة، ومن متثالت القبح يف رواية عطارد 

ما يأيت: 

بوصفه  الباختيني  الكرنفال  لعل   القبيح:  الجسد   -1

السائدة  الثوابت  بتقويض  غنية  اجتامعية  مامرسة 

عىل  أساساً  القامئة  املؤقتة  الحياتية  املظاهر  أهّم  من 

التالعب الحّر بالجسد البرشي  كام يبني ذلك الناقدان 

)د.ميجان الروييل ود.سعد البازعي( إذ من خالله ميّرر    

بني  للخلط  األفضل  املثال  بصفته  الجسدي  ))القبح 

املتعة والرعب يف اللحظة واملكان(()68(، وميثّل الوجه 

تأثرياً  اإلنساين  للجسد  املكونة  األعضاء  أهّم  البرشي 

الوقت  القباحة وتوحي يف  أو  بالجامل  والتي توصف 

))فالوجه  الكراهية  أو  الطيبة  والرش،  بالخري  ذاته 

غري  الواقع  يف  هو  وجهاً  أحياناً  يعني  القبيح  البرشي 
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جميل فحسب أو " أملس" لكن لو أننا وجدنا وجهاً 

قبيحاً من الناحية اإليجابية، فسوف نجد دامئاً تقريباً 

الرشيرة  اإليحاءات  لبعض  منه  ننفر  الحقيقة  يف  أننا 

أخالقياً التي ينطوي عليها... فالشفاه غليظة وحشية، 

قاسيتان،  جامدتان  والعينان  وفّظ،  منتفخ  والوجه 

ونحن نقول إن مثل هذا الوجه قبيح(()69( وهذا يوحي 

القبيح  بني  العالقة  وطبيعة  لنوع  التقليدي  بالتصّور 

إىل  األقرب  هو  منه  الجسدي  والسيام  فالقبح  والرش، 

الحقيقة، وهو يشري إىل كثري من التصنيفات األخالقية، 

ويسرت  الوجوه  يقنع  الذي  الجامل  من  العكس  عىل 

الدواخل البرشية، ويعود االهتامم بالوجه القبيح إىل 

الربيطانية  ليفربول  يف  وتحديداً  عرش  الثامن  القرن 

القبيح  الوجه  نادي  عليه  أطلق  نادي  تأسيس  تّم  إذ 

الذي يتغلغل بجذوره نحو العصور القدمية وتحديداً 

زمن ارسطو(()70(، وتؤكد عملية قراءة الجسد والسيام 

املامرسات  دور  أهمية  عىل  واألدب  الفن  يف  الوجه 

كيف  وبوضوح  بتالقيها  التي ترشح  والفنية  الجاملية 

اإلسهام  واملجتمع  والحياة  الفن  يف  لألجساد  ميكن 

من  أبعد  إىل  تذهب  إنها  بل  القباحة،  جينالوجيا  يف 

ذلك حينام تقوم بشكل جمعي  بزعزعة أي تعريف 

وحيد للقبيح (()71(، وذلك ألن القباحة كام يرى بعض 

أكرث  وثقافيا  جسديا  ))مفهوما  كونها  تؤكد  املفكرين 

منه جاميل رغم الرتاكب الكبري (()72( بينهام، ونرنو يف 

إشارتها  والتقاط  الجسدية  القباحة  قراءة  املحور  هذا 

ومحاورة  وأنواعها  ومسبّباتها  ونواتجها  ومؤثراتها 

ورصد  وتصنيفها  تجميعها  بعد  اإلشارات  تلك  أثر 

والثقافة  واملجتمع  اإلنسان  ترميم  أو  هدم  يف  دورها 

ما  فغالباً  فيها،  الحاصل  الخراب  مقدار  عن  والتعبري 

تقوم األجساد القبيحة بالكشف عن أو فضح الثقافة 

الشخصيات  عن  تكشف  ماّم  أكرث  وسياقاتها  السائدة 

تؤكّد  وظيفة  القبيح  الجسد  وميتلك  ذاتها(()73(،  بحّد 

وجوده بوصفه حامالً لدور اجتامعي وثقايف وإنساين 

الجسدي  القبح  عىل  دليالً  تعّد  التي  فالوصامت  ما، 

قد تحّول األجساد العادية إىل حوامل استثنائية للمعاين 

االجتامعية يختلف التعامل معها والتعاطي مع ما تقّدمه 

ما بني اإلدانة واالحرتام والتسخيف والتسليع(()74(، ومثال 

ذلك ما تقّدمه رواية عطارد يف هذا املقطع الذي يحيل 

إىل جسد العاهرة / بوصفه جسداً حامال ملعاٍن قبيحة 

وبالذات خصوصية قباحة الوجه متمثاّلً بتشّوه العني 

واضحاً  وجهها  ورأيت  عيّني  ))رفعت  الراوي  فيقول 

إىل  تنظر  حوالء،  اليمنى  عينها  أن  يل  بدا  مرة،  ألول 

تتحرك عينها األخرى..... كان  تتحرك كام  الجانب فال 

عينها  سقطت  الرسعة  وبسبب  مفتعال،  تفعله  ما 

متاماً..  مشّوهة  الحقيقية  عينها  وبدت  الحوالء...... 

وأدركت أن التي سقطت كانت غطاًء صناعياً لعينها... 

وظهرت عينها املعطوبة بال جفن علوي، كانت تنظر 

عىل  طفيفة  تعرجات  أرى  رمادية  واحدة  بعني  إيل 

باتساع وجفنها  ترى، مفتوحة  سطحها، عني عمياء ال 

العلوي ممزق وبال أهداب(()75(. 

فيجّسد ذلك الوصف املفصل للعني املشّوهة   

بصفتها عضو الرؤية وعصب اإلدراك البرصي فضال عن 

قبحها الفيسولوجي قبحاً آخر مرتبطاً مبهنتها وعملها 

يف الدعارة، ويبدو أن مفاهيم القبح والتشّوه والرذيلة 

واالنحطاط األخالقي قد تراكبت وتوازت يف رسم صورة 

الجسد القبيح املتكامل خلقياً وأخالقياً، فاالنحراف مل 

يكن جسدياً فحسب بل يرضب بتشّوهاته يف صميم 

للعني  القبيحة  فالصورة  واألخالقية  النفسية  البنية 

جسدياً تعّد جزءاً من منظومة القبح األخالقي املشّوه 

للجسد والروح عىل حٍد سواء، فالوجه ))يحمل طبقات 

املامرسات  ركّزت كل  ولهذا  الثقافية(()76(،  املعاين  من 

الحقب  امتداد  عىل  والفنية  الثقافية  والفعاليات 

والفرتات التاريخية عىل الوجه المتالكه موقعاً رمزياً.. 

فقد توحي تلك الوجوه القبيحة / املشّوهة املمسوخة 

مبالمح عرقية كاذبة تتصف بخصائص قبيحة... وعىل 

وأكدت  واملالمح  األوصاف  تلك  عززّت  فقد  يبدو  ما 

وتُقدم  مهينة(()77(،  اجتامعية  وتوصيفات  تنميطات 

رواية عطارد بعداً آخر للوجه القبيح / وجهاً ممسوخ 

بواسطة  املميزة  البرشية  للمالمح  ومفتقرا  الحواس 

والحواّس  املالمح  لتلك  التدريجي  والغياب  االختفاء 

وما يتبعه من بطالن لعملها ووظيفتها كالعني واألذن 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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الوجه  ))غياب  ثيمة  ألن  والحواجب  واألنف  والفم 
تعقيدا(()78(   القباحة  مظاهر  أشّد  من  واحدا  أصبح 

األمل،  وضياع  والعذاب  والخراب  للفقدان  وترميزاً 

وبالتايل يحيل غياب مالمح الوجوه ومسخها وفقدان 

حواّسها يف رواية عطارد إىل السقوط الكيل يف هاوية 

وإىل  الالمكان  إىل  أو  الضياع  إىل  يؤدي  الذي  القبيح 

حالة الغياب املستمر بعيداً عن أي حضور ملموس،، 

وأول مسخ وغياب يطالعنا للحواس وملالمح الوجه يف 

الرواية هو اختفاء العيون وما يتبعه من فقدان لحاسة 

البرص ووظائفها وفقدان كيل للرؤية، إذ يبّني املقطع 

ومسخ  الحواس  وفقدان  املالمح  غياب  التايل  الروايئ 

وشك  عىل  زهرة  عينا  ))كانت  فيقول  البرشي  الوجه 

جفناها  صار  بالكامل،  أهدابها  وسقطت  االنغالق، 

العلويان مرتخيني، ال تستطيع رفعهام، مل تتمّكن من 

فتح عينيها عىل اتساعهام اليوم. وضعت سبابتها عىل 

املرآة، تتحسس انفها وعينيها...... الحظ إنسال أهدابها 

الساقطة عىل الوسادة، حملها وحدق يف عينيها، والحظ 

ستصاب  ببطء.  لاللتحام  استعداداً  ترتخي  األجفان 

التأم جفناها  بالعمى يدرك إنسال ذلك متاماً...  زهرة 

ببطء أمام عينيه، ضاق مجال رؤيتها رويداً رويداً خالل 

فيام  حكمة  هناك  أن  نفسه  إنسال  أقنع  ساعتني.... 

يحدث لزهرة، هذا ليس عذاباً كام كان يظن،.. وصل 

))الرتابط  فهذا  يحدث(()79(  عاّم  عزلة  يقني،هذه  إىل 

الرؤية  بني  قديم  ترابط  من  بدوره  مستمد  املشّوه 

واملعرفة.... تاريخياً كان البرص ذا مرتبة عليا عىل ُسلم 

تراتبية الحواس يف الثقافة الغربية، ففي اليونان القدمية 

هرياقليطس " العني شاهدة أكرث مصداقية من األذن " 

وادعى ارسطو أن البرص أقرب ما يكون للعقل بفضل 

عنه(()80(، وهناك  الناجمة  للمعرفة  النسبية  الالمادية 

وغري  تالعب غري صحي  أنها  القباحة عىل  يعرّف  من 

الروايئ  من  محاولة  بالجسد(()81( وحواّسه يف  طبيعي 

عمق  مدى  الستبصار  ودعوته  املتلقي  نظر  لجذب 

وإشارة  الرواية،  لشخوص  والنفيس  الروحي  الخراب 

الستبداد القبح، ويف مقطع آخر ميعن الراوي يف مسخ 

وجهها  مالمح  وتغييب  زهرة  الصغرية  الطفلة  حواس 

فيقول ))كانت قد غرقت يف بكاء مرير، عندما أضاء 

نور الغرفة، ثم عاد إىل الرسير ليجد أن جلد وجهها قد 

امتّد ليغطي شفتيها.... رأى جلد زهرة ميتّد عىل جانبي 

الفم ويغطيه من الطرفني، ميتّد فيغلق الشفتني ويسد 

الفم،......... مل يكن الجلد ميتّد فوق الشفتني كام ظن، 

واملسافة  يلتحم  الفم  كان  يلتئم.......  اللحم  كان  بل 

املفتوحة من الفم تتقلص، بدا إلنسال أن الفم سيغلق 

داخل  يتجّول  إنسال  بالكامل خالل ساعات....... ظل 

وفحص  زهرة....  يحمل  وهو  اليوم  طوال  املستشفى 

وجهها عرشة أطباء عىل األقل. كلهم صامتون، كلهم ال 

التأثّر، ظّن إنسال أن ما يحدث  يظهر عىل وجوههم 

طبيعي، فكر، إذا ما كان ما يحدث حولنا هذه األيام 

طبيعياً، فام يحدث لزهرة طبيعي أيضا،..... ويف الصباح 

رأى أن فمها قد أغلق متاماً، راحت الفتحة الصغرية يف 

املنتصف، راحت الشفتان إىل األبد، ومع نور الشمس 

اآلن  الفم  أنفها،  من  خرج  متوء، صوت  زهرة  أخذت 

وغيابها  الحواس  مسخ  فعملية  يكن....(()82(،  مل  كأن 

الربيء لطفلة  الوجه اإلنساين  وتشّويه منظر  تدريجياً 

ال يعدو أن يكون داللة عىل كم التوتّر الحاصل وتأثريه 

توحي  التهكمية  املالمح  وهذه  اإلنسان،  يف  القبيح 

والسيايس  والثقايف  االجتامعي  السياق  وتغري  بتبّدل 

بأطر  وأطّرها  اإلنسان  الفظّة عىل  بظالله  ألقى  الذي 

وتعابري ومالمح مغيبة ومشوهة ومرعبة وفاقدة لروح 

عملية  عليه  تدّل  ما  ريب  وال  الحي،  ونسغها  الحياة 

صمت  الرهيب/  بالصمت  واقرتانها  الحواس  مسخ 

بال  صامتون  فالجميع  والتشويه،  املسخ  تجاه  األطباء 

حياة حيال ما يحدث، يضيف  الراوي  إمعاناً  منه  يف  

تقبيح  الوجه  اإلنساين  فيقول  ))فانزاحت البطانية  

واكتملت  مالمحها.....  غياب  وظهر  زهرة  وجه  عن  

عزلة زهرة، أغلقت حواسها بالكامل(()83(.

جديدة  معطيات  الروايئ  النص  ويقدم   

القنص والقتل  تخدم مقولة تقبيح الجسد، إذ ساهم 

الوجه،  والسيام  الجسد  تشويه  يف  دوراً  العشوايئ 

فالجثث مجهولة الهوية واملشّوهة / القبيحة من وقع 

ويقول  واملزابل،  وامليادين  الشوارع  منترشة يف  املوت 
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الراوي يف هذا املقام ))هذا رجل مات واألىس يغمره.... 

رأس  ذو  معامل، جثامن  وبال  بال هوية  واألكرث جثامن 

وأنف  باللحم،  مخلوطة  عظام جمجمة  بقايا  مفتت، 

تظهران،  تكادان  ال  وعينان  كثرياً،  العينني  عن  بعيد 

لوال صفاء البياض مقارنة مبا حوله من اللحم والدم، 

أحزن  ما  المعاً......  العني  كرة  عىل  ينزلق  الدم  كان 

الرتاب،  مألها  التي  الرأس  فروة  كثرياً  الكالب  رجل 

الرجل  مات  معاناة.....  دليل  الكالب هذا  رجل  عند 

ولن  مفقود  هذا  شعره،  فتلوث  جثته  وسحلت 

املقطع  هذا  يف  فالقباحة  أبداً(()84(  أهله  عليه  يعرث 

متعاظمة وذلك لتداخل دالالت جديدة خدمت مقولة 

ومفتت  مهروس  فالجسد  أثرها  من  وعمقت  القبيح 

والسيام الوجه والرأس، والشعر معفر بالرتاب، والجثة 

مجهولة مغيبة مفقودة بال هوية، قبحتها املعاناة اثناء 

كالبه  مع  باملزابل  يجول  رجل  وجدها  وبعده  املوت 

ليجمع الجثامني الوحيدة املفقودة واملجهولة ويواريها 

الجسد  تقبيح  يف  امعان  فأي  كالبه،  مبعية  الرتاب 

النقاد يف  أحد  ينوه  بعد هذا، وكام  اإلنسانية  والروح 

والقدرة  الفنية  ))الرباعة  تلك  هو  يثرينا  ما  إن  قوله 

التخييلية يف تصوير موضوع كئيب – وهو املوت(()85(، 

فمن خالل تصوير موضوعة املوت يلتقي القبيح مع 

القبيح إىل  الجليل يف عالقة مميزة تبني كيف يتحول 

موضوع مهيب وجليل كاملوت، فالقباحة هنا مضاعفة 

املتجددة سواء  تنويعاتها  فللقباحة  ومضللة ومتغرية، 

عىل مستوى الجسد وما يطرأ عليه من تغيريات وما 

يوازيها عىل مستوى الفعل اإلنساين وما يدور يف فلكه 

من معطيات قبيحة، ويف إطار رصدنا لتمثالت الجسد 

القبيح عىل مستوى الخطاب الروايئ  تبني لنا أن املوت 

املخلوقات  اإلنساين وكل  الجسد  يصيب  فعالً  بوصفه 

رواية  ويف  وتشويهه،  الجسد  تقبيح  إىل  يؤدي  الحية 

املوىت(  )ثالجات  يف  جلياً  األثر  هذا  ينعكس  عطارد 

املنترشة يف املشارح واملستشفيات ويف الجثث امللقاة 

يف الشوارع، وذلك لتعيني منطق القبح املتفيش فيصف 

الراوي مناظر الجثامني بقوله ))دخل وأخذ يدور بني 

املكان، نظر يف  الجثث املكومة عىل أرسة معدنية يف 

شوهت  عديدة  جروح  األرض،  عىل  املمدين  وجوه 

الجثث  بعض  والوجه،  واألطراف  الصدر  يف  الجثامني، 

عارية... عريهم يدل عىل االستسالم، والباقون مبالبسهم 

عىل  التعبريات  وتنوعت  ومحروقة،،  وممزقة  مدماة 

فاملالمح  واندهاش(()86(،  وفزع  خوف  بني  الوجوه 

من  تعد  الوجوه  وتعبريات  املمزقة  واألجساد  الغائبة 

أوضح متثالت الجسد القبيح الذي متت مامرسة تقبيحه 

أو  مرعبة   / مشوهة  هامدة  جثة  مجرد  إىل  ليتحول 

بقايا رائحة نتنة تتبعها كالب الشوارع، فالجسد القبيح 

يعد هنا موضوعاً قبيحاً اكتسب قيمة سلبية تنوء باألمل 

يف  وإمعاناً  النفس،  يف  واللوعة  الضيق  وتبث  والرضر 

كافة  زواياها  وإلمتام  الجسدي  القبح  صورة  تقريب 

يقدم لنا الراوي قبحا وتشوهاً يف الوجه )رجل الزبالة( 

وتحديد  تعريف  من  املهنة  تضفيه  ما  مالحظة  مع 

فيقول  القبيح  دالالت  من  يضاعف  بشكل  لإلنسان 

يف هذا املقطع ))تقلبت مصائر كثرية عىل ظهر رجل 

بانزالق  أصيب  عاماً....  ثالثني  منذ  عينه  فقد  الزبالة، 

عندما  طويلة  مدة  األرض  عىل  راقداً  أبقاه  غرضويف 

بالزبالة  البالستيك  ولصلة  البالستيك،  مصنع  يف  عمل 

استطاع ترك املصنع والذهاب إىل معمل زبالة، هكذا 

وتصنيفها  الزبالة  فرز  يتم  حيث  معمل  يسميه  كان 

يتطلب  وبقايا عضوية وعمل ال  بالستيك، وورق’  إىل 

ملن  أهمية  فال  مهرتئة،  ومالبس  واحدة،  عني  سوى 

التي  العديدة  األكوام  يف  هناك  الزبالة  فرز  يف  يعمل 

كثرياً،  طعاماً  الزبالة  رجل  وجد  يومياً  تصله  كانت 

بحق، جسداً  ثوراً  كان  تناوله...  من  يأنف  كان  وقتها 

العديدة  املعارك  جراء  من  مشوهاً  ووجهاً  ضخامً 

وعني بيضاء(()87( فالتشوه الجسدي يف الوجه وفقدان 

العني يوازي عمله يف الزبالة والقذارة، فهنا يتضاعف 

القبح الجسدي ويرتاكب من طبقات عدة تتنوع بني 

القبح الجسدي والعمل يف فرز الزبالة واالضطرار إىل 

جسده  تقبيح  يف  الفعال  دوره  ولإلنسان  أيضاً،  أكلها 

وأجساد اآلخرين، فرجل الزبالة يواصل بجسده القبيح 

يعملن  الاليت  الفتيات  أجساد  وتقبيح  انتهاك  عملية 

القبيح عىل  الناتج  التايل  الروايئ  املشهد  فيظهر  معه، 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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الجسد الصغري فيقول ))وظهر الجسد املحطم بجروح 

وشفة  وحمر  زرق  وعالمات  دامية،  تزال  ما  عديدة 

حمراء  بقعة  محلها  حلت  مفقودة،  وحلمة  ممزقة 

يختلط  األذن  حول  متجمع  ودم  الدامي،  اللحم  من 

والخراء  واملني  الدم  وفوىض  فوقه  ويتجلط  بالشعر 

األرضية وبقية جسدها(()88(،  لتطلخ  بقعة ضخمة  يف 

وتشري صور القبح وأشكاله املرعبة واملفزعة واملقززة 

والساخرة بعبثيتها إىل عمق النزعة الحيوانية لإلنسان 

يف  صادمة  تأثريات  إحداث  بهدف  وحامقته  وقسوته 
 )89()) التقليدية  الجاملية  قيمه  وكرس  املتلقي  ذائقة 

فضال عن رسم معاٍن وصور جديدة لعرض الواقع الفّج 

أساتذة  أحد  يقول  وكام  وخرابه.  عقمه  إىل  واإلشارة 

الرواية الغرائبية )هاورد لو فكرافت( إن ))الحياة أمر 

التامعات  تظهر  نعرفه،  ما  وراء  الخلفية،  ويف  فظيع، 
فظاظة(()90(   أكرث  نظرنا  يف  تجعلها  حقيقية  شيطانية 

فالجسد القبيح هنا يعد نتيجة طبيعية لسيادة الرش 

واالختالل والفوىض وسوداوية الواقع اإلنساين. 

بالقباحة  يرتبط  وما  القبيحة:  واألزياء  األقنعة   -2

رواية  تثريه  ما  تنويعاتها  لسلسلة  وينضم  الجسدية 

خالل  من  ونفيس  وثقايف  اجتامعي  توتر  من  عطارد 

املتصل  اليومي   / الحيايت  القبح  متثيل  يف  اتكائها 

القبيح عىل تقانة )األقنعة واألزياء(  بالجسد اإلنساين 

وأشكالها وألوانها مبا تبثه من دالالت وإشارات تتوسل 

اإلمعان يف هيكلة القبح  وعىل مختلف املستويات، إذ 

عد الفنانون والنقاد هذه األقنعة وأغطية الرؤوس وما 

استخدمت  ألوان ونقوش مبثابة عالمات  تتضمنه من 

الذين  الناس  أولئك  تعزل  أو  تدين  يك  فذة  برباعة 

يحتقرهم املجتمع ويبغض وجوههم... وبالكاد غطت 

العديدة  والنفسية  الجسدية  االحتياجات  األقنعة 

األذيات  فضالً عن كونها صممت يك تحجب وتغطي 

يؤدي  الروايئ  املشهد  هذا  يف  فالقناع  الجسدية(()91(، 

الخارج  أخطار  من  وحاميته  الجسد  إخفاء  وظيفة 

القبيح، السيام أثناء مروره يف مكان يجسد سرتاتيجياً 

متمثالً  وأشياء  برش  من  تفاصيله  بكل  قبيحاً  مكاناً 

ببطن الكوبري فيقول ))إذا كنت تحمل قناعاً فضعه 

مل  وإذ  جرائد،  بورق  أو  بشال  غطه  أو  وجهك،  عىل 

عىل  لتضعه  الورق  من  كيساً  فهاك  هذا  كل  تحمل 

رأسك، كل هذا لحاميتك أنت...... أخرجت قناعي من 

لعبور  اآلن  جاهز  انا  وجهي،  عىل  ووضعته  الحقيبة 

من  ألتأكد  تلقائياً،  وجهي  إىل  يدي  رفعت  البطن.... 

ثبات القناع يف مكانه، اآلن أنا آمن متاماً(()92(، فبطن 

الكوبري ميثل صورة توحي بالقباحة، إذ تجاوز وظيفته 

الشخوص  فيه  تعيش  وفضاء  للعبور  كمكان  األساس 

بني بني، وانزاح عنها لتقديم دالالت اجتامعية وثقافية 

بكل  القباحة  عفن  منها  تفوح  ونفسية  وجسدية 

وقباحته  املكان  مع  تواءمت  القناع  وتقنية  تجلياتها، 

إذ ))ال مفر من بطن الكوبري، ال يتحرك من بال أوراق 

كوبري  بطن  عرب  إالّ هكذا  القاهرة  بني شطري  مثيل 

وممتلكاته  ماله  املار  يفقد  فقد  مخاطرين،  أكتوبر، 

وقد يفقد حياته......البطن مل يعد ممراً فقط كام كان، 

يكتنف  ظالم  كثرية....  أشياء  لبيع  منفذ  اآلن  هو  بل 

املكان ال يظهر أمامي أي يشء، ومن خلفي الشاب... 

يبدون كحراس حقيقيني  يتأملونني  ومن حوله رفاقه 

القبيحة  فالداللة  القصرية(()93(،  وسيوفهم  بعصيهم 

اللذة  وطالبي  باللصوص  واملتمثلة  املكان  ملحتويات 

وظيفة  من  ضاعفت  اختالفها  عىل  واألسلحة  والظالم 

الحامية  وظيفة  هنا  مارس  الذي  القناع،  وفاعلية 

أخرى  لدالالت  والهروب،كام يؤرش  والخداع  والتخّفي 

قبيحة تؤطر وتكمل األفعال القبيحة لإلنسان يف زمان 

ومكان معني / القاهرة 2025، إذ يقول الراوي مشرياً 

لتلك الدالالت للقناع ))كل الوجوه مغطاة بأقنعة من 

قليلون  أو طرف حجاب،  بأكياس من ورق  أو  قامش 

يضعون أقنعة خاصة مثلام أفعل، هؤالء مميزون وكأن 

أقنعتهم ال تُخفي هوياتهم، ال نفع يف ارتداء قناع واحد 

بوجهه  القناع  الواحد  سيستبدل  الوقت  طوال  مميز 

ارتداء  أصبح  متى  منذ  هويته...  من  جزءاً  ويصبح 

تتحّور  املقطع  هذا  ففي  عادياً؟(()94(،  فعالً  األقنعة 

الثبات  إىل  والتخفي  الحامية  وتتغري من  القناع  داللة 

واالستمرارية يف ارتدائه فيعمل عىل خلق هوية جديدة 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

69

ويتساءل  املعاش  القبح  فضاء  مع  تتامىش  لصاحبه 

عن مدى صحة ارتداء األقنعة املتواصل فيقول  ))أم 

ألننا منيش يف بطن الكوبري(()95( كإشارة يبثها الراوي 

للتدليل عىل عقم األحداث وانقالبها، فحياتهم معتمة 

الكوبري،  بطن  أو  املظلم  النفق  كهذا  قبيحة  مقفرة 

وارتداء القناع يعلّل ملواجهة الخوف املتفيش، فالعامل 

تعمق  الخوف  ومشاعر  ومخيف  قبيح  حوله  من 

))ألن  نفسه  السياق  يف  أيضاً  فيقول  القبح،  داللة 

معتاداً  شيئاً  القناع  وزن  أصبح  القناع؟....  ترفع 

وعاد  باالطمئنان  إحسايس  فزال  رفعته  وجهي،  عىل 

بآخر حامية  القناع متشبثاً  أترك  الخوف ليحتلّني، مل 

يل هناك(()96(، وتأخذ األقنعة داللة أخرى مغايرة بيد 

أنها تخدم وتعّمق من بؤرة القباحة املنترشة،إذ يصبح 

القناع وبفعل استمرارية ارتدائه هو الوجه الحقيقي 

وينىس الشخص وجهه األصيل ليعيش كشخص مزيف 

والخداع  التزييف  فعل  فيتعاىل  مزيفاً  دوراً  ويؤدي 

الراوي  فيقول  نهائيته  وال  التقّنع  زمن  تطاول  بفعل 

القبيحة للقناع ))ستمر عيل  الداللة  لإلشارة إىل هذه 

أيام طويلة مرتدياً القناع، سأستبدله بوجهي وسأنىس 

أن يل وجهاً من لحم ودم..... سأطفئ النور وسأميش 

يف الظالم متجهاً إىل فرايش الصغري مقنعاً، ولن أخلعه 

إال تحت الغطاء.... سأفعل ذلك شهوراً طويلة وسيبلغ 

الجنون يب أقىص حدوده فأنام ستة أسابيع مّقنعاً..... 

مع مرور الوقت ادركت إين ال أستبدل القناع بوجهي 

بيني  البداية، لكنني كنت أضع حاجزاً  كام ظننت يف 

وبني من حويل...... سأنىس متاماً كل الدالالت املصاحبة 

لألقنعة الضاحكة والباسمة والغاضبة، وسأنىس الوجوه 

باألجساد  ألربطها  وهمية  وجوهاً  وسأخلق  األصلية، 

تأتيني  حينام  األمر  وسيتطور  حويل،  تعيش  التي 

فقط  قط،  وجوههم  أَر  مل  القناصني  من  مجموعة 

أقنعة وشخصيات مستعارة، سأجهل متاماً شخصياتهم 

تفاصيل شخصياتهم  إالّ  بذهني  يعلق  ولن  الحقيقية 

املستعارة وسأصل إىل الحرية الكاملة حينام أرى أقنعة 

فتحات  وال  شفاه  وال  آذان  وال  أنوف  ال  مالمح،  بال 

سلبية  إشارات  والقناع  التقّنع  يشري  إذ  لألعني..(()97(، 

تصب جميعها للداللة عىل مستقبل مبهم قبيح وبال 

تفاصيل ومالمح  تذكر، وتختلف داللة األقنعة القبيحة 

مطاطية  أقنعة  فهناك  ومادته،  القناع  نوع  باختالف 

تدل عىل وجوه ممثلني كوميديني، وأقنعة مصنوعة من 

أكياس سود مخصصة أصال للنفايات واألوساخ، وأخرى 

الصورة  تقريب  وعند  الجرائد،  ورق  من  مصنوعة 

ومقارنة دالالت األقنعة املختلفة يتضح أن القناع بحد 

القباحة  عليه داللة  تراكبت  وإمنا  قبيحاً  يكن  ذاته مل 

الراوي  القناع، ويبني  بسبب قباحة حامله أي مرتدي 

منظاري،  عرب  اليوم  أتابع حصيلة  ))كنت  بقوله  ذلك 

عندما ظهرت مجموعة من تسعة أشخاص أو عرشة، 

كانوا يرتدون أقنعة مطاطية لشخصيات ال أعرفها، وإن 

ميّزت تقليداً فاشالً لوجه سمري غانم بني أقنعتهم. وبدا 

واألعني  املقوسة  والحواجب  الواسعة  االبتسامات  من 

األقنعة متثل وجوه ممثلني  إن كل  املتسعة  املفتوحة 

كوميديني. كان الواحد منهم ينحني عىل األرض ليمّد 

ساعة  أو  خاتم  عن  باحثاً  جثة  أقرب  كف  عند  يده 

أموال  عن  يفتش  املالبس  نحو  ميدها  ثم  فينتزعها، 

فيأخذها، وإىل األعناق واألذان باحثاً عن حيل فيرسقها، 

ثم يرمي كل ما يجده يف كيس ميسكه بيرساه، كل هذا 

كان يتم برسعة وتعجل، ومل يبدو أنهم كانوا خائفني 

يجردوا  يك  متعجلني  كانوا  بل  غريها،  أو  الرشطة  من 

أكرب عدد ممكن من الجثث يف أقرص وقت. أىت بعدهم 

مجموعة أكرب، يرتدي كل واحد منهم كيس زبالة أسود 

عىل رأسه، يحجب رقبته ووجهه وشعره بالكامل، وال 

من  متزيقهام  تم  فتحتني  عرب  العينان  إال  منهم  يظهر 

مع  بوجههم  تلتصق  األكياس  رأيت  انتظام،  أي  دون 

كل شهيق، وتنتفخ مع كل زفري، هؤالء بحثوا يف جيوب 

القتىل وحقائبهم وأخذوا األوراق والهويات والتلفونات 

واألحذية  والحقائب  الرخيصة  والخواتم  والساعات 

واألحزمة، وكل ما تركت املجموعة األوىل، هؤالء رحلوا 

سوى  يرتكوا  ومل  بالغة  برسعة  القتىل  فتشوا  بعدما 

املالبس. ثم أىت بعدهم مجموعة صغرية من املراهقني، 

جداً،  نحيلني  الصدور،  أكرث.....عراة  ال  خمسة  كانوا 

تلمع برشتهم يف النور الشحيح ال أعلم بسبب العرق 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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أم بسبب زيت يضعونه عىل أجسادهم، ندوب عديدة 

وأذرعهم،  العارية  وبطونهم  صدورهم  عىل  ظهرت 

ومل  واملجالت،  الجرائد  بورق  رؤوسهم  غطوا  هؤالء 

العينني. قال  يفتحوا سوى فتحة واحدة مكان إحدى 

حينها  الرصاصري،  يسّمونهم  الناس  إن  الزمالء  احد  يل 

بالدبابري.  لنا  الناس  تسمية  عن  وردين  ما  تذكرت 

القتىل واحداً  أكرث سفالة فخلعوا مالبس  كانوا  هؤالء 

جثامني  يتفحصون  وأخذوا  شيئاً،  يرتكوا  مل  اآلخر،  تلو 

ويقرصون  الذراع  يرفعون  األرض  عىل  امللقاة  النساء 

السابق  املقطع  يف  األقنعة  متتح  إذ  األفخاذ....(()98( 

املجاميع  وأجساد  وأشكال  هيئة  من  القباحة  دالالت 

القبيح  واالنتهاك  الرسقة  فعل  متارس  التي  املتواجدة 

فاملجاميع  وحقوقهم،  وممتلكاتهم  األجساد  لحرمات 

إمنا  القبيحة والرهيبة  أفعالهم  القبيحة عىل  اختالف 

القيم  وانفالت  والفقر  والجوع  العوز  حالة  إىل  يُشري 

واملبادئ،السيام املجموعة األخرية حيث يحاول الراوي 

إىل  إحالة  يف  واملايض  الحارض  بني  الوصل  روايته  يف 

زمن املجاعة أو الشدة املستنرصية التي رضبت مرص 

فصل  يف  الروايئ  أوردها  التي  455هـ  الفرتة  تلك  يف 

إذ  الخزرجي(،  ومعنون ب)صخر  التاريخ  بهذا  مؤرخ 

األمئة  بأخبار  الحنفا  )إتعاظ  كتاب  املقريزي يف  يقول 

الفاطميني الخلفا( ))واشتد الغالء مبرص وقلة األقوات 

يف األعامل وعظم الفساد وكرث الجوع  حتى أكل الناس 

من  يخطفون  الطرقات  يف  ووقفوا  وامليتات  الجيف 

وكأن  فيبدو  عليه..(()99(،  ما  فيسلبونه  الناس  من  مير 

بأفعاله  وصل  حتى  واستمر  تطاول  قد  املجاعة  زمن 

إشارة  عام 2025 يف  أي  بعده  وما  الحارض  الزمن  إىل 

الوجوم  فيه   اإلنسان  يخيم عىل  إىل مستقبل مشابه 

والجوع والفقر والقبح واملوت.

القبيح  الجسد  فضاء  ويتناسل  القبيحة:  األصوات   -3

بصفتها  األصوات  حيثيات  ليفكك  الرواية  يف  رسدياً 

لغة ثانية تعّد امتداداً للغة الجسد البرشي واألجساد 

إذ  األحياء،  جميع  يف  مشرتكة  حاسة  بوصفها  األخرى 

يف  ترتاوح  مختلفة  أصواتاً  اإلنساين  الجسد  يصدر 

واستهجانها  استحسانها  يف  ونختلف  ونرباتها  مدياتها 

وتأويلها، كام ترتاوح يف خفوتها ووضوحها ويف معانيها 

يف  سلطة  ميتلك  القبيح  أن  ومبا  وحضورها،  ودالالتها 

فالصوت  ُعطارد،  رواية  يف  الرسدي  املتّخيل  تشكيل 

ثنايا  يف  ومخلفاته  رعبه ورضاوته  بكل  يحرض  القبيح 

األمكنة  هندسة  يف  دوراً  مارس  حيث  الرسدي  املنت 

القبيحة والتحم مع الرعب والقتل والوحشية الجامثة 

تفاصيل  الراوي  ويوّضح  اإلنسانية،  النفس  داخل 

القبيح بقوله ))سمعنا موجات من موسيقى  الصوت 

وصياح  برشي  رصاخ  من  خليطا  ايقاعية،  الكرتونية 

وصوت  خنزير،  صوت  سمعت  أين  ظننت  حيوانات، 

موسيقية  جمل  هذا  كل  يقطع  متأملاً،  يعوي  كلب 

قصرية جداً، وأصوات طبول اليكرتونية كلها ذات طابع 

ونحن  يقرتب  املوسيقى  مصدر  كان  صلب،  معدين 

نسري،...ثم وصلنا إىل أقرب نقطة من املصدر فسمعت 

صوناً يتسلل من بني النغامت ويهمس ماء عطشان.... 

ورصاخ  املوت  حرشجات  يكون  أن  ميكن  ما  سمعت 

أعلم  وال  كثرياً،  متشابهان  الصوتني  أن  ويبدو  الجامع 

كيف علمت أن هذه رصخات املوت (()100(،  فاألذن 

لتقبّل  مركزاً  أصبحت  السمع  وحاسة  وسيط  بوصفها 

ويالحظ   )101()) الكامل  وعدم  القباحة  وسامع  ونقل 

أثناء تشكيله ملعامر الرسد يتعمد ربط  الروايئ يف  أن 

والقتل  األشالء والرضب  تقطيع  القبيحة مع  األصوات 

املرعبة،فيقول  والهمجية  الوحشية  األفعال  وكل 

))سألت القديس عن املوسيقى فقال: "هذه موسيقى 

عمره.... من  األربعني  يف  ملوسيقي  جديدة  الكرتونية 

وهو  اسمه مميز جداً  أبادير،  أنك سمعت عنه،  البد 

لكنه مع ذلك  يعمل منذ أكرث من خمسة عرش عاماً 

أصوات  هذه  معني،  بنمط  يلتزم  وال  موسيقاه  يجدد 

حيوانات تقتل.... صمت القديس وتعجبت كثرياً حينام 

" سجل  القديس  تابع  للتو،  به  أفكر  كنت  مبا  أخربين 

الشارع  يف  األخرية  أنفاسه  يلفظ  حامر  صوت  أبادير 

بعدما صدمته سيارة، وكعادته خلط صوته باملوسيقى، 

وهي  خنازير  أصوات  يسجل  أن  املرة  هذه  قرر  ثم 

خنازير  مزرعة  وجود  الرشطة  كشفت  تقتل،...." 

ضخمة يف املرج يف شامل القاهرة، وخافوا من انتشار 
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انفلونزا الخنازير مرة أخرى فأعدموا الخنازير يف يوم 

واحد.. أجربوهم عىل رضب جامجمها مبواسري حديد 

حتى املوت يف ذلك اليوم سجل ابادير عدة ساعات من 

رصاخ الخنازير وهي تقتل هذه القطعة ممتعة حقاً.... 

الخنازير ترصخ وهي  أصوات  إنه سجل  أبادير  يقول 

املزرعة  يف  العاملني  أصوات  التقط  ثم  بعنف  ترضب 

وهم يبكون وسط رصاخها كانوا يرضبونها ويبكون...

ثم توقف العاملون عن البكاء واستسلموا متاماً لنشوة 

القتل ثم شيئاً فشيئاً أخذوا يرصخون من شدة النشوة 

إذ  قذرة(()102(،  وكلامت  بألفاظ  الخنازير  ويشتمون 

والنشوة  القتل  من  القبيح  الفعل  ويتوازى  يرتاكب 

واملتعة مع الصوت القبيح، واختلطت صفات األصوات 

والخشونة  النشاز  بني  الحدود  دائرة طمست  يف  هنا 

من خاللها  فاستحوذت  واملتعة  والوحشية  والفظاظة 

القباحة لتغدو ملمحاً أساسياً يف فلسفة الجامل التي 

اعتنقنها وعرّبت عن رؤاها الحركة املستقبلية يف القرن 

كان  إن  )مارتيني(  اإليطايل  الشاعر  متّنى  العرشين،إذ 

األصوات  كل  قبيحة  بطريقة  يستخدم  أن  بإمكانه 

الهمجية وكل الرصخات املعربة عن الحياة العنيفة، يك 

يغتال الوقار حيثام وجد(()103(، كام تتجسد القباحة يف 

الراوي  عطارد(  )أحمد  وعي  يصدرها  قبيحة  أصوات 

مصدرها  أن  ويبدو  الرواية  يف  الرئيسة  والشخصية 

بالعنف والرذيلة والدموية  الفج امليلء  القبيح  واقعه 

القبيح  الفعل  يدعمها  القبيحة  فالتصورات  والجحيم، 

البعيدة  األصوات  ))وأسمع  فيقول  القبيح  والصوت 

شباك  مرصاعي  انغالق  صوت  جداً،  واضحة  تأتيني 

مبنى يطل عىل الكورنيش يف القاهرة الغربية، وصوت 

العصافري وقد تجمعت عىل أغصان شجرة هائلة قرب 

حديقة الحيوان تزقزق جميعها يف هسترييا ال حدود 

لها، وصوت شجار يف شارع من شوارع أمبابة،عرشون 

الحقيقي  الشجار  قبل  ما  يف  أيديهم  تتشابك  شخصاً 

حيث تسكت األصوات وتنقطع الشتائم وتظهر األسلحة 

والحجارة  الطوب  واملراهقني  األطفال  ويرمي  البيض 

عىل املتشاجرين ثم سمعت أصوات الخراطيش تنطلق 

من املقاريط واملسدسات محلية الصنع، وصوت حداد 

مقاريط  يخرج  وهو  قريب  شارع  يف  غاضباً  يرصخ 

وليمد  جوال  يف  ليضعها  البارحة  صنعها  من  انتهى 

أبواق  املعركة،وأصوات  يف  املشتبكني  من  فريقاً  بها 

القاهرة  يف  التحرير  ميدان  يف  تدور  التي  السيارات 

ال  الجحيم...خليط  دائرة  من  الخروج  الرشقية،تحاول 

ينقطع من الكالم واألصوات اآلدمية(()104( واملالحظ أن 

املشوش  وتلتقط رغم وعيه  ترصد  أحمد عطارد  أذن 

خليطا من األصوات القبيحة /أصوات عصافري خائفة /

أصوات شجار وعراك ميشهد الساحة اليومية للشارع 

املرصي / أصوات طلقات وخراطيش / أصوات أبواق 

الحياة،  الجحيم، جحيم  من  االنفالت  تحاول  سيارات 

فاألصوات القبيحة تتسم بهذا امليسم نتيجة لتموضعها 

القبيح  تعّزز رسالة  بذلك  القبيح وهي  املشهد  داخل 

البؤس  لحظة   )105()) الراهنة  للحظة  صالحة  بجعلها 

تحديداً  اللحظة  تلك  عند  إذ  األمل،  وانعدام  واليأس 

تنقلب كل األصوات علنياً إىل قبيحة وتدخل يف دائرة 

عطارد  أحمد  وعي  يصورها  كام  األقل  عىل  القبيح 

املشوش بالذات.

يف  مهامً  دوراً  الضجة  موتيف  ويلعب   

ففي  عطارد،  رواية  يف  القبيح  الصوت  منظر  تشكيل 

محدثة  معاً  األصوات  تحتشد  السابق  الروايئ  املقطع 

القبح  من  ومعاشة  ومسموعة  مرئية  صورة  ومكونة 

اليومي الذي يبنى من أصوات شتائم وشجار ومقاريط 

بخوف  أصواتها  تطلق  متجمعة  ومسدسات وعصافري 

إىل  رمزية  إشارة  يف  املألوف  من  العكس  عىل  وتوتر 

))االختالط  اليومي ألن  الجحيم  وأزلية  الدائر  العنف 

تفسري  وهو  ضجيجاً  يعد  قد  لألصوات  السمعي 

خاصة  القبيحة  األصوات  لوصف  دامئاً  يستعمل 

العام  الفضائني  بني  الحدود  عىل  الضجيج  تعاىل  إن 

والخاص(()106(، فالضجيج واألصوات القبيحة مصدرها 

التوتر والعنف الحاصل عىل كافة املستويات.

4- الفعل اإلنساين القبيح /

أ- الجرمية: تجلّت الجرمية بوصفها فعالً إنسانياً قبيحاً 

تنويعات  بعدة  متظهرها  خالل  من  عطارد  رواية  يف 

أجزاء  وتقطيع  أوال  بارد  بدٍم  القتل  بني  ما  تراوحت 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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الجسد البرشي إىل أشالء ثانياً وطبخها وأكلها كمحصلة 

أخرية لفعل برشي قبيح ومقزز ومقرف يثري كل مشاعر 

الغثيان واألمل والخوف والرعب، فالجرمية مثلت منظراً 

الهمجي  وجهه  مرتكبها  فيه  يُظهر  قبيحاً  ومشهداً 

من  قدمته  مبا  عطارد  رواية  وأكدت  القبيح،  الوحيش 

السائد قد  الطبيعي  املعيار  إن  قبيحة  إنسانية  أفعال 

يكون قبيحاً يف حد ذاته وذلك ألنها تعتمد عىل اإلفراط 

يف وصف الواقعي ومتثيل الواقع لتحيل بشكل مرتاكم 

عىل القبيح، فاملعيار الطبيعي الذي تصفه الرواية هو 

 / /القتل  بالجرمية  املتمثلة  وتنويعاته  القبيح  الفعل 

ورذيلة ورسقة،  فساد  من  وتوابعها  /الدعارة   القنص 

وهي  نهائية  نتيجة  إىل  عنوانها  يشري  التي  فعطارد 

استمرار الجحيم، عنوان ذو حمولة رمزية متناسبة مع 

عىل  ايضاً  يحيل  للرواية، وهو  القبيح  النيص  املحتوى 

اسم الشخصية الرئيسة / أحمد عطارد بفعله القبيح، 

عطارد الكوكب األقرب إىل الشمس واألكرث ارتفاعاً يف 

والرواية  وقبحها،  الحياة  جحيم  إىل  إحالة  يف  حرارته 

وقباحة  الجسد  قباحة  بني  التوازي  عىل  قامئة  أساساً 

ماٍض  من  قبيح  مستقبل  استرشاف  وعىل  الفعل، 

تطّورنا  مهام  أننا  لتؤكد  جاءت  إمنا  قبيح  وحارض 

وحضارتنا  ذواتنا  يف  الوحش  يتجىل  أن  البد  وتقّدمنا 

ومناظر  مشاهد  إىل  القبيحة  األفعال  وأفعالنا،وتفيض 

نحو  لتنزاح  واجتامعياً  ثقافياً  القباحة  حدود  تتجاوز 

عىل  بدوره  يعمل  الذي  والوحيش  املرعب  حدود 

مدياته،  ويوّسع  ووجوهه  القبيح  معاين  مضاعفة 

ومتنح  متوقعة  غري  )امربتوايكو(  مييزها  كام  فالقباحة 

والتوقعات  االحتامالت  من  نهائياً  ال  مجاالً  وتصف 

والهيئات، فالقباحة ال نهائية (()107(، فتوسع الرواية من 

حدود القبيح ليصل إىل مرتبة الجحيم الالنهايئ متوسلة 

بأفعال قبيحة تأيت يف مقدمتها الجرمية التي تصور قتل 

فاملنظر  املبارك،  األضحى  عيد  أيام  يف  لعائلته  األب 

واملشهد القبيح الذي يعد تتويجاً قبيحاً للفعل اإلنساين 

املرعب يبدأ مبشهد الجرمية الذي يتسلسل إىل تقطيع 

أجزاء الجسد ومن ثم طهوها بدقة وباهتامم ومن ثم 

يصور مشهد األكل، أكل األب والجد للحم القتىل فضال 

فيقول  معطيات،  من  القبيحة  الرائحة  اضافته  عاّم 

الراوي ))عىل الحائط أمامي ارتسم خط دم يطابق ما 

هذه  العائلة،  بيت  يف  العيد  يوم  أيام،  قبل  شاهدته 

بني  عرش  السادسة  يف  شاب  وريد  من  انبثق  املرة 

يتعدى  ال  التي  الضيقة  الفرجة  يف  والحائط  الرسير 

عرضها خمسني سنتمرتاً، انحرشت جثته بوضع شديد 

فاغر  لكنه  مضغوط  والفم  مائلة  الرأس  الغرابة، 

نصف  الكفان  بينام  ألعىل،  مرفوعتان  والذراعان 

منقبضتني، واألغرب ان الساقني كانتا مرفوعتني ألعىل 

ملتصقة  ببؤس  منها  تتدىل  والساق  أحدهام مكسورة 

بجانب الجثامن، وعىل الحائط اآلخر ارتسم خط دمه 

جثث،  أربع  هناك  أن  الزميل  للعني....أخربين  واضحاً 

الفتى يف الغرفة األوىل وأخته الكبرية يف الغرفة الثانية 

برضبات  ماتوا  الثالثة،  الغرفة  يف  صغري  وولد  واألم 

التلفزيون،  أمام  القاعد  األب  وجهها  منزيل  ساطور 

النتانة أوحيا بأنه قتلهم منذ  تخشب الجثث ورائحة 

للجرمية  القبيح  فاملشهد  تقريباً(()108(،  ثالثة  أو  يومني 

وذلك  بقباحته  يتضاعف  قبيحاً  إنسانياً  فعالً  بوصفها 

بالنظر واإلمعان بتفاصيلها املرعبة،وأول تلك التفاصيل 

وطهوها  الجسد  أجزاء  تقطيع  املرعبة  الداللة  ذات 

ومن ثم أكلها يف إشارة تاريخية إىل إمكانية اإلنسان يف 

أكل لحوم البرش كمامرسة بغيضة للعيش رمبا أو كرد 

فعل لتوتر نفيس واجتامعي هو األعمق خراباً وتدمرياً، 

الشدة  أو  العظمى  للشدة  مامثلة  واضحة  بإشارة 

املستنرصية التي رضبت مرص يف عهد املستنرص بالله 

الفاطمي والتي أكل فيها الناس لحوم البرش والجيف 

سبع  بعدي  عليكم  ))ومتر  فيقول  والقطط  والكالب 

وأنتم  يشء  كل  فيها  ميوت  مظلامٍت..  ٍ سنوات 

الكالب...ثم  جيف  فتأكلون  تجوعون  ثم  تنظرون.. 

فتأكلون  تيأسون  ثم  جثامينكم..  فتأكلون  متوتون 

املرعبة  التفاصيل  تلك  الراوي  فيوضح  أبنائكم(()109(، 

التحقيقات  ))أثبتت  ويقول  القبيح  للفعل  املكونة 

واالعرتافات أن األب قتل عائلته بالساطور، ثم انتظر 

سكيناً  أعد  ذلك،  بعد  ملا  يُحرض  ريثام  ساعات  عدة 

صغرياً وقدور طهي متعددة وقطّع بصالً وقرّش ثوماً، 
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وعرص مقداراً كبرياً من الطامطم ثم بسكينه الصغرية 

واقتلع  وأذانهم  وانوفهم  شفاههم  قطع  الحادة، 

أعينهم، ثم قطع أجزاء صغرية من السواعد واألفخاذ، 

واستأصل ثديي زوجته، ووضع األعني يف قدر صغرية، 

قدر  يف  اللحم  وقطع  أكرب،  قدر  يف  والشفاه  واآلذان 

ثالث... وأضاف ما قطعه من بصل وثوم وطامطم إىل 

القدر وطبخ كل هذا يف مطبخه(()110(، فاملشهد القبيح 

متواصل، فاألب / القاتل مل يكتِف بالتقطيع والطهو بل 

سجل كل أفعاله املرعبة والوحشية من قتل وتقطيع 

األب  ))كان  الراوي  فيقول  موبايله،  يف  بدقة  وطهو 

يحاول اقناع الجد باألكل، كان يدفعه إليه دفعاً. كان 

يهمس له بكالم مل نسمعه، ومل نتصور ما ميكن أن يقال 

مر  قد  أحفاده،......كان  لحوم  بأكل  أباه  واحُد  ليقنع 

عىل جرمية القتل يوم واحد، والجد واألب يف موضعهام 

األكل  نفسه عىل  اجبار  يحاول  والجد  نفسه،  السابق 

من طبق ميسكه األب، كان ميسك بامللعقة ويقربها من 

ال  لكني  لهم...حسن  أفضل  هذا   " يقول  وهو  فيه 

أقدر.. صعب....أكلهم صعب.. قتلهم صعب.. وتناول 

البرش  أكل  ))موتيف  أن  ويبدو  ملعقة"(()111(،  أول 

الرتاجيديات  يف  الثقافية  املشاهد  عرب  يتكرر  القبيح 

األضاحي  ألسخيلوس،  أ00ورتيسيا  مثل  األغريقية 

يكون  ال  قد  القدمية...  الوسطى  أمريكا  يف  البرشية 

تلو  الحكاية  لكن  األساسية...  القضية  هو  املذاق 

هو  آخر  إلنسان  االنسان  افرتاس  أن  تكرر  الحكاية 

القتل  فمشهد   ،)112()) اإلطالق  عىل  األقبح  االستهالك 

من  ويوّسع  يتمدد  البرشية  األجساد  وأكل  والتقطيع 

فاعلية القبيح ليحوي مشاعر أعمق كالخوف والتقزز 

بتضافرها  تشّكل  التي  النتنة  والرائحة  والقرف  واألمل 

حواسنا اإلنسانية، وتدخل الرائحة القبيحة هنا بوصفها 

)غريتش.إي  بها  وتعني  قبيحة  حواس  إىل  إشارة 

وامللمس  والطعوم  والروائح  ))األصوات  هندرسن( 

يف  وتشارك  املادية(()113(  الحدود  تنتهك  التي  القبيح 

اكتامل دائرة القبيح، فالقباحة تّوحد الحواس وتجمعها 

يف إطار فعل قبيح / الجرمية /القتل لتجعل من الرائحة 

القبيح  اإلنساين  للفعل  املتّممة  الحاسة  القبيحة 

والفاضحة له يف الوقت ذاته، ولعل ما يثري فينا السخرية 

األعامل  يف  القبيحة  الرائحة  دور  تفعيل  هو  واملفارقة 

األدبية واملشاهد الفنية، فحواسنا عىل اختالفها تتضافر 

حقا(()114(،  االشمئزاز  يثري  حولنا  من  العامل  إن  لتؤكد 

الرائحة تلك القدرة التي متثل نتاجاً لحاسة الشم والتي 

بدورها تضطلع بوظائف عدة منها التعريف وال سيام 

الصحية  الرائحة  غياب  أعترب  وقد  الشخصية،  الروائح 

عملية  أيضاً  متارس  بنوعيها  والرائحة  مرضياً،  عرضاً 

جذب وتنفري فضالً عاّم يشار إىل أن حاسة الشم تعد 

األقوى عىل استعادة الذكريات والعودة بنا نحو املايض 

وجودنا  تؤطر  هوية  الرائحة  معه،  التواصل  وتحقيق 

الخاص والعام، ويف ديوانه الشهري )أزهار الرش( يربط 

بودلري سلسلة من األضداد املتناغمة التي مزجت بني 

واألزهار  والنرث  والشعر  والقذارة  والفضالت  العطر 

القبيحة  الرائحة  والرش(()115(، ويف رواية عطارد تؤطّر 

فعالً  بوصفها  القتل  لجرمية  القبيح  واملنظر  املشهد 

قبيحاً وتعّزز ذلك املنظر املرعب، وذلك بعبارات تبني 

هذه الروائح النتنة / القذرة روائح التفسخ الناتجة من 

جثث متفسخة متخشبة ودماء متجمدة ولحم برشي 

القبيحة  فالروائح  برشية،  وفضالت  وقذارات  مطبوخ 

الفن  كام يف حركة  بعيد  زمن  منذ  الفنانني  ))الهمت 

وظّفت  وجميعها  والفلكسوس،والنسوية  املستقبيل 

القبيحة وفقاً  القبيحة(()116(، فالرائحة  األبعاد الشمية 

فعل ومنظر  للداللة عىل  قبيحة  تنقل مضامني  لذلك 

الجرمية  عىل  التدليل  يف  دوراً  مارست  والتي  قبيح 

املرعبة  جرميته  ارتكب  األب   / فالقاتل  القتل،  وفعل 

بكل تفاصيلها القبيحة وحاول أن ميارس حياته بشكل 

األقارب  اتصاالت  عىل  رده  خالل  من  ظهرت  طبيعي 

املهنئني بعيد األضحى، لكن الرائحة القبيحة أدت دوراً 

تعريفياً بالفعل واملنظر القبيح، ومن ذلك قول الراوي 

الرائحة قاتلة،  القبيحة ))كانت  الرائحة  يف تبيان دور 

الخراء  وملحت  وقيء،  مطبوخ  ولحم  وخراء  عفن 

متجمداً عىل الكريس تحت امليت، وعىل األرض قرب 

فيه  تتعاضد  منظر  يف  أيضاً  ويقول   ،)117()) قدميه 

الرائحة القبيحة مع القذارة يف تأطري قبح املشهد وقبح 

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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املكان ))كانت الفوىض عارمة يف املطبخ، قدور وأوعية 

ملقاة عىل األرض وفوق الطاولة، ورائحة منتنة، وبقع 

األرض وخراء يف كل مكان،...هناك  قيء متجمد عىل 

تقيأت(()118(،  امللوث  بالهواء  املخنوقة  النجوم  تحت 

 / الجسد  القبيح وقذارة  الفعل  تتعاضد مع  فالرائحة 

املقرف  السيئ  الكيان  املقعد وتثري هوام  الجد  جسد 

اليوم  يف  آخر))  مقطع  يف  أيضاً  ويقول  املقّزز(()119( 

أن  بعد  النجدة  برشطة  الجريان  أحد  اتصل  السادس 

أزعجته الرائحة العفنة الخارجة من شقة الجار(()120(، 

وتعريف  تعيني  يف  تساهم  القبيحة  القذرة  فالرائحة 

القذارة مع  الجرمية، وقد تراكبت رائحة  اآلخر مبكان 

فأثناء  الرواية،  يف  واألمكنة  واملشاهد  املناظر  قباحة 

متخفياً  الكوبري  بطن  عطارد  أحمد  العقيد  عبور 

عن  التعبري  يف  فاعالً  دوراً  القبيحة  الرائحة  مارست 

املكان القبيح فيقول ))نزلت من خالل الفتحة، رضبني 

كان  خانقة،  بول  ورائحة  واملارة،  السيارات  ضجيج 

الناس  يتبول  حيث  الكوبري،  عمود  يف  مثبتاً  السلم 

عليه، كون البول، بعد سنني بقعة سود هائلة متتد إىل 

أعىل وتصل حتى أراها تلتمع كالسوائل، لكنها بعثت 

القدماء  الفالسفة  قرن  وقد   ،)121()) خانقة  رائحة 

الذي  بارميندس  الفيلسوف  إذ دعا  بالقذارة،  القباحة 

األشياء  أكرث  حتى  إهامل  عدم  إىل  أفالطون  يسبق 

وضاعة مبا يف ذلك القذارة وتنويعاتها وروائحها(()122(، 

فالرائحة القبيحة التي غطت الكوبري حددت مالمحه 

أن  إالّ  عبور  عتبة  الكوبري  كون  ورغم  وتفاصيله 

أو  العابرون  يتجاوزها  أن  من  أقوى  كانت  الرائحة 

يحيدوا وجودها.

ب- القتل / القنص: إن الفعل القبيح من املمكن أن 

خالل  من  الجامل  إىل  القبح  من  تأثريه  درجة  تتغري 

القبح (()123(، ومن  الناجح عن ذلك  الوصف والتعبري 

خالل فحص العينة الرسدية لرواية عطارد تبني تسيد 

الذي  بالقنص  هنا  املتمثل  القبيح  اإلنساين  الفعل 

املقاومة،  ميارسه قناص أو ضابط منشق أو عنرص يف 

هنا  ولكنها  بالقتل،  تتمثل  للقناص  الرسدية  فالهوية 

وتتحول  حياة  أسلوب  وتصبح  تتضاعف  عطارد  يف 

قباحة   / اضطراب   / متعة   / نشوة  إىل  رويداً  رويداً 

وضاعفت  القبيحة  األمكنة  أركان  من  وسعت  مركبة 

من سطوة أزمنتها و))قبل كل يشء، الحدس بأن العامل 

الفعل  فيغدو  والرش..  واملعاناة  االنفصال  عىل  قائم 

وهو  القائم(()124(  للعامل  الجذري  الرفض  هو  األساس 

وغياب  العدمية  حالة  وعنيف عن  يائس  قبيح  تعبري 

الربج  فالقناص يف مجموعة  الحياة،  األمل وال جدوى 

الصلب الصطياد ضحاياه  البارد  املعدين  قناعه  يرتدي 

القتل  تعاظم  مع  ولكن  نفسه،  لحامية  به  ويتخفى 

واستمراريته مل تبق لألقنعة أية جدوى، ويصور املقطع 

الشهور  ))خالل  فيقول  والقتل  القنص  فعل  التايل 

الستة قتلت ضباطاً وجنوداً من جييش االحتالل، قتلت 

وضباط  مرصيني  رشطة  ضباط  املحتل  مع  متعاملني 

ومساعدي  وموظفي حكومة  سابقني،  جيش مرصيني 

وزراء، قتلت وزير الثقافة يف أثناء خروجه من معرض 

فني يف جاردن ستي... تركت السيارة متيض يف الشارع 

ثم اطلقت ثالث رصاصات.... أطلقت عىل وزير البيئة 

قتلت  وقوفاً...  الوضع  من  رأسه  يف  واحدة،  طلقة 

مواطنني عاديني.. قتلت منهم الكثريين، قتلت ضابطاً 

قهوته،  فنجان  من  رشفة  وآخر  أول  رشف  أن  بعد 

وقتلت القهوجي الذي وضع الفنجان أمامه، كان قد 

تسّمر لثواٍن بعد ما تلقى الضابط الطلقة، وال بد أنه 

عن  مواطناً  قتلت  ستصيبه،  القادمة  الطلقة  أن  ظن 

طريق الخطأ..... قتلت الزوجة املرصية لقائد منطقة 

القاهرة العسكرية قتلتها وهي واقفة يف حفلة عامة 

النار  اطالق  تابعت  العسل...  بشهر  التهاين  تتلقى 

النار  أطلقت  ثم  أعرفهم،  ال  أشخاص  خمسة  وقتلت 

يف  قتلتهم  من  إجاميل  كان  الجميع،  عىل  عشوائياً 

بفعله  فالقناص  شخصاً...(()125(،  عرشين  اليوم  ذلك 

القبيح يتباهى بأعداد الذين قنصهم ويرسم تفاصيل 

القنص بدقة ومتعة وإرصار مسبق كام يبني  مشاهد 

وأحمد  األسيوطي  كامل  بني  الحواري  املشهد  ذلك 

الباقني  مهمة  من  أسهل  ))مهمتكم  فيقول  عطارد 

بعينها  مباٍن  فوق  محددة  نقاط  يف  ستتمركزون  انتم 

وستتلقون ذخرية كافية لقتل املئات، مهمتكم هي قتل 
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أكرب عدد من املارة يف الشوارع، ستكونون رأس حربتنا، 

أول من سيطلق النار عىل الناس، واطمئنوا فال حدود 

عىل اإلطالق، ستختارون ضحاياكم بإرادتكم الحرة، وال 

تفرقة بني رجل وامرأة أو بني طفل وشيخ... ثم أخذنا 

األماكن  تلك  يف  مير  من  كل  ونسقط  األهداف  نتخري 

أكن  مل  عديدة،  بطلقات  السيارات  ونصيب  البعيدة 

أعلم ما الدافع لكل هذا، كنت مرتاحاً ملا أفعل بل رمبا 

والراحة..  بالسعادة  أحساس  عاودين  مستمتعاً،  كنت 

برصاصات  املستمر  القنص  من  ساعات  ثالث  وبعد 

النصف بوصة نفدت ذخريتنا، كانت البنادق تلهث بني 

أيدينا، لكننا كنا نحلّق من النشوة (()126(، ويتضح من 

مشهد القنص السابق أن الهدف كان القتل فقط مع 

ويبدو  والراحة،  والنشوة  املتعة  يتبعه من مشاعر  ما 

هو  وامنا  فردياً  فعالً  يكن  مل  ذلك  القنص  فعل  أن 

نتاج تخطيط جمعي مسبق واستهالالً وتدبرياً لفوىض 

ومسمياتها  صورها  بجميع  الحرب  أن  ريب  وال  ما، 

القباحة  ترشعن  التي  السياقات  اهّم  من  تعد 

تختزل  التي  العرقية  االنقسامات  تتفاقم  فبوجودها 

متقابلني  طرفني  إىل  املوجودة  والجامعات  األفراد 

الكلمة  به  توحي  ما  بكل  قبيحة  جامعات  مكونة 

دورها  القبيحة  الجامعات  ومتارس  معنى(()127(،  من 

الثقافية واالجتامعية  التوترات  الضوء عىل  يف تسليط 

االجتامعية  بالسياقات  التنبّؤ  كذلك  وميكنها  السائدة 

التي تكون عىل أهبّة التغيري والتحول منتجة مشاهد 

تعكس  والتحيزات  والرصاعات  فالحروب  قبيحة، 

وتعري  املتصارعة  الجامعات  لتلك  القبيح  الجانب 

زيف شعاراتها، ويف رواية عطارد موضوع قراءتنا يظهر 

القنص بوصفه فعالً فردياً وجامعياً يحيل عىل توترات 

مشاهد  محصلته  تكون  واجتامعية،  وثقافية  سياسية 

وأفعاال قبيحة، وهذه املشاهد القبيحة متثل مامرسات 

ولفت  السلبية  الصالت  اظهار  نحو  متيل  أفعال   /

التوتر/  السائدة يف فضاء  الثقافية  األمناط  إىل  االنتباه 

الرمزية  القيم  تشويش  نحو  وتذهب  القاهرة  مدينة 

النص  ويقدم  عليها،  املتعارف  واألخالقية  والجاملية 

الروايئ مشاهد قبيحة تعد نتاجاً لفعل القنص القبيح 

سواء أكان فردياً أم جمعياً، فيقول))عىل ناصية شارع 

مقطوعة،  رؤوساً  تحوي  زرق  براميل  شعراوي  هدى 

وصندوق زبالة أخرض كبري ميتلئ بجثامني بال رؤوس. 

املواضع  بعض  يف  زلقاً  األرض،  عىل  كثرياً  الدم  كان 

متخرثاً يف أغلبها(()128( يف إشارة واضحة التساع دائرة 

املوت والقتل املجاين فضال عن تسيد أفكار تشاؤمية ال 

ثنايئ لها كاملوت والجحيم والعذاب، ذلك أن نص رواية 

عطارد يلتمس سامت نصوص ما بعد الحداثة اللتباسه 

عموماً  الحياة  قبح  إىل  تشري  فلسفية  رؤى  وطرحه 

القارئ  يشعر  إذ  الحيايت،  الجحيم  والنهائية  وعقمها 

النزعة  وموت  والعدمية  والغموض  بالصعوبة  معه 

مشاهد  خالل  من  الجحيم(()129(  وتناسل  اإلنسانية 

قبيحة فنتازية تؤكد عقم الحياة فيقول الراوي ))التحم 

يلطمون  وهم  بحرقة  بكوا  مرير،  عراك  يف  الواقفون 

الرؤوس بقبضاتهم، انتزع أحدهم عني األخر، وحاول 

انبثق  الرابع حتى  خلع فكه وأخذ واحد يعض رقبة 

السطوة  املشاهد  هذه  وترتجم  منها..(()130(،  الدم 

))تلطخ  التي  القبيحة  الجامعات  لفعل  املطلقة 

وتنقل العدوى وتؤذي أو تنتهك، ألنها تتجاوز جميع 

بشكل  بتغيرينا  وتهدد  واألخالقية  الثقافية  الخطوط 

دائم (()131(، ويبدو من خالل عرضنا ملشاهد ومناظر 

الجرمية   / بنوعية  اإلنساين  بالفعل  املتصلة  القباحة 

حياة  وأصبح  وتضاعف  تناسل  قد  القبح  إن  والقنص 

وبه صارت الحياة سريورة للموت والجحيم الالنهايئ.

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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الخامتة     

لقد حاولت يف نهاية دراستي أن أبني هديف   

من قراءة رواية ُعطارد يف ضوء مقولة فلسفية مهمة 

يف  القبيح  متثالت  استخالص  يف  متثل  والذي  كالقبيح، 

الحياة وكيفية تجليها يف الرواية.. ذلك أن ما ال يصدق 

ذلك  من  الرغم  عىل  االدراك  عىل  يستعىص  ال  ما  أو 

هو ذلك اليشء الذي يشّكل كل أفكارنا وحياتنا، ومن 

النتائج التي تم استخالصها يف هذا املقام: 

كالجامل  إنسانية  صفة  القبح  أن  القراءة  رصدت   -1

ال مفر منها يتباين ظهورها ألسباب مختلفة ، ولكنها 

تتسيد عندما تهتز القيم اإلنسانية بكل ثوابتها لتربهن 

لنا أن ال ثوابت مطلقة وحتمية.

القبيح  الحياة  2- مل تقدم رواية عطارد بديال لجحيم 

بكل وجوهه بل واصلت للنهاية تأكيدها بأن الجحيم 

باٍق وازيل، ألنه امتداد وسريورة، أي أن الحياة اإلنسانية 

زمن   / املستنرصية  بالشدة  متثل  كام  مباضيها  قبيحة 

 / القبيح  وحارضها  واملوت،  واملرض  واملجاعة  املايض 

زمن الثورة املرصية وزمن املستقبل القبيح كام تصوره 

الرواية زمن القتل املجاين واملوت والرعب.

3- متثل القبيح يف رواية عطارد بالجسد القبيح الذي 

مارس املوت دوراً يف تقبيحه والذي ضم تنويعات عدة 

منها الحواس القبيحة كالرائحة والصوت القبيح.

4- تعالق الجسد القبيح مع الفعل اإلنساين القبيح يف 

تشكيل صورة القبيح املتجددة عىل الدوام من خالل 

تقبيح الجسد ومسخ حواسه، وتقطيع أجزائه عرب فعل 

القبح يكمن يف محاولتنا  أن  أكد  والذي  قبيح  إنساين 

وأد اإلنسان ومسخ وجوده وتغيبه وقتل روح الحياة 

فيه.

قريبة  مفاهيم  مع  الشائكة  عالقته  للقبيح  كانت   -5

والوحيش  واملرعب  كاملشّوه  القبح  داللة  من  عمقت 

واملسخ إذ تضاعفت القباحة سواء عىل مستوى الجسد 

اإلنساين / املظهري أم عىل مستوى األفعال واملامرسات 

جاءت  مرعبة  قبيحة  ومشاهد  مناظر  من  تبعه  وما 

لتؤكد أن الحضارة والتطور مل متس إال القرش الخارجي 

وأن الوحش اإلنساين ما زال قابعاً بكل صوره املرعبة 

والقبيحة يف دواخلنا.

األمكنة  تناسلت  القبيح  صور  لتضاعف  نظراً   -6

كوبري،  وبطن  وميادين  مرشحة  بني  لتتنوع  القبيحة 

فساد  من  اختالفها  عىل  القباحة  صور  فيها  تراتبت 

ورذيلة ورسقة وقتل 

رصدها  خالل  من  عطارد  لرواية  قراءتنا  أثبتت   -7

وأن  القباحة  مصدر  متثل  الحياة  أن  القبح  لتمثالت 

اإلنسان أساسها وأداتها، فالقباحة رهينة الفكر والفعل 

حوله  من  واملوجودات  حياته  عىل  أضفاها  اإلنساين 

ليسم كل ما هو كائن وما سيكون مبيسمه.

8- يؤكد الفعل القبيح مبحوريه / الجرمية والقنص أن 

هام  أناتني  بني  اناة   / ذاته  عن  يبحث  عطارد  أحمد 

والتصدع  االنقسام  وبسبب  املقاومة  وعضو  الضابط 

وضياعه بني االتجاهني يغايل يف القتل وإظهار الجانب 

القبيح من الحياة.
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الهوامش

*محمد ربيع : هو روايئ مرصي من مواليد القاهرة عام 

، وهو مهندس معامري من جيل بدأ مامرسة   1978

رواية  األول   وكتابه   ، األنرتنت  مدونات  عىل  الكتابة 

"كوكب عنرب" عام 2010 حصلت عىل جائزة ساويرس 

الثقافية ، وصنعت له مكانا مميزاً بني الروائيني الجدد 

عام  التنني  عام  بعنوان  رواية  له  صدرت  ،و  مرص  يف 

2014التي  عام  عطارد  رواية  له  صدرت  كام   ،2012

اختريت ضمن القامئة القصرية الخاصة بالجائزة العاملية 

للرواية العربية لعام 2016. نقال عن الغالف الخارجي 

لرواية ) كوكب عنرب ( 

** االستطيقا : ظهر علم الجامل أو االستطيقا بوصفه 

مع  عرش  الثامن  القرن  خالل  مرة  أول  مصطلحاً  

الفيلسوف األملاين الكسندر بومجارتن  وأصبح هدف 

الظواهر  وتفسري  وفهم  وصف  محاولة  العلم  هذا 

الجاملية والخربة الجاملية ، و يعني  به اإلدراك الحيس 

اسم  كتابه  عىل  أطلق  عندما   ، الحسية  املعرفة  أو 

القبح عنرصاً  يدخل  مفهوم فضفاض  االستطيقا، وهو 

أحضان  نشأ يف  الذي  الفرع  ذلك  ، وهو  عنارصه  من 

الفلسفة (( ينظر : معنى الجامل / ولرت. ت. ستيس/ 9

1- ينظر : معنى الجميل يف الفن ) مداخل إىل موضوع 

علم الجامل( / د. سعيد توفيق / 17

هرني   : ترجمة   / ريشار  اندريه   / الجاميل  النقد   -2

زغيب / 46- 47

3-  األسس الجاملية يف النقد العريب ) عرض وتفسري 

ومقارنة ( / د. عز الدين إسامعيل / 39-37

4-  األسس الجاملية يف النقد العريب / 40

5- األسس الجاملية يف النقد العريب / 41- 42

6- األسس الجاملية يف النقد العريب / 47-45

7- األسس الجاملية يف النقد العريب   / 49-48

8- م. ن / 55

/ ولرت. ت.  األستطيقا(  نظرية يف   ( الجامل  9- معنى 

ستيس / ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام /24

علم  يف  النظرية  تخطيط  بالجامل.  اإلحساس   -10

الجامل / جورج سانتيانا /  ترجمة: د. محمد مصطفى 

بدوي / 92

11- جامليات القبح يف رواية عزيز والعذراء – عايدة 

للغة  الثامن  الدويل  / املؤمتر  نبيلة رشارة   /  - خلدون 

العربية / كتاب األبحاث – الكتاب األول – 11-13ابريل 

 160 /2019

غريتشن.   / للقباحة  الثقايف  التاريخ   : ينظر   -12

إي.هندرسن / ترجمة : د. رشا صادق / 10

13- النقد الفني ) دراسة جاملية فلسفية ( / جريوم 

ستولينتز / ترجمة: فؤاد زكريا / 398

14- النقد الفني ) دراسة جاملية فلسفية ( / 401

15- النقد الفني ) دراسة جاملية فلسفية ( / 401

16- ينظر: معنى الجامل / ولرت. ت. ستيس / 82

17- معنى الجامل / 26- 27

18- ينظر: مبادئ يف علم الجامل / شارل اللو / 14

19- مبادئ يف علم الجامل / 15

20- التاريخ الثقايف للقباحة / 20

الفني ) دراسة جاملية فلسفية( /  النقد   : 21- ينظر 

401 -400

22- ينظر: النقد الفني / 405

23- ينظر :النقد الفني / 406

24- النقد الفني ) دراسة جاملية فلسفية ( / 411

25- ينظر: التاريخ الثقايف للقباحة / 21

الدين  عز   / العريب  النقد  يف  الجاملية  األسس   -26

إسامعيل / 43

27- م. ن / 54

28- جاملية القبح يف الشعر العريب القديم ، هجاء أبن 

الرومي أمنوذجاً / د. فؤاد فياض كايد / مجلة جامعة 

الحسني بن طالل للبحوث / مج 3- ع 2/ 2017/ 84

29- ينظر : األسس الجاملية يف النقد العريب / 58

30- األسس الجاملية يف النقد العريب / 59

31- م. ن / 60

32- ينظر : األسس الجاملية يف النقد العريب / 61-60

33- ينظر : معنى الجميل يف الفن / د. سعيد توفيق 

51 /

34- التاريخ الثقايف للقباحة / 32

متثالُت القبح قراءة يف رواية )عطارد(...
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35- ينظر : التفضيل الجاميل / 16

36- ينظر : التفضيل الجاميل / 22

يودين   – روزنتال   / الفلسفية  املوسوعة   : ينظر   -37

275 /

38- ينظر : معنى الجميل يف الفن / 82

39- ينظر : التاريخ الثقايف للقباحة / 60-56

40- معنى الجميل يف الفن / 85

41- معنى الجامل / 102

42- معنى الجامل / 103

43- علم الجامل / د. سائد سلوم / 225

44- ينظر : مبادئ يف علم الجامل / 120- 121

45- معنى الجامل / 95

46- م. ن/ 95

47- م. ن / 98

48- ينظر : معنى الجامل / 98

49- معنى الجامل / 101

50- ينظر : التاريخ الثقايف للقباحة / 19

51- التاريخ الثقايف للقباحة / 64

52- ينظر : م. ن / 83-82

53- ينظر : التاريخ الثقايف للقباحة / 23
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ْولَِة الَفاِطِميَِّة            َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
)َتْشِخْيُص املَعـَنويَّاِت أُْنُْوَذَجاً(          

أ.م.د. فالح عبد عيل رسكال
جامعة كربالء - كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية - قسم اللغة العربية

The effectiveness of diagnosis in the poetry of the poets of 
the Fatimid state )Diagnostics of morale as a model(
Asst. prof. Dr. Falah Abd Ali Serkal
Karbala University - College of Education for the Humanities - the 
Department of Arabic language

امللخص
التشخيُص - كام هو معروف - مصطلٌح جديد ُعرَِف يف الدراسات األدبية والنقدية الحداثيّة، وهو نتاج   
التطّور الحاصل يف الدراسات ويف املناهج الجديدة، وقد جاء هذا املفهوم ليُحدَد ظاهرًة فنيًّة عرفها الفكر البالغي 

والنقدي العريب، وتجلّت يف كثري من النصوص األدبية العربية عىل اختالف أجناسها وصورها اإلبداعية.
ظاهرة  عىل  )التشخيص(  مصطلح  تُطلِق  تَُكْن  مل  القدماء  تبّناها  التي  والنقديّة  البالغية  الرؤى  لكن   
اضفاء السامت االنسانية عىل املحسوسات واملعنويات وبّث الحياة فيها، وإمنا أشاروا إىل هذه الظاهرة يف طيّاِت 
أحاديثهم عن االستعارة، أو املجاز، أو التشبيه، وأوردوا نصوصاً شعرية تتضمن هذه الظاهرة يف معاملة املحسوسات 
واملعنويات كأنّها كائناٌت حيّة تشعُر مبا يشعر به اإلنسان، ويحظى بكثري من صفاته وأفعاله وأعضائه. لذلك كان 
ِس ما تضمنته ظاهرة تشخيص املعنويات من فاعليٍة واضحة يف التشكيل  السعي- يف هذا البحث - موجهاً إىل تلمُّ

الفّني واملعنوي لشعر شعراء الدولة الفاطميّة، ودورها الفّني والجاميل يف صورهم الشعريّة.
الكلامت املفتاحيّة:

التشخيص، الشعر الفاطمي، تشخيص املعنويات 
Abstract:

Diagnosis - as it is well known - is a new term known in modern literary and critical studies. 
It is the product of the development taking place in studies and in new curricula. This concept 
came to define an artistic phenomenon known to the Arab rhetorical and critical thought, and 
it was manifested in many Arabic literary texts of all kinds and their creative forms. However, 
the rhetorical and critical visions adopted by the ancients did not use the term )diagnosis( on 
the phenomenon of giving human characteristics to the moral and tangible things and instilling 
life in them. Rather, they referred to this phenomenon in the folds of their hadiths about 
metaphor or simile, and they cited poetic texts that include this phenomenon in treating morals 
and tangibles as if they were living beings that feel what a person feels, possessing many of his 
attributes, actions and organs. Therefore, the quest - in this research - was directed to perceive 
what was included in the phenomenon of diagnosing morale with clear effectiveness in the 
artistic and moral formation of the poetry written by the poets of the Fatimid state, alongside 
its artistic and aesthetic role in their poetic images.

keywords: Diagnosis, Fatimid poetry, morale diagnosis
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املقّدمة

بسم الله الرحمن الرحيم                    

علٍة،  كلُّ  إليه  انقطعْت  الذي  للِه  الحمُد   

ولُه انتهْت كلُّ قدرٍة، وإلرادته خضعْت كلُّ إرادٍة، وبِه 

إليه  ورجع  طلٍب،  كلُّ  ه  توجَّ وإليِه  سبٍب،  كلُّ  تعلََّق 

كلُّ أمٍر، فهو اللُه ربُّ العاملني، ومالك أزّمتهم أجمعني، 

والصالة والسالم عىل سيّدنا ونبيّنا محمٍد بن عبد الله، 

بََعثَُه بخري األديان، وأيّدُه مبعجزة القرآن، وعىل  الذي 

والعروة  الدجى،  ومصابيح  الهدى،  أعالم  بيته  أهل 

الوثقى، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

ا ال نُغايل إذا قلنا إن الشعر يف  أّما بعد؛ فُرمبَّ  

الشعر  توافر عىل خصائص  الفاطميّة قد  الدولة  عهد 

مبنـزلٍة  ويحظى  به،  يُعتدُّ  شعراً  جعلته  التي  املهمة 

ِمْن الَجوَدِة والَغزارَِة  بَعيداً  رفيعٍة َساِميًة، ويبلَغ شأواً 

األَديب،  نِتَاجهم  وَجودِة  أُدبائِه  ِبَكرثِة  ويتَميََّز  والتَّنّوِع، 

ُر آفاَق الحياِة املُختلفِة، ويُعربِّ عن  ووقََف شاِمًخا يصوِّ

نَوازع األُدباِء يف َشتّى ميادين الحياة.

هذِه الّدولة التي احتضنْت َعَدداً غري قليٍل   

يف  نَاِفٌذ  َسهٌم  لُه  كان  ن  ِممَّ الفحول؛  الشعراء  من 

رَفِد  يف  أَْسهموا  إْذ  والبَيَاِن،  والباَلَغِة،  األََدِب،  َمَضارب 

الَحرَكَِة الشعريّة، وتَرَكوا بََصاَمتهم الواضحة عىل أََدِب 

تلك الحقبة.

وصلنا  ما  أنَّ  ذلك  من  الرغم  عىل  ولكن   

التي  الطويلة  بالحقبة  قياساً  قليالً  يعدُّ  شعرهم  من 

الفاطمية، إذ ال تتعّدى دواوينهم  حكمت بها الدولة 

التي وصلت إلينا إاّل عدداً قليالً، أّما القسم األكرب فإنّه 

ما يزال مفقوداً، أو ُمتناثراً يف طيّاِت الكتب واملصادر 

أوردنا  الذين  الشعراء  من  كثرياً  أنَّ  ولذلك  املتنوعة؛ 

شواهد من شعرهم مل تكن لهم دواوين شعرية تَجمُع 

املََصاِدِر  بطون  يف  أشعارهم  تََناثرَت  بل  أشعارهم، 

اُجِم،  َعِة؛ يف تََضاِعيِف كُتُِب األََدِب، والتّاريِخ، والرتَّ املُتَنوِّ

واألَعالِم، وَغريِها، ولهذا اضطرَّ الباحُث يف توثيقها إىل 

مصادرها األُم التي وردت فيها.  

وقد كان السعي- يف هذا البحث - موّجهاً   

ِس ما تضّمنته ظاهرة تشخيص املعنويات من  إىل تلمُّ

فاعليٍة واضحة يف التشكيل الفّني واملعنوي لشعر أولئك 

الشعراء، ودورها الفّني والجاميل يف صورهم الشعريّة، 

َصًة تَْكِشف  إذ لَْم يجد الباحث دراسًة أكادمييًة ُمتََخصِّ

عن هذه الظاهرة يف شعرهم؛ لذا َحِظيْت باهِتاممه، 

َوَعزم عىل ِدَراَسِتها، بَْعَد التَّوكُّل عىل الله - َعزَّ َوَجلَّ - ؛ 

َجانٍِب  عن  تَكشُف  ِعلِميًَّة  إطاللًَة  هذا  َعَمله  ليَكون 

نَِفيٍس  ِبُكلِّ  الزَّاخِر  الَفاِطمي  مهم من َجوانب الشعر 

َوقَيٍِّم.

الحقبة  هذه  شعراء  شعر  عىل  يطّلع  فمن   

واألشياء  املعنويات  من  عرشات  شّخصوا  أنهم  يجد 

واملشاعر،  والحركة،  الحياة،  عليها  وأسبغوا  املجردة، 

واألحاسيس، وأضافوا إليها بعضاً من األعضاء اإلنسانية؛ 

ومليئة  متحرّكة،  التشخيص-  بوساطة   – فبدت 

باألحاسيس واملشاعر اإلنسانية املختلفة.

زََع خطّة  َولهذا اقْتََضْت طَِبيَعُة البحث أَْن تُوَّ  

الدراسة عىل مبحثني؛ األول للجانب النظري للتشخيص، 

َخامِتَة  وتَتلوهام  بتَْمِهيٍد،  مسبوقني  لإلجرايئ،  واآلخر 

بالنتائج، ومن ثُمَّ قَامئٌَة باملََصاِدِر واملَرَاِجعِ.

))املبحث األول((

التشخيص يف اللغة واالصطالح

قبل أْن نسلّط الضوء عىل مفهوم التشخيص   

داللته  إىل  نشري  أن  لنا  البُد  االصطالحية  الناحية  من 

فقد  اللغة،  معاجم  اللغويون يف  ذكرها  التي  اللغوية 

أشار أغلب أصحاب املعاجم إىل أنَّ التشخيص يف اللغة 

مأخوذ من )الشخص(، وهو »سواُد االنسان اذا رأيته 

من بعيد، وكلُّ يشٍء رأيَت ُجسامنه فقد رأيَت شخَصُه، 

وجمُعُه الشخوص واألشخاص«)1(. 

أي  بلد،  اىل  بلد  من  السري  خوص:  والشُّ  

الذهاب والرحيل إليه)2(، و» َشَخَص ببرصه اىل السامء: 

اذا  املوت:  ساعة  ببرصه  االنساُن  وَشَخَص   ،)3(» ارتفع 

فتح عينيه وجعل ال يطرف)4(.     

ٌص أي  َص اليشَء اذا عيَّنه، ويشٌء مَشخَّ وَشخَّ  

الهدف من  اذا جاز سهمه  الرامي:  )5(، وأشخص  معنّيٌ

ْخص: كل جسم له ارتفاع وظهور «)7(،  األعىل)6(، و» الشَّ

وَشَخَص النجُم: طلع وبدا وظهر)8(.

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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تعددِت  فقد  االصطالحية  الناحية  من  أّما   

التعريفاُت التي تناولْت التشخيص، وقد كان من نتائج 

ذلك التَّعدد تباين وجهاِت نَظَِر أصحاِبها حول تحديد 

مفهومه، فانهم اتّفقوا عىل جزء من املفهوم، وتباينوا 

أنهم رأوا  أتّفقوا عليه هو  الذي  يف جزٍء آخر، فالجزء 

إنسانية عىل يشء  إضفاء سامت  يعني  التشخيص  أن 

ذلك  ماهيّة  تحديد  يف  اختلفوا  ولكّنهم  األشياء،  من 

اليشء الذي مُتنح عليه تلك السامت، فمنهم من قرص 

أدخل  ومنهم من  فقط،  املحسوسات  التشخيص عىل 

املعنويات واملجردات يف املفهوم.

»إبراز  بأنه  النور(  عبد  )جبّور  َعرّفه  فقد   

الجامد أو املُجرّد من الحياة، من خالل الصورة بشكل 

وقال  والحياة«)9(،  والحركة  بالشعور  متميّز  كائن 

أيضاً: »هو اسباغ الحياة اإلنسانية عىل ما ال حياة له؛ 

كاألشياء الجامدة، والكائنات املادية غري الحيّة«)10( فهو 

وكائنات مجرّدة  املحسوسات من جامدات  يركّز عىل 

من الحياة، فأكسبها صفة الحياة والحركة، من دون أن 

يتطرّق إىل املعنويات.  

وعرّفه )مجدي وهبة( بأنه » نسبة صفات   

تتصف  ال  أشياء  إىل  أو  مجرّدة  أفكار  إىل  البرش 

بالحياة«)11(، فأدخَل يف تعريفِه األفكار املجردة -وهي 

رأى  املحسوسات، يف حني  جانب  إىل  املعنويات-  من 

بالغٌي  تعبرٌي  »هو  التشخيص  أن  وهبي(  )ابراهيم 

واملعاين،  والحيوانات،  التجريدات،  عىل  فيه  يُسبَُغ 

انفعالية  وسامت  وشخصية  َشكالً  الحيّة  غري  واألشياء 

املصطلح،  مفهوم  وّسع  بتعريفِه  فهو  إنسانية«)12(، 

تقوم  رسدية  أنه»طريقة  فريى  علوش(  )سعيد  أّما 

عىل نعت موضوع أو يشء أو وحدة مجردة أو كائن 

فاعالً ميتلك سامت  بكونه  تسمح  بنعوت  إنساين  غري 

إنسانية«)13(.

هو»مخاطبة  التشخيص  أنَّ  آخر  ورأى   

الشعر  يف  وتستجيب  تسمع  شخٌص  كأنها  الطبيعة 

واألساطري«)14(، فصاحب التعريف جعل الطبيعة جانبا 

حيويا من الجوانب التي يُضفي التشخيص عليها صفة 

الحياة، علامً أن عنارص الطبيعة ليست جميعها جامداً 

بالحياة،  أصالً  يتسم  ما  منها  ألن  املُتعارف؛  باملعنى 

ولكن ليست الحياة اإلنسانية املعروفة بجزئياتها؛ من 

شعور، وعاطفة، وأمل، وأحاسيس، وفرح، وحزن.

يف  نلحظه  الذي  التباين  من  الرغم  وعىل   

برؤيا  نخرج  أْن  ميكننا  أننا  إاّل  املتقّدمة  التعريفات 

واملعنويات  املحسوسات  دخول  مفادها  شمولية 

تحت  انسانية  سامت  عليها  تُسبَغ  التي  واملجردات 

من  بجانب  اختصاصه  وعدم  التشخيص،  مصطلح 

بوساطة  األشياء  هذه  تكتسب  وبهذا  الجوانب، 

التشخيص الحياة والحركة والشعور.

التشخيص  ملصطلح  األدبية  والتعريفات   

أظهرت لنا تقارب الداللة التي تربط بني )التشخيص( 

داللته  وبني   – ونقدياً  بالغياً  مصطلحاً  بوصفه   –

)سواد  وهي  اللغة  معاجم  يف  وردت  التي  اللغوية 

اإلنسان(، فجوهر الداللة اللغوية مل تبتعد عن الداللة 

اإلنسانية  الصفات  إضفاء  مفادها  التي  االصطالحية 

والحيوانات،  واملعنويات،  الجامدات،  عىل  املتنوعة 

بالسامت  وشمولها  الطبيعة،  وعنارص  واملجردات، 

فتبدو وكأنها  اإلنسانية من كالم، وأفعال، وأحاسيس، 

لجوانب  شاملة  إحاطة  ذلك  ويف  حقيقية،  أشخاص 

التشخيص املتعّددة وغري املحدودة.

جامعة  أنَّ  إليه  اإلشارة  تجدر  وماّم   

عىل  أطلقوا  قد  املحدثني  والباحثني  الدارسني  من 

والطبيعة،  واملعنويات،  الجامدات،  تشخيص  ظاهرة 

والحيوانات يف األدب العريب مصطلح )األنسنة( لكون 

هذه األشياء تُضفى عليها من الصفات اإلنسانية التي 

والوجدان وغري  واملشاعر  والحياة  الحركة  فيها  تَبعْث 

ذلك)15(. 

الجانب اإلجرايئ

املعنويّاِت يف شعِر شعراِء  ظاهرُة تشخيِص   

ولة الفاطميَِّة الدَّ

التشخيص – كام مرَّ سابقاً - ارتفاع األشياء   

إىل مرتبة إنسانية باستعارة إحدى صفات اإلنسان، أو 

أفعاله، أو مشاعره، فيخلع الشاعر صفات ما هو حيٌّ 

العقلية  التصّورات  أو  املاديّة  األشياء  عىل  إنساين  أو 
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التعبري  يف  معه  ويرُشكها  الحياة،  فيها  ليبثَّ  املجردة، 

عن عواطفه أو انفعاالته الخاصة)16(.

رئيٍس  بشكٍل  مستندٌة  التشخيصية  فالصوُر   

بالتجارب  وثيقة  صلة  ذات  واالستعارة  االستعارة،  إىل 

االنسانية، ولهذا كانت االستعارة تضطلع بدور كبري يف 

تشكيل جزئيات التشخيص، وذلك عن طريق أنسنتها 

للتجارب العالقة يف ذهن الشاعر، وهمومه التي تجول 

يف خاطره.

الّدولة  شعراء  شعر  عىل  يطّلع  فمن   

الفاطمية يجد أنهم شّخصوا كثرياً من تلك املعنويات 

واألشياء املجرّدة  كاملوت، والِحامم، والزمان، والدهر، 

ل،  والذُّ والرزايا،  والحزن،  والتغرُّب،  والرأي،  والضيم، 

والّضنى،  والهموم،  والّصبابة،  والهوى،  والبني،  رب،  والصَّ

واملالم،  واألمل،  والخطوب،  واملَنون،  واملَنيّة،  والغرام، 

والطيف، وغري ذلك من املعنويات.

ويظهر من البحث أنّهم استثمروا تشخيص   

املحسوسات  بتشخيص  قياساً  كبرية  بنسبة  املعنويات 

التي تضاءلت نسبة توظيفها؛ ألنَّ تشخيص املعنويات 

تشخيص  من  الفنيّة-  الناحية  من  إبداعاً-  أكرث 

املحسوسات، ألن املحسوسات تبدو اىل الناظر أجساماً 

بأبعاد وحدود ُمدَركة، فيستطيع أن يدركها عن طريق 

حواسه، لذا يكون اعطاؤها صفات إنسانية أمراً ميكن 

تَقبُّلُه من لَُدن املتلّقني بصورة أو أخرى، غري أن األمر ال 

يكون كذلك مع املعنويات، فاعطاؤها صفات إنسانية 

بالحواس،  تُدرك  ال  ألنها  ذلك،  من  غرابة  أكرث  يبدو 

واملخيّلة،  العقل،  طريق  عن  إالّ  ادراكها  ميكن  وال 

إنسانية  صفات  اضفاء  فان  ولذلك  الفكر،  وإعامل 

عىل أمٍر معنوي يكون دليالً عىل سعة مخيّلة الشاعر 

من جانب، ورمزاً يدّل عىل براعته يف تشكيل الصورة 

الشعرية من جانب آخر.

للبحث  اآلخر  الجانب  استكامل  أجل  فمن   

أبرز تلك  )الجانب اإلجرايئ(؛ َسُنسلِّط الضوء عىل إىل 

املعنويات املُشّخصة يف شعر شعراء الّدولة الفاطمية، 

ونُقاربها مقاربة داللية تسّهل سرَب أغوارها، لنقف عند 

دواعي شيوعها وتوظيفها، ودورها الفاعل يف التشكيل 

الجاميل لصورهم الشعرية. وهي:

البني:

الشعر  يف  األديب  الّجامل  أنَّ  املعروف  من   

يتوقّف – يف كثريٍ من األحيان - عىل امتزاجه مبشاعر 

قائله، واختالطه بأحاسيسه، وأن يكوَن ُممثالً النفعاالته 

النفسية مع وقائع الحياة أو خياالتها، وهذا ما توافر 

بشكٍل واضح يف وصف ظافر الحداد لـ )البني( بعد أن 

قيَّدته أصفاُد الغربة، ورمته سهام النوى، بإبعادِه عن 

يه، فقال يف ذلك)17(: )الطويل( أهله وُمحبِّ

نَحا البَنْيُ يف تشتيِت َشْميل َمقاِصدا

د رَْميا ناِفذا ليس ناِفـدا فَسدَّ

رَمايِن فأَْصاميِن وأَْغرَق نَزَْعــه

وكَرَّر حتى كَلَّ كَّفا وساِعدا

وَسدَّ الفضا بالنَّبِْل حتى أَعاَدنـــي

أَسريا إليها أَيَْنام كنُت حائدا

من  مجموعة  وردت  الشاعر  أبيات  ففي   

املعنويات وهي متتلك صفات إنسانية، وتتمتع بالحياة 

تشتيت  قاصد عىل  )البني( وهو  واإلحساس، فشخص 

نبال  من  وساعٍد  بكٍف  رمياً  له  وسدد  الشاعر،  شمل 

مصمية ُمصيبة، فأعاَدُه مأسور الحال، فنلحظ فاعلية 

التشخيص قد ألقت بظاللها بشكل واضح عىل أبيات 

ُمؤثِّر يف  املعنى بشكل  تقريب  الشاعر، وعملت عىل 

بذكريات  ترتبط  آسية  حزينة  نغمة  تشوبها  املتلّقي، 

مؤملة، وبآمال شاحبة.

عىل  الفنية  بنيتها  يف  قامت  الصور  وهذه   

نقل معاين األلفاظ من الحقيقة إىل املجاز، ومستندة 

اللغة  بني  والتواشج  والتخييل،  اإليحاء  عنرصي  إىل 

النص  جاملية  من  زاد  قد  التواشج  وهذا  والخيال، 

وقيمته التصويرية. 

عن  التشخيص  بواسطة   يخرج  فالشاعر   

أُطر املنطق العقيل واللغوي، ويحلّق يف سامء الخيال 

ليبعث الحياة يف الصورة الشعرية وهو ما يدفعه إىل 

دقّة متناهية يف تصوير املعاين.

التعبري  أدوات  من  الحوار  يكون  وأحياناً   

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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آرائهم،  نقل  يف  الشعراء  استثمرها  التي  املُهّمة 

ومشاعرهم إىل اآلخرين، ومن أجل ذلك وجدنا كثرياً 

األداة  بهذه  استعانوا  قد  الفاطميني  الشعراء  من 

الحيوية إىل جانب أسلوب التشخيص يف عرض أفكارهم 

أيب  قول  نحو  من  والبني(،  )الفراق  اتجاه  ومشاعرهم 

جعفر محمد بن عمر العبّايس امللقَّب بـ )البهرج()18(: 

)الطويل( 

َولاَّم تَناَجْوا بالِفراِق تَزَْحزََحــْت

حيايت وأْمىَس الَقلُْب يف زيِّ ذاِهِب

فَُقلُْت: ترفَّْق أيُّها الَقلُْب ساعــًة

أتَرَْحُل ِمْن قبِل ارتحاِل الركائِـِب؟

ترَفَّْق لََعلَّ البَنْيَ مْن ُعظِْم ما جنى

يتوُب فيُثنيِهْم ِبَعطَْفِة تائِــــِب

انفعال  أن  للقارئ  يتّضَح  األبيات  هذه  يف   

النفسية  وحالته  فيه،  هو  الذي  األمر  وهول  الشاعر، 

أْن  إىل  دفعته  أساسية  أسباباً  مِبُجملِها  كانت  املتأزمة، 

بينه  التفريق  يف  ذنباً  اقرتف  إنساناً  )البني(  يُشّخص 

وبني أحبتِه، وهو يرجو أن يتوب يوماً عن ِفعلِتِه فيأيت 

الفراق  فموقف  عنه،  أبعدهم  الذين  بأحبابه  إليه 

هذا كتم عىل صوته، وأسلمه إىل الحوار الداخيل مع 

القلب الذي همَّ بالرحيل ساعة رحيل األحبة، فَتََواَشَج 

التشخيُص مع أسلوب الحوار يف تقديم صورة شعريّة 

جامليّة.  

ومنهم من شّخص )البني( مع ما صحبه من   

املُتلقي،  مع  عاطفية  مشاركة  إلحداث  ودموع؛  بكاٍء 

من  اتّخذ  الذي  )ت470هـ(  الدين  يف  املؤيد  كقول 

ذلك  جراء  من  النفسية  حالته  لبيان  َمدعاًة  الشوق 

الفراق، فراح يُعرّب عن ذلك الشوق مبا ينمُّ عن حزنِه 

وأملِه لفراق أحبَّته ودياره، إذ قال)19(: )الطويل(

خلييل طـاَل البني فينا فمزَّقـْت

يُد البني يف صدري قميص عزايئ

وصار البكا إلفي الذي أشتفي به

وحـسبـكـم مـن يشتفـي ببكـاء

سقى الله كأس البني ساقينا بها

ـعـه باألهــل والقـربـاِء وفـجَّ

فإين جعلت البيد صفـراً لظلمٍة

أمامـي وخـلفــُت الفـؤاد ورايئ

أهيم عىل وجهي وقلـبَي هـائٌم

بفرط الجوى والشوق يف أحشايئ

انفعايل،  موقف  عن  يعرّب  هنا  فالشاعر   

أهاجه البعد عن أحبابه وموطنه، فراح ينفثه بكلامت 

تنمُّ عن شوقه، وفرط حزنه لفراقهم، وال يخفى حسن 

أسلوب الشاعر يف تعبريه عن تلك املشاعر عن طريق 

وقميص  البني،  يد  )مزّقت  قوله:  يف  التشخيص  تقنيّة 

من  متخذاً  ببكاء(،  يشتفي  إلفي،  البكا  وصار  عزايئ، 

الخطاب وسيلًة يف إيصال ما يصبو إليه بالتواشج مع 

فنِّ التشخيص. 

استثامر  اىل  الشعراء  دفع  ما  أّن  ويبدو   

العمل  يف  الخيال  قيمة  ادراكهم  هو  التشخيص، 

الشاعر  مييّز  ما  ))أهّم  أنَّ  يؤمنون  فهم  الشعري، 

قادراً  تجعله  التي  التخييلية  القدرة  هو  غريه  عن 

املتباعدة،  والعنارص  املتباينة  االشياء  بني  الجمع  عىل 

وتخلق  والتباعد،  التباين  تزيل  متناسبة،  عالقات  يف 

االنسجام والوحدة(()20(.

رحل  وقد  الحداد)ت529هـ(  ظافر  وهذا   

عن اإلسكندرية تاركاً فيها كل يشء يحبه؛ أهله، وقومه، 

التي  والغربة  بالوحدة  فأحس  الجميلة،  وذكرياته 

ألقت بثقلها عىل نفسه، وكوته بنار الشوق إىل األهل، 

والحنني إىل الديار، فانسابت عىل لسانه كلامت ملؤها 

ويلقي  والبعد،  الغربة  يشكو  وراح  واألىس،  الوجد 

وهي  إنسانية  بسمة  وَوَسَمُه  )البني(،  عىل  بالالمئة 

قصيدة  مطلع  يف  وذلك  أحبابه،  وعىل  عليه  )الجور( 

يعرُض فيها معاناته من ظلم الزمان الذي أودى به إىل 

الرحيل عن أحبابه، وأسلمه إىل يَِد الغربة والبُعاد، إذ 

قال)21(: )الكامل(

أَقْصاُه َجْوُر البَنْيِ عن أحباِبـِه  

وزَمانِـه، وبالِده، وَشـباِبــِه
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بنية  تشكيل  يف  الفاعل  دوره  له  فالخيال   

التشخيص، إذ إّن التشخيص مُيثُِّل بُعداً ُمتخياّلً يستطيع 

الشاعر املُبدع خلق وتشكيل جزئياته عىل وفق رؤيته 

الشعرية، وعواطفه االنفعالية.

الغربة:

إّن الحالة النفسية والشعورية التي ميرُّ بها   

الشعراء وهم ينظمون قصائدهم، هي التي جعلتهم 

تشخيصية  صوراً  لنا  يقّدمون   - األحيان  بعض  يف   –

والبني،  )الغربة،  كـ  املعنويات،  من  لكثري  ومجازية 

تلك  يف  النفسية  أوضاعهم  مع  لتتوافق  والنوى(؛ 

لذا  الشاعر،  نفس  مع  إالّ  تأتلف  ال  وهي  اللحظات، 

أوحت تلك الحالة للشاعر املؤيد يف الدين أن يتصّور 

صفاته  من  عليه  ويسبغ  إنساٍن  هيأة  عىل  )الغربة( 

وأفعاله، وذلك يف قوله)22(: )الكامل(

يا للتـغـرب أنت بئـس الـّداِء

فِغناَك فقـٌر، والعـطاُء عناُء

، والسعـادُة شقـوٌة والعـزِّ ذلٌّ

واليُسـُر عرٌس، والبقاُء فناُء

والُعـرف منَك النُّكر إن يوماً أىت 

أىّن وحـالُك كـلُّهـا نكـراُء

يا غربًة أغـربُت منها يف مـدى

مـن دونـه قد أغربت عنقاُء

ومسافٌة عرُض البسيطِة  دونهـا

قطَّعتُهـا فَـرَثَْت لـي البيداُء

أضللتني يف األرض بـل ألقيتني

يف اليمِّ مالـي للنجاء رجـاُء

فصّوَر لنا الشاعُر الغربَة بصورة إنساٍن يُغّني   

ولكن غناه فُْقٌر، ويُعطي لكن عطاءه َعناء، ويُعزُّ لكن 

لكن   ُ ويُيرسِّ شقوٌة،  سعادتَُه  لكن  ويُسعُد  ذٌل،  ُعزَّه 

م املعروف  تيسريَُه ُعرٌس، ويُبقي لكن إبقاءه فناٌء، ويُقدِّ

لكن معروفه منكر، وكلُّ ذلك بسبب بعده عن ديار 

أُنسِه، وإضالل الغربة له يف البيداء الواسعة، وإلقائه يف 

اليم الذي ال نجاة منه، حتى غدت البيداء راثية لحالِه.

وقد متثلّت القيمة الجاملية للبنية التصويرية   

يف التضاّد الحاصل بني األلفاظ )غنى، فقر(، )عّز، ذل(، 

)ُعرف،  فناء(،  )بقاء،  عرس(،  )يرس،  شقوة(،  )سعادة، 

إىل  الظاهرة  معانيها  األلفاظ عن  فقد خرجت  نُكر(، 

اللغوية،  التقريرية  معاٍن مليئة باإليحاء، وبعيدة عن 

تتسم  داللية  فاعلية  ذات  الشعرية  األبيات  جعلت 

بالجاملية يف التصوير.

كذلك يتجىّل لنا أمر آخر يف هذا التشخيص   

نظمه  أثناء  يف  الشاعر  صحب  الذي  االنفعال  هو 

تتعاىل  الشكوى  أنغام  أنَّ  نجد  لذا  األبيات،  لهذه 

بالغربة،  الغّصة واألمل، فهو يشكو حاله  وتنتابه  فيها، 

الديار بحرسه واضحة، وعواطف صادقة،  والبعد عن 

وكأنّه يَِجُد يف بثِّ شكواه ُمتنّفساً لهمومه وآالمه من 

ظلم الدنيا وأهلها له، حتى غدا كل يشٍء جميل قبيح 

عىل  ثقلها  بسبب  له؛  محبّب  وغري  عينيه،  يف  املنظر 

نفسه، ووطأتها الشديدة عىل جوارحه، فهو يحمل من 

الهموم واآلالم ما تشفق األرض عن حملها،  فاملشاعر 

وتتسم  واضح،  بشكٍل  باألمل  مختلطة  تربز  الجيّاشة 

بصدقها العاطفي.

النوى:       

مدلوالً  تحمل  التي  الكلامت  من  النوى   

صور  يف  ملموساً  حضوراً  لها  ونجُد  للغربة،  ُمرادفاً 

أنفس  عىل  بثقلها  ألقت  ألنَّها  التشخيصية؛  الشعراء 

الشعراء وألّحت عىل مشاعرهم، من نحو ما نلحظه يف 

أبيات أُسامة بن منقذ)23(: )الطويل(

رُب   أطاَع الهوى من بعدهم، وعىص الصَّ

فليس له نهٌي عليه وال أمُر 

ُه وعاوَدُه الوجُد القديُم فشفَّ

رُب دُر والصَّ جوًى ضاَق عن كتامنِِه الصَّ

كأنَّ النَّوى ملْ تَْخرَتْم غرَي شملِِه

ولَْم يَجِر إاّل بالذي ساَءُه القدُر

يف هذا النص نلحظ مثَّة نزعة طاغية باتجاه   

الحيس،  للمدرك  منافر  معنوي  هو  ملا  التشخيص 

أو  مشهداً  مة  ُمجسِّ الصور  تحتشد  عندما  والسيام 

ُمعربًة عن أثٍر نفيس نَحسُّ به ونستجيب له عن طريق 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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النص  تأّملنا  النص، فلو  الصور االستعارية املوظفة يف 

لوجدنا أنَّ صوره ومفرداته ُمفككة ال رابط يجمع فيام 

بينهام، إذ ال عالقة منطقية تجمع بني الهوى واالطاعة، 

وبني الصرب العصيان، وبني النوى وتفريق شمل األحبة، 

فالنصُّ يستدعي قراءة ثانية تتخطّى املستوى السطحي 

متنافرة  النصيّة  ات  الوحّدّ تلك  فيه  تبدو  الذي  للنص 

االنسجام  تلّمس  بغية  العميقة؛  الرتكيبيّة  بنيتِه  يف 

والتامسك الداليل، وتجاوز التنافر والتفكُّك املرصود يف 

للنص  العميقة  البنية  يف  تأّملنا  فلو  السطحية،  البنية 

االستعامل  بني  تربط  خفيّة  خيوطاً  هناك  أّن  لوجدنا 

املجازي وداللة تلك الرتاكيب اللغوية، ليدل بذلك عىل 

مشاعره وآالمه النفسية من جرّاء الهوى والنوى.

الجود والكرم:

ال شك فيه أنَّ األساس الذي ينبُع منه الشعر   

الوقاّد،  الخيال  يستطيع  ولهذا  واإلدراك،  الشعور  هو 

والسيام  املعربَة،  الصورَة  يَخلُقا  أن  املتفتح  والذهن 

العليا  املُثل  لبعض  صًة  ُمشخِّ الصورة  تلك  كانت  أْن 

كسمتي  العرب،  عند  شاعت  التي  النبيلة  واألخالق 

بن  متيم  قول  يف  نجده  ما  نحو  من  والكرم،  الجود 

املعز)24(: )الخفيف(

مرَض الجوُد والتوى اإلكراُم

َوَشكا ما شكوته اإلسالُم

وَغدا الِعتاللك العزُّ واملجـ

د عليلني واحتذى اإلعظاُم

عجباً كيف يشتيك من فداه الـّد

هر واستعصمت به األيّام

وأطاعته عاصيات الّرزايا

وِصعاُب األمور حتّى الحامم 

قيام  األبيات  هذه  يف  النظر  يلفت  ما  إن   

صورها عىل فنِّ التشخيص املنتظم يف ِسلٍك استعاري 

ُمتتابع، أخذ يتنامى ليستوعب النص عىل وفق وحدة 

فنية يكمُل فيها كلُّ بيٍت مبا انتهى إليه ساِبُقُه وهذا 

ما يّسمى بـ )التعالق االستعاري()25(، الذي هو سلسلة 

فتميم  الرتكيب،  بواسطة  املتعالقة  االستعارات  من 

لحظة  ويف  عفوي،  لنزوح  مبارش  لباعث  تبعاً  ترصّف 

متاسه مع الحدث وهو )مرض الخليفة( الذي كان من 

تداعياته )مرض الجود، والتوى اإلكرام، وشىك اإلسالم، 

من  حالة  بدورها شّكلت  واملجد( وهذه  العّز  واعتل 

بسط  إىل  أّدى  وهذا  والتعجب،  واالستغراب  الذهول 

استعارات أخرى )فداه الدهر، واستعصمت به األيام، 

االستعارات  تعانق  فأّدى  الرزايا(،  عاصيات  وأطاعته 

إىل نقل الشعور الذي احتّل مساحة واسعة يف وجدان 

الشاعر.

رب:  الصَّ

إِنَّ من األمور امللفتة لالنتباه يف شعر شعراء   

التي  املعنويات  من  كثرياً  أن  هي  الفاطمية  الّدولة 

سامية،  وُمثٍُل  رفيعٍة،  قيٍم  عىل  تدلُّ  كانت  شّخصوها 

املُثُل  وصفات محمودة، وقد كان الصرُب من بني تلك 

الُعليا والخصال املحمودة، فقد دعا العقل إىل رضورة 

تحيّل اإلنسان بالصرب يف كثري من مواقف الحياة؛ ألنَّ 

رَب عىل املكاره يُزيل عن النفس الهموم واآلالم، وهو  الصَّ

أحد املضامني التي دعا إليها القرآن الكريم يف أكرث من 

تسعني موضعاً، وهو إحدى املُنجيات يف الدارين)26(.

وقد برز الصرُب يف أشعارهم ُمتّشحاً بصفات   

مقدمتها  متعّددة؛ يف  موضوعاٍت  وأفعاله يف  األنسان 

الّصرب  بني  الواضح  للتناسب  وذلك  الرثاء؛  موضوع 

عبد  قول  يف  نتلّمسه  ما  نحو  من  الرثاء،  وموضوع 

الرحمن ابن أعني املتطبب)27(: )الخفيف(

لو يَرِدُّ البكاُء شيئاً بكينا

َمْن فََقدنا بعد الّدموِع دماَء

وسحبنا ذيوَل ُسحب ُمذيال

ٍت دموعاً حتى يُفيَض الفضاَء

ونََضونَا ثوَب التَّجلِد ُحزناً

عن جسوٍم أعاَدها أنضاَء

ِ عن قَلْـ وشققنا صدَر التَّصربُّ

ـِب التَّأيس يأساً، وِعفنا الرجاَء

)نضونا  الشاعر:  قول  يف  التشخيص  يتجىل   

( فأسند )الثوب(  ثوب التجلد(، و)وشققنا صدر التصربُّ

 – منها  كلٌّ  وبدا  لـ)التَّجلّد(،  و)الصدر(  لـ)التّصرب(، 
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اإلنسانية،  الصفات  أحد  يحمل  التشخيص-  بوساطة 

من  األبيات  نظمت  الذي  الرثاء  غرض  خدم  ما  وهو 

فكرة  بني  االستجابة  تخلق  أن  واستطاعت  أجله، 

التجربة ومتلّقيها، لكونها صورة متثّل مشاعر صاحبها، 

وجاءت مستّمدة من خياله، والشاعر أراد أْن يعرّب فيها 

ك بحبل الصرب، فال البكاء بنافعٍ  عن أمٍل الفقد، ويتمسَّ

يف  بنافعٍ  الجزع  املنون، وال  يد  ما سلبته  يعيد  أْن  يف 

استعادة من فقد.

فالشعراء أضفوا عىل الصرب صفات متعّددة،   

آلخر،  من نصٍّ  تختلف  وقد  الرثاء،  غرض  يف  والسيام 

لكنَّ أشهرها صفة ) شق الصرب للثوب، أو شّق الجيب( 

يف  أيضاً  ونجده  السابق،  النص  يف  الحظناه  ما  وذلك 

قول نافع بن محمد يف رثاء بعض العلامء)28(: )الطويل(

أال ُشقَّ جيَب الصرٍب إْن كنَت موَجَعا 

وال يُلِف الٍح فيلك للصرِب موِضعا    

ملا َدَهَم اإلسالَم من فجعِ حادٍث

َم له أركانه أن تتضعضعا تُهدَّ   

  

فتحة  وهو  للصرب)جيباً(  الشاعر  فأسند   

الثوب من ناحية الّصدر، وقد ُشقَّ ذلك الجيب حزناً 

وأملاً عىل الفقيد، وقد توّسل إىل إظهار مشاعر الحزن 

تشكيل  من  له  سمح  ما  وهو  التشخيص؛  بأسلوب 

صورة فنية تتناسب إىل حدٍّ كبري مع موضوع الرثاء.

لتشخيص  م  املُتقدِّ املعنى  من  وقريب   

)الصرب( ما نجده يف قول عامرة اليمني)29(: )الكامل(

هي سلوٌة حلّْت عقوَد وفائها 

رِب عن بُرحائها  ُمذ شفَّ ثوُب الصَّ   

فسألُت أيامي صديقاً صادقاً

فوجدُت ما أرجوه ُجلَّ رجائها   

صورة  النتفة  هذه  يف  الشاعر  أورد   

مختصات  من  عليها  وأضفى  )الصرب(  لـ  تشخيصية 

البرش وهو)الثوب الذي شفَّ وأبدى ما تحته(، فشّكل 

هذا الفن البالغي مصدراً مهاّمً من مصادر إثراء النص 

هالٍة  من  أضفاه  عاّم  فضالً  املؤثّرة،  بالداللة  الشعري 

جامليٍّة عىل املعنى.   

ووسيلة  الشاعر  بني  العالقة  يف  فالبحث   

القاعدة  هو  ومشاعره  وعواطفه  أفكاره  عن  التعبري 

يف  نقدياً  مصطلحاً  بوصفها  الصورة  تعتمدها  التي 

تلك  أحد  والتشخيص  والتأثري،  االستجابة  تحقيق 

أفكاره  نقل  يف  الشاعر  تساعد  التي  املهّمة  الوسائل 

وعواطفه للمتلقي.

املبالغة  إىل  الشعراء  ببعض  الحال  ويصل   

الصيقل  سعيد  بن  عثامن  فهذا  الصرب،  تشخيص  يف 

مينح الصرب صفات جديدة يف قصيدة رىث بها الخليفة 

املهدي الفاطمي)30(: )املتقارب(

رِب فأنحلَِّت وهْت ُمرُر الصَّ

ورثْت ُعرى الحزِم فاجتثَِّت

وأيُّ سبيٍل اىل سلوٍة

معِ قَْد فُّضِت؟ وأوعيُة الدَّ

دْت وكيَف العزاُء وقَْد ُخدِّ

ُخدوُد الخرائِد واربَّدِت

جنوُد التّجلِد قَْد ولَِّت

ِت وألويُة الوجِد قَْد ُصفَّ

أكرث  يف  األبيات  هذه  يف  التشخيص  يتجىّل   

من موضع، يف قوله: )وهْت ُمرر الصرب(، و)رثْت ُعرى 

التّجلّد  و)جنوُد  فّضِت(،  قد  الدمع  و)أوعية  الحزم(، 

هذه  إىل  أُعِطيَْت  التي  الصفات  أنَّ  ونجد  ولَِّت(،  قد 

املعنويات هي صفات إنسانية أُحيلت إليها من أجل 

املبالغة يف معنى الحزن عىل املريث.

الدعاة  داعي  الدين  يف  املؤيد  ويوظّف   

هذه الثِّيمة التشخيصية يف تصوير مشاعر الحزن يوم 

الرحيل، فقال)31(: )الطويل(
رُب يوَم البنِي ُمنَفصَم الُعرى َغَدا الصَّ

فرَِسْ واطَْرْح عَنَك التعلَل جانبا

متى ليَت شعري أشتفي بلقائهم

وأشكو إليهم ما لقيُت َمَصاِعبا

وأخرُب أَنَّ البنَي هدَّ يل القوى

وغادَر رأيس يف الّشبيبِة شائبا

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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نلحظ يف هذه املقطوعة أن الشاعر ضّمنها   

معنى تشخيصياً إيحائياً لـ )الصرب، والبني(، ذلك املعنى 

والعبارات،  الجمل  ظاهر  عىل  َحْملُه  ميكن  ال  الذي 

يختبئ خلف  الذي  العقيل  الـتأويل  طريق  عن  وإمّنا 

الدالالت الظاهرة، فليس من املنطق أن يكون للصرب 

عرى منفصمة، بل ميكن قبول هذا املعنى باالستناد إىل 

داللياً  بُعداً  النص  اللغوي، وهو ما أضفى عىل  املجاز 

ذلك  وراء  من  ويرمي  الظاهري،  تفسريها  من  أعمق 

إىل أْن يُشري إىل ذاته املغرتبة؛ وآالمه النفسية، فلجأ إىل 

هذا الفن البالغي من أجل إيصال املعنى. 

وقد يصل الحال إىل موت )الصرب( عند ظافر   

الحداد حينام يستحكم عليه اليأس، ويصل إىل ذروته 

ويتضّخم لدرجة الجزع، فيقول)32(: )الطويل(

كُت من قويل لَعلَّ بُهْدبَـٍة مَتسَّ

فلام َوَهت باليأِس ماَت لها صربي 

فقدُت شبايب بعَد أهيل َومْنَشئي

فها أنا َميٌْت غرَي أين بال قبـــِر   

فالصورة البالغية يف هذين البيتني مستندة   

، وذلك يف قول الشاعر: )مات  إىل التشخيص بشكٍل بنيِّ

وهي  الصورة  فتربز  شبايب(،  و)فقدُت  صربي(،  لها 

وهذا  الحزن،  مبوضوع  متصلة  ودالالت  مبعاٍن  توحي 

االستعامل املجازي للغة يجعل القارئ يشارك الشاعر 

يف معنى الحنني إىل األهل والوطن.

اآلمال 

َحِظيَت اآلماُل بنصيٍب وافٍر من التشخيص   

يف أشعار شعراء الدولة الفاطمية بوصفها أمراً رضورياً 

فأسندوا  املديح،  غـرض  يف  كثرياً  الشعراء  إليه  مييل 

ليتناسب  اإلنسانية؛  واألفعال  السامت  من  كثرياً  إليه 

فآمال  منه،  التكسبي  والسيام  املديح،  غرض  هذا  مع 

الشاعر ال تتحّقق إالّ بالوقوف عىل باب املمدوح، من 

أجل التلميح إليه بإكرامه واالغداق عليه، وهذا ما ورد 

يف قول ظافر الحداد)33(: )الطويل(

ـًة             إذا نََوِت اآلماُل للجـوِد ُحجَّ

فام تَْجرَتِي إاّل الوقوُف ببابـِه

أراد عن طريق تشخيص )اآلمال(  فالشاعر   

أن يُنسب إىل ممدوحه سمة الجود، وأن يثبت له هذه 

الصفة بصورة مبالغ بها، لكنه بدالً من أْن يُعربِّ عن ذلك 

برصيح القول، مال إىل التلميح، وذلك بقوله: )إذا نوت 

فالتشخيص  ببابه(،  الوقوُف  إالّ  تَْجرَتِى  و)ما  اآلمال(، 

أدى داللة متيل إىل املبالغة يف كرم املمدوح، ولو أراد 

بيته  انطوى  ملا  اللفظ  برصيح  املعنى  عن  يُعربِّ  أْن 

الشعري عىل هذا الجامل.

من  ُمقارٍب  بنحٍو  )اآلمال(  تجسيد  ويتكّرر   

الخليفة  مادحاً  الحداد  ظافر  قول  يف  السابق  النص 

اآلمر)34(: )الوافر(

إذا اآلماُل أْمرَضها إياٌس

فأَمسْت ذات أنفاٍس ِضعاِف    

فَجْدوى راحتَيَْك لها طبيٌب

يُعاىف بالعطايا غرَي عـاِف   

الحال  مريضة  وهي  اآلمال  الشاعر  يصّور   

يديه  وعطايا  املمدوح،  راحتي  وأّن  األنفاس،  ضعيفة 

من  الساحر  التلُّطف  فهذا  لدائها،  ومعايف  لها  طبيٌب 

لَُدِن الشاعر املستند إىل فنِّ التشخيص يحثُّ املمدوح 

عىل العطاء ويدفعه إلكرام قائلِه.

وأحياناً يسعى الشعراء إىل تشخيص اآلمال   

بسبب هموم الدنيا والركون إىل اليأس منها، من نحو 

ما نجده يف قول عامرة اليمني)35(: )البسيط(

ُخْذ يا زماُن أماناً من يدي أميل

فال روَّعْت رسبَك األطامُع من ِقبَيل

وال مددُت إىل أيدي بنيَك يدي

إذاً فال وألت كفي من الشلِل

متى اشتفى ُسقُم آمايل بعلِّتهم

فال شفى اللُه آمايل من العلِل

وهام   - واآلمال(  )األمل  شخص  فالشاعر   

أمران معنويّان – بإسناد بعض مختصات البرش إليهام، 

اتّخذ من  قم، والِعلل(، وقد  إليهام )اليد، والسُّ فأسند 

تشخيصهام رمزاً وقناعاً يختبُئ خلفه ليعرّب عن حالته 
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وسوء  الدنيا  غري  من  املتأزّمة  والنفسية  الشعورية 

أخالق أهلها.

اللهو:

هوى  من  وشَغلَك  به  لََهْوت  ما  هو  اللَّْهو   

لَهْوُت  يُقال  إذ  اللَِّعب،  أيضاً  وهو  ونحوهام،  وطَرٍب 

باليشء أَلُهو به لَْهواً وتَلَهَّيُْت به إِذا لَِعبَت به وتَشاَغلُْت 

وَغَفلَْت به عن غريه)36(.

وقد كان لـ)اللهو( نصيب يف تشخيص شعراء   

الدولة الفاطمية، إذ قّدمه لنا الشاعر ظافر الحداد يف 

الشاعر،  مبقود  يأخذ  مييناً  ميلك  الذي  الشخص  صورة 

وذلك يف قوله)37(: )الطويل(

وأعطي مينَي اللهِو فَْضلَة ِمْقـَودي          

بيِبة ِغـيــُد  وأْغــدوا وأغــصاُن الشَّ

اإلنسان  من  لـ)اللهو(  الشاعر  استعار  فقد   

عضواً مهاّمً هو الـ)ميني(، ّمام جعل هذا )اللهو( إنساناً 

حيّاً حتى أنه أعطاه فضلة مقوده، وهو بهذه االستعارة 

اإلنسان  صفات  من  )اللهو(  إىل  يضيف  أن  استطاع 

ويُخرَجه من  وينفعل،  يتحرك  ليجعله  م  املُتَحكِّ الحي 

قصدها  مجازية  داللة  إىل  املُعجمية  األصلية  داللته 

الشاعر قصداً.

الخالفة:

ينظمون  حينام  الشعراء  إنَّ  فيه  الشّك    

الفني،  اإلبداع  هو  اهتاممهم  جلُّ  يكون  قصائدهم، 

أو عىل  املعنى،  أو  املبنى  سواء كان ذلك عىل صعيد 

الشهرة  لهم  تحّقق  رائعة  شعرية  صور  رسم  صعيد 

أحياناً، والكسب املادي أحياناً أخرى، والسيام إْن كان 

اللغوي  االنحراف  يُعدُّ  ال  لذا  املديح،  غرض  يف  ذلك 

املُنتج للتشخيص تجاوزاً منهم، بقدر ما يُّعدُّ إغراقاً يف 

عامل الخيال الذي ال يستطيع ِسرب أغواره واستثامره إالّ 

الشعراء. فمثال نجد ظافر الحداد يجعل للخالفة أصالً 

وشمالً وأقرباء، وهؤالء جميعهم مجتمعون يف شخص 

الخليفة الحافظ الفاطمي، إذ قال)38(: )الكامل(

إّن الخـالفــــَة لَـْم تَــزُْل عن أِصلهـا

بَْل أصبحْت يف ملِك ناظِم َشْملِـــها

ذهنيًّة  صورًة  البيت  هذا  يف  الشاعر  صاَغ   

أشياء ال ميكن حملها  اعتمد يف صياغة جزئيّاتها عىل 

إذ  ملعانيها،  العقيل  التأويل  عىل  وإمّنا  الظاهر،  عىل 

أسبغ يف هذا املشهد الخيايل عىل الخالفة من مختصات 

البرش، وقد استند فيها الشاعر إىل عنرص التشخيص يف 

والتأثري يف  تصويرها،  املبالغة يف  متوّخياً  أجزائها،  بناء 

شخص املمدوح.

الوزارة: 

شّخصا  التي  املعاين  إحدى  الوزارة  تُعدُّ   

موضوع  يف  والسيام  الشعريَّة،  نصوصهم  يف  الشعراء 

املديح؛ ألنَّ التشخيص نابع من نظرة فاحصة وشعور 

ميكن  ال  صفات  لألشياء  يضيف  الشاعر  يجعل  دقيق 

إضافتها وال ميكن حملها عىل وجه الحقيقة، وإمّنا عىل 

سبيل املجاز لتكون قريبة من فهم االنسان وواضحة 

التأثري فيه، فيحيلها من فكرة مبهمة إىل صورة ُمشّخصة 

املتلّقي، وهذا ما نجده يف تشخيص  قريبة من ذهن 

لفظ ) الوزارة (، يف قول أيب طالب زيد بن أحمد بن 

السندي مهّنئاً الوزير يعقوب بن كلّس بتسنُّم منصب 

الوزارة)39(: )الكامل( 

إنَّ الوزَارََة لَْم تَزَْل ِبَك َصبَّــــًة

تَْهَواَك لَْم يَْخطُْر ِسَواَك ِببَالَِهـــا

ُخِطبَْت فَلَْم تُْعِط الِقيَاَد لِطَالِـــٍب  

َوأَبَْت َعىَل طاُلِّبَهـا ِبِوَصالَِهــا

أمٌر  )وهي  الوزارة  عىل  أسبغ  فالشاعر   

وتهوى،   ، تحبُّ فتاٌة   فهي  العقالء،  صفات  معنوي( 

الصورة  هذه  وقيمة  وتأَب،  وتعِطي،  وتُْخطَب، 

ِه  نصِّ عىل  أسبغ  الشاعر  أنَّ  يف  تكمن  التشخيصيَّة 

مزيداً من الحركة، والحياة، ولوَّنه بانفعاالت عاطفيَّة، 

وأحاسيس وجدانيَّة، تجعل من املتلقي يتخيّل مشاهد 

جميلٌة،  فتاٌة  فالوزارة  سياقاتها،  يف  وتحرّكها  النص، 

ترَض  فلم  به،  قلبها  وتعلَّق  يعقوب،  الوزير  تهوى 

بسواه، عىل الرغم من كرثة خاطبيها، واملتوّسلني إليها، 

وهذه العنارص التشخيصيَّة جعلت من النص وحدة يف 

املشاعر واألحاسيس، فالعواطف ملتهبة؛ متثّلها األلفاظ 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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)صبَّة، تهوى، الوصال، القياد، طالّبها(، والحركة دائبة، 

تهواك،  )تزل،  النص  يف  وتوزّعها  األفعال،  متثّلها حركة 

يخطر، خطبت، تعِطي، أبت(، فالتحمت هذه العنارص  

– يف سياق النص – مع بعضها، مشّكلًة صورة املوقف 

الشعري)40(. 

فقد  الحباب)ت561هـ(  بن  الجليس  أّما   

وشّخصها  أخرى،  إنسانية  أفعاال  )الوزارة(  عىل  خلع 

وذلك  والتفاعل،  باملشاركة  تُوحي  أخرى  بطريقة 

قال)41(:  إذ  رزيك)ت556هـ(،  بن  لطالئع  مديحه  يف 

)الطويل(

أعّدَت إىل ِجسِم الوزارِة روَحُه

وما كان يُرجى بعثُها ونشورُها

أقامْت زماناً ِعنَد َغريِك طاِمثاً

وهذا األواُن قرُؤها وطَهورُها

ظاهرة  النتفة  هذه  يف  الشاعر  وظَّف   

التشخيص يف موضوع املديح، إذ جعل للوزارة جسامً 

وروحاً، وأنها تُبعث وتُنرش، ويصيبها ما يُصيب النساء 

د عن  من الحيض والطُّهر، وقد أورد هذه الصفات ليؤكِّ

طريقها املبالغة يف مدح املمدوح.

الحبُّ ومرادفاته:

مصطلحات  من  يرادفه  وما  للحبِّ  كان   

يتعلّق  وما  والصبابة  والهوى  والعشق  كالغرام  أخرى 

بها نصيب وافر يف صور شعراء الفاطميني التشخيصيّة، 

الغرُض  هذا  الغزل،  غرض  يف  الخصوص  وجه  وعىل 

املرأة وما  املُحبني ولواعجهم تجاه  الذي صّور أشواق 

الجامل  به  يتمتّع  ما  بسبب  حبها؛  يف  الشعراء  يعاين 

اإلنسانية،  واملشاعر  مشاعرهم  يف  التأثري  مزيّة  من 

فانه رسعان  يراه  الذي  بالحسن  الشاعر  يُبَهُر  فعندما 

ما يعطيه صفات إنسانية يشّخصه بها، فكانت تباريح 

الحب والغرام التي يشعر بها بعض الشعراء يف العرص 

الفاطمي، جعلتهم يُشّخُصون الحّب، والهوى، والغرام 

عن طريق إضفاء سامت الحياة عليها، فمثالً شخّصه 

وله  الولهان،  املتيّم  عىل  عدٍل  )شاهَد  الحداد  ظافر 

األمر عليه(، إذ قال)42(: )الكامل( 

هذا الفراُق وهذِه األظعاُن

موِع أواُن َهْل غري وقِتَك للدُّ

....

إْن لَْم تفضها كالعقيِق فكلُّ ما

تَدعوُه ِمن ُسنِن الهوى بُهتاُن

هذا السقاُم عىل ضمريَِك شاهٌد

َعدٌل فامذا يَنفُع الكتامُن

ْت دموُعَك من أىس أفصْح مبا ضمَّ

فعليَك ِمْن أمِر الهوى بُرهاُن

إنَّ القارئ لهذه املقطوعة يلحظ أنَّ الشاعر   

صورها  بعض  تشكيل  يف  التشخيص  فن  وظَّف  قد 

الفنية بطريقة جاملية، وقد استثمرها يف تأدية املعنى 

بعض صفات  فيها  أسبغ  وقد  لسامعها،  املتلّقي  وشّد 

املعنويات  من  وهام  والهوى(  )السقام،  عىل  االنسان 

وهذه  االيحاء،  واسعة  صورَة  ليؤدي  املحسوسة،  غري 

الصور قامت يف بنيتها الفنية عىل نقل معاين األلفاظ 

من الحقيقة إىل املجاز، واالستناد إىل عنرصي اإليحاء 

والتخييل، والتواشج بني اللغة والخيال، وهذا التواشج 

قد زاد من جاملية النص وقيمته التصويرية. 

ابن هانئ  )الحب( مطلع  ومن تشخيصهم   

الذي دار حول معاين النسيب، واتّسم بالرقة، واللطافة، 

وطغيان العاطفة، إذ قال فيه)43(: )الطويل(

، والُحـــبُّ ظَالِــــُم   تَظلّــــَم ِمـــّنا الُحــبُّ

فََهـــْل بنَي ظَــاّلَمــنِي قــــاٍض وحاكِـــُم

فالشاعر يف هذا املطلع شّخص )الحب( من   

والجهة  له،  ظُلمنا  من  الحب  شكوى  األوىل:  جهتني، 

األخرى: ظلم الُحبِّ للمحبني، ويف ذلك تلميح من لدن 

حاكامً  ويبتغي  الحبيبة،  ظالمات  فيه  ليشكو  الشاعر 

أساس  بشكل  الصورة  فتمحورت  بينهام،  ليقيض  عدال 

عىل وسيلة التشخيص.

شديد  الخيال  واسع  »شخص  فالشاعر   

الحساسية، يستجيب أوسع استجابة ملؤثّرات خارجية 

وأخرى داخلية ّمام استبقاه يف نفسه وورثه عن أسالفه، 
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وهي استجابة تأخذ شكل أحاسيس ومشاعر ما يزال 

يالئم بينها مستتاّمً لعالقاتها من جهة، ولعنارصها من 

جهة ثانية حتى تأخذ الشكل الخاص يف أثره الفني«)44(.      

عند  يَرِد  مل  ومرادفاته  الحب  فتشخيص   

الشعراء إالّ يف غرض الغزل، من دون األغراض األخرى، 

أننا بحاجة اىل تعليل ذلك، ألن الشاعر يف  وال أعتقد 

فعل  وما  شكواه  لها  ويبّث  الحبيبة،  يخاطب  الغزل 

الحّب به، وقد يبالغ يف ذلك، فمثالً هذا الجليس بن 

كِه يف الغرام، إذ  الحباب يجعل من اللوم سبباً يف متسُّ

قال)45(: )الكامل(

اين لوال ُمجانبُة املَلوِل الشَّ

ما تَمَّ َشأين يف الغراِم بشاين

وملّا دعاين للهوى فأجابه

طريف وقُلُت لعاذيلَّ َدعاين

َا أغرى املاَلُم يب الَغراَم وإمنَّ

الجاين َعيلَّ هو الذي ألجاين

نلحظ أنَّ تشخيص )املالم، والغرام( يف هذا   

لتأثري  ومشاركة  استجابة  إيجاد  عىل  ساعد  قد  النص 

املجازية  الداللة  فأّدت  واملتلقي،  الشاعر  بني  الغرام 

صورة جاملية قامئة عىل فنِّ التشخيص، يُحاول املتلقي 

الحقيقية  داللتها  بني  االتفاق  وجه  التّعرُّف عىل  فيها 

وأكرث  داللة،  أعمق  النصَّ  جعَل  ما  وهذا  واملجازية، 

جامل.

الكـرى:

تتشخَّص  التي  الشعرية  الصور  بعض  تربُز   

والتأثري  اإلبداع  من  بالغٍ  قدٍر  عىل  املعنويات،  فيها 

عن  بها  يخرج  الشاعر  ألنَّ  غريها؛  من  أكرث  الفنيني، 

واللغوي،  العقيل  املنطق  أُطر  عن  التشخيص  طريق 

ويحلّق يف سامء الخيال؛ ويبعث الحياة فيها، وهو ما 

ما  وهذا  املعاين،  تصوير  يف  متناهية  دقّة  إىل  يدفعه 

لـ)الكرى()46(:  الحباب  الجليس بن  نجده يف تشخيص 

)الكامل( 

جى   وَجـفـى الكـرى)47( األجفاَن فهي لدى الدُّ

ها ُمْذ باَن ُغصُن الباِن تَرعى السُّ

الذي  )الكرى(  عىل  الشاعر  أضفى  فقد   

الصفات اإلنسانية وهي  النعاس، إحدى  أو  النوم  هو 

)الجفاء(، وذلك ليصّور لنا حاله جراء رؤية املحبوبة، 

السامء  نجوم  ترقب  وبقيت  أجفانه  النوم  جفى  إذ 

سهراً تفكرياً يف محاسن املحبوبة، فالصورة التي رسمها 

التشخيص يف هذا البيت صورة جاملية تحّقق انفعاالً 

ملموساً وواضحاً لدى املتلّقي حني يبدأ يتخيّل الكرى 

يؤدي أفعاالً إنسانية، فالصورة القامئة عىل هذا الفن 

للنمط الفني الذي كسا التعبري، وكرست  أّدت تكثيفاً 

طريق  عن  جديد  من  بناءها  وأعادْت  اللغة،  رتابة 

االنزياح اللغوي.  

نى:   الضَّ

بعض  تشخيص  من  أحياناً  الشاعر  يتّخذ   

حالته  عن  ليعرّب  خلفه  يختبُئ  قناعاً  املعنويات 

دوٌر  األمر  لهذا  فكان  النفسية،  وغربته  الشعورية 

إنّها متثّل حالة  إذ  املعنويات،  بارٌز يف تشخيص بعض 

إنسانية ذاتية تُلقي بظاللها عىل الفرد فتجعله غريباً 

ما  االجتامعي)48(، وهذا  عن مجتمعه وواقعه  وبعيداً 

تتضح آثاره يف تشخيص املؤيد يف الدين داعي الدعاة 

قال)49(:  إذ  عليها،  إنسانية  صفة  وإسباغ  )الّضنى( 

)الكامل(

وى َمهزُوُل ؟  َمْن ذا لجسٍم بالجَّ

وَعْن الكرى يف طَرفِه َمعزوِل   

نى)50( أَحشاءه؟  َمْن للذي أَكََل الضَّ

فغدا كهيئِة َعصِفها املأكوِل

نى ألشدُّ َوقعاً بالفتى   َوقُْع الضَّ

ِمْن قتلِه بالصارِم املصقوِل

ِة مرضِه،  فاغرتاب الشاعر النفيس بسبب شدَّ  

وتوّحُدُه مع ذاته واضح للقارئ يف هذه األبيات، وهو 

انسانية عىل)الّضنى( وهي  إضفاء سمة  إىل  دفعه  ما 

سمة )األكل(، ليبنّي لنا ما آل إليه حالُُه من غربة ومرٍض 

ووحدٍة بعد عزِّ وجاٍه كبريين)51(، وهو ما ألقى بثقلِه 

عىل نفسه، فغدا غريباً يف وطنِه وبني أهله، وهذا ما 

الغرباء من  بقوله: »أغرب  التوحيدي  أبو حيان  أكَّدُه 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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صار غريباً يف وطنه«)52(.

الهموم:     

سامت  األخرى-  هي   – اتخذت  الهمـوم   

إنسانية كالقول والكالم والحديث، واستنطاق املعنوي 

إيجاد  أجل  من  يكون  قد  الشاعر  لُدن  من  واملجرد 

ويُعرب  الشاعر،  عواطف  تعكس  شعورية  مشاركة 

عن طريقها عن آالمه، من نحو ما نلحظه يف مقدمة 

قصيدة عامرة اليمني التي » قالها وقد أُخِرَج ُمنقاداً 

إىل القتل، وطَلََب الفاضل)53( فلم يصل إليه... وهو آخر 

شعر قاله«)54(: )الطويل( 

أُنادي ِمْن األخواِن غرَي ُمجيِب 

وأمدُح باألشعاِر غرَي ُمثيِب    

وأقطَُع أيّاماً تقول ُُهموُمها 

ألنفاِس نفيس: كيَف شئِت فذويب

وُمستخرٍب ما باُل َحالَِك َحالِكاً ؟  

فَُقلُت: ُسقاماً لَْم يَُعْن بطبيِب

فظاهرة التشخيص واضحة للعيان يف وصف   

الشاعر لـ)الهموم( وهو يصفها وصفاً ذا سمة إنسانية 

)الهموم(  يشّخص  فالشاعر  الحياة،  عليها  ليضفي 

آالمه  يف  مبارشاً  سبباً  كان  الذي  )القول(  لها  ويسند 

النفسية.

فشخص  الله  لدين  املعز  ابن  متيم  أّما   

)الهموم( بطريقٍة أُخرى، إذ قال)55(: )املتقارب(

َســأَْدفَـــُع بالــــرَّاِح َجيْــــَش الُهُمــوِم  

َوَمـــا عـــــاَل)56( نَْفــــيِس َومــــا َغــــالَــــَهــا

عىل  وتواليها  الهموم،  كرثة  الشاعر  شبَّه  إذ   

بذلك  راسامً  وكرثتِِه،  عددِه،  بلحاِظ  )الجيش(  بـ  قلبه 

لوحًة فنيَّة تشخيصيّة، دعْت املتلّقي ألن يعمل فكره 

الجيش  بني  القامئة  العالقة  إدراك  أجل  من  فيها؛ 

والهموم التي بُِنيَْت عىل أساٍس من االستعامل املجازي 

للغة)57(.

الهوى:

األخرى  املعنويات  جانب  إىل  الهوى  اتَّخَذ   

بعضاً من السامت اإلنسانية املتنّوعة، فقد كان يف نظر 

الشاعر ُمجرب بن محمد الصقيل )ُمستَضِعفاً له(، فقال: 

)الكامل(

َمْمكورٌة َمَكرَْت ِبقلبــي، والهــــوى  
يَستضعــــُف املُحتــــاَل للُمحتـــاِل)58(

 

فيها   ) املُحتال  يستضف  الهوى   ( فعبارة   

تشخيص واضح للعيان، إذ أن )االستضعاف( هي من 

، وقد أحالها  الصفات التي تشيع عند اإلنسان املُتجربِّ

أجل  من  املعنوية  العنارص  من  عنرص  عىل  الشاعر 

الحقيقة  وانزياح داللتها عن  استثامر دالالتها مجازياً 

وتجرّب  استضعاف  من  اإلنسان  َعَمَل  فالهوى  اللغوية، 

واحتيال.

وقريب ماّم تقدم نلحظه يف قول ابن قالقس   

مبوضوع الشوق والحنني)59(: )الطويل(

َخـَدْعــــُت النَّوى عنُه َغداَة ِفراقِه 

إىل أْن أمالْت عنه لِيناً وأَخدعا    

فََقَضيُت بالتَّقبيِل فَرَض َوَداِعِه

عا فََقاَل الهوى: ال بُدَّ أْن تَتَطوَّ   

 

عىل  الشاعر  أضفاها  إنسانية  سمة  فالقول   

)الهوى( ليأخذ نصيبه من الحياة الخيالية التي يضيفها 

الشعراء عىل املعنويات املتعددة يف شعرهم.

مُيثّل  العريب  الشعر  يف  التشخييص  فاألداء   

صورًة من صور التّعبري الرمزي، أي أنه نوع من املجاز 

الذي ال يقوم عىل الحقيقة اللغوية، وإمّنا عىل االنزياح 

ظافر  تشخيص  يف  نلمحه  ما  ذلك  ومثال  الداللة،  يف 

الحداد لـ)الهوى والغرام()60(: )الكامل(

ِه  يا ُمسقني ُغصَص الغراِم بصدِّ

َب للمسريِ وودَّعا ملّا تأهَّ   

ورميتني بسهاِم لحِظَك قاصداً 

لو كَاَن قلبي َعارفاً لتدرَّعا

لكنَُّه ِغٌر فََغـرَّ بِه الهوى  

والقلُب ُمغرًى بالصبابِة ُمولِعا

الشاعر  أنَّ  األبيات  هذه  عىل  فاملالحظ   
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شوق  من  عاناه  وما  بحبيبتِه،  شغفِه  عن  يتحّدث 

وصبابة جرّاء ذلك، وهو حديث يقوم عىل التشخيص 

من صفات  )الهوى( صفة  عىل  يضفي  الذي  املجازي 

اإلنسان، وهي )الخداع والتزييف( الذي جعل الشاعر 

يقع يف شباك الهوى. 

ويف موطٍن آخر يدعو )الهوى( الشاعَر ظافر   

مل  العتب(  )لسان  دعاُه  وإْن  دعوتَُه،  فيُلبِّي  الحداد 

يُِجبُْه، وذلك يف قوله)61(: )البسيط(

وللَشِبيبَِة شيطاٌن يُساعُدين 

عىل الهوى، ويُواتيني عىل أريب

فإْن َدعاين الهوى لَبيَُّت دْعوتَُه 

وإْن دعاين لِساُن الَعتِْب لَْم أُِجِب

أجرُّ َذيَْل َغرامي َغرَي ُمكرتٍِث

بالحادثاِت وال باٍك عىل النَُّوِب

من  مجموعة  عىل  التشخيص  قام  فقد   

و)لسان  الهوى(  )دعاين  الشاعر:  قول  يف  االستعارات 

ترسم  استعارة  كلَّ  أن  ومبا  غرامي(،  و)ذيل  العتب( 

صورة جزئية فأنَّ مجموع االستعارات املتعالقة تكّون 

صورة مركبة، ويف مثل هذه الحالة يجب التأكيد عىل 

وجود رابط جمع هذه الصور إىل بعضها البعض، إذ إنَّ 

غياب هذا الرابط يجعل منها مجموعة من الصور مُتىل 

مجموعة  األمر  نهاية  يف  الصور  وتصبح  الذاكرة،  من 

ترتاكم  فحني  وهناك،  هنا  متناثرة  وعواطف  أوصاف 

الشاعر  فأّن  واحد  موقف  يف  املشاعر  من  مجموعة 

املشاعر  هذه  إلخراج  اإلستعاري  بالتعالق  يستعني 

الداخلية، ومنحها إىل املوجودات الخارجية.       

عن  باللغة  خرجوا  الحقبة  هذه  فشعراء   

معناها الحقيقي إىل معاٍن بالغية مجازية عن طريق 

وسيلة التشخيص، وميكن إدراكه تلك املعاين عن طريق 

السياق الذي تَرُِد فيه، ومن األمثلة عىل ذلك قول متيم 

بن املعز لدين الله، يف موقٍف انفعايل؛ إذ أراد السفر، 

التوديع)62(:  مشهَد  محبوبتُُه  حرضْت  أن  وصادف 

)البسيط(

قَالَْت َوقَـْد نالَهـا للبَنْيِ أْوَجَعــُه

َوالبَنْيُ َصْعـٌب َعىل األْحباِب َمْوِقُعــُه

اْجَعْل يََديَْك َعىَل قَلْبي فََقد َضُعَفـْت

قَواُه َعْن َحْمِل ما فيـِه وأْضلُُعــــُه

واْعِطْف َعيَلَّ املَطايـا ساَعًة فََعىس

َمْن َشتَّ َشْمَل الَهَوى بالَوْصِل يَْجَمُعُه

وقد  شمالً(  )للهوى  جعل  قد  فالشاعر   

يجتمع  أن  الشاعر  رجاء  وكان  والفراق،  البني  شتَّتُه 

ميكن  ال  املعنى  وهذا  والوصال،  بالقرب  الشمل  هذا 

أن يُحمل عىل ظاهر اللفظ، وإمّنا يحمل عىل املعنى 

املجازي الذي خرج إليه التشخيص.

األىس:    

مشّخصات  يف  حضوٌر  واألىس  للحزن  كان   

الشعراء الفاطميني املعنوية، من نحو ما نجده يف قول 

متيم ابن املعز)63(: )الرسيع( 

لوٌم لئيـٌم كلَّام اشتدَّ خـــاْب

وُق ال يُْصغي لِبَْعِض العتـاْب والشَّ

صبابٌَة تَْقَدُح يف ُمهَجتــــي

ِبالِعِج البَثِّ شجـًى والتهـــاْب

لو فتَّشوا ِجْسِمَي ما أبَْصــروا

ُح بنْيَ الثِّيــاْب غرَي األسـى يرْسَ

إنَّ ما دعا الشاعر إىل تشخيص بعض جزئيات   

البيتني األخريين هو إيصال صورة األمل الذي يشعر به 

من جراء الحب، فالصبابة تقدح بزنِد الشكوى لتوري 

ناَر الحزن يف مهجة الشاعر، واألىس يرسُح ويتحرُّك بني 

ثيابِه، فهام صورتان تشخيصيتان شكلتا املحور الرئيس 

لداللة البيتني الشعريني. 

الصبابة:

الشعراء  تشخيص  يف  نصيٌب  للصبابة  وكان   

الفاطميني للمعنويات، فهذا ابن قالقس يفتتح قصيدة 

صدود  جرّاء  من  أمله  عن  بها  ليُْعرِب  بتشخيصها؛  له 

املحبوبة، إذ قال)64(: )البسيط( 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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لذي الظاّلمِة ُعـدَّ الظلُم والنَّســــُب

وَهـْل إىل رفِعها لوالُهام سبُب

وكيَف ال يَِجـُب القلُب الذي فََعلْت

بابِة فيه فَْوَق ما يَِجُب يدُّ الصَّ

البيت  يف  إنكارياً  تساؤالً  يتساءل  فالشاعُر   

الثاين: كيف ال يحزن القلب الذي فعلت به يدُّ الشوق 

فوق ما يُطيق، فأسند )اليد( - وهو عضو إنساين- إىل 

العاشق  شخصية  يف  ومؤثّراً  فاعالً  ليشّخصها  الصبابة 

املتيّم، والسيام أنَّ اليد هي عضو الفاعلية األبرز عند 

إىل  استندت  وقد  استعارية  أنَّ صورة  فنجد  اإلنسان، 

البيت  عىل  وأضفت  أساس،  بشكٍل  التشخيص  عنرص 

جاملية فنيّة مستندة إىل االنزياح اللغوي.

املوت:   

يف  املوت  تشخيص  عن  الحديث  عند   

إىل  اإلشارة  من  بدَّ  ال  الفاطمية  الدولة  شعراء  شعر 

مثل  املوت،  للفظة  مرادفة  أخرى  ألفاظاً  شّخصوا  أنَّ 

الردى، والحامم، واملنون، والحتوف، لذا حني نتحّدث 

هذه  دخول  يعني  ذلك  فان  املوت،  تشخيصهم  عن 

األلفاظ بضمن الحديث عنه.   

التي  الزمان  وحوادث  الدهر،  فخطوب   

تَسلُب من الشعراء كثرياً من أحبابهم هي من األسباب 

الرئيسة التي تدعوهم إىل تشخيص املوت يف كثري من 

األحيان، إالّ أن ذلك التشخيص يختلف من شاعر إىل 

آخر، لكن أغلبهم يشّخصوه حينام يرثون مفقوداً يعزُّ 

عليهم فقده، ويثقل عليهم وداعه.

األعضاء  أغلب  أنَّ  يجد  ألشعارهم  فاملتتبّع   

املوت  إىل  نسبوها  التي  البرشية  واألفعال  اإلنسانية 

قد وردت يف غرض الرثاء، وهو أمٌر طبيعي ألنَّ املوت 

بصورة  والشعراء  عامة  بصورة  اإلنسان  تفكري  شغل 

وعاطفة  إحساٍس مرهف  منه  به  يتمتعون  ملا  خاصة 

األعضاء،  تلك  املوت  إىل  يُضيفون  كانوا  فقد  فياضة، 

املريث،  يبكون  حني  املختلفة  اإلنسانية  والصفات 

ويتأملون عىل فقده، من نحو ما ورد يف قصيدة متيم 

بن املعز التي رىث فيها أخاه عقيالً؛ الذي وافته  املنيَّة، 

قال  إذ  الفؤاد،  ومكلوم  العيش،  ر  مكدَّ الشاعَر  فرتك 

فيها)65(: )الخفيف( 

قْسَمُة املَْوِت قْسَمٌة ال تجــوُر  

كلُّ حيٍّ بكأِسهـا مْخمــوُر

يْستوي كلُّ َمْن تفاوَت فيهــا 

ال أمرٌي يبقى وال مأمــوُر

نَْحُن يف َغْفلٍَة وللمْوِت فينــا 

، قديـــُر طالٌب، مدرٌك، مِجدٌّ

نستطيُب املنى وُهـنَّ عــواص 

فَنطيُل اآلماَل وْهَي غــروُر

يف أبيات الشاعر يبدو املوت ُمامرِساً لعـدد   

بحسب  تُحدد  كانت  والتي  اإلنسانية،  األفعال  من 

مزاج الشاعر، أو الحالة النفسية التي ميرُّ بها يف أثناء 

ا بحسب الغرض الشعري الذي  تشخيصه املوت، ورمبَّ

بصفات  يتمتّع  متيم  عن  املوت  كان  لذا  فيه.  ينظم 

إذ  قسمته،  يف  العدل  صفة  ميتلك  أنه  منها  متعددة، 

ميتلك صفة  وكذلك  مأمور،  وال  أمري  ال  أحداً  يُبقي  ال 

الطلب، وإدراك من يريد، والِجدُّ يف الطلب، واملقّدرة 

ما،  إنسان  عىل  القضاء  يريد  حينام  فهو  العمل،  يف 

هذه  فتتحوَّل  غايته،  تحقيق  أجل  من  بجدٍّ  يسعى 

األبيات إىل وعٍظ، وإرشاد، وحكمة، ويستحيل الشاعر 

مصيب  املوت  أنَّ  يرى  إذ  ومرشٍد،  واعٍظ،  إىل  فيها 

اإلنساَن ال محالة، وال مفرَّ من سطوته.

األعضاء  من  هائل  بكم  املوت  حظي  فقد   

اإلنسانية التي أُضيفت إليه، إالّ أن اليد كانت كثرياً ما 

تُنَسُب إىل املوت، ويبدو أن السبب يف تلك الكرثة، هو 

أن اليد هي العضو البرشي األكرث فاعلية يف التعامل مع 

األشياء، وهذه اليد أفاد منها الشعراء يف تشخيصهم له، 

إذ جعلوها املسؤولة عن قبض األرواح – يف كثري من 

األحيان- من خالل نسبتها إىل املوت. ونجد مثل هذه 

الرؤيا عند ظافر الحداد الذي صاغ رؤيته حول فلسفة 

الحياة واملوت يف أحد أبياته)66(: )الخفيف(
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هــْل ترى َغــادرْت يَــُد املوِت َمخلو  

عــفــــاِء قاً ِمــْن األقــويــاِء والضُّ

 

فالشاعر يبني بيته عىل االستفهام، والتساؤل   

عن إمكانية هروب املرء من سطوة املوت، مع علمه 

ويقينه باستحالتها، لِيُقّدم لنا خالصة تجاربه يف هذه 

الحياة، ويف هذا دليل قاطع عىل أنَّ يد املوت سوف 

تنالنا بعد أن نالت أسالفنا عىل مرِّ العصور.  

إليه من أن  ولعّل ما يؤكد صحة ما ذهبنا   

ها  عدِّ بسبب  كان  املوت،  إىل  اليد  نسبة  من  اإلكثـار 

الكف  نسب  من  فمنهم  األرواح،  قبض  عن  مسؤولة 

– أيضاً- إىل املوت إشارة منه إىل هذا املعنى، فالكّف 

– كام هو معروف- ترتبط ارتباطاً وثيقاً باليد، ثم أَنّها 

عىل  يدّل  ماّم  فعلياً،  األشياء  مبسك  تقوم  التي  هي 

قبضها األرواح، وذلك ما تصوره الشعراء يف تشخيصهم 

قول  يف  نجده  ما  وهذا  له،  الكّف  ووضع  للموت، 

املهدي  الخليفة  وفاة  بعد  الصيقل  سعيد  بن  عثامن 

الفاطمي)67(، وقد جعل فيه للخطوب أيدي تنال املريث، 

بأسلوب يتسم بالحزن واألمل: )املتقارب(

أال ليَت شعري هْل ميَّزت  

أكفُّ املَنيَِّة َمْن بَزَِّت ؟

وَهْل َعلَِمْت َمْن رََمتُه الخطوُب

ِت وَهْل َدرَْت األرض َمْن َضمَّ

إمامي الذي اخرتَمتُه املَنو

ُن، لَو قَْد ترى أَنُّه، اْستَْحيَِت

لـ)املنية،  الشاعر  أسند  األبيات  هذه  ففي   

واملنون( بعضاً من األفعال إنسانية، واألعضاًء البرشية، 

ويبدو أن هناك سبباً جعل الشاعر يصّور املوت بتلك 

موت  عن  مسؤولة  تعدُّ  ألعضاء  امتالكه  من  الصورة، 

تصوير  يف  واإليغال  الرثاء،  يف  املبالغة  وهو  إمامه، 

الفاجعة، والسيام أنَّ املتوىّف ليس شخصاً عادياً، بل هو 

الخليفة الذي ميثّل رأس السلطة يف الدولة الفاطمية.

أّما عّز امللك املسبّحي فتتواىل املصائب عىل   

قلبه، ومل يلبث أن فجع بفقِد زوجته، وأمِّ ولِدِه، فكان 

ُ عن ذلك املوقف  لفقدها أثٌر كبرٌي يف نفسه، وراح يعربِّ

الجلل  املصاب  لهذا  والحرسة  األمل،  ملؤها  بكلامت 

بتشخيصه للمنايا، وإضافة األيدي لها، والجور لحكمها، 

وسلبها كل حبيب مكانه القلب، إذ قال)68(: )الطويل( 

وقْد َحكََّمْت أيْدي املنايــا ِبَجْورِهـا  

وقَْد َسلَبَْت َمْن كاَن يف الَقلِْب يودَُع

ــُه   أصاِحبََة اللَّْحِد العزيــِز َمحلُـّ

نْيا لِعزِِّك تَْخَضـــُع لََقْد كانِت الدُّ

   

فلجوؤهم إىل تشخيص املوت ُمتأٍت من أنه   

ميثّل أحد األسباب املُلهمة للشعراء، واملهمة لالنفعال 

عزيز،  أو  قريب،  صديق  موت  أثناء  به  ميّرون  الذي 

وال يحتمل سامع خرب فقده، لذا يقوم الشاعر بإعطاء 

املريث قدراً كبرياً، ومكـانة عالية، فهذا عامرة بن زيدان 

يفصح لنا عن جزء من حكمته، فريى أن طمع املرء يف 

الحياة دليل عىل غروره فيها، وذلك يف مقدمِة قصيدٍة 

رىث بها الوزير طالئع بن رزيك، إذ قال)69(: )الخفيف(

طمُع املَرِء يف الَحياِة ُغروُر 

وطويل اآلمال فيه قصرُي 

َر الفتى فأَتَتُْه َولََكْم قَدَّ

نُوٌب لَْم يَُحْط بها التَّقديُر

فَضَّ َختَْم الحياِة عنه ِحامٌم

ال يُراعي إذناً وال يَستشرُي

املقدمة  الشاعر حكمته يف هذه  فقد صاغ   

واقع  ومن  الخاصة،  تجربته  من  استمدها  أن  بعد 

املوت  تشخيص  يف  تتمثَّل  وهي  عاشها،  التي  الحياة 

باملتمكن من قبض األرواح من دون إذن من أحد، وال 

استشارة من مستشار، ويف هذا إشارة منه الستعراض 

منها،  العرب  واستخالص  وتجاربها،  الحياة،  أحداث 

وصوغها بأشكاٍل، وقوالَب لفظيٍَّة تحمل يف طياتها من 

الفن واإلبداع ما يحّقق لها التأثري باملتلقي.

نظرًة  املوت  إىل  الشعراء  نظرة  كانت  وملّا   

والقبول،  الرفض  وبني  واإليجاب،  السلب  بني  متباينة 

لاَِم  اتجاهه؛  الخاصة  آراؤهم  للفاطميني  كانت  فقد 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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لعبه من دوٍر بارٍز يف أفكارهم ومخيلتهم.

عىل  والبكاء  الحزن،  مشاعر  تفرض  فهنا   

الشاعر أيب القاسم عبد الرحمن بن أعني املتطبّب أن 

العميقة  املعاين  إىل  لأللفاظ  الظاهرة  املعاين  يتخطّى 

يف تشخيصه )للحامم(؛ ليكشف عن عظم مصابه عىل 

فقد املريث، فيقول يف ذلك)70(: )الخفيف( 

َعَجباً لِلِْحامِم يَْفتُُك ُصلْــَب الـ  

َوْجِه فينا أال انْثََنى اسِتْحيـــاَء

ى الرِّجاَل نَْقـداً َعىَل َمـْر   يَتََحدَّ

ســاَء ِر اللَّيايل َولَيَْس يُْنيِس النِّ

يفتّك  بأنه  للحامم  وصفه  يف  فالشاعر   

بالصلب من الرجال، ويتحّدى الواحد بعد اآلخر عىل 

ومل  األمر،  النساء يف هذا  ينس  ومل  واأليام،  الليايل  مر 

يستِح من ذلك الصنيع، وقد لجأ الشاعر لهذا األسلوب 

ك  من أجل أْن  يعرّب عن أمٍل يعترصه، ويحاول أن يتمسَّ

بحبل الصرب املتني، فال البكاء بنافعٍ يف أن يعيد ما سلبته 

يد املنون، وال الجزع بنافعٍ يف استعادة من فقد، وهذه 

املشاعر استوعبها فن التشخيص؛ مبا سمح للشاعر من 

تقديم نغمة حزينٍة طالت البيتني الشعريني من دون 

انقطاع. 

الردى  أّما متيم بن املعز فيوظّف تشخيص   

يف غرض آخر وهو الفخر، إذ يصّور صوالته يف ساحة 

الحرب بأنها توقظ عني الردى التي غّشاها النوم، وذلك 

ألغوار  وسربه  الحياة،  يف  الطويلة  تجاربه  من  متأٍت 

الدنيا، فالتجارب أرته اليشء الكثري، فقال يف ذلك)71(: 

)املتقارب( 

إذا قُلُْت لَْم أْعُد فَْصــَل الخطاِب 

وإْن ُصـلُْت أيَْقظُْت َعيْــَن الرَّدى    

أرتْني التََّجارُب َمــا قَْد بَــدا

فَِقْسُت ِبِه كلَّ ما قَْد خفـــــا   

الشاعر  نسبة  البيتني  هذين  يف  يخفى  وال   

أسلوب  إىل  باالعتامد  نفسه  إىل  الفخر  مظاهر 

التشخيص، فنجده قد أسند )العني( إىل )الردى( وهو 

أيَْقظُْت  ُصـلُْت  )إْن  قوله:  يف  وذلك  املعنويات،  من 

لتشخيص  مقنعاً  مسّوغاً  نجد  ولعلنا  الرَّدى(،  َعيْــَن 

إىل  الفضل  وإسناد  فيه  املبالغة  وهو  الفخر،  هذا 

نفسه، وَمرَدُّ ذلك إىل شعوره بالحيف الذي أصابه من 

أخيه  إىل  وإيكالها  يديه،  بني  من  الخالفة  جرّاء ضياع 

األصغر)الخليفة العزيز بالله()72(، وهذا ولَّد يف نفسه 

شعوراً بالنقص والضياع)73(.

تشخيص  متيم  يستثمر  آخر  موضعٍ  ويف   

التي يسعى فيها إىل أن يرفع  بيان مفاخره  املوت يف 

بشجاعتِه،  فخرَُه  فشّخص  الناس،  بني  منزلته  من 

وصوالته يف ميادين القتال بأنه يعانق املوت يف سوح 

الوغى، واملوت من املعنويات، إذ قال)74(: )الكامل( 

)75( وال أهـــاُب لقـــــاَءُه  
ألقـى الكميَّ

ويفلُّ إقدامـي شبا الَحَدثــاِن

وأكُرُّ يف َصْدِر الخميِس)76( معانقـاً  

للمْوِت حنَي يفرُّ كلُّ َجبـــاِن

  

الحياة  صفة  بثوا  الفاطميون  فالشعراء   

أذهانهم،  يف  وعقلوها  املعنويات،  عىل  والحركة 

الشاعر-  ألن  برشية؛  صفات  لها  كائنات  وشّخصوها 

اللغة،  املقدرة عىل كرس قيود  له   – كام هو معروف 

جديد  من  بنائها  وإعادة  منطقيتها،  عىل  والخروج 

غرضه  تنفع  جديدة  دالالت  ليُحّملها  فنيّة؛  بصورة 

املنشود، وذلك واضح للقارئ يف األبيات التي متثّلنا بها. 

الضيم: 

كان لـ )الضيم( نصيبُه من تشخيص الشعراء   

اإلنسان  متتع  رضورة  إنَّ  إذ  للمعنويات،  الفاطميني 

بحريٍة وكرامٍة يف موطنه من األمور امللّحة عىل نفسه، 

ترددت  التي  املعاين  من  )الضيم(  تشخيص  كان  لهذا 

قول  يف  نجده  ما  نحو  من  الشعراء،  هؤالء  أشعار  يف 

الحسن بن محمد السهواجي)77(: )الطويل( 

شخوُص)78(الفتى عن منزِل الّضيِم واجُب 

وإن كان فيه أهله واألقارُب

وللحرِّ أهٌل إْن نأى عنه أهلُُه

وجانب ِعـزٍّ إْن نأى عنه جانُب
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وَمْن يَرَض داَر الّضيِم داراً لنفسِه

فذلك يف َدمعِ التَّوكُِّل كاذُب

املقطوعة  هذه  يف  الشاعر  شخص  فقد   

وداراً  منزالً  له  َجَعَل  وقد  )الضيم(  األول:  معنويني، 

وهو  )الّدمع(،  له  وأسند  )التوكُّل(  والثاين:  يسكنها، 

بتشخيصه لهام يرى أنَّ كرامة املرء أعّز من أن يُدنّسها 

يف  ذلك  يَِجُد  ومن  شخص،  بها  يستهني  أْن  أو  قول، 

موطنه، فأحرى به أن يَرحَل عنه إىل بلد تُحَفُظ له فيه 

كرامته، وإن قاد ذلك إىل الّنأِي عن أهله ومحبّيه، وهو 

بهذا يشري إىل قوله تعاىل: ﴿ قَالُواْ ِفيَم كُنتُْم قَالُواْ كُنَّا 

ُمْستَْضَعِفنَي يِف األَرِْض قَالَْواْ أَلَْم تَُكْن أَرُْض اللِّه َواِسَعًة 

فَتَُهاِجُرواْ ِفيَها﴾)79(، وهو توظيف موفّق لآلية املباّركة.

النَّرص:        

شعراء  شخصها  التي  املعنويات  من  وهو   

هذا العرص، وأضافوا إليها من مختّصات البرش، فهذا 

ميدح  وهو  رداًء  للنرص  َجَعَل  الحسن  بن  املقداد 

الخليفة العزيز بالله)80(: )الطويل( 

َــا   تَــرَدَّى رَِداَء النَّْصـــِر َحـــتَّى كــأمنَّ

تََكـــنَّى أبَا املَْنُصـــوِر َحــــتاَْمً لِيُْنَصـــرا

إىل  وأضافه  )الرداء(  الشاعر  استعار  إذ   

الصورة  عن  بديلًة  صورًة  رسم   بهذا  وهو  النرص(،   (

التي تقوم عىل املبارشة يف املعنى، ليخدم بذلك غرض 

ًة يف اإليحاء، ودقًَّة يف التعبري،  املديح؛ ماّم منح النصَّ قوَّ

قان يف االستعامل الحقيقي للغة.  ال يتحقَّ

الّرأي:     

إّن تشخيص املعنويات يف الشعر الفاطمي   

مل يكن مقترصاً عىل ما تقّدم فحسب، بل تعّداها إىل 

نتاجهم  رفد  وقد  )الرأي(،  آخر وهو  معنوي  تشّخص 

الداللة، من نحو  املعنى واإلبداع يف  بطرافة  الشعري 

ما نلمحه قول طالئع بن رزيك يف مطلع قصيدة)81(: 

)الطويل(

نَقــــوُل ولكـــْن أيَن َمــــْن يَتَفهَّــــُم   

ويَْعلَُم َوْجـــــَه الـــــرَّأي والــــرَّأي ُمبهُم 

أجزاء  أحد  )الرأي(  لـ  الشاعر  أضاف  فقد   

القيود  كرس  أجل  من  )الوجه(،  وهو  اإلنسان  جسم 

املجاز،  إىل  الحقيقية  من  بداللتها  واالنتقال  اللغوية، 

املحسوسات  ألن  املتلّقي؛  ذهن  إىل  املعنى  وتقريب 

هي أقرب إىل اإلدراك من املعنويات لدى اإلنسان.

ل: الذُّ

يف  البرش  مختّصات  ببعض   ) )الذلُّ َحِظَي   

يُحيلها  التي  االنسانية  الصفات  وإنَّ  الفاطميني،  شعر 

غايات  أجل  من  هي  إمّنا  يَعقل  ال  ما  عىل  الشعراء 

بالغية داللية، منها االيغال يف عرض املعنى، من نحو 

يف  الدعاة  داعي  الدين  يف  املؤيد  قول  يف  نتلّمسه  ما 

تشخيص )البني()82(: )الطويل(

ِل يف أرِض ِغـربٍة  لبسُت لباَس الذُّ

وكَْم ذا لِعـــزٍّ قَْد َسَحبُت ردائيا

وقاسيُت َصعباً بني ِحـــلٍّ ورِحـــــلٍة

يُقلُِّب قلَب الصخِر أدناه واهيا 

فقد أورد املؤيد يف البيت األول صورًة للُذلِّ   

مشخصة بطريقة فنية جميلة، وذلك يف قوله: )لبسُت 

إذ  االستعارة،  فنِّ  إىل  باالستناد  وذلك   ،) الذلِّ لباَس 

الصورة  فجاءت  ل(،  )الذُّ إىل  وأسندها  )اليد(  استعار 

االستعارية مبنية عىل التوظيف املجازي للغة توظيفا 

منبثقاً من داللة األمل واملُعاناة يف أرض الغربة.

املجد واملكارم:

مل تقترص حدود ظاهرة تشخيص املعنويات   

إىل  تعّدتها  بل  ذكره،  تقّدم  ما  عىل  الفاطميني  عند 

معنويات أخرى، فاملجد – هو اآلخر- كان من األمور 

الشعراء  من  عدٌد  شّخصها  التي  السامية،  املعنوية 

الفاطميني، إذ َمنَحوه صفات إنسانية يف َغرَض الفخر، 

وكذلك شّخصوا املكارم من أجل التفاخر، منه ما ورد 

يف قول املُهّذب بن الزبري)83(: )البسيط(

َُّل يل  تأب املكارُم واملجُد املؤثل

ِمن أْن أقيَم وآمايل عىل سفـِر    

وسوَف أرمي بنفيس كّل مهلكٍة

ترسي بها الُشهُب إْن سارْت عىل خطِر  

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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يأبيان،   ) واملجد  املكارم   ( الشاعر  فجعل   

و)اآلمال( تسافر؛ لتكون دليالً عىل مبالغة الشاعر يف 

الفخر، فللشاعر من الهّمة البعيدة، واملجد املؤثّل ما 

ياُلقيه من  التّنّقل والرّتحال، غري مكرتث مبا  دفعه إىل 

مكابدة الِصعاب يف سبيل إدراك ما تسمو إليه نفسه 

التي  من امتالك ناصية املجد والُعىل أو ُمالقاة املنيّة 

الفنيّة استندت  العباد. فنجد أنَّ الصورة  إليها منتهى 

إىل عنرص التشخيص بشكٍل أساس، وأضفت عىل البيت 

جاملية فنيّة مستندة إىل االنزياح اللغوي.

السلو:

وإذا انتقلنا إىل تشخيص السلو، فإننا سنجد   

تكاد  التي  اإلنسانية  الصفات  بعض  له  أسندوا  أنهم 

تتشابه – إىل حدٍّ كبري- مع الصفات التي أُْعِطيَْت إىل 

معنويات أخرى، فمثالً وسم ابن هانئ )السلو( بسمة 

الكذب يف مطلع قصيدٍة قال فيها)84(: )الكامل(

، العـشُق أيسـُر َمركبا    كِذَب السلـوُّ

وَمـنيُّة العـّشـاِق أَهـوُن َمطلـبا   

غرض  يف  التشخيص  الشاعر  وظّف  فقد   

ِقيَل عن  ليبنّي من خالله وجهة نظره حول ما  الغزل 

العشق، إذ يراه مركباً سهل الركوب، وليس كام اّدعاه 

السلو كذباً بأنه صعب الركوب، وهنا مثَّل التشخيص 

انحرافاً واضحا لنمطية اللغة، جاء به الشاعر من أجل 

استعامل اللغة استعامالً مجازياً يَُعّضَد املعنى ويؤكّـدُه 

ويُزيد من بالغتِه.

الفخر:

صفات  تكتسب  التي  املعنويات  تتعّدد   

األحياء يف الشعر الفاطمي، وتختلف دالالتها من شاعر 

عجيباً،  تنّوعاً  تتنّوع  نفسه،  الوقت  إىل آخر، وهي يف 

فال تكاد يربطها رابط، أو يجمعها هدف واحد، فهي – 

دوماً- مختلفة الدالالت، ومتباينة املضامني واملقاصد، 

فهذا ظافر الحداد يشّخص الفخر بإسناد كلمة العرس 

له، وذلك يف تهنئٍة بزواج، إذ قال)85(:)البسيط(

وَعرََّس الفخُر يف الُعرْس الذي َعظُمت 

أوصافُه وَجـرْت يل فيه أَفْــراُس    

ِمْن كُلِّ قافيٍة َذلّْت صعوبتُها

لخاطري وهي باأللباِب ِمشامُس    

 

فأضفى عىل )الفخر( من مستلزمات الحياة   

والتكاثر  التناسل  طريق  عن  اإلنسان  عند  ودميومتها 

عىل  تقوم  تشخيصية  صورة  بذلك  فأّدى  والتزاوج، 

داللة  إىل  الحقيقية  مقصديتها  عن  األلفاظ  انحراف 

مجازية بالغية. 

الدليل: 

إىل  دفعهم  ما  هو  الشعراء  خيال  سعة  إنَّ   

تصّور كثريٍ من املعنويات كائنات حيّة، وذات صفات 

صّور  الذي  الحداد  ظافر  فعل  ما  نحو  من  برشية، 

قوله)86(:  يف  وذلك  وجهاً(،  وللدليِل  راحالً،  )النرص  لنا 

)الكامل(

فِبَك استقـرَّ الحقُّ واتَّضَح الهدى 

وأباَن للثََّقلني وجُه دليلِـــِه    

للِه جيٌش مثُل جيِشَك ُمْعلَـــم

فالّنرُص يَرحُل دائباً برحيلـِه   

أمام  البيتني  هذين  يف  االستعارة  فتحت   

الشاعر سبل القول لتشخيص بعض املعنويات، إذ إّن 

من أبرز خصائص االستعارة أنها تتعّدى حدود الواقع 

)للدليل  أّن  واقعنا  يف  فليس  كبرية،  بدرجة  العميل 

وإمّنا  للنرص(،  )رحيل  وال  الحقيقة،  سبيل  وجهاً( عىل 

يوجد ذلك يف املجال اإلبداعي االنزياحي للغة، وبهذا 

قدراً  أتاح  ما  للواقع، وهو  تغيرياً  الشاعر  يكون عمل 

خالل  من  املعاين  عن  التعبري  يف  الترصُّف  من  كبرياً 

التشخيص، فضالً عن تصوير املعاين من خالل أحاسيس 

الشاعر.

الشوق:

املوظّفة  الشعريّة  املوضوعات  من  الشوق   

َمْن  اتجاه  اإلنسان  لدى  العاطفي  الحسِّ  عن  للتعبري 

يَُحّب، بوصفه غريزة فطريّة متثّل مثرَة املحبّة وحاالً من 

أحوالها، وقد شّكَل جزءاً من املعنويات التي شّخصها 

الشعراء الفاطميون، فهذا ظافر الحداد يشّخص الشوق 
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حينام تعترصه آالم الغربة بقسوة تدعه مشتاقاً منجرفاً 

بسيٍل من الحنني إىل ثرى وطنه، فيقول)87(: )الكامل(

َوَسَكْنُت بالفسطاِط ُمغرتباً 

َولََقْد كَسبُت بغربتي رَشَفا    

لكْن يُنازَِعني إىل وطنـــي

شوٌق إذا استمَهلتُه َعَسفــا   

 

والتوقان  بالحنني  الشاعر  صدر  جاش  فقد   

فنية  لسانه صورًة  املعنى عىل  هذا  فسال  وطنه؛  إىل 

ما  إذا  فه  وتَعسُّ له  الشوق  )مبنازعة  مشّخصة  جميلة 

دعاه إىل الصرب والتّمهُّل يف مالقاة َمن أحّب(.

ظافر  عند  أيضاً  يتكّرر  تقّدم  ما  وشبيه   

الحداد يف قوله)88(: )الطويل(

يُنازُِعني شوٌق إىل الثغِر هاجـُس  

أَثارتْه أنفاُس النسيِم النَّفائـــُس

لَْن ِمْن روِض الكنيسِة بهجـًة تَحمَّ

بليلِة أَنْداٍء مَنَتْها املَجالِـــــُس

وصافْحَن أَْجناساً من النَّْور ُسْحرًة

رياَض بنى يف تُْرِبها القرَص فارُس

يلحظ القارئ لهذه األبيات أنها مبنية بشكل   

أساس عىل فن التشخيص، وهي مجموعة من الصور 

التي تهدف إىل تقديم عاطفة  أو  البسيطة املؤتلفة، 

تستوعبه  أن  من  أكرب  التعقيد  من  قدر  عىل  فكرة 

بعد  واضحاً،  فنياً  جامالً  وهبها  وذلك  بسيطة،  صورة 

أن أفاض الشاعر سامٍت إنسانية عىل كثري من أجزائها، 

الثغر،  إىل  شوٌق  )يُنازُِعني  بقوله:  يتجىّل  والتشخيص 

رياضاً(،  وصافْحَن  النفائس،  النسيِم  أنفاُس  وأثارت 

الصور  هذه  عىل  واالستعارة  املجاز  تضافر  فأضفى 

جاملية فنية واضحة، وأّدى تواشج الصور الجزئية مع 

بعضها عىل إبراز براعته الشاعر يف توظيف اللغة.

قد  الشعراء  لُدن  من  املعنوي  فاستنطاق   

يكون أحياناً من أجل إيجاد مشاركة شعورية تعكس 

عواطف الشاعر، فهذا متيم بن املعز يستثمر تشخيص 

)الشوق( استثامراً عاطفيّاً، وذلك بقوله)89(: )الرسيع( 

لوٌم لئيـٌم كلَّام اشتدَّ خـــاْب 

وُق ال يُْصغي لِبَْعِض العتـاْب  والشَّ

لو فتَّشوا ِجْسِمَي ما أبَْصــروا

ُح بنْيَ الثِّيــاْب غرَي األسـى يرْسَ   

للعتاب(،  يُصغي  )ال  الشاعر  عند  فالشوق   

الثياب(، وهذا ميثّل إحالة صفات  و)األىس يرسُح بني 

إنسانية عىل أشياء معنوية من أجل وسمها باإلحساس 

والعاطفة واملشاركة. 

الهيبة:

الفاطميني يلحظ  َمْن يطّلُع عىل أشعار  إنَّ   

املديح  غريض  يف  )الهيبة(  تشخيص  استثمروا  أنهم 

تخدم  معاٍن  تنطوي عىل  ألنها  رئيس؛  بشكل  والفخر 

ظافر  قول  يف  نجده  ما  نحو  من  الغرضني،  هذين 

الحداد يف قصيدة مدح بها الوزير األفضل الجاميل)90(: 

)الكامل(

ذو هيبٍة يَثِْنى الَجحافَل ِذكْرُهــا 

فتعوُد ناكصًة عـىل األَْدراِج 

يَْقُفو الرَّدى يف كلِّ َهْوٍل سيفـُـُه

فهو الدليُل لُه بكلِّ َعجــاِج

  

تثني  بأنَّها  املمدوح  هيبَة  الشاعر  لنا  صّور   

جحافل جيش العدو حتى تعود ناكصة عىل أعقابها، 

وسيفه يتعقب الردى يف ساحات الحرب، ويكون دليالً 

عليه أذا ما اعتىل الغبار ساحة الحرب، فوظف أسلوب 

بالهيبة  املمدوح  لوسم  املديح،  غرض  يف  التشخيص 

والشجاعة واإلقدام عن طريقه.

الخطوب:

الشعراء  من  كثرٌي  يعيش  أن  األقدار  شاءت   

يف حياة متغرية الظروف واألحوال، ومليئة بالخطوب 

عىل  بظاللها  الظروف  هذه  تلقي  أن  فالبد  والنوازل، 

تجيش  مبا  يشتغلون  فأخذوا  وعواطفهم،  أنفسهم 

ونزعاتهم،  عواطفهم  بهم  تستبّد  أن  بعد  أنفسهم  به 

فيحيلوا ما يف أنفسهم من معاٍن إىل أشعار تسيل عىل 

عن  لتعرّب  الشعورية،  أو  شعورية  بطريقة  ألسنتهم 

آالمهم وآمالهم. من نحو قول متيم بن املعز شاكياً)91(: 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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)الطويل(

فاَم عنََّفْت َغرْيي الخطوُب ِبَجْورِهــا  

وال ظَلََمْت أْحداثُهـا أَحداً ظلْمــي

أروين َمريَض القلِْب مثيَْل واملُنــى  

عليَل الغنـى والحاِل والَحظِّ والِجْسِم

وتجور،  ف،  تُعنِّ متيم  نظر  يف  فالخطوب   

األمل  ليعرّب عن مرارة  إىل تشخيصها  لجأ  وتظلم، وهو 

الذي لحق به من جرّاء سلب الخالفة منه وإسنادها 

عن  وأمسك  مضض،  عىل  فسكت  األصغر،  أخيه  إىل 

غّصة يف نفسه.

وهناك قسٌم من الشعراء أفاد من تشخيص   

تلك الخطوب حينام عمدوا إىل الفخر بذواتهم، فهذا 

َف من وطأة األمل الذي  متيم بن املعز ركن إليه ليخفِّ

لحق به فقال)92(: )املنرسح(

وإْن تَــِدبُّ الخطــــوُب جاِمَحـــًة  

لقيتُهـــا ال أخـــــاُف عـقباهــــا

بأنها  للخطوب  متيم  تشخيص  يف  نلحظ   

يف  بُعداً  ذلك  أّدى  وقد  تشاء،  من  وتعاقب  جامحة 

التعبري الرمزي الذي يُفصح عن الوضع النفيس املتأزِّم 

له من جرّاء ما يحصل له من مواقف يراها قد أرسفت 

يف الجور عليه.

الجوع:

أَخذ الجوع نصيبه من صور الشعراء الفنية؛   

ذكروه  وقد  أنفسهم،  عىل  الشديدة  وطأته  بسبب 

املبالغة يف عرضه، مثلام  بطريقة تشخيصية من أجل 

نجده يف قول صالح بن مؤنس)93(: )الرسيع( 

تََجارَسَ الجوُع َعىَل َصالٍح

يَْغِم تََجارُسَ الَكلِْب َعىَل الضَّ

)تجارس  قوله:  يف  التشخيص  قيمة  ولعلَّ   

تضخيم  يف  تكمن  التشبيه،  فنَّ  إىل  واملستند  الجوع( 

بالضيغم،  نفسه  يشبّه  فالشاعر  عنه،  الناتجة  الصورة 

عىل  املهجو  تجارس  وصورة  بالكلب،  الجوع  ويشبّه 

تجارس  وصورة   – تكاد  أو   – تتطابق  الشاعر  شخص 

الكلب عىل الضيغِم، عىل الرغم ِماّم بينهام من فارق 

القوَّة، والشجاعة)94(.

الّدهر:

وهام من املعنويات التي شّخصها الشعراء   

كثرياً؛ وذلك الرتباط مفهوم الدهر بكثري الّنوازل التي 

املبارش  مساسه  عن  فضالً  يحبّون،  ومبن  بهم  حلّت 

خاّصة؛  بصورة  والشعراء  عامة،  بصورة  الناس  بحياة 

الدهر،  ألحداث  حساسية  الناس  أكرث  الشعراء  وألَن 

بسبب مشاعرهم املُرهفة نجدهم تفاعلوا معه بشكٍل 

كبري، ومن أمثلة تشخيص )الدهر إىل جانب العيش( 

املعروف  العبّايس؛  عمر  بن  محمد  جعفر  أيب  قول 

بالبهرج)95(: )املنرسح( 

ْهـَر يف تََقلُِّبـــِه فَلْيَْسأِل الدَّ

َعْن شيَمتَيِْه اإلبَاِء واألنَـــِف

َولْيَْسأِل الَعيَْش َعْن فَراَهِتــِه

يف َرَغٍد نالَُه َويف َشظَــِف

الناس  ودعا  عاقلني،  الشاعر  فقد شخصهام   

وعدم  الدامئة  تقلباته  عن  الدهر  سؤال  سؤالهام؛  إىل 

استقراره عىل الرساء والرضاء، وسؤال العيش عن عدم 

الرخاء،  أو  الشدة  من  األحوال  من  حال  عىل  الدوام 

وأفاد من هذا التوظيف يف غرض الفخر بالتلميح إىل 

وعدم ضعفه  الدهر جميعها،  أحوال  يف  وأنفته  إبائه 

أمام تقلبّاته.    

وشعور  فاحص  نظر  من  نابع  فالتشخيص   

ميكن  ال  صفات  لألشياء  يضيف  الشاعر  يجعل  دقيق 

إضافتها وال ميكن حملها عىل وجه الحقيقة، وإمّنا عىل 

االنسان وواضحة  فهم  إىل  قريبة  لتكون  املجاز  سبيل 

صورة  إىل  ُمبهمة  فكرة  من  فيحيلها  فيه،  التأثري 

ُمشّخصة قريبة من ذهن املتلقي.

ولهذا نجد أنَّ متيم بن املعز استثمر تشخيص   

)العيش( حينام هزّه الشوق -وهو يف إحدى رحالته- 

جميلة، وشهد يف  أوقاتاً  ربوعها  بني  إىل مواضع قىض 

أروقتها مناظَر رائعة، طابت فيها حياتُُه، وانرَشَح لها 
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صْدرُُه، فقال يف ذلك)96(: )الطويل( 

إذا حاَن من شْمِس النهاٍر غـروُب  

تَـَذكَّــــَر مشتـــاٌق وحـــنَّ غريــُب

منازُِل لَْم يُلْبَْس ِبها العيُْش شاِحبـاً  

َولَْم تُلَْف فيِهنَّ الخطوُب تنــوُب

فالعيش يف ديار الشاعر غري شاحب، أّما يف   

غريها فشاحُب الوجه وُمغربٌّ وعابس، تستوقف القارئ 

فيهام،  الفياضة  العاطفة  نظره  وتلفت  البيتني  لهذين 

وهو ما ييش بها عنرص التشخيص الذي وظّفه الشاعر 

وذلك يف  الذهني،  التخييل  عىل  قامئاً  الثاين  البيت  يف 

قوله)العيش شاحب(، إذ اسند الشحوب لـ )للعيش(، 

طريق  عن  وذلك  اإلنسان،  وجه  به  يوصف  ما  وهو 

َحرِْف اللغة عن معياريتها الداللية إىل املجاز، فجاءت 

جعل  يف  موحيًة  جميلًة  بالتشخيص  املؤّداة  الصورة 

إحساس  أكمل  والشوق  الحزن  مبعنى  يحس  املتلقي 

وهو  محسوساً،  أمراً  املعنوي  األمر  وجعلت  وأوفاه، 

َمْكَمُن الجامل يف الصورة.

الحياة:

الشعراء  عىل  الدامئة  الحياة  تقلبات  ألقْت   

نفوسهم  يف  الكثري  اليشء  وتركْت  الواسع،  بظاللها 

يشخصوها،  أن  إىل  دعاهم  ما  وهو  ومشاعرهم، 

عن  منهم  تعبرياً  اإلحساس؛  فيها  ويبثّوا  ويحّدثوها، 

الحسن  أيب  قول  ذلك  أمثلة  فمن  املتباينة،  أحوالها 

السجن  وأُوَع  قُِبَض  أْن  بعد  نفَسُه  ثاً  محدِّ التهامي 

مبرص)97(: )املتقارب( 

أهذا التُّهاميُّ ِمْن َمكَّــــَة

ِبرِْجلَيِْه يَْسَعى إىل َحتِْفــِه

أَلَْم يَْكِفِه أنَّ ثَْوَب الَحيـــا

ِة َضاَق َعلَيِْه أَلَْم يَْكِفـِه

اإلنسان  من  مستعاراً  شيئاً  الشاعر  أثبت   

فشخصها  وهو)الحياة(،  عقيل  مجرد  ألمر  )الثوب( 

إنساناً ذات ثوٍب ضيٍّق؛ ليُحرِّك بذلك الجانب االنفعايل 

عند املتلقي عن طريق تشخيص هذا اليشء املعنوي 

ابعد  األسلوب  وهذا  والحركة،  الحياة  ومنحه  العقيل 

اإليحاء  من  وقّربه  والتقريرية،  املبارشة  عن  املعنى 

الداليل.  

النفس:

من  مّكون  اإلنسان  أنَّ  معروف  هو  مثلام   

َجَسٍد ونفس، وِقيل إّن النفس هي التي تشعر وتنفعل 

اإلخوان  مواصلة  دفعت  ولهذا  األشياء،  مع  وتتفاعل 

يف  التشخيص  استثامر  إىل  الفاطميني  الشعراء  بعض 

خالّقٌة  َملكٌة  التشخيَص  ألنَّ  التواصل؛  ذلك  تحقيق 

عند الشاعر، تستمد فاعليتها من سعة الشعور ودقة 

كائنات  إىل  وتحيلها  األشياء  تستوعب  التي  املالحظة 

برشية لها صفات إنسانية متعددة. 

ومن تشخيصهم )للنفس( ما نلمحه يف قول   

الحسن بن أحمد بن الخيّاط)98(:)الرسيع( 

اِملَــْه  ُْت ِبالعاِفيَــــِة الشَّ برُشِّ

ْعَمـــــُة الكاِملَــْه  فيَك وتلَك النِّ

ِمْن بَْعِد َشْكَوى نَكََّسْت ناظـِـري

وأْضَحِت النَّْفُس لََها ذاِهلَــــــْه

صديَقُه  الشاعُر  بهام  َهنأَ  البيتان  هذان   

وهذا  به،  أملَّ  مرٍض  من  بسالمتِه  املسبحي  امللك  عز 

فأسند  النفس،  مذهول  النواظر،  ُمَنّكس  جعله  ما 

)الذهول للنفس(، وهي من املعنويات، ويف هذا دليٌل 

عىل سعة مخيلة الشاعر، ومتكّنه من أدواتِه الفنيّة.

الشكوى:

النفس  عرفتها  فطرية  ظاهرة  الشكوى   

ومثّلت  واآلالم،  بالهموم  أحست  أن  منذ  اإلنسانية 

العرب،  التي شاعت يف شعر  الشعرية  الفنون  إحدى 

الفاطمي؛  العرص  شعراء  يف  واسعًة  مساحًة  وشغلت 

املحن واآلالم،  منهم مل يشُك من  قلاّم نجد شاعراً  إذ 

نفوسهم  يف  ما  إلظهار  تشخيصِه؛  إىل  لجأ  من  ومنهم 

وسوء  وملامتها،  الحياة  متاعب  جرّاء  عٍ  وتوجُّ أمٍل  من 

واللوعة،  الحرارة  تشوبها  بكلامٍت  وبثّه  أهلها،  أخالق 

ويوحشها التّشاؤم والحرمان. من نحو قول أيب الفتح 

البيني)99(: )الطويل( 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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وأُْهِدي لَُه حايل فَيَْشُكو لسانَُهـــا  

إىل جوِدِه َشْكَوى جميِل بِْن َمْعَمـــِر

     

شكا الشاعر يف هذا البيت حاله إىل القايض   

أيب عبد الله محمد ابن النعامن، بعد أن جعل لشكواه 

يتحّدث عن ضيق حاله، ويطلب منه أن ينعم  لساناً 

عليه بالجود والعطاء، لينقذه مام هو فيه من الفقر، 

يف  فوجد  الرغيد،  والعيش  الغنى،  مرتع  إىل  ويحيله 

التشخيص السبيل األنسب لإلعراب عن شكواه.

الشعري  البيت  لهذا  التصويرية  فالقيمة   

تتمثّل يف انزياح لغِتِه من الحقيقة إىل املجاز عن طريق 

فنِّ االستعارة القامئة عىل تشخيِص أمر معنوي، وهذا 

يُفيض بتخيُّلِنا إىل املالءمة بني األشياء املتنافرة التي ال 

ميكن حملها عىل الحقيقة ما بني اللفظ وداللته. 

املرض:

تشكيل  الفاعل يف  الدور  للخيال  أنَّ  نلحظ   

أغلب أبعاد الصور التشخيصية، ولواله ألصبحت نقالً 

واإلبداع،  التفّنن  من  تخلو  محاكاًة  أو  لألشياء،  حرفياً 

وألجل هذا ذهب أحد الباحثني إىل أنَّ الشعر يف معناه 

العام تعبرٌي عن الخيال)100(، وخري شاهد عىل دوره ما 

نجده يف صورة ) حال الشاعر الذي أعيا العياء (، يف 

قول املؤيد يف الدين داعي الدعاة)101(: )الطويل(

إىل كـْم عناين من هـواِك عناُء 

فجسمي نحوالً يف هواِك هـواُء    

يقولون يب الّداُء العياُء وعرُش ما

أُقـاسيه للـداِء العيـاِء عـياُء   

تشخيصية  صورة  النتفة  هذه  يف  تُطالعنا   

تقوم عىل الخيال والتأويل العقيل؛ وهي شدة جزع 

لحق  ملا  نفسه؛  للعياء  عياًء  أصبح  الذي  الشاعر 

فأسبغ  املحبوبة،  صدود  بسبب  وآالم  مرض  من  به 

الخيال عىل هذه الصورة روحاً تبعدها عن الجمود، 

منزلة  وتقّربها من  الحركة،  من  عليهام شيئاً  وتضفي 

الجامل األديب.

القدر:

فنِّ  إىل   - رئيس  بشكل   - الشاعر  يلجأ   

االستعارة يف تشكيل صوره التشخيصيّة، فهي ال تجيء 

منعزلة عن الوسائل األخرى التي تسهم يف بناء الصورة 

الجانب  هذا  عىل  الضوء  لتسليط  يكون  وليك  عنده، 

عىل  سرنكّز  ومغزى  فائدة  ذات  الفاطميني  شعر  من 

هذا الجانب من صوره. مديح متيم بن املعز للخليفة 

الفاطمي يف إحدى انتصاراته)102(: )البسيط(

قد جاءك النرُص مقروناً به الظفُر 

عفواً وأرضاك يف أعدائك القْدُر 

قد ساملتَك الليايل ِسلَْم ُمنهزٍم

مل يستطْع وأَرها ذلَك النظُر

  

النفيس لدى الشاعر وهو  إنَّ تدفّق الحّس   

للخليفة  َمديَحُه  أّن  من  وخوفاً  الخليفة،  أمام  واقٌف 

ال يداين تلك األوصاف التي تُسبغ عىل امللوك، دفعته 

مقدرته الفنيّة إىل رسم صور تتامىش مع مقام املمدوح، 

املعريف  اإلدراك  من  املجرّد  تقريب  إىل  سعى  إذ 

عملية  وهي  )املجيء(  اسند  حينام  وذلك  والجاميل؛ 

معنوي؛  مدرك  وهو  )النرص(  إىل  الحي  الكائن  تخّص 

نشوة  عن  يعرّب  وهو  صورته  الشاعر  يستكمل  وليك 

إىل  )السلم(  أسند  فإنه  الخليفة،  الذي حازه  االنتصار 

الليايل. فتضافرت االستعارة مع التشبيه )ِسلَم منهزٍم( 

يف رسم صورة االنتصار.

الطيف والخيال:

أحد  الزائر  املحبوبة  خيال  طيف  يُعدُّ   

الشعراء  وظّفها  التي  القدمية  الشعرية  املوضوعات 

الصدود  وآالم  الفراق،  لوعة  ألّن  شعرهم؛  يف  العرب 

يروا  أْن  إىل  املُحبني  الشعراء  بعض  تدفع  ما  كثرٌي 

العامل  بهذا  ليحّققوا  وأطيافهم؛  مناماتهم  يف  أحبابهم 

ماال يتحقق يف عامل اليقظة والحضور، وقد سار بعض 

الفحول من شعراء يف  الفاطميني عىل خطى  الشعراء 

محكوم  الشاعر  ألنَّ  وذلك  املحبوبة؛  خيال  توصيف 

بسلطة النص القديم ومغرم به، ومهيمن عىل تفكريه، 

فهو يسعى إىل بيان براعته األدبية عن طريق محاكاة 
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أولئك الفحول.

ويبدو أنَّ هذا التقليد قد سيطرت عىل تفكري   

الشعراء، بل أصبح من ُسنن الشعراء يف العصور التي 

الفاطمي  العرص  شعراء  وليس  الجاهيل،  العرص  تلت 

شّخصوا  قد  الفاطميني  الشعراء  نجد  ولهذا  فحسب، 

معاين الطيف والخيال يف غرض الغزل، وأسبغوا عليها 

الحياة  ليضفوا عليها  البرش وأفعاله،  من صفات  شيئاً 

واإلحساس تعبرياً عن أحاسيسهم وعواطفهم النفسية، من 

نحو ما نجده يف مقدمة الوزير املغريب)ت418هـ()103(: 

)الكامل(

ـِك طيٌف ألـمَّ ثنى عـزيَم النُّسَّ

وجـال صواب الُحـبِّ بعـد تشكُِّك

أكرم به يجفو وحشو وسائـدي
ورٌد، ويعطف أذ وسادي َموِريك)104(

قالت: فهبَك مبرص كنَت ُمغازالً

نيا أنيَق املضحِك وجهـاً مـن الدُّ

الذي  املحبوبة  طيف  الشاعر  وظّف  فقد   

بغربته  ليوحي  املزار؛  وشحط  الديار،  بعد  عىل  زاره 

وكرثة ترحاله، ويلمح إىل بُعد دياره وشوقه إليها، فعمد 

الطيف  ذلك  عىل  أضفى  وقد  ذكر مرص رصاحًة،  إىل 

من الصفات اإلنسانية وأفعاله، إذ كان له تأثري واضح، 

الحب،  صواب  عىل  ويربهن  الناسك،  عزم  يُثني  فهو 

ويجفو املُحب، ويعطف عليه؛ فأراد الشاعر من هذا 

التشخيص رسم صورة شعرية يُبنّي عن طريقها شوقَُه 

التي  املسافة  طول  عنه  أبعدتْها  التي  املحبوبة  لتلك 

املحور  شّكل  التشخيص  أن  فنجد  مرص،  وبني  بينها 

هذه  يف  الشعرية  الصورة  عليه  دارت  التي  الرئيس 

املقطوعة. 

وهناك من الشعراء من وظّفه توظيفاً خاصاً   

به؛ لِيُعربِّ عن حاجٍة شخصيٍّة، وبُْعٍد نفيسٍّ خاص؛ لتبدو 

يعيشها  التي  الليل  بعذابات  املحبوبة  طيف  عالقة 

َسَكَن  تهيج ما  التي  أكرث وضوحاً، بعد زيارته  الشاعر 

قالقس  ابن  عند  نجده  املعنى  وهذا  أشواقه،  من 

)ت567هـ(؛ إذ قال)105(: )البسيط(

لـم يُشِف طيُفـِك ملّا زارين أملـا
وإمّنـا زادنـي إملـامه لََممـا)107(

سـرى إيلَّ وطـرف الليل مركبه

والبدُر إْن ركـَب الظلامء ما ظَلاََم

عـي ُزوراً زيـارته ولـْم يـزْل يدَّ

حتى متلّك مني الحلـم و الحلـام

نادمته فسقـاين كـأَس ُمـرتشٍف

ـُه ندمـا يفني النديـم علـيه كفَّ

حتى إذا شاب فود)106(الليل وانعطفت

قناتـه فتـداىن خطـوه هـرما

قال: السالم عىل َمْن لو َمررُت بـه

أهدي السالم له يقظان ما َسلاََم

من  مبجموعة  الطيف  شّخص  فالشاعر   

الصفات اإلنسانية، إذ جعله طبيباً مل يُشِف مرضه بل 

زاده أملاً، وجعل له مركباً من الليل والظالم ليملك منه 

كأَس  ويسقيه  الشاعر،  ينادم  أْن  بعد  وُحلَُمُه،  ُحلَْمُه 

الليل من  الشاعر عىل  ثم يضفي  الهوى من رشفاته، 

أجزاء اإلنسان )الرأس( قد بان شيبه، وجعل له رمحاً 

هرمه،  بسبب  تضاءلت  قد  خطوات  وله  التوى،  قد 

الصباح،  تباشري  وظهور  الليل،  زوال  عن  كناية  وهي 

وتركه يصارع همومه، ويعاين مرارة الفراق.

ولهذا نجد أن الطيف عند الرشيف املرتىض   

ممدوح مذموم يف الوقت نفسه، »فَمَدَحُه ألن التُّهَمَة 

يبة عنه عادلة، وإنّه متتّع وتلذذ ال يَعلَُق  به زائلة، والرِّ

به تحريم، وال يدنو إليه تأثيم، وال يرتتّب عليه عيب 

ُه فألنه باطل وغرور، وهو كالرساب  وال عار، وأّما َذمَّ

الالمع، والتخيّل الفاسد، كام أنه رسيع الزوال، وشيك 

بالغرام  كر  ويُذِّ الساكن،  الشوق  يهيج  وبأنه  االنتقال، 

الذي سها عنه صاحبه«)108(. 

الشعراء  عند  الطّيف  حضور  ارتبط  وقد   

الفاطميني – وعند سواهم – بالليل، إذ غالباً ما تكون 

والرقباء،  الواشون  الناس، ويهجع  ينام  أن  بعد  زيارته 

ويبقى الشاعر وحيداً يسامر شتّى الذكريات املاضية، 

هذا  يشّخص  )ت561هـ(  الحباب  بن  الجليس  فهذا 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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املعنى يف صدر قصيدة قال فيها)109(: )الكامل(

أرأيَت جـرأَة طيِف هذا الـزائر
ما هـاَب عادية الغيور الزائر)110(

واىف وشملته الظالم ولـم يكن

ليـزور إال يف ظـالٍم سـاتـِر

فكأنه إنساُن عـنٍي لـم يَلُـْح

ُمْذ قـَط إال يف سـواد الناظـِر

ما حكُم أجفاين كحـكِم جفونها

شتّان بني سواهـٍر وسواحر

وثيقاً  ارتباطاً  والظالم  الليل  ارتباط  فنلحظ   

بالحبيب الغائب الذي يعتاض عنه الشاعر بتشخيص 

الشوق  كوامن  فيه  تثري  التي  زيارته  يف  خياله  طيف 

والحنني، فيتعّجب من جرأته يف الزيارة؛ إذ إنه مل يهب 

بل  الذي طرقه،  الشخص  وال سطوة  الطريق،  وحشة 

َوفََد عليه وهو ُمشتمالً برداٍء من الظالم.

وهذا ما يعطي العذر للرشيف املرتىض أن   

زيارٌة  أنه  به  بقوله: »وّمام ميدح  الزائر  الطيف  ميدح 

قاطع،  من  وصل  وإنه  َمطَلُُه...  يخىش  وعد  غري  من 

وزيارة من هاجر، وعطاء من مانع «)111(.

الخيال  امت  توهُّ من  كان  وإْن  فالطيف   

بعض  مبتغى  أنّه  إاّل  يشء،  يف  الواقع  من  وليس 

وأىس  الصبابة،  وجد  من  يعانيه  ما  بسبب  الشعراء؛ 

بتشخيص  قانعاً  فيميس  الوصال،  وحرمان  االشتياق، 

طيف املحبوبة؛ عىس أن يُعّوضه عاّمّ ُحرم منه يف عامل 

الشهود، أو يُخفف من وجدِه الذي أملَّ به.

وهذه املعاين تناولها ابن مكنسة )ت500هـ(   

يف مفتتح إحدى قصائده، إذ قال فيها)112(: )الطويل(
بنفيس خـياٌل زاَر وهـو قريُب  

أحّقـاً عليه يف املنـاِم رقـيُب
رسى وغدير الليل طاٍم ِجامُمُه)113(

هِب فيه طفـوٌة ورسـوُب وللشُّ
وقـد أعـجلتُْه للصباح التفاتـٌة

فلـم تُك إال خـفقـٌة وهـبوُب
ولوالكُم لَْم أَرَْض أَْن تَْستَِقرَّ يب

زخارُِف حلٍم ِصْدقُُهنَّ كذوب

وكم أنٍَّة أيقظتُم نََفيِس بها
لها بني أَْحَناِء الضلوع نُُدوب

فالصورة يف هذه األبيات تقوم عىل تشخيص   

الشاعر خيال محبوبته التي الذي رسى إليه ليالً للقائه 

الصباح،  انبالج  لقرب  العودة  تعّجل  لكّنه  ورؤيته، 

وخوفاً من الرقيب الوايش،  فطيف محبوبته ما هو إال 

زخارف ُحلٍم ُمشّخصة وغري حقيقية، وكاذبة التحّقق، 

وهي خفقة رسيعة كهبوب الريح ثم سكونه، وهذا ما 

جّدَد منه الحزن، وأثار كوامن الوجد بني ضلوعه. 

نفس  يف  الطَّيف  تشخيص  يثري  ما  وكثرياً   

ويف  وأحاسيس،  مشاعر  من  أمله  د  يُجسِّ ما  الشاعر 

الغالب يكون تفجرياً لربكان الشوق يف نفسه، فيضطرم 

وترجيع  البكاء  إىل  ويسلمه  فؤاده،  ويلهب  نفسه  يف 

ما  وهذا  الخوايل،  وأيامها  باملحبوبة  ويُذكّره  الهموم، 

ضّمنه متيم بن املعز يف إحدى قصائده)114(: )الطويل( 

وأىّن اْهتَدى طيُْف الخيــاِل ودونَُه  
ِمَن البيِد مجهـوٌل ودّو)115(ٌوَسبَْسُب)116(

فَواَصلَني تَْحَت الكرى وْهَو عاتـٌب

ولوال الكَرى ما زاَرين وْهـَو يَْعِتُب

فلاّم أجـَاَب الليُل داعـي صبحـه

وكـادت ثـريّـا نجمـه تتصـوَُّب

ثنى عطفه ملّـا بـدا الصبُح ذاهباً

وما كـاد لوال طالُع الصبح يذهُب

يشّخص الشاعر يف هذه األبيات طيف خيال   

املحبوبة، الذي أثار يف نفسه كوامن األمل، وهيَّج منه 

روح التذكّر واالشتياق، فتعّجب من اهتدائِه إليه وقد 

بَُعدت الشّقُة بينهام، فراح طيفها يقطع الفالة الواسعة، 

واألرايض القفار حتى اهتدى إليه، فالتشخيص يكمن 

له،  الظالم، وعتابه  له تحت ُجنح  الطيف  يف مواصلة 

حتى إذا ما بدت مالمح الصبح بالظهور أقفل راجعاً، 

قد  األبيات  هذه  يف  وردت  التي  الصور  أنَّ  فنلحظ 

متحورت حول هذا التشخيص. 

بعض  الطيف  تشخيص  صورة  وتختلف   
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اليشء عند أيب الحسن التهامي )ت416هـ(؛ إذ شّخص 

طيف محبوبته وقد طرقه ليالً، ولكنه رسعان ما انقلب 

الشاعر  رأى  أن  بعد  أىت،  من حيث  وعاد  عقبه،  عىل 

ولكن  املنظر،  ذلك  من  خوفاً  فُذِعر  لسيفه،  مضاجعاً 

طَّيفها الذي زاره عىل حني غفلة ثم غادره رسيعاً، قد 

أقّض عىل الشاعر مضجعه، وأثار فيه من كوامن الوجد 

والشوق وصّعد منه الزفرات، وحنا منه الضلوع، وذلك 

يف قوله)117(: )الوافر(

أَلـمَّ خيالها بعـد الهجـوِع

فعـادْت أن رأت سيفـي ضجيعي

وهاجْت يل بزورتها زفـرياً

يكـاُد يُقـيـُم معـوجَّ الضلـوِع

فبانت بني أعـناق املطايـا

تَردَُّد يف املجيء ويف الرجوع

وقمـُت مبادراً فـإذا سهيـل

مـن الخفقـان كالقـلب املروِع

بعضاً  األبيات  الشاعر يف هذه  استعار  فقد   

والخوف(  والعودة،  كـ)املجيء،  البرش  خصائص  من 

خيالِه  من  صاغه  مجرٍّد  معنويٍّ  أمٍر  عىل  وأسبغها 

وهو)خيال املحبوبة(، فطيف محبوبته قد طرقه ليالً، 

ولكنه رسعان ما ُذِعر خوفاً فأقفل راجعاً بعد أن رأى 

الشاعر مضاجعاً لسيفه  وهذا املعنى يطالعنا إذا نظرنا 

إىل التشخيص برؤية سطحية، أّما إذا استقرأنا داللتها 

لنا  سيتكشف  الشاعر،  حياة  بسرية  وقرنّاها  العميقة 

معنى آخر رمى إليه الشاعر من هذا التشخيص، وهو 

رغبته بالحرية والخالص من أرس السجن الذي قبع به 

لشهور طويلة)118(.    

التي  املعنويات-  أن  لنا  تبنّي  تقّدم  وّمام   

يف  متعدّدة  كانت   - الفاطميون  الشعراء  َشّخصها 

اىل  ترمي  كانت  إذ  أهدافها،  يف  ومختلفة  مضامينها، 

مع  تتناسب  دالالتها،  يف  ومتباينة  متعّددة،  أهداف 

كانوا  التي  واملقاصد  ونفسياتهم  الشعراء  عواطف 

يرمون إليها، وهذا ما اتّضح لنا يف طيّات البحث.

الخامتــــة

اآلن وقد شارَف البحُث عىل االنتهاء؛ يجدُر   

البحُث؛  إليها  تَوّصَل  التي  النتائج  أَهمَّ  نُجِمَل  أْن  بنا 

لتكتمل الفائدُة ويعمَّ النَّفُع. 

النتائج،  من  جملٍة  عن  البحُث  أسفَر  فقد   

أهمها: 

* بالنظر إىل التعريفات املتعددة ملصطلح التشخيص، 

توّصل البحث إىل دخول املعنويات التي تُضفى عليها 

تحت  وأحاسيس،  وأفعال،  كالم،  من  إنسانية؛  سامت 

وكأنها  األشياء  هذه  فتبدو  )التشخيص(  مصطلح 

أشخاص حقيقية وعاقلة، تتسم بالحركة والحياة.

* كشف البحث عن أن ظاهرة تشخيص املعنويات مل 

إذ  الفاطميني،  الشعري للشعراء  النتاج  تَُكن غائبًة يف 

إنّها شّكلْت ظاهرًة فنيًّة لها حضورها الفاعل، ودورها 

منجزهم  ورفد  الفنيّة،  صورهم  تشكيل  يف  الواضح 

الشعري بطرافة املعنى واإلبداع يف الداللة.

الشعراء  شعر  يف  التشخيصية  الشواهد  إمنازت   *

الفاطميني بخياٍل واسعٍ، وابداٍع خصٍب ينطق بالصورِة 

الجميلة التي تعضده الدقّة يف املالحظة؛ وذلك ألنَّهم 

مستودعاً  وليس  وإبداع،  فٌن  الشعَر  أّن  يف  آَمنوا 

لأللفاظ املرتاكمة، واألفكار الجامدة، وتحّسسوا تذّوق 

أسلمهم  ما  وهذا  جامل،  سحٍر  من  تؤّديه  وما  اللغة 

البرش عىل  َمّكَنُهم من إضفاء صفات  اىل خيال واسعٍ 

املعنويات باالستناد إىل خيالهم؛ ليُقّدموا يف هذا املجال 

صوراً جميلة وبديعة.

الفاطميني  البحث عن أن تشخيص الشعراء  * كشف 

تشخيص  أّن  إىل  مردَُّه  كبرية  بنسبة  للمعنويات 

من   - الفنيّة  الناحية  من   - ابداعاً  أكرث  املعنويات 

اىل  تبدو  املحسوسات  ألن  املحسوسات،  تشخيص 

أن  فيستطيع  ُمدَركة،  وحدود  بأبعاد  أجساماً  الناظر 

يدركها عن طريق حواسه، لذا يكون اعطاؤها صفات 

أو  بصورة  املتلقني  لدن  تَقبُّلُه من  ميكن  أمراً  إنسانية 

املعنويات،  مع  كذلك  يكون  ال  األمر  أن  غري  أخرى، 

أكرث غرابة من ذلك،  يبدو  إنسانية  فاعطاؤها صفات 

ألنها ال تُدرك بالحواس، وال ميكن ادراكها إالّ عن طريق 

إنسانية  صفات  اضفاء  فان  ولذلك  واملخيّلة،  العقل، 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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عىل أمٍر معنوي يكون دليالً عىل سعة مخيّلة الشاعر 

من جانب، ورمزاً يدّل عىل ابداعها من جانب آخر.

* كشف البحث أنَّ الشعراء الفاطميني حينام استثمروا 

والحياة  اإلنسانية  الصفات  بإضفاء  التشخيص  ظاهرة 

عىل  تاّم  بشكل  مستندة  كانت  له،  حياة  ال  ما  عىل 

فن  كبري عىل  بشكٍل  ومنتفعة  للغة،  املجازية  الداللة 

االستعارة، ومتضافرة معها يف تشكيل صورِهم الفنية.  

* إنَّ املُشخصات- مبظاهرها املختلفة- نالت اهتامماً 

كبرياً يف شعر أولئك الشعراء، فلم يألوا جهداً يف اضفاء 

سمة الحياة، واملشاعر االنسانية عليها، وقد أفادوا من 

ون بها،  تشخيصها يف عكس مشاعرهم التي كانوا يحسُّ

وحالتهم النفسية التي كانوا ميّرون بها يف أثناء نظمهم 

للشعر.

الفاطميون  الشعراء  َشّخصها  التي  املعنويات  أن   *

كانت متعّددة يف مضامينها، ومختلفة يف أهدافها، إذ 

كانت ترمي اىل أهداف متعددة، ومتباينة يف دالالتها، 

واملقاصد  ونفسياتهم  الشعراء  عواطف  مع  تتناسب 

إليها، وكان وراء الصفات اإلنسانية  التي كانوا يرمون 

التي أضفوها عىل املُشخصات عوامل نفسية، تكمن- 

يف بعض األحيان- يف اتخاذها قناعاً يكشفون من خالله 

حالتهم النفسيّة التي مّرواُ بها. 
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27- أخبار مرص يف سنتني )414-415هـ(: 147.

28- املقفى الكبري: 40.
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30- تاريخ الخلفاء الفاطميني باملغرب )القسم الخاص 
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79- سورة النساء: اآلية 97.

80- الدرَّة املضيَّة يف أخبار الدولة الفاطميَّة: 255.

81- ديوان طالئع بن رزيك: 133.

82- ديوان املؤيد يف الدين داعي الدعاة: 245.

شعراء  قسم   ( العرص  وجريدة  القرص  خريدة   -83

مرص(: 224/1- 225.

84-تبيني املعاين يف رشح ديوان ابن هانئ: 71-70.

85- ديوان ظافر الحداد: 172.

86- ديوان ظافر الحداد: 254- 255

87- املصدر نفسه: 214- 215 

88- املصدر نفسه: 22.  

89- ديوان متيم بن املعز لدين الله الفاطمي: 58.

90- ديوان ظافر الحداد: 78 – 79. 

91- ديوان متيم بن املعز لدين الله الفاطمي: 400. 

92- املصدر نفسه: 35 – 36.

93- يتيمة الدهر: 1: 472.

الفاطمية:  مرص  يف  العريب  الشعر  حركة  ينظر:   -94

.357

95- أخبار مرص يف سنتني: 92.

96- ديوان متيم بن املعز لدين الله الفاطمي: 52.

97- ديوان أيب الحسن التهامي: 430.

98- أخبار مرص يف سنتني: 108.
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99- املصدر نفسه: 76.

100- ينظر: الصورة الشعرية: 73.

101- ديوان املؤيد يف الدين داعي الدعاة: 236.

102- ديوان متيم بن املعز: 182.

عيل  بن  الحسني  القاسم  أبو  الكامل  الوزير   -103

املغريب )حياته وأدبه(: 331.

الراكب  يثني  الذي  املوضع  واملَْورِكة  »املَْورُِك   -104

العرب: مادة  الركوب«. لسان  َملَّ من  إِذا  رجله عليه 

)ورك(.

105- ديوان ابن قالقس: 90.

106- » الَفْوُد: ُمعظم شعر الرأْس مام ييل األُذن، وفَْودا 

الرأْس: جانباه «. لسان العرب: مادة )فود(.

107- » اللَّمم: ما دون الكبائر من الذنوب، ويف التنـزيل 

إال  والفواِحَش  اإلِثِْم  كبائَِر  يَْجتَِنبون  العزيز:﴿الذيَن 

لسان   .» الذنوب  صغار  هو  اللمم  وقيل:  اللََّمَم﴾، 

العرب: مادة )لـمم(.

108- طيف الخيال: 15.

109- الغدير يف الكتاب والسنة واألدب: 436/4.

110- الغيور الزائر: كناية عن األسد.

111- طيف الخيال: 14.

112- خريدة القرص )قسم شعراء مرص(: 208/2.

113- الُجامم: » املكان الذي يجتمع فيه ماء البرئ «. 

لسان العرب: مادة )جمم(.

الفاطمي: 40- الله  114- ديوان متيم بن املعز لدين 

 .41

مادة  العرب:  لسان  الواسعة«.  »الفالة  الدّو:   -115

)دوا(.

لسان   .» البعيدة  املقفرة  »األرض  السبسب:   -116

العرب: مادة )سبسب(.

117- ديوان أيب الحسن التهامي: 399.

أيام  مرص  قصد  التهامي  أنَّ  املصادر  تذكر   -118

الخليفة الظاهر الفاطمي، ليقوم بعملية انقالب عىل 

السلطة الحاكمة، فاستوىل عىل كثريٍ من أموال مرص، 

إذ  له،  يتمَّ  مل  األمر  لكنَّ  األماكن،  بعض  ة  أزمَّ وملَك 

غدر به بعض أصحابه، فاعتقله الظاهر، وأمر بسجنِه، 

للوقوف عند  سنة 416هـ،  بقتله رّساً  أمر  وبعد ذلك 

 –  378 /  3 األعيان:  وفيات  ينظر:  الحادثة  تفصيالت 

381، والوايف بالوفيات: 22/ 74 – 82، والنجوم الزاهرة 

يف ملوك مرص والقاهرة: 4 / 264.

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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املصادر واملراجع

أوالً:  القرآن الكريم.

ثانياً: الكتب

1- اتّعاظ الحنفا بأخبار األمئة الفاطميني الخلفا، تقي 

الدين أبو العباس أحمد بن عيل املقريزي )ت845هـ(، 

لجنة  ط2،  احمد،  محمد  حلمي  محمد  د.  تحقيق: 

إحياء الرتاث، مطابع األهرام، القاهرة، 1996م. 

2- أخبار مرص يف سنتني ) 414 - 415هـ (، عز امللك 

محمد بن عبيد الله بن أحمد املسبّحي )ت420هـ(، 

العامة  املرصية  الهيأة  ميلورد،  وليم.ج.  تحقيق: 

للكتاب، القاهرة، 1980م.

األمري  امللك  عز  التاريخي(،  مرص)القسم  أخبار   -3

محمد بن عبيد الله بن أحمد املسبّحي، تحقيق: أمين 

الفرنيس  العلمي  املعهد  بيانيك،  وتياري  سيد،  فؤاد 

لآلثار الرشقية، القاهرة، د. ت.

وتفسري  عرض  العريب،  النقد  يف  الجاملية  األسس   -4

الشؤون  دار  اسامعيل،  الدين  عز  الدكتور  ومقارنة، 

الثقافية العامة، وزارة الثقافة واالعالم، بغداد، 1986م.

حيان  أليب  الروحانية،  واألنفاس  اإللهية  اإلشارات   -5

التوحيدي، حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي، ط1، 

دار القلم، بريوت ـ لبنان، 1981م. 

الطبع  ملتزم  الشايب،  أحمد  األديب،  النقد  أصول   -6

1374هـ-  ط5،  املرصية،  النهضة  مكتبة  والنرش، 

1955م.

د.  منيف،  الرحمن  عبد  روايات  يف  املكان  أنسنة   -7

ط1،  والنرش،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  أحمد،  مرشد 

مرص، 2002م.

والبديع،  والبيان  املعاين  البالغة،  علوم  االيضاح يف   -8

جالل الدين أبو عبد الله محمد بن قايض القضاة سعد 

الدين أيب محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني، 

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1985م.

بن  اسحاق  الحسني  أبو  البيان،  وجوه  يف  الربهان   -9

تحقيق:  )ت335هـ(،  الكاتب  وهب  بن  سليامن 

الحديثي،  خديجة  الدكتورة  مطلوب،  أحمد  الدكتور 

العاين،  مطبعة  نرشه،  عىل  بغداد  جامعة  ساعدت 

بغداد، ط1، 1967م.

10- البيان والتبيني، عثامن بن عمرو بن بحر الجاحظ 

)ت 255هـ(، تحقيق ورشح: عبد السالم محمد هارون، 

الخانجي  مكتبة  بالقاهرة،  الخانجي  مكتبة  النارش، 

للطباعة والنرش والتوزيع، مطبعة املدين، ط5، 1985م.

القسم   ( املغرب  يف  الفاطميني  الخلفاء  تاريخ   -11

الخاص من كتاب عيون األخبار ( للداعي إدريس عامد 

الدين )ت872هـ(، تحقيق: محمد اليعالوي، ط1، دار 

الغرب اإلسالمي، بريوت، 1985م.

بن  الله  عبد  محمد  أبو  القرآن،  مشكل  تأويل   -12

السيد  وتحقيق:  276هـ(، رشح  )ت  قتيبة  بن  مسلم 

أحمد صقر، دار احياء الكتب العربية، د. ت.

13- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتىض 

الَزبيدي )ت 1205هـ(، منشورات دار مكتبة الحياة، 

بريوت-  بجاملية مرص، ط1،  املنشأة  الخريية  املطبعة 

لبنان، 1306هـ.

القرآن،  البيان املُطلع عىل اعجاز  التبيان يف علم   -14

أحمد  الدكتور  تحقيق:  651هـ(،  )ت  الزملكاين  ابن 

العاين،  مطبعة  الحديثي،  خديجة  الدكتورة  مطلوب، 

بغداد، ط1، 1964م.

15- تبيني املعاين يف رشح ديوان ابن هاينء، د. زاهد 

عيل، مطبعة املعارف ومكتبتها، مرص، 1352هـ.

16- حركة الشعر العريب يف مرص الفاطمية، د. محمد 

حسني عبد الله املهداوي، دار الكتب موزعون نارشون، 

العراق – كربالء، ط1، 2017م.

الله  الله محمد بن عبد  أبو عبد  السرياء،  الحلَّة   -17

بن أيب بكر القضاعي املعروف بابن األبّار )ت658ه(، 

تحقيق: د. حسني مؤنس، ط2، دار املعارف، القاهرة، 

1985م. 

الجاحظ  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو  الحيوان،   -18

)ت255هـ(، تحقيق ورشح: عبد السالم محمد هارون، 
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مكتبة مصطفى البايب الحلبي وأوالده مبرص، د. ت.

19- خريدة القرص، وجريدة العرص)قسم شعراء مرص(، 

عامد الدين األصفهاين الكاتب)ت597هـ(، تحقيق: د. 

أحمد أمني، ود. شوقي ضيف، ود. إحسان عباس، ط1، 

لجنة التأليف والرتجمة والنرش، مرص، 1951م.

20- الخصائص، أبو الفتح عثامن بن جني )ت392هـ(، 

تحقيق: محمد عيل النجار، النارش: دار الكتاب العريب، 

بريوت- لبنان، مطبعة دار الكتب املرصية، 1376هـ-

1957م.

الشايب،  القاسم  أبو  العرب،  الشعري عند  الخيال   -21

الرشكة القومية للنرش والتوزيع، تونس، 1961م.

22- رشح ديوان أيب الطيب املتنبي، برشح أيب البقاء 

ضبطه  الديوان،  برشح  التبيان  املسمى  العكربي، 

مصطفى  مطبعة  وآخرون،  السقا  مصطفى  وصححه: 

البايب الحلبي وأوالده، مرص، 1936م.

23- دراسة يف لغة الشعر )رؤية نقدية(، الدكتور رجاء 

مطبعة  باالسكندرية،  املعارف  منشأة  النارش:  عيد، 

أطلس، 1979م.

24- الدرَّة املضيَّة يف أخبار الدولة الفاطميَّة ) هو الجزء 

السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الغرر (، أبو بكر 

736هـ(،  بعد  )ت  الدواداري  أيبك  بن  الله  عبد  بن 

تحقيق: صالح الدين املنجد، القاهرة، 1961م.

عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو  اإلعجاز،  دالئل   -25

)ت474هـ(،  النحوي  الجرجاين  محمد  بن  الرحمن 

تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

2000م.

ابن قالقس )ت567هـ(، ضبط ومراجعة:  26- ديوان 

خليل مطران، ط1، مطبعة الجوائب، مرص، 1905م. 

الخطيب  برشح  )ت231هـ(،  متام  أيب  ديوان   -27

دار  مطابع  عزام،  عبده  محمد  تحقيق:  التربيزي، 

املعارف مبرص، 1970م.

التهامي  محمد  بن  عيل  الحسن  أيب  ديوان   -28

الرحمن،  عبد  بن  محمد  د.  تحقيق:  )ت416هـ(، 

مكتبة املعارف، السعودية، 1982م. 

الصويل،  برواية:  )ت198هـ(،  نواس  أيب  ديوان   -29

تحقيق: الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثي، ساعدت 

جامعة بغداد عىل طبعه، دار الرسالة للطباعة، بغداد، 

1980م.

30- ديوان أسامة بن منقذ، تحقيق: د. أحمد أحمد 

بدوي، وحامد عبد املجيد، ط2، عامل الكتب، بريوت، 

1983م. 

الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  القيس،  امرؤ  ديوان   -31

ابراهيم، دار املعارف، ط2، مرص، 1964م.

الفاطمي  الله  لدين  املعز  بن  متيم  ديوان   -32

دار  األعظمي،  حسن  محمد  تحقيق:  )ت374هـ(، 

املنتظر، ط1، بريوت - لبنان، 1996م.

جمع  )ت556هـ(،  رزيك  بن  طالئع  ديوان   -33

وتبويب: محمد هادي األميني، ط1، منشورات املكتبة 

األهلية، مطبعة النعامن، النجف األرشف، 1964م. 

د.  تحقيق:  )ت529هـ(،  الحداد  ظافر  ديوان   -34

حسني نصار، دار مرص للطباعة، القاهرة، ط1، 1969م.

35- ديوان املؤيد يف الدين داعي الدعاة )ت470هـ(، 

املرصي،  الكاتب  دار  حسني،  كامل  محمد  تحقيق: 

القاهرة، 1949م. 

العامد  العرص،  وجريدة  القرص،  خريدة  ذيل   -36

أحمد،  عارف  تحقيق:  األصفهاين)ت597هـ(،  الكاتب 

و د. محمود خلف، ط1، دار كنان، دمشق، 2010م.

القرضاوي،  يوسف  د.  الكريم،  القرآن  يف  الصرب   -37

مكتبة وهبة، ط3، القاهرة، 1989م.   

دار  ناصف،  مصطفى  الدكتور  األدبية،  الصورة   -38

مرص للطباعة، ط1، 1378هـ- 1958م.

39- الصورة الشعرية، يس دي لويس، ترجمة: الدكتور 

حسن  سلامن  مريي،  مالك  الجنايب،  نصيف  أحمد 

اسامعيل،  غزوان  عناد  الدكتور  مراجعة:  ابراهيم، 

واالعالم،  الثقافة  وزارة  منشورات  للنرش،  الرشيد  دار 

الجمهورية العراقية، مؤسسة الفليج للطباعة والنرش، 

ْولَِة الَفاِطِميَِّة...   َفاِعلِيَُّة التَّشِخْيِص يف ِشعِر ُشَعَراِء الدَّ
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1982م.

جابر  البالغي،  النقدي  الرتاث  يف  الفنية  الصورة   -40

أحمد عصفور، دار الثقافة والطباعة والنرش، 1974م.

41- الصورة الفنيَّة معياراً نقديّاً – منحًى تطبيقي عىل 

دار  ط1،  الصائغ،  اإلله  عبد  د.  الكبري،  األعىش  شعر 

الشؤون الثقافيَّة العامة، بغداد، 1987م.

حسن  محمد  الدكتور  الشعري،  والبناء  الصورة   -42

عبد الله، طبع مبطابع دار املعارف، القاهرة، 1981م.

بن  موىس  بن  الحسني  بن  عيل  الخيال،  طيف   -43

بالرشيف  املعروف  السالم(  عيل بن أيب طالب )عليه 

محمود  د.  ومراجعة:  تحقيق  )ت436هـ(،  املرتىض 

حسن أبو ناجي، دار الرتبية للطباعة والنرش، مطبعة 

الديواين، بغداد، د. ت.

44- العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد 

وصححـه  وضبطه  رشحه  )ت328هـ(،  األندليس  ربّه 

وعنون موضـوعاته ورتب فهارسه: أحمد أمني، ابراهيم 

والنرش،  والرتجمـة  التأليف  لجنة  مطبعة  األبيـاري، 

القاهـرة، ط2، 1375هـ-1956م.

مؤسسة  النارش:  ديب،  أبو  كامل  الشعرية،  يف   -45

األبحاث العربية، بريوت- لبنان، ط1، 1987م.

46- يف النقد األديب، الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف 

مبرص، 1962م.

الدين محمد بن  الشيخ مجد  املحيط،  القاموس   -47

للطباعة  الفكر  دار  الفريوزابادي )ت817ه(،  يعقوب 

والنرش والتوزيع، بريوت، 1403هـ-1983م.

48- قضايا النقد األديب بني القديم والحديث، الدكتور 

للطباعة  العربية  النهضة  دار  العشاموي،  زيك  محمد 

والنرش، بريوت، 1979م.

عيل  أبو  العرب،  أشعار  نقد  يف  الذهب  قراضة   -49

الحسن بن رشيق القريواين، تحقيق: الشاذيل بو يحيى، 

الرشكة التونسيَّة للنرش والتوزيع، تونس، 1972م. 
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التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية العراقية 
بعد 2003م                 

م. د. مرتىض حسني عيل
املديرية العامة لرتبية بابل

The historical and the narrative imagination: a study in the 
Iraqi novel after 2003 AD
Lecturer Dr. Murtadha Hussein Ali
General Directorate of Education in Babylon

امللخص

تعدُّ الروايُة نوعا أدبيا مميّزا يف اإلبداع األديب والثقايف. والرواية بوصفها نصا أدبيا تتفاعل مع مختلف   

النصوص األخرى، حيث تنطلق من واقعها وتتفاعل معه لتكون شكلها األديب والجاميل، وحني نركّز يف هذا البحث 

عىل العالقة بني تفاعل الرواية العراقية مع الجانب التاريخي البد من رسم البيانات الدالّة يف خصوصية الناحية 

التاريخية وكيفية توظيفها يف الجنس األديب الروايئ عرب بعض النامذج الروائية وأثرها يف الفكر الحديث واملعارص 

من أجل كشف الجوانب األدبية والفكرية والجاملية واالنخراط يف أسئلة فكرية تسلّط الضوء عىل الجانب املضمر 

من التاريخ العراقي من منظور نقدي مفتوح قائم عىل البحث والحوار. واملتتبّع للمشهد الروايئ العراقي يجد أن 

االشتغال عىل التاريخ يشّكل الهاجس املعريف املوّجه للخطاب الرسدي حيث يتّم عربه الولوج إىل حبكات رسدية 

تربط املايض بالحارض سعيا منها يف الكشف عن عالقة املتخيّل الرسدي بالواقعة التاريخية.

الكلامت الدالة: الرواية والتاريخ، املتخيّل الروايئ، الروايئ التاريخي، الرواية والرتاث.

Abstract:
Novel is a literary genre that is distinctive in literary and cultural innovation. Novel is a literary 
text which interacts with other different texts. It emerges from its environment to interact and 
develop its literary and aesthetic shape.  When we focus in this research on the relationship 
between the Iraqi novel interaction with the historical aspect, we have to identify the peculiarity 
in the historical aspect and how it is employed in the narrative genre throughout narrative 
samples and their impact on the modern and contemporary thought. This will help reveal 
literary, intellectual, and aesthetic aspects and engage in intellectual questions that shed light 
on the implied and hidden aspects of the Iraqi history from an open critical perspective that 
is based on research and dialogue. Those who follow up the Iraqi narrative scene find that 
tackling history is a cognitive preoccupation targeted towards the narrative rhetoric, where it is 
done through narrative plots linking the past to the present in order to reveal the relationship 
between the imaginative narrative with the historical reality.

Keywords: novel and history, fictional novelist, historical novelist, novel and heritage.            
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مقدمة:

السيام  لألدب  هاّمة  مادة  التاريخ  شّكل   

موضوعاته  من  الروايئ  ينهل  حيث  منه  الروايئ 

يف  األساس  املادة  منها  فيتخذ  وأحداثه،  وشخصياته 

تكوين رصحه الجديد القائم عىل املوازنة بني ماضيه 

مضمونها  يف  التاريخ  تستلهم  التي  والرواية  وحارضه. 

اإلنسانية.  التجربة  يف  التواصل  تحقيق  إىل  تسعى 

لنا  تخلق  ما  بقدر  بتفاصيلها  الحقائق  تنقل  ال  فهي 

الحقائق  بالفكر والشعور، كام أن  عاملا متخياّل يتسم 

التاريخية ال ميكن أن متثّل كام جاءت يف كتب املؤرخني 

بل عن طريق تفاعل وحوار يقدمه الروايئ بالطريقة 

التي يفّكر فيها ويراها، ذلك أنه يف هذا املجال يقوم 

بتقديم الفكرة من التاريخ ليعيد إليها الحياة محاوال 

بذلك تقديم التجربة اإلنسانية بجوانبها املختلفة.

املعارصة  التاريخية  الروايات  تصف   

املشكالت الراهنة، فهي تعرض األحداث والشخصيات 

ومشكالت املجتمع حيث تسلّط الضوء عىل الجوانب 

الخفية التي تّم تضليلها واستبعادها ألسباب سياسية 

عرضة  الروايات  أكرث  فهي  اجتامعية،  أو  فكرية  أو 

يتحرّك مبساحات ضيقة من حيث  الروايئ  للنقد؛ ألن 

الزمان واملكان ولكنه من جانب آخر يستطيع التحرك 

عرب مخيّلته بأساليب جديدة يبتعد بها عن التقريرية 

واملبارشة يف نقل أحداث املايض.

العراقية  الروايات  من  العديد  حفلت   

السيايس  السيام  التاريخ  مظاهر  من  عّدة  بأشكال 

املوغل  التقليدي  الشكل  عن  بدورها  تخلّت  إذ  منه، 

ليشمل  منظورها  اتسع  بل  أحداثه  ونقل  املايض  يف 

التاريخ  الكشف عن الجوانب املضمرة  منه وتطويع 

وإعادة بنائه فنيا، وتقديم قراءات جديدة تتسع لكل 

والجاملية،  الفنية  قيمتها  وإظهار  اإلنسانية  التجارب 

التي  العراقية  الروائية  األعامل  بعض  ظهرت  لذا 

تعاملت بحذر مع التاريخ وتجاوزت االسقاط املبارش 

يف نقل األحداث والشخصيات بأسلوب موضوعي قادر 

التاريخية  األحداث  فخ  االنزالق يف  تجاوز محنة  عىل 

بواقعيتها وقداستها.

التمهيد:

التاريخ لغة:

بأنه:  الجوهري  عند  التاريخ  لفظة  ترد   

الكتاب  وأرّخت  مثله،  والتوريخ  الوقت،  "تعريف 

بيوم كذا، وورخته")1(،  ويرد التاريخ عند ابن منظور 

والتَّوريُخ  الوقت  تعريف  التَّاريخ  بقوله:"  )تـ711هـ( 

يف  مفهومه  يبتعد  وال  وقَّته")2(،  كذا  ليوم  َخ  أرَّ مثله 

املعجم الوسيط عن سابقه فهو يدّل عىل زمن الحادثة 

ل  فصَّ تاريخه...ونحوه:  حّدد  الكتاب:  ووقتها")أَرَخ( 

تاريخه وحدد وقته")3(. لذا يرد مفهوم التاريخ لإلعالم 

بالوقت مضافا إليه األخبار والوقائع التي ترد فيه.

التاريخ اصطالحا:

التاريخ  هـ(   808 خلدون)تـ  ابن  يعرف   

الفوائد،  جمُّ  املذهب،  عزيز  "فن  بقوله:  مقدمته  يف 

املاضني من  الغاية، إذ هو يوقفنا عىل أحوال  رشيف 

يف  وامللوك  سريهم،  يف  واألنبياء  أخالِفهم،  يف  األمم 

دولهم وسياستهم. حتى تتّم فائدة االقتداء يف ذلك ملن 

يَروُمه")4(. وجاء تعريفه يف معجم املصطلحات األدبية 

واألحداث  األحوال  "جملة  بأنه:  واألدب  اللغة  يف 

واملجتمع،  الفرد  عىل  وتصدق  ما،  كائن  بها  ميّر  التي 

واإلنسانية")5(.  الطبيعية  الظواهر  عىل  تصدق  كام 

التاريخ "علم  ويرى )جبور عبد النور( يف معجمه أن 

يبحث يف اإلنسان ومجتمعاته، موّضحا كّل ما يتعلّق 

كالّ  فإن  والعلمية.  الفكرية  واألمناط  العام،  باالقتصاد 

من هذه املجتمعات هو كائن حّي، وعىل التاريخ أن 

يصف أحواله وتطّوره. وبذلك يُصبح هذا العلم سرية 

منذ  االجتامعية  مظاهرها  جميع  يف  لإلنسانية  عامة 

أقدم العصور إىل وقتنا الحارض")6(. ويضيف )د. فيصل 

النوعي  "اإلنسان  عىل  تأسس  التاريخ  علم  أن  دراج( 

البعيد، كام لو  الذي يسائل حارضه املكتشف ماضيه 

كانت رغبة االكتشاف تحّول املايض إىل حارض إبداعي 

جديد")7(.

لذا فالتاريخ يرتبط بالحقائق املاضية، وهو   

عملية نقل تلك الحقائق والبحث عن فرتاتها الزمانية 

واملكانية بهدف تأصيلها ومتابعة تسلسلها التاريخي، 

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

118

مع  متزامنة  بصورة  التاريخية  والكشف عن جذورها 

يف  والضعف  القوة  نواحي  ملعرفة  الحارض؛  واقعها 

مجاالت الحياة اإلنسانية كافة.

الرواية والتاريخ:

يّعد التاريخ مادة هاّمة لألدب، حيث ينهل   

فإن  لذا  أحداثه وموضوعاته وشخصياته،  األديب من 

حيث  أزلية  عالقة  هي  والتاريخ  األدب  بني  العالقة 

يراهن األدب عىل اإلبداع والتخيّل لتحقيق الجامل يف 

حني أن التاريخ يراهن عىل الحقيقة والواقعية لتحقيق 

التي  األدبية  األجناس  بني  من  والرواية  املوضوعية)8(. 

تلك  إىل  تحتاج  كونها  التاريخي؛  بالحضور  اهتمت 

وعىل  الجاميل.  كيانها  لبناء  والشخصيات  الحوادث 

الرغم من حاجة الروايئ للواقعيات التاريخية يف عمله 

اإلبداعي إالّ أنه يختلف عن املؤرخ الذي يهتّم بدقة 

الواقعة التاريخية)9(، فالروايئ  يوظّف هذه الواقعيات 

أمينا  نقال  ميثّل  ال  ذاته  الوقت  يف  وهو  التاريخية 

ملعطياتها كام هو حال املؤرخ)10(.     

الكتابة  بني  تزاوج  التاريخية  فالرواية  لذا   

إىل  يسعى  ال  فالتاريخ  التاريخية،  والرواية  الروائية 

إظهار تفاصيل مآيس الشعوب ومشاعرهم أو يف نقل 

بقدر  الناس  عامة  وبني  الحاكمة  الطبقة  بني  الحوار 

نقل تلك الوقائع من أسامء الحروب وتاريخها وأسامء 

أهمية  تكمن  وهنا  واملهزومة.  املنترصة  الشخصيات 

العمل األديب يف نقل الجانب اإلنساين وتبّدل املشاعر 

املجرم  أدوار  فيها  تتبادل  التي  الوقائع  تلك  تجاه 

والضحية بقدر معايشة التفاصيل التي تجعلنا نعطي 

التربيرات املقنعة لتلك الوقائع)11(.

"يلعب  املتعّددة  مظاهره  يف  التاريخ  إن   

مستويات  عىل  االختالف  شديدة  األدوار  من  عددا 

مختلفة من العمومية. وليس مثة اتفاق حول املايض 

أنه فردي خاص  تقدميه دامئا عىل  يتّم  التاريخي هل 

هذا  يقّدم  أم  الحارض(  عن  يختلف  )أي  وانقىض  مرَّ 

املايض بوصفه منطيا أي الحارض أو عىل األقل يشرتك 

مع الحارض يف قيمه من خالل الزمن")12(.

تسعى الرواية التاريخية إىل تحقيق أهداف   

السترشاف  والحارض  املايض  بني  للمزاوجة  مهّمة 

الوقائع  عىل  اعتامدها  من  الرغم  وعىل  املستقبل، 

بقدر  تفاصيله  بكل  الواقع  متثّل  ال  أنها  إالّ  التاريخية 

توظيفه لخدمة املتخيّل األديب بطريقة فنية وجاملية. 

لذا تبقى الوقائع التاريخية عرضة للتحريف مبا يخدم 

الرضورة الفنية، فالرواية التاريخية ذات طبيعة مركّبة 

فهي تجمع بني التاريخ والرواية، والحقائق التاريخية 

التي تصل إلينا عرب العمل الروايئ قد تكون غري مستقرّة 

بسبب ظروف وقوعها واعتامدها عىل املدّونني الذين 

يختلفون بدورهم بتسجيل تلك الوقائع، فضال عن أن 

بالتاريخ  املتعلقة  الحقائق  تقّدم  ال  التاريخية  الرواية 

بقدر تصويرها للحياة اإلنسانية)13(.

بلغة  متخيلّه  يف  التاريخ  الروايئ  يشّكل   

التاريخ،  من  املضمر  عىل   فيها  مركّزا  وجاملية  فنية 

كام  الروايئ،  انتاجه  معامل  تتّحدد  املنطلق  هذا  ومن 

يشرتط  ال  الروايئ  املكون  يف  التاريخ  مع  التعامل  أن 

يصف  لذا  الروايئ،  للتخيّل  بديال  اعتامده  بالرضورة 

)كولز ويلسون( العالقة بني الروايئ والوقائع التاريخية 

بقوله: "إذا اعترب املؤلف وضعا تاريخيا بوصفه امكانية 

غري معروفة وكشفه للعامل اإلنساين. فإنه سيّود وصفه 

كام هو. لكن ذلك ال مينع من اعتبار اإلخالص للواقع 

إن  الرواية.  لقيمة  بالنسبة  ثانوية  مسألة  التاريخي 

الروايئ ليس مؤرخا وال نبيا إنه مكتشف للوجود)14(. 

أساس  عىل  تبنى  التي  الرواية  أن   الشك   

عليها  تتأّسس  تاريخية  بنية  وجود  تتضمن  تاريخي 

كام هي يف الواقع لكنها يف الوقت ذاته تسمو بدورها 

فوق ذلك الواقع مبا يضمن اظهار الجوانب اإلنسانية 

يف  التاريخ  توظيف  أهمية  وتتجىّل  أدبية.  بصورة 

واملجتمع  الفرد  لتاريخ  دراسته  عند  الروايئ  العمل 

بكل فئاته حتى املهّمشة منها، فالرواية بوصفها نوعا 

أدبيا تعمل عىل دراسة الفرد وايجاد العالقة بينه وبني 

محيطه االجتامعي، كام أن "التغيري يف التوّجه الزمني 

ويف منطقة بناء األمناط ال يظهر يف مكان آخر بشكل 

أعمق وأعظم إالّ يف إعادة ترميم صورة اإلنسان داخل 

األدب")15(. لذا يصف )جورج لوكاش( هذا النوع من 
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الروايات بأنها "رواية تثري الحارض ويعيشها املعارصون 

من  ليس  إذ  بالّذات")16(.  السابق  تاريخهم  بوصفها 

األحداث  رسد  إعادة  التاريخية  الرواية  يف  الرضورة 

برزوا يف  الذين  للناس  الشعوري  إيقاظ  املاضية بقدر 

تلك األحداث، أي أن ما يهّمنا هو معايشة دوافعهم  

أفكارهم  يف  ظهرت  التي  واإلنسانية  االجتامعية 

وشعورهم كام ظهرت متاما يف واقعهم التاريخي)17(.

عند  كبرية  مسؤولية  الروايئ  عىل  وتقع   

تناوله للاميض التاريخي خاصة عندما يكون مفهومه 

املضمون  مع  متاما  ينطبق  ال  التاريخية  الحقيقة  عن 

فعل)ديكنز()1870-1812(  مثلام  للتاريخ  املوضوعي 

أحداث  فيها  تتناول  التي  مدينتني(  )قصة  روايته  يف 

االختيارات  عن  يكشف  نجده  الفرنسية  الثورة 

يف  التاريخية  األزمة  وحجم  روايته  ألبطال  الشخصية 

يعرض  كان  وإن  التاريخ،  من  املضطربة  الفرتة  تلك 

منه  رغبة  فهي  التاريخية  الحقائق  بعض  روايته  يف 

الحقبة  تلك  وطبيعة  املعيشة  الحياة  طابع  اضفاء  يف 

التاريخية، يف حني متكن )والرتسكوت( يف روايته)قلب 

تاريخية  غري  بشخصيات  االستعانة  من  مدلوثيان( 

مثّلت مالمح عرص كامل من تاريخ انكلرتا)18(. لذا فإن 

الحقائق  التاريخي ال تشرتط نقل  املايض  إعادة خلق 

التاريخية بكل تفاصيلها بل ميكن أن تكون الشخصية 

تكن  الفرتة حتى وإن مل  تلك  املتخيلّة تحمل حقائق 

اإلنسانية  الشخصية  تصوير  كيفية  املهم  تاريخية 

بجوانبها املختلفة التي يتّم عربها تكوين مفهوم شامل 

عن طبيعة الحياة وأشكالها يف تلك الفرتة.

من  نوعني  بني  التفريق  الرضوري  ومن   

التاريخي  البعد  تفحص  األوىل  التاريخية  الروايات 

تاريخيا،  وضعا  متثّل  التي  والثانية  اإلنساين،  للوجود 

مرّويا،  تاريخا  أو  مّعينة،  لحظة  يف  ملجتمع  وصفا  أو 

فكل األحداث التاريخية يف العمل الروايئ ترتجم معرفة 

غري روائية يف لغة روائية إبداعية تدرك عربها حقائق 

جوانبها،  بكافة  متخيلّة  بصورة  اإلنسانية  التجربة 

وأحداث  شخصيات  عىل  الضوء  تسليط  مجرد  وليس 

تاريخية)19(.

متخياّل  تاريخا  التاريخية  الرواية  أصبحت   

التاريخ املوضوعي، فهي ليست مجرد رسد  يدخل يف 

املتّخيل  التاريخ  أصبح  بل  املوضوعي،  للتاريخ  أديب 

الخارجية  املظاهر  تلك  يتجاوز  اإلبداعية  بصورته 

ليغوص يف أعامق املضمر من تاريخ األفراد والجامعات 

مشاعر  من  والعامة  الجزئية  والوقائع  واألحداث 

وهواجس وتطلعات ورغبات وأفكار وقيم وتناقضات 

ورصاعات وأزمات ومؤامرات وعوامل وأوضاع نفسية 

وأمكنة  أزمنة  من  ويفرّقها  يجمعها  وما  واجتامعية، 

الرواية  أصبحت  فقد  جامعية،  أو  فردية  ومصالح 

املستويات  متعّدد  اإلبداعي  التاريخ  هي  التاريخية 

املوضوعي  للتاريخ  واملعرفية  الوجدانية  واألبعاد 

نفسه)20(.

عنرص  إضفاء  إىل  التاريخية  الرواية  تهدف   

الروايئ  حّدد  فقد  التاريخية،  الوقائع  عىل  التخيل 

هو  "التاريخ  بقوله:  ذلك  األعرج(  )واسيني  الجزائري 

املادة املنجزة التي مرَّ عليها زمن يضمن حدود املسافة 

أّما املتخيّل فهو املادة  التأملية بينه وبني تلك املادة. 

الرسدية املنجزة التي تنشأ من خالل العالقة الخالقة 

الزمان  يف  كبرية  امتدادات  وتعطيه  ما،  حدث  مع 

كان  وإذا  النسبي.  إىل  الوثوقيّة  من  وتخرجه  واملكان 

يعطي  ال  فهو  التاريخية،  املادة  عن  ينشأ  املتخيّل 

قيمة كبرية للحقيقة التاريخية")21(. فالرواية التاريخية 

التاريخ بحرفيته بل يف كيفية إظهاره بصورة  ال تنقل 

رسدية داخل املكون الروايئ وفق قواعد املتخيّل الروايئ 

الذي يجعلها مختلفة عن الخطاب التاريخي)22(. وهذا 

إذ  املتخيّل(  كتابه)فضاء  يف  يؤكّده)حسني خمري(  ما 

وصياغته  الواقع،  بنى  تشكيل  يعيد  املتخيّل  أن  يجد 

عنارصه  أحد  الواقع  ميثّل  حيث  جديدة،  بصورة 

األساس. وبذلك يعيد صياغته وتشكيله وإعادة انتاجه 

من جديد)23(.

والبد من اإلشارة إىل أن التخيّل يف الروايات   

الحديثة،  الرواية  عن  تصّوره  يف  يختلف  التقليدية 

األحداث  ونقل  وصف  يف  التزمت  التقليدية  فالرواية 

فنية  بصورة  والخيال  الواقع  بني  املزج  إىل  وإرتكنت 

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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التوثيق  لهيمنة  نظرا  العقل  نطاق  تتعّدى  ال  جاملية 

الرواية  أّما  والواقع،  الذات  تشخيص  يف  املوضوعي 

الحديثة فقد تجاوزت الواقع والخيال معا إىل التخييل 

وخلق عوامل قامئة عىل االنزياح واملفارقة وتجاوز الوعي 

والواقع إىل عوامل الالواقع والالوعي وهذا ما نجده يف 

رواية التخييل التاريخي، والصويف، واألسطوري)24(.

التاريخي  املتخيّل  بناء  عن  الحديث  ويف   

أن  منيف(  الرحمن  يرى)د.عبد  املعارصة  الرواية  يف 

للجانب  جنوحها  املعارصة  التاريخية  الرواية  مييّز  ما 

تعتمد  التي  التاريخية  الرواية  "أن  حيث  السيايس 

أو تعتمد عىل وقائع حدثت يف  عىل وقائع معارصة، 

فرتة سابقة، تعد رواية سياسية بالدرجة األوىل، وتنبع 

الذي  الهدف  أو  تطرحها  التي  القضية  من  أهميتها 

ما  مبقدار  السياسية  فالرواية  إليه.  الوصول  تحاول 

تعتمد عىل األحداث، يف مفهوم معنّي، فإنها ال تخضع 

ومن  ودامئة،  كلية  بصورة  كإطار،  أو  كوقائع  للتاريخ 

التاريخية  الرواية  هنا ميكن عّدها مختلفة نسبيا عن 

حول  التصور  هذا  أن  والشك  التقليدي")25(.  باملفهوم 

من  عدد  فيه  يشاركه  املعارصة  التاريخية  الرواية 

الروائيني من بينهم الروايئ )أمني معلوف( فـ "الرواية 

سياسية  روائية  قراءة  معلوف  أمني  عند  التاريخية 

القدمية  للسياسات  تاريخية  روائية  قراءة  أو  للتاريخ 

بعض  يف  وكذلك  خلت")26(.  قرون  منذ  حكمت  التي 

أعامل الروايئ )واسيني األعرج( ال سيام يف روايته)نوار 

"يتجّسد  إذ  الزوفري(  عامر  بن  صالح  تغريبة  اللوز 

السيايس.  خالل  من  والواقعي  التاريخي  بني  االمتداد 

والسيايس باعتباره بنية تتجّذر من خالل عالقة الحاكم 

القهر والقمع هي ما تحكم عمق  بواسطة  باملحكوم 

إال  يتحققان  ال  والواقع  التاريخ  وكأن  الرابطة.  الصلة 

عن  فضال  والقامعة")27(.  القاهرة  الحاكم  سلطة  عرب   ّ

التاريخ  عالقة  عالجت  التي  األخرى  الروائية  األعامل 

بالسياسة ومنها روايات )جامل الغيطاين( التي نجدها 

"إبداعيا  الحية بوصفها عمال  التاريخية  باملادة  تفيض 

والفساد  واالستبداد  القمع  ظواهر  عن  عميقا  نقديا 

واغرتاب اإلنسان يف واقع الخربة العربية املعارصة. ويف 

روايات صنع الله إبراهيم يف أبنية فنية رفيعة، متداخلة 

القديم  التاريخ  من  وقائع  التشكيل  متعّددة  األزمنة، 

والتفّسخ  واالنهيار  الرتّدي  مالمح  والحديث،...لتبنّي 

الذي ينخر يف قلب األوضاع العربية الراهنة")28(.

العراقية وعالقتها  الرواية  ويف الحديث عن   

يتجىّل  الروايئ  الرسد  يف  التاريخية  الوقائع  بتوظيف 

رواية  أي  تكاد  ال  حيث  مّميز  بشكل  السيايس  البعد 

الجانب  من  تخلو  أن  منها  املعارصة  سيام  ال  عراقية 

تلك  لرتّدي  نظرا  عام 2003م  بعد  وباألخّص  السيايس 

اقتتال داخيل وتردي األوضاع  األوضاع وما شابها من 

املعيشة، فقد اقرتن ترّدي تلك األوضاع مبخلفات النظام 

الديكتاتوري السابق وما خلفه من تهالك للمؤسسات 

وتحطيم البنى التحتية التي ما يزال العراق يعاين منها 

لهذه الفرتة.

الروايات  من  العديد  هنالك  أن  ونجد   

بالتاريخ  مبارش  بشكل  ملتصقة  املعارصة  العراقية 

أمامه  العراقي  الروايئ  وجد  إذ  الحديث،  العراقي 

فيضا من األفكار واملعاين وهو يرسد التاريخ السيايس 

والثقايف واالجتامعي بغية توظيفها يف أعامله الروائية 

التي أصبح من الرضوري تسليط الضوء عليها للكشف 

يف  العراقي  الشعب  ومعاناة  اإلنساين  الجانب  عن 

مواجهة حارضه وهو يستذكر ما أحلَّ به من عقبات 

يف  صورها  تعيد  تكاد  كافة  األصعدة  عىل  تاريخية 

حارضه ومستقبله.

املبحث األول: املتخيّل الرسدي والتاريخ السيايس 

العراق  يف  السياسية  الساحة  شهدت   

العراق مضطربا سياسيا منذ  كان  ة، فقد  تحوالت عدَّ

تأسيس الدولة العراقية وحتى استالم العسكر السلطة 

ذلك  بعد  دخل  ثم  1958م،  يوليو  متوز/  بانقالب14 

قاسم)1958- الكريم  عبد  سلطة  عىل  دمويا  رصاعا 

نوفمرب  الثاين/  ترشين  انقالب  جاء  بعدها   ،)1963

بانقالب  عاد  لكنه  البعث،  سلطة  أزاح  الذي  1964م 

التي  مضاّد يف 17 متوز/ يوليو 1968م ليكّوَن سلطته 

ثم  السياسية،  القوى  مختلف  عىل  االنفتاح  تصنعت 
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عدَّ عدته لحرب طويلة مع إيران)1980-1988(، بعد 

ذلك تم اجتياح الكويت عام)1991م( انتهت بحصار 

فضال  به،  وخرَّ العراقي  املجتمع  بنية  يف  نخر  طويل 

بتسليم  األمر  لينتهي  ملعارضيه،  السيايس  القمع  عن 

معها،  املتحالفة  والقوات  األمريكية  للقوات  العراق 

تزال قامئة حتى اآلن،  تجىّل  ذلك يف دوامة عنف ال 

يهدّده  العراقي مشغوال بني موت  اإلنسان  ماّم جعل 

يف كل لحظة سواء أكان ذلك يف املعتقالت والسجون 

يومية  تفجريات  يف  أم  الحصار،  أعوام  جوع  بني  أم 

الروائيون  لجا  لذا  االحتالل)29(.  بعد  طائفية  ومذابح 

العراقيون إىل تصوير الوقائع التاريخية السياسية عرب 

رواياتهم التي صوَّرت أحداث العراق السياسية، ومن 

تلك  تابع  الذي  فرمان(  طعمة  الروايئ)غائب  بينهم 

الحرب  منذ  التاريخية  وأزمنتها  رواياته  يف  األحداث 

العاملية الثانية حتى منتصف السبعينيات، وهو يتابع 

قيم  من  االجتامعية  والعالقات  التاريخية  األزمنة 

)إبراهيم  الروايئ  وكذلك  إنسانية،  وعادات ورصاعات 

العراق  عهد  يف  متتالية  لحقب  وصفه  ويف  الخطيب( 

ويتابع  منه.  الطورين  يف  والجمهوري  املليك  السيايس 

الروايئ انقسامات السلطة عرب شخصياته الروائية التي 

وقناعاتها  بينها وفق ظروفها  فيام  تتنافر  أو  تتجاذب 

العزاوي(  )فاضل  الروايئ  أشار  وكذلك  ومصالحها)30(. 

السلطة  تاريخ  آلية  إىل  رماد(  من  روايته)مدينة  يف 

السياسية عرب العالقة بني الجالد والضحية)31(.

الرواية  السيايس يف  التاريخ  يتجىّل توظيف   

العراق  ة روايات منها ما تناول تاريخ  العراقية يف عدَّ

السيايس قبل 2003متمثاّل  يف االضطهاد والظلم الذي 

تناول  وبعضها  الحاكمة،  السياسية  السلطة  مارسته 

حالة االنتقال من الحكم الدكتاتوري إىل مابعد احتالل 

العراق عام 2003م، والفرتة التي تليها يف تصوير حالة 

الفراغ السيايس واالقتتال الطائفي من تفجريات ورصاع 

عىل السلطة.

للكاتب)قاسم  )املحرقة(  رواية  ومتّثل   

2003م،  قبل  السيايس  العراق  تاريخ  عباس(  محمد 

سنوات يف  لثامن  استمرت  التي  الحرب  حالة  لتوضح 

التاريخية،  الوطن  ذاكرة  من  جزءا  أصبحت  صورة 

الجنود  تاريخ  عن  اإلفصاح  يف  الرواية  أسهمت  فقد 

معاناة  من  وزادت  الحرب  غيبتهم  الذين  العراقيني 

شعب يريد الخالص من النظام الدكتاتوري املتعّسف. 

الطالب  الرواية حول شخصية )مروان(  تدور أحداث 

الجامعي الذي يحّل محّل أخيه يف املعركة ليجد نفسه 

جنديا يف محرقة لحرق األطراف البرشية املتبقية من 

الحرب" فاملحرقة كانت الجزء األخري من هيكل املركز 

الذين  املدنيني  من  كوادره  اختيار  تم  الذي  الطبي 

فاملحرقة  العسكرية")32(،  الطبية  القطعات  يساندون 

متّثل حياة الجنود الذين استشهدوا يف املعارك، تاريخ 

املغيبني بني قتل وسجون "جيل تحطم عىل مرأى من 

نظر العامل، ال أدري كيف سيتحدثون عنا فيام بعد")33(. 

وثيقة  عن  يكشف  )مروان(  قّدمه  الذي  الحوار  هذا 

تاريخية مهمة من حياة العراقيني، وثيقة جيل منهار 

تم استعباده وتهميشه، لتؤكد حالة االستبداد السيايس 

للنظام السابق يف االهتامم بالحروب والقتل والسيطرة 

عىل السلطة.

للروايئ  القيامة(  )بوصلة  رواية  وتتحدث   

)هيثم الشوييل( عن معاناة الشخصية الرئيسة)أحمد( 

من  املمتدة  قصته  ليرسد  جليل(،  )النقيب  وأبوه 

مصّورا  عام)2003م(،  حتى  املايض  القرن  ستينيات 

الكثري من الوقائع التاريخية  السياسية من اعتقاالت 

واستباحة حرمات عرب مشاهد القتل واالعتقاالت التي 

ميتلك  )جليل(  فالنقيب  السلطة،   معارضني  طالت 

وعيا ثوريا أراد عربه تغيري نظام الحكم البعثي "فلول 

وأنا  ولها يف كل مكان عني  ترتّصدين وعائلتي،  البعث 

أنه  عرفوا  إن  فإنهم  منهم  الطفل  هذا  عىل  أخىش 

قطعة  زال  ما  أنه  من  الرغم  يرحموه عىل  فلن  ابني 

لحم صغرية تشّع من بني جنباتها الرباءة كقطعة من 

قامش بيضاء ال تشوبها شائبة")34(.لذا نجد أن التاريخ 

القمعية  باملامرسات  حافل  السابق  للنظام  السيايس 

يكتِف  ومل  معارضيه،  لتصفية  االستبدادية  واالساليب 

املعارضني  والثوار  الضباط  مبالحقة  السابق  النظام 

لنا  يرسد  إذ  وأقربائهم،  أبنائهم  مالحقة  بل  لسياسته 

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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)أحمد جليل( رحلة هروبه من العراق بعد مالحقته 

من قبل السلطة البعثية بقوله:"عند الرابعة والنصف 

بالضبط  التوقيت  كان هذا  العام 2000م  صباحا من 

هو الوقت الفعيل لبداية أمل أكرب ولبداية هّم ال ينتهي 

ولبداية موت جديد ال حياة بعده..كنت عىل مقربة 

بنفس  استقبلنا  الذي  الحدودي)طريبيل(  املنفذ  من 

بطابور  وقفنا  املوت،  سدنة  ونفس  املكفهرة  الوجوه 

الحدود  من  والعبور  الجواز  ينتظر  منا  كل  منتظم 

الحادثة  تؤكد  الوجع")35(.  للمرور حيث قعر  امللتهبة 

عىل استبداد السلطة يف مالحقة معارضيها وتصفيتهم، 

عام  النظام  سقوط  أحداث  )أحمد(  لنا  ويرسد 

)2003م( ودخول القوات األمريكية ليجد نفسه أمام 

عامل ال ميلك بوصلته الحقيقية وما يخفيه من أخطار 

تهّدد حياته ومستقبله" يف بداية العام 2003م كانت 

القطعات العسكرية األمريكية تشّن هجوما جويا عىل 

الحرب")36(.  إىل  الدولة وتحّول وجهتها  لرتبك  العراق 

لذا يدرك )أحمد( أن السلطة السياسية حّولت العراق 

الخوف  ولّد حالة  ّمام  مواطنيه  يهّدد  كبري  إىل سجن 

خائن  أنني  فعال  "شعرت  ينتظره  الذي  املجهول  من 

ألنني ولدت يف بقعة ال متنح ساكنيها الراحة أبدا بل 

الدمار والخراب،  املقابر، إىل املوت، إىل  تزّج بهم إىل 

قبضة  من  الخروج  أن  )أحمد(  أدرك  الفناء")37(.  إىل 

واملوت،  االحتالل  قبضة  يف  أدخلته  السابقة  السلطة 

فلم يجد الفرق بني سلطة تحاول السيطرة والتحّكم 

مبقدرات البلد وبني سلطة تحاول أن تحمي مصالحها 

ونفوذها يف الرشق األوسط.

الرمان(  شجرة  )وحدها  رواية  ويف   

التاريخية  الوقائع  ترسد  أنطون(  للروايئ)سنان 

السياسية التي عصفت بالبالد أيام النظام الديكتاتوري 

السابق وفرتة ما بعد االحتالل عام 2003م لتبنّي حالة 

الفوىض وعدم االستقرار، إذ يرسد )الشيخ الفرطويس( 

بقوله:  1991م  عام  الشعبانية  االنتفاضة  تاريخ 

بدأت  انتفاضة  عن  الراديو  عىل  األخبار  "تحدثت 

بعد  الجنوب  مدن  تعّم  وأخذت  البرصة   يف  رشارتها 

أن نادى بوش الشعب العراقي ألن يأخذ األمور عىل 

بعد  النغمة  غرّيوا  القصة.  بقية  تعرف  أنت  عاتقه. 

عّدة أيام ومل يهّب أحد ملساعدة الذين ثاروا. ثم جاء 

يسمى  الكل  وصار  وذبح  وبطش  الجمهوري  الحرس 

غوغاء")38(. يتضح البعد التاريخي يف الرواية يف كيفية 

املجتمع  أمام  الشعبانية وتشويه صورتها  الثورة  قمع 

العريب والعاملي بوصفهم )غوغاء( خارجني عن سلطة 

بوحشية  وتصفيتهم  تعذيبهم  جرى  والذين  الدولة، 

لإلمساك بالحكم.

التاريخي  البعد  يتجىّل  أخرى  حادثة  ويف   

واالقتتال  السيايس  الفراغ  حالة  بذكر  الرواية  يف 

يذكر  إذ  2003م،  عام  العراق  احتالل  بعد  الداخيل 

البطل )جواد كاظم( أثناء عمله يف املغيسل  حاالت 

القتل اليومي عىل يد األمريكان فضال عن التفجريات 

بفضل  سخاء  أكرث  املوت  بقوله:"  العراق  يف  اليومية 

الشهر  نهاية  يف  مرّة  يجيء  كان  حمودي  األمريكان. 

أسأله  املحل. ويف كل مرة كنُت  لتسليم نصف دخل 

يزداد  إنه  يقول  كان  الشغل،  وعن  أحواله  عن  فيها 

وكنت أعرف ذلك ألن ما يسلّمني إياه يزداد كل شهر. 

سألته ذات مرّة عن الذين يغسلهم فقال إن الكثريين 

الكثري  هناك  لكن  األمريكان،  برصاص  ميوتون  منهم 

يسبق  مل  بشكل  انترشت  التي  الجرائم  ضحايا  من 

واملفخخات)39(.  التفجريات  إىل  باإلضافة  مثيل،  له 

 2003 عام  بعد  السيايس  املشهد  الروايئ  يصف  لذا 

بالدموي تكرث فيه النزاعات الداخلية والجرائم والقتل 

اليومي فضال عن التفجريات التي تطال مختلف ابناء 

عن  كثريا  يختلف  ال  املشهد  وهذا  العراقي  الشعب 

سادت  التي  األفواه  وتكميم  والقتل  القمع  حاالت 

عرص الدكتاتور السابق يف الخوف عىل السلطة وقتل 

معارضيها.

املبحث الثاين: املتخيّل الرسدي والتاريخ الثقايف

الثقايف  املوروث  العراقية  الرواية  وظّفت   

يف بعض مناذجها الرواية عرب حاالت االنتامء والهوية، 

وسعت إىل رسم صورة تختلف عن الصورة التقليدية 

الروائيون  حاول  فقد   عليها،   املتعارف  التاريخية 
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االنتامء  إىل  تسعى  متخيّلة  روائية  شخصيات  خلق 

الفكري لتلك الشخصيات الثقافية املوروثة يف محاولة 

املعيش  الواقع  من  للهرب  أو  هويتها،  إلثبات  منها 

سعيا  املقلوب  واقعها  عن  ومساءلتها  باستحضارها  

مع  تعيشه  واقع خيايل  إىل  االنتامء  أو  واقعها  لتغيري 

تلك الشخصيات إلدانة حارضها املرتّدي.

التاريخ  تستحرض  التي  الرواية  تسعى   

عرب  الراهنة  املشكالت  إظهار  إىل  الثقافية  بأبعاده 

حوادث  تصف  "ال  فهي  املتجّددة،  التاريخية  قيمتها 

واملامرسات  واألفكار  العادات  تصف  وإمنا  مّعينة، 

التي  الروائية  النامذج  ومن  السائدة")40(.  والتقاليد 

تستحرض التاريخ الثقايف رواية )أساتذة الوهم( للروايئ 

)عيل بدر( فهي تشري إىل مشكلة الضياع الثقايف وضياع 

الهوية لنخبة من الشعراء يف فرتة الثامنينيات من القرن 

املايض، فهي تعّد خالصة الحياة الثقافية التي عاشها 

املثقفون يف بحثهم عن فلسفة الحياة وهم يجابهون 

املوت والتهميش يف ظل الحروب. تدور أحداث الرواية 

عام1987م، ملجموعة من الشعراء ميثّلون أزمة املثقف 

العراقي يف عالقته بالسلطة والحرب" لقد ماتوا...نعم، 

ماتوا ومل ينرشوا شيئا ومل يسمع عنهم أحدا، ولكنهم 

موجودون يف الهناك، يف املدينة املحلومة، يف الرشف 

بعده رشف طاملا مل  ما  إنه لرشف  للمجهولني  الرفيع 

يعد لرشف أمتي بعد الحرب أي معنى يف حيايت")41(. 

به  مرَّ  الذي  الثقايف  التاريخ  الروايئ  النص  عرب  يتضح 

الثقايف يف  واالقصاء  التهميش  لحاالت  بوصفه  العراق 

فرتة الثامنينيات وهو يعيش أزمة رصاعه الداخيل يف 

مواجهة ظروف الحرب. فشخصية )الدكتور إبراهيم( 

تختار الشعر للهرب من منغّصات الحياة وخيبة األمل 

يف مواجهة الحرب واالستبداد الثقايف، فالشعر بالنسبة 

التغلّب  عربه  يستطيع  الذي  الروحي  النقاء  هو  له 

له هو  "فالشعر نسبة  تكبّل حريته  التي  القوى  عىل 

الذي دفعه إىل السمو والتعايل، ذلك أنه أشبه باملوت 

الشاعر  جعل  الذي  وهو  الحياة.  عىل  انتصار  ألنه 

الالنهايئ  إىل  الحنني  يف  الشيطان  الشيطان،  مبرتبة 

آخر  فاوست  يكون  أن  يود  إنه  قال  والالمحدود...، 

يسعى إىل اكتناه أرسار الوجود والقبض عىل مفاتيح 

أن  )إبراهيم(  يحاول  الكون")42(.  لغز  وحّل  الحياة 

يحيلنا إىل شخصية تاريخية )فاوست()*( للداللة عىل 

حالة التمرّد عىل األوضاع القامئة محاوال اثبات وجوده 

عن طريق التوّجه إىل الشعر الذي يعّده سالحا يشهره 

وقت ما يشاء عىل الحياة املعدمة وهو يناقش مسألة 

الحياة واملوت.

قضية  إىل  الروايئ  يحيلنا  آخر  جانب  ومن   

يف  الثقايف  االزدهار  حالة  تصويره  يف  األهمية  بالغة 

حفالت  عن  بـ"إعالنات  متمثّلة  الثامنينيات  فرتة 

شكسبري  بغداد...فرقة  إىل  القادمة  األجنبية  الفرق 

يف  الجاز  فرقة  الرشيد،  مرسح  عىل  هاملت  تقّدم 

عىل  الرويس  األفالم  أسبوع  ميليا،  املنصور  فندق 

قاعة املرسح الوطني")43( عىل إنها كانت متثّل تّحديا 

"التجاه إيران اإلسالمية، ومن جهة أخرى كان تدعيام 

الدينية  السياسية  للحركات  معادية  اجتامعية  لحركة 

يف الداخل، واستجابة ملتطلبات العالقة مع الغرب)44(. 

الثامنينيات  فرتة  يف  املدنية  الثقافية  الحركة  فتاريخ 

كانت تقف وراءها توّجهات سياسية من قبل سلطة 

النظام السابق لالبتعاد عن  الفكر الديني الذي تتبّعه 

يف  الدينية  الحركات  ومعاداة  اإلسالمية  إيران  دولة 

ونرش  إيران  مع  الحرب  لظروف  تبعا  العراق  داخل 

التناقض  من  نوع  إىل  "أوصلنا  ّمام  الغربية.  األفكار 

الحياة  تهدم  إىل  وأّدى  التعبري،  جاز  إن  الفصامي 

لن  السيايس  القهر  أن  ذلك  التسعينيات،  يف  املدنية 

يسمح بتطور حياة مدنية باملرة)45(.

ويشري الروايئ إىل أسباب التدهور الثقايف يف   

العراق هو التمّسك باملوروث التاريخي وكذلك االنبهار 

ثقافته  يحقّق  أن  دون  الحديثة  األوربية  بالثقافة 

"رمبا  العريق  موروثه  تجديد  من  النابعة  الجديدة 

مشكلتنا نحن يف بغداد هي التقليد األعمى، فتاريخنا 

الحديث هو تاريخ قراءة وإساءة قراءة أكرث ماّم هو 

مطلقا،  التاريخ  عن  يفصلنا  يشء  ال  تجربة...،  تاريخ 

كلنا. فاملشايخ يف الجوامع قرأوا كتب التاريخ الضخمة 

وأرادوا تطبيقها كام هي، واملثقفون املعارصون قرأوا 

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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ثقافة أوربا، وأرادوا تطبيقها كام هي، إنهم يعيشونها 

وكأنها حارضة يف دمهم وروحهم، وبدال من أن يفرز 

الواقع واألفكار، أصبحت األفكار هي التي تريد خلق 

رمبا  العراق  ويف  البوصلة)46(.  فقدنا  ولذلك  الواقع. 

يكون تقليد الثقافة الغربية ناجام من انحسار الدور 

الطبيعي للحركة الثقافية يف ظل السياسات املتعاقبة 

املثقف  من  جعل  الذي  السيايس  بالعمل  واالهتامم 

يف  توّسعا  األكرث  الغربية  الثقافات  عن  يقرأ  العراقي 

واملفكرين  الفالسفة  وظهور  اإلنسانية  التجربة  مجال 

الغربيني فضال عن انتشار الكتب املرتجمة عن الغرب 

ذلك  يف  املثقفة  الطبقة  اهتامم  عىل  استحوذت  التي 

الوقت.

ويف رواية )زهاميرx( للروايئ)عبد الزهرة عيل(   

لتكون  الشاعر)الرصايف()*(  شخصية  الروايئ  يستحرض 

شاهدا عىل التدهور الثقايف واإلنساين يف العراق، هذا 

واألفكار  التخلّف  عىل  بتمرّده  ُعرف  الذي  الشاعر 

من  ثقافية  لشخصية  ذكره  عند  فالروايئ  الرجعية، 

تاريخ  وبني  تاريخها  بني  املقارنة  إىل  يعمد  املايض 

اإلنسانية  العالقات  سطح  عىل  رصاعا  يشهد  معارص 

والفكرية. وهذا ما نجده يف شخصية)فاهم( الذي أراد 

عن  يختلف  ال  وقته  يف  املجتمعي  الفكر  أن  يبنّي  أن 

يقف  أن  أراد  ذلك  )الرصايف( وهو يف  زمن  سابقه يف 

امتّدت  التي  الرجعية  األفكار  عىل  املتمرّد  موقف 

لعهود طويلة" أيها الشاعر الكبري..أنا أشاركك مواقفك 

أقف  اآلن  لكن  أجدادنا.  عىل  والغاضبة  املتمردة 

متمردا ضد أقراين الذين أراهم يبنون أفكارا أقدم من 

أفكار أجدادي..فكيف الحال سيدي")47(. يتضح البعد 

التاريخي للشخصية الثقافية وكيفية محاربتها للتخلف 

الثقايف واالجتامعي منذ القدم، لذا أراد الروايئ أن يبنّي 

امتداد ذلك التخلّف الفكري إىل وقته الحارض يف واقع 

ال تبتعد أفكاره الحارضة عن ماضيه.

عىل  الروايئ  يطلعنا  آخر  روايئ  مشهد  ويف   

العراق السيام بعد 2003م وتراجع  الثقافة يف  تراجع 

واالكتفاء  واملرسح  السينام  دور  عىل  املواطنني  اقبال 

الثقافية  املباين  وصور  املتناحرة  السياسية  باملشاهد 

للمباين  )فاهم(  وصف  يف  نجده  ما  وهذا  املهدمة، 

الثقافية أثناء حديثه مع وديعة " كانت روائح الحرائق 

املارة  ووجوه  املباين  عىل  املنترشة  السخام  وخرائط 

الخائفة من لحظة مجنونة... يف شارع السعدون رأيت 

كلها  وبابل  والنرص  والنجوم  وأطلس  السندباد  سينام 

بنايات مهدمة وزجاج متناثر وأكوام من  تحّولت إىل 

الضيق  الشارع  هذا  إىل  انظري  ومزابل...  األنقاض 

هناك  بغداد...  مرسح  هناك  النرص  لسينام  املحاذي 

تعلّمت أبجدية الثقافة واإلنسانية.

السينام  هي  ليش  فقالت:  تواسيني  أن  أرادت   -

اإلنسان  حتى  مو  أهمال  اللذان  وحدهام  واملرسح 

أهمل وأصبح سلعة رخيصة.

مل  رساب  وزماليئ  أنا  أجله،  من  ناضلنا  ما  كل  كأن   -

تنتعش  الرجعية  األفكار  والفساد  التخلف  نتحّرر من 

يف البالد كالوباء)48(.

الثقافية يف العراق  الشك أن تراجع الحركة   

املتمثل يف  الداخيل  املتأزّم  بالوضع  ارتباطه  إىل  يرجع 

االحتالل والحروب الداخلية التي مل تفسح املجال ألي 

أن يكون  ثقافة وافدة جديدة ميكن  أو  حركة فكرية 

ثقافية مستقبلية،  لها صدى فكري  يطمح نحو رؤيا 

االحتالل  بعد  السيام  العراق  يف  الثقافة  أصبحت  بل 

تحاول أن تخرج من التوتر واإلعالم السيايس املهيمن 

الثقافة نحو توجهاته  عليها والذي حاول تغيري مسار 

السياسية.

للروايئ)وارد  بغداد(  )عجائب  رواية  وتشري   

بدر السامل( إىل انحسار الواقع الثقايف يف العراق بسبب 

الرصاعات الدموية التي جرت عىل أرضه، حيث الرواية 

العراقية )أطوار بهجت()*( يف  بحادثة مقتل اإلعالمية 

)22 فرباير 2006م( مع أفراد عملها يف سامراء، لتؤكّد 

الثقافية  الحركة  وتأثريها عىل  الداخلية  الفوىض  حالة 

الضوء  تسليط  يف  وكذلك  العراق.  يف  الرأي  وحرية 

عىل واقع العراق الثقايف يف العراق بعد تعرّضه لحالة 

التهميش واالقصاء منذ زمن النظام السابق وحتى بعد 

آراء  طرحه  أثناء  يف  الروايئ  أكده  ما  وهذا  االحتالل 

شخصية )األستاذ الجامعي( يف تصوير حاالت االغتيال 
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واألدباء  العلامء  من  نخبة  لها  يتعرّض  التي  اليومي 

هاجر  كام  أهاجر  أن  عيلَّ  بقوله:"كان  واملفكرين 

أساتذة وكفاءات وطلبة ومعلمون ومهندسون وضباط 

ورجال  ونساء  ولصوص  وعاطلون  وأدباء  وصحفيون 

وصبيان وبنات..كان عيلَّ أن التحق بتلك القوافل التي 

وحالة  أخطأتني  وعقولها...رصاصتان  بأرواحها  نجت 

خطف واحدة نجحت بسهولة مطلقة")49(. يوحي لنا 

املشهد الرسدي طبيعة الحركة الفكرية بعد االحتالل 

املؤسسة  دور  تحجيم  يف  الداخلية  الرصاعات  وأثر 

القتل أو الخطف أو  العراق عرب عمليات  الثقافية يف 

التهجري بغية القضاء عىل الكفاءات العلمية والثقافية 

األفكار  ونرش  الثقايف  بالواقع  النهوض  حاولت  التي 

املعادية للحروب والطائفية ونزاعات السلطة.

لذا يشري )األستاذ الجامعي( إىل أن الشعوب   

تصنع حضاراتها بالفكر واملعرفة، وسبب تأخر الدول 

يكمن يف سياساتها املجحفة يف حق علامئها ومفكريها 

معرفة  الحضارات  أن  وجدُت  التاريخ  قرأت  "عندما 

تصنَّع  دول  هناك  املتصارع.  وجودها  كل  يف  وعلم 

املعرفة تصنيعا كام تصّنع السيارات.. مشكلتنا تكمن 

يف التاريخ الشخيص العقيم. صدام حسني خاض حربا 

اللسان  الجاهلية وخطابات  بعصا  بُعد  إلكرتونية عن 

دهاء  تتطلّب  العرصية  الحياة  أن  حني  العريب...يف 

املعارف والعلوم وتقنيات الحداثة التكنلوجية...هناك 

الحياة.  إىل  طريقها  تأخذ  مل  كثرية  معارف  الحياة  يف 

تأسيس  منذ  جاهلة  سلطاتنا  لكن  شعبا جاهال،  لسنا 

الدولة العراقية حتى اليوم")50(. يتضح من النص الروايئ 

حالة القمع التي تتعرّض لها النخبة الثقافية يف العراق 

الكفاءات  ومحاربة  السياسية  املصالح  إشباع  بهدف 

عىل  الشعب  إطالع  عدم  بهدف  والثقافية  العلمية 

الفكر  محاربة  يف  ودورها  وتاريخها  الدول  ثقافات 

وما  البلدان  تلك  يف  حصلت  التي  والثورات  الرجعي 

والثقايف.  السيايس  املستوى  عىل  تغيري  من  صاحبها 

التاريخ  كتابة  إعادة  الروايئ صدى ملحاوالت  يجد  لذا 

"بوصفها الحركة الثقافية يف املجتمع من جهة، وحقال 

ثقافيا مهام يف انتاج الوعي الثقايف من جهة أخرى")51(.

املبحث الثالث: املتخيّل الرسدي والتاريخي الديني

مناذجها  بعض  يف  العراقية  الرواية  وظّفت   

حدث  استذكار  ألجل  الدينية؛  التاريخية  الوقائع 

انصهار  عند  سيام  ال  قصدية  من  يخلو  ال  تاريخي 

لخلق  تشكيلها  واعادة  الوقائع  تلك  بتكوين  الحارض 

أفكار جديدة تأّصل جذورها من املايض إلدانة الحارض. 

كام سعت الرواية العراقية إىل تقديم التاريخي  الديني 

برؤية جديدة، إذ مل يعد التمثيل الحي للتاريخ يشكل 

الغاية األساس بقدر ما ميثّله من تجارب أحدثت آثارها 

اإلنسانية بصورة منطية يف حارضها ومستقبلها)52(.

)سامل  للروايئ  النبي(  )بنادق  رواية  تشري   

حميد( إىل تاريخ الديانة املانوية ونبيها )ماين البابيل( 

بقوله:  كتابه)الفهرست(  يف  النديم(  )ابن  ذكره  الذي 

)عليه  عيىس  به  املُبرش  الفارقليط  أنه  ماين  "وزعم 

السالم( واستخرج ماين مذهبه من املجوسية والنرصانية 

وكذلك القلم الذي يكتب به كتب الديانات ُمستخرج 

الروايئ)سامل  يكن  ومل  والفاريس")53(.  الرسياين  من 

حميد( أول من تطرّق إىل )املانوية( يف روايته بل سبقه 

يف ذلك األديب)أمني معلوف( يف روايته)حدائق النور( 

حيث أشار إىل التسامح الديني الذي يقوم يف جوهره 

الديني  والتعّصب  التطرّف  ونبذ  اآلخر  احرتام  عىل 

التاريخية  املعلومات  دقّة  هو  لالنتباه  يدعو  "وماّم 

عن ماين وامللوك واألباطرة الذين سعى ماين اىل  نقل 

دعونه إليهم، وقدرة الروايئ عىل  اإلضافة من خياالته 

مايض  يف  مهمة  حلقات  ببناء  التاريخ  ثغرات  وسّد 

الديانة املانوية...وكأن أمني معلوف يتحّدث عن رؤيته 

التاريخ  املتكئة عىل  الروائية  للعامل، فبأعامله  الخاصة 

والتي تدعو لعامل روايئ مثايل يطمح للتسامح محاوال 

تجسيد ذلك بأمثلة من املايض لعل البرش تعترب)54(.

األحداث  تتجّسد  النبي(  )بنادق  رواية  ويف   

عرب ثالثة أصوات وهي صوت البطل)أسمر بن شويل( 

فقدان  إىل  به  أّدى  الذي  الذهان  من  بنوع  املصاب 

االتصال مع الواقع" أنا أعاين من انفصام يف الشخصية، 

وحسب الروحانيني تتقمصني روح مل يتّم التعرّف عىل 

أنها تعود لرجل مانوي  أنني أعرف  هويتها بعد، غري 

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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للنبي  أو  ماين  النبي  تالميذ  ألحد  رمبا  أو  مجهول، 

نفسه وقد تقبلّت هذه الروح الغريبة يف جسدي عىل 

مضض، ثم اعتدت عىل األمر شيئا فشيئا، وبدأت أعتاد 

عىل وجوده يف ذهني، أّما اآلن فال أتصّور نفيس بدون 

هذا املانوي الذي ينام ويصحو معي، رمبا ال ميكن أن 

أتحمل الوحدة، وال ميكن أن أتخيل خروجه من نفيس، 

فأنا وهو نتقاسم هذا الجسد منذ أن قرأت كتاب النبي 

ماين لكن األمر ال عدالة فيه، ألنني أنا من يتحّمل اآلالم 

واملعاناة، بينام هو ال يشاركني إالّ يف اآلراء، ويحّذرين 

ويذكّرين باألمور التي قد تغيب عن بايل")55(، وصوت 

أنا  )أسمر("  شخصية  من  ينطلق  الذي  ماين(  )النبي 

املانوي الذي يتقّمص جسد أسمر، وأنا ال أعرف هل أنا 

النبي ماين نفسه أم واحد من اتباعه.. فاألرواح ليست 

أرّصح  فلن  أعرف  كنت  لو  واضحة، وحتى  ذاكرة  لها 

أتألّم  أنني ال  الحقيقة، وليس صحيحا من  بهذه  أبدا 

وال أعاين كام يّدعي صاحبي أسمر، ففي أحيان كثرية ال 

يستشريين، وإمنا يتخذ قرارات  مستعجلة ومتهورة")56(، 

التشتّت  يؤكد حقيقة  الذي  العليم  الراوي  ثم صوت 

يصاحب  الذي  القرين  فكرة  للبطل يف طرح  الذهني 

بطل الرواية "كان املانوي قابعا يف نفس أسمر، يحادثه 

يف بعض األحيان ويهمس يف نفسه: ال تنَس الرسم.. ال 

لم أيَّ يشء")57(.  تنَس مخطوطة النبي ماين، اقرأ، تعَّ

مل يكن الغرض الرئيس يف الرواية نرش تاريخ    

رافقه من  الذي  االنزياح  بقدر  املانوية  الديانة  ثقافة 

تسليط الضوء عىل فكرة االقتتال الطائفي يف العراق ال 

سيام بعد 2003م الذي أّدى بتباعد األفكار املتسامحة 

وعدم  اآلخر  الرأي   واحرتام  األديان  بها  نادت  التي 

تكفريه وقتله ونرش مبادئ السالم والحب والحرية.

ويف موضع آخر من الرواية يشري الروايئ إىل   

الذين  الديني املتمثل بقوم)يأجوج ومأجوج(  التاريخ 

يَأُْجوَج  إِنَّ  الَْقرْننَْيِ  َذا  يَا  "قَالُوا  الكريم  القرآن  ذكرهم 

َخرًْجا  لََك  نَْجَعُل  فََهْل  اأْلَرِْض  يِف  ُمْفِسُدوَن  َوَمأُْجوَج 

ا")*(، وبيان فسادهم يف  َعىَلٰ أَن تَْجَعَل بَيَْنَنا َوبَيَْنُهْم َسدًّ

األرض وكفرهم، إذ يذكر لنا الروايئ طبيعة العالقة بني 

هؤالء األقوام وبني البرش قدميا متمثّلة مبحاولة إزاحة 

وحديث  الخشنة،  بألسنتهم  بينهام  الفاصل  الجدار 

مبحاولة البرش نرش الرش والبغضاء بألسنتهم والتحريض 

عىل قتل اآلخر" قال: يف الحقيقة بني الحرب والسالم 

غشاء رقيق من املشاعر. قال املانوي: بني البرش وقوم 

يأجوج ومأجوج جدار من الحجر، لكن ليأجوج ألسن 

خشنة تلحس بها هذا الجدار، وكأمنا تلعق دماء بني 

أو عند  الجن  الخطر سواء عند  اللسان هو  اإلنسان.. 

تثري  إمنا  الفاصل،  الجدار  تلعق  ال  فاإلنس  اإلنس، 

ما  هذا  منا،  قريب  الرش  الخشنة...  بألسنتها  القالقل 

استطاع  والقصص")58(.  األحداث  به  تخربنا  أن  تريد 

التاريخي  استدعاء  من  مميّز  أديب  بأسلوب  الروايئ 

الديني ليدمجه يف هموم بلده املعارصة املتمثّلة بنرش 

األفكار املتطرفة ومحاربة اآلخر وتهميشه واستقصائه 

الدماء  لسفك  يدعو  الذي  املتطرّف  اللسان  بوساطة 

)يأجوج  قوم  كان  مثلام  الحروب  عىل  والتحريض 

ومأجوج( يحاولون بواسطته  هدم الجدار للتلّذذ بقتل 

الناس ونرش الظلم والفساد.

ويف رواية )صحراء نيسابور( يطلعنا الروايئ   

)حميد املختار( عىل تاريخ املتصوفة، إذ يذكر لنا نارش 

"ينقلنا  بقوله:  الرواية  فكرة  البدوي(  الرواية)محمد 

الروايئ العراقي حميد املختار إىل عامل صحفي يسعى 

والصوفية،  الدينية  املراجع  أحد  عن  بحث  انجاز  إىل 

والكرامات  الخوارق  من  بجملة  مسكونة  رحلة  إنها 

تنخرط يف إيقاع الحياة اليومية يف الظاهر ولكنها تنقلنا 

االنعتاق  رحلة  أحيانا...هي  غريبة  أخرى  عوامل  إىل 

تتوق إىل الحرية، حرية الجسد وحرية الروح والعقل 

املكبّل بكل العادات واملوروث الثقايف والحضاري")59(. 

وكيفية  الحرية  تلك  إظهار  إىل  الروايئ  سعى  كام 

الحياة ومنّغصاتها عرب ذكره لزيارة  الخالص من قيود 

الدينية  الشعائر  من  وهي  واملتصوفة  األولياء  قبور 

حيث  الحارض،  وقتنا  وحتى  القدم  منذ  متارس  التي 

بالكتابة  الرواية )الصحفي(  التحرير بطل  كلَّف مدير 

وقرأت  القامئة  "قلَّبت  واملتصوفة  األولياء  قبور  عن  

األولياء  تحتوي عىل كثري من أسامء  بها  وإذا  فيها  ما 

والرسي  الحايف  وبرش  الكرخي  مبعروف  ابتدئت  فقد 
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السقطي والحارث املحاسبي والجنيد البغدادي وأحمد 

الحالج  الشبيل والحسني بن منصور  النوري وأبو بكر 

وابن عريب والنفري وبهلول املجنون وإبراهيم بن آدم 

ومحمد بن عيل الجبيل...حيث كان أيب يأخذين يف ليايل 

والعرفاء  الدراويش  ليشارك  املراقد  تلك  إىل  الخميس 

يستعرض  كثريا")60(.  تخيفني  كانت  التي  يف طقوسهم 

الروايئ مجموعة من أسامء املتصوفة وتاريخهم إشارة 

العبادية،  وكيفية مامرسة طقوسهم  عاداتهم  إىل  منه 

وهو يرى أن تلك الطقوس فيها تربية للنفس والقلب 

يف تطهريهام من الرذائل وهو املبدأ الذي يقوم عليه 

الفكر الصويف "تلك الفسحات التي تقودك إىل مسالك 

نور األرواح الخافت الذي ييضء مكامن النفس التّواقة 

حتى  الالمتناهية  املتاهات  من  يخلّصها  ما  ضوء  إىل 

وإحسايس  حيايت  وعقدة  األصحاب  أنىس  بدأت  أنني 

بالعجز")61(.

كذلك يشري الروايئ إىل كتاب نهج البالغة، إذ   

يبدأ  فصل الرواية الثاين بـ )املخطوطة امللكية( التي 

تبنّي عظمة الخالق وكيفية تقرّب اإلنسان إليه "اللهم 

اغفر يل ما تقربُت به إليك بلساين ثم خافه قلبي، اللهم 

وشهوات  األلفاظ  وسقطات  األلحاظ  رمزات  يل  اغفر 

الجنان وهفوات اللسان")62(. كام أن عودة الروايئ إىل 

التاريخ الديني من أدعية ومعتقدات وطقوس عبادية 

يهدف إىل إيجاد العالقة القامئة بني الحارض وتاريخه 

القديم، وكيفية رؤية اإلنسان ملعتقداته الدينية وكيفية 

زمن  نفسه من رشورها السيام يف  تطهري  توظيفها يف 

كرثت فيه الحروب واملوت، فأصبح اإلنسان بحاجة إىل 

واقعه  من  للخالص  جوانبها  بكل  الحياة  فلسفة  فهم 

املتشظّي "لقد كان مشهد الوجود دفقا من ماء الحياة 

يُحيي األرض وينبت الزرع ويزيد الحرث والنسل، إنه 

طلسم الوجود ورس الينبوع الخالد لإلنسان وتعويذة 

ضد  وجواشن  متاريس  لإلنسان  أقامت  التي  السامء 

الرغبات الوحشية والنفوس اللوامة والقلوب الضاّجة 

بصخب األبالسة والشياطني")63(.

لـ)د. خولة  يلهو(  )الصمت حني  ويف رواية   

الدينية  التاريخية  الواقعة  استحضار  نجد  الرومي( 

العراق  تاريخ  يف  توظيفها  وكيفية  الطف(  )معركة 

املايض  القرن  من  التسعينيات  فرتة  سيام  ال  املعارص 

)الحصار االقتصادي( وما شهده املواطن العراقي من 

ظلم وجوع وحروب متتالية، فقد عمدت الكاتبة إىل 

استحضار الشخصية الدينية )زينب()عليها السالم( يف 

رفضها للظلم واالستبداد وما تحمله من معاٍن سامية 

ميتّد صداها لعقود طويلة وهي تذكّرنا بتلك املعركة 

األليمة التي تخىّل فيها الظاملون عن أبسط مقومات 

اإلنسانية يف حرمان أهل البيت )عليهم السالم(  من ماء 

الفاجعة معادال موضوعيا يسلّط  لتصبح تلك  الفرات 

املضطهد،  اآلخر  أمام  ميثّله  ومن  الظلم  عىل  الضوء 

حيث تروي )أم حسن( إحدى قصصها حول شحة ماء 

التاريخية  الفرات عن األهايل وارتباط  ذلك بالحادثة 

الدينية عندما حرم الحسني وأهل بيته)عليهم السالم( 

الحسني..ارتفعت وهي  "زينب أخت  الفرات  من ماء 

فوق  بالهواء  تحوم  وراحت  الجريح  أخاها  تحمل 

رؤوسهم، جانت رأسها شامخة تنوش الغيوم...سمعوا 

صوت مو واضح قال لهم: هذا الحسني الجريح اطلبوا 

غفرانه أيها العراقيني، ألنكم تحملون اللعنة وراح متر 

والغزاة  واألمراض  واآلالم  بالكوارث  محملة  السنني 

يغفر  أن  إىل  والهون  العذاب  تتذوقون  وراح  القساة 

لكم الحسني الشهيد خذالنكم له" فداللة ماء الفرات 

بني  التاريخية  العالقة  إىل  تشري  الرسدي  املقطع  يف 

الشعب  وقوف  داللة  من  يحمل  مبا  والحارض  املايض 

الحرب  زمن  تحديات  وجه  يف  وصمودهم  العراقي 

وجوع.  موت  من  تبعه  وما  االقتصادي  والحصار 

األديب  اإلبداعي  الوعي  تصبح  "أن  الرواية  تكاد  لذا 

بالنسيج العميق املتشابك لخرباتنا اإلنسانية التاريخية 

يجّسد  مبا  وعموميتها")64(،  خصوصياتها  يف  املعارصة، 

الطابع الفكري الذي يجّسد املواقف الطبقية والهموم 

مستوياتها  بكافة  واالجتامعية  النفسية  واألزمات 

فيها  يتّمثل  واسعة  مساحات  عىل  لتنفتح  الطبقية، 

العمل السيايس واالجتامعي املحور األساس يف تصوير 

التاريخي  بالزمن  وعالقته  اإلشكايل  اإلنساين  الفيض 

املعرّب عن تلك األزمات يف وقتنا الحارض.

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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لذا أصبحت الرواية السيام الحديثة تاريخا   

متخياّل تحلّق يف فضاءات زمنية مختلفة، فهي التعد 

بل  الخارجية  صورته  يف  املوضوعي  للتاريخ  رسدا 

الذي  املتخيّل  اإلبداعي  التاريخ  أعامق  يف  تغوص 

بني  يدور  ما  صورة  لينقل  الخارجية  املظاهر  يجاوز 

أفكار  من  والوقائع  واألحداث  والجامعات  األفراد 

ورصاعات  ومواقف  وقيم  ومشاهد  وايديولوجيات 

تتفاوت فيام بينها يف مراحلها التاريخية لتؤكّد طبيعة 

تلك املواقف يف ربط الحارض مباضيه يف صورة متخيّلة 

تعيد لنا أبعاد التجربة اإلنسانية أكرث توسيعا وتعميقا 

وإبداعا وتجديدا.

الخامتة:

بني  العالقة  إيجاد  البحث  هذا  يف  حاولنا   

الجانب  العراقية والتاريخ عرب كيفية توظيف  الرواية 

كشف  أجل  من  الروايئ  األديب  الجنس  يف  التاريخي 

تسلّط  التي  والفكرية  والجاملية  األدبية  الجوانب 

العراقي  التاريخ  من  املضمر  الجانب  عىل  الضوء 

مبختلف مستوياته. إذ نجد أن االشتغال عىل الجانب 

يتّم  الذي  املتخيّل  الجانب اإلبداعي  التاريخي يشّكل 

عربه الولوج إىل حبكات رسدية تربط املايض بالحارض 

رغبة يف الكشف عن جاملياته الخاصة وقضاياه املثارة. 

بقدر  هي  كام  التاريخية  الحقائق  تقّدم  ال  فالرواية 

تصويرها للحياة اإلنسانية.

املتخيّل  عالقة  إىل  األول  املبحث  يف  أرشنا   

الرسدي بالتاريخ السيايس يف العراق عرب مناذج روائية 

فرتات  يف  العراقي  السيايس  التاريخ  إبراز  إىل  سعت 

العراق  تاريخ  من  يوثّق  عاّم  الكشف  بغية  متعاقبة 

العراق  باحتالل  مرورا  وثورات  حروب  من  السيايس 

استحضار  من  الهدف  يكن  ومل  تليه.  التي  والفرتات 

وتوثيقها،  األحداث  عن  الكشف  التاريخية  الوقائع 

املهمشة  اإلنسانية  الجوانب  عن  االفصاح  يف  بل 

ومعاناتها  املتغريات  تلك  رافقت  التي  للشخصيات 

جراء تلك التحّوالت السياسية وما تحمله من انتقادات 

فالرواية  السياسية،  الفكرية  لأليديولوجيات  رصيحة 

تخضع  ال  السيايس  التاريخ  إبراز  عىل  تعتمد  التي 

الجانب  تحّول  بحيث  ودامئة  كلية  بصورة  للتاريخ 

بل  املاضية،  لألحداث  أرشيف  إىل  اإلبداعي  التخييل 

تحاول الكشف عن تجارب وسلوك األفراد وأفكارهم 

العام  اإلطار  التي تصب يف  املضمرة   الجوانب  وبيان 

للرواية.

املتخيّل  عالقة  الثاين  املبحث  يف  وقّدمنا   

املشكالت  إظهار  العراقي يف  الثقايف  بالتاريخ  الرسدي 

لحاالت  وصفها  عرب  التاريخية  وعالقتها  الراهنة 

محّددة  فرتات  يف  الثقايف  للجانب  واالقصاء  التهميش 

من تاريخ العراق السيام يف رصاعاته الداخلية التي مل 

تفسح املجال ألي حركة فكرية مستقبلية، وكذلك يف 

االنبهار بالثقافة الغربية دون النهوض بثقافة جديدة 

عن  فضال  العريق،  الثقايف  موروثه  تجديد  من  نابعة 

وتراجع   )2003( عام  بعد  العراقية  الثقافة  تراجع 

إقبال املواطنني عىل دور السينام واملرسح وانشغالهم 

الثقافية  املباين  وصور  املتناحرة  السياسية  باملشاهد 

املهدمة.

املتخيّل  عالقة  الثالث  املبحث  يف  وتناولنا   

الرسدي بالتاريخ الديني عرب استحضارها لتاريخ األديان 

استحضارها  من  الغرض  يكن  مل  حيث  واملذاهب، 

املحبة  جانب  عىل  الضوء  تسليط  بقدر  ثقافتها  نرش 

األفكار  ونرش  واالقتتال  الرصاعات  ونبذ  والتسامح 

السالم  مبادى  ونرش  اآلخر  الرأي  واحرتام  املتسامحة 

والحب والحرية ورفض الظلم واالستبداد.
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عامة، محمود أمني العامل، مجلة فصول، العدد األول، 

.16-15 ،1993

21- التخيل التاريخي الرسد، واإلمرباطورية، والتجربة 

االستعامرية، عبد الله إبراهيم،ط1، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، بريوت، 2011: 11.

األديب،  النوع  وقضايا  التاريخية  الرواية  ينظر:   -22

سعيد يقطني، مجلة نزوى، العدد44:، 2007: 79.

23- ينظر: فضاء املتخيل دراسة أدبية، حسني خمري، 

منشورات وزارة الثقافة، سوريا، 2001: 51.

24- ينظر: رواية كتاب األمريمسالك أبواب الحديد بني 

زعباط،  السعيد  الروايئ،  واملتخيل  التاريخية  الحقيقة 

الجزائر،  قسنطينة،  منتوري،  جامعة  ماجستري،  رسالة 

.7 :2011

التاريخية، د.  الرواية  25- تساؤالت ومالحظات حول 

عبد الرحمن منيف، مجلة األقالم، العدد األول، 1947: 

.5

26- أمني معلوف والرواية التاريخية، مشهور مصطفى: 

.87

27- الرواية والرتاث الرسدي، سعيد يقطني، ط1، املركز 

الثقايف العريب، بريوت، 1992: 51.

28- الرواية بني زمنيتها وزمنها مقاربة مبدئية عامة، 

محمود أمني العامل: 19.

العراقي  الخراب  رصد  العراقية:  الرواية  ينظر:   -29

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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وسلطة  واالحتالل  والحروب  الدكتاتورية  أزمان  يف 

الطوائف، سالم إبراهيم، املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات، الدوحة، 2012م: 3-2.

30- ينظر: الرواية العراقية املغرتبة رحلة مضادة إىل 

الوطن، فاطمة املحسن، الحوار املتمدن، العدد 163، 

.4 :2002

الجالد  بني  العالقة  رماد  من  مدينة  رواية  ينظر:   -31

الناقد  جريدة  يف  مقال  الله،  عبد  جمعة  والضحية، 

العراقي، امللف الثالث، 2017.

32- رواية املحرقة، قاسم محمد عباس، ط1، دار املدى 

للثقافة والنرش، بغداد، 2010م: 190.

33- املصدر نفسه: 190.

34- رواية بوصلة القيامة، هيثم الشوييل، ط1، مداد 

للنرش والتوزيع، اإلمارات، 2017م:26.

35- املصدر نفسه: 178.

36- املصدر نفسه 191-190.

37- املصدر نفسه: 131.

أنطون، ط1،  الرمان، سنان  رواية وحدها شحرة   -38

2010م:  بريوت،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة 

.165-164

39- املصدر نفسه: 145.

الثقافة،  مجلة  أدهم،  عيل  التاريخية،  الرواية   -40

العدد: 662، 1951م: 9.

املؤسسة  ط1،  بدر،  عيل  الوهم،  أساتذة  رواية   -41

العربية للدراسات والنرش، بريوت، 2011: 93.

42- املصدر نفسه: 54.

يف  الرئيسية  الشخصية  هو  فاوستوس  أو  فاوست   *

الحكاية األملانية الشعبية عن الخيميايئ األملاين الدكتور 

يوهان جورج فاوست الذي يحقق نجاحاً كبرياً ولكنه 

غري راٍض عن حياته فيُربم عقداً مع الشيطان يسلم إليه 

وكافة  املطلقة  املعرفة  الحصول عىل  مقابل  روحه يف 

امللذات الدنيوية.

43- رواية أساتذة الوهم: 97-96

44- املصدر نفسه: 98.

45- املصدر نفسه: 98.

46- املصدر نفسه: 107-106.

* معروف الرصايف )1875-1945م( شاعر عراقي امتاز 

كثرية  آثار  وله  األسلوب،  اللغة ورصانة  مبتانة  اسلوبه 

يف النرث والشعر، واللغة واألدب، أشهرها ديوانه)ديوان 

الرصايف( الذي رتبه إىل أحد عرش بابا يف الكون والدين 

واالجتامع والفلسفة والوصف والحرب والرثاء والتاريخ 

والسياسة.

ميزوبوتاميا  دار  الزهرة عيل،  عبد  زهامير،  رواية   -47

للطباعة والنرش والتوزيع، بغداد، 2015م:14.

48- املصدر نفسه: 109-108. 

* أطوار بهجت)1976-2006( صحفية ومراسلة وأديبة 

ورواية  البنفسج(  بعنوان)غوايات  شعري  ديوان  لها 

وحيدة هي )عزاء أبيض(.

ط2،  السامل،  بدر  وارد  بغداد،  عجائب  رواية   -49

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  العصامي  ثائر  مؤسسة 

بغداد، 2016م: 150.

50- رواية عجائب بغداد: 164-163.

51- توظيف الرتاث يف الرواية العربية، محمد رياض 

وتار، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2002م: 123.

52- ينظر: رواية الرواية التاريخية تسلية املايض، ليندا 

هتشيون: 104.

للطباعة  املعرفة  دار  النديم،  ابن  الفهرست،   -53

والنرش، بريوت، د.ت: 458.

د.  التاريخية،  الروائية  والكتابة  معلوف  أمني   -54

العريب  الشيخ  جامعة  مقاربات  مجلة  بالنور،  سليمة 

التبيس، الجزائر، املجلد السادس، العدد الحادي عرش، 

2013م: 142.

55- رواية بنادق النبي، سامل حميد، ط1، دار سطور 

للنرش والتوزيع، بغداد، 2017: 13. 

56- املصدر نفسه: 15.

57- املصدر نفسه: 167. 

* سورة الكهف)اآلية: 94(

58- رواية بنادق النبي: 175.

59- رواية صحراء نيسابور، حميد املختار، ط1، البدوي 

للنرش والتوزيع، تونس، 2018: 5.
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60- املصدر نفسه: 11.

61- املصدر نفسه: 119. 

62- املصدر نفسه: 27، وميكن الرجوع إىل كتاب نهج 

البالغة، الرشيف الريض، ط4، دار الكتاب املرصي، دار 

الكتاب اللبناين، بريوت، 2004: 104.

63- املصدر نفسه: 54.

64- الرواية بني زمنيتها وزمانها مقاربة مبدئية عامة، 

محمود أمني العامل:16.

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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املصادر واملراجع:

أوال: املصادر

1- القرآن الكريم.

2- الفهرست، ابن النديم محمد بن إسحاق املعتزيل، 

دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، د.ت.

بن  الرحمن  عبد  الدين  ويل  خلدون،  ابن  مقدمة   -3

محمد ابن خلدون)732-808هـ(، تح: عبد الله محمد 

الدرويش، ط1، دار يعقوب للنرش، دمشق، 2004م.

الروايات:

1- رواية أساتذة الوهم، عيل بد، ط1، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، بريوت، 2011م.

سطور  دار  ط1،  حميد،  سامل  النبي،  بنادق  رواية   -2

للنرش والتوزيع، بغداد، 2017م.

مداد  الشوييل، ط1،  هيثم  القيامة،  بوصلة  رواية   -3

للنرش والتوزيع، اإلمارات، 2017م.

ميزوبوتاميا  دار  عيل،  الزهرة  عبد  زهامير،  رواية   -4

للطباعة والنرش والتوزيع، بغداد، 2015.

5- رواية صحراء نيسابور، حميد املختار، ط1، البدوي 

للنرش والتوزيع، تونس، 2018م.

6- رواية عجائب بغداد، وارد بدر السامل، ط2، مؤسسة 

بغداد،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  العصامي  ثائر 

2016م.

7- رواية املحرقة، قاسم محمد عباس، ط1، دار املدى 

للثقافة والنرش، بغداد، 2010م.

ط1،  أنطون،  سنان  الرمان،  شجرة  وحدها  رواية   -8

املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت، 2010م.

املعاجم:

الجوهري)تـ393هـ(  بن حامد  إسامعيل  الصحاح،   -1

ج1، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، ط4، دار العلم 

للماليني، بريوت، 1987م.

جامل  الفضل  أبو  منظور،  ابن  العرب،  لسان   -2

اإلفريقي  منظور  ابن  مكرم  بن  محمد  الدين 

دار صادر، بريوت،  الثالث،  املجلد  املرصي)تـ711هـ(، 

د.ت.

العلم  دار  ط1،  النور،  عبد  جبور  األديب،  املعجم   -3

للماليني، بريوت، 1979م.

4- معجم املصطلحات األدبية يف اللغة واألدب، مجدي 

بريوت،  لبنان،  مكتبة  ط2،  املهندس،  كامل  وهبه، 

1984م.

مكتبة  العربية،  اللغة  مجمع  الوسيط،  املعجم   -5

الرشوق الدولية، 2004م.

املراجع:

والتجربة  واإلمرباطورية  الرسد،  التاريخي  التخيل   -1

االستعامرية، عبد الله إبراهيم، ط1، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، بريوت، 2011م.

رياض  محمد  العربية،  الرواية  يف  الرتاث  توظيف   -2

وتار، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2002م.

صالح  ترجمة:  لوكاش،  جورج  التاريخية،  الرواية   -3

جواد كاظم، ط2، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1986م.

أزمان  يف  العراقي  الخراب  رصد  العراقية:  الرواية   -4

الطوائف،  وسلطة  واالحتالل  والحروب  الدكتاتورية 

ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  إبراهيم،  سالم 

السياسات، الدوحة، 2002.

5- رواية مدينة من رماد العالقة بني الجالد والضحية، 

جمعة عبد الله، مقال يف جريدة الناقد العراقي، امللف 

الثالث،2017م.

والرواية  الرواية  نظرية  التاريخ  وتأويل  الرواية   -6

العريب،  الثقايف  املركز  ط1،  دراج،  فيصل  د.  العربية، 

املغرب، 2004.

7- الرواية والرتاث الرسدي، سعيد يقطني، ط1، املركز 

الثقايف العريب، بريوت، 1992.

8- فضاء املتخيل مقاربات يف الرواية، حسني خمري، 

ط1، منشورات االختالف، بريوت، 2002م.

9- فن الرواية، ميالن كونديرا، ترجمة: د. بدر الدين 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األهايل  ط1،  عروديك، 

دمشق، 1999م.

10- امللحمة والرواية، ميخائيل باختني، ترجمة: جامل 

سعيد، معهد اإلمناء العريب، بريوت، 1982م.

الدوريات:

1- أمني معلوف والرواية التاريخية، مشهور مصطفى، 
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مجلة البيان الكويتية، العدد: 296، 1994.

2- أمني معلوف والكتابة الروائية التاريخية، د.سليمة 

بالنور، مجلة مقاربات، جامعة الشيخ العريب التبيس، 

الجزائر، املجلد السادس، العدد الحادي عرش، 2013م.

3- تساؤالت ومالحظات حول الرواية التاريخية، د. عبد 

الرحمن منيف، مجلة األقالم، العدد األول، 1947م.

والخيال  التاريخية  الحقيقة  بني  التاريخي  الروايئ   -4

الرافدين،  أدب  مجلة  حسني،  يوسف  حسني  الفني، 

العدد:24، 1992.

عامة،  مبدئية  مقاربة  وزمنها  زمنيتها  بني  الرواية   -5

محمود أمني العامل، مجلة فصول، العدد األول، 1993م.

6- الرواية التاريخية، عيل أدهم، مجلة الثقافة، العدد: 

662، 1951م.

سعيد  األديب،  النوع  وقضايا  التاريخية  الرواية   -7

يقطني، مجلة نزوى، العدد: 44، 2007م.

ليندا  املايض،  تسلية  التاريخية  الرواية  رواية   -8

هتشيون، مجلة فصول، العدد الثاين، 1993.

9- الرواية العراقية املغرتبة رحلة مضادة إىل الوطن، 

فاطمة املحسن، الحوار املتمدن، العدد: 163، 2002م.

الرسائل الجامعية:

بني  الحديد  أبواب  مسالك  األمري  كتاب  رواية   -1

زعباط،  السعيد  الروايئ،  واملتخيل  التاريخية  الحقيقة 

الجزائر،  قسنطينة،  منتوري،  جامعة  ماجستري،  رسالة 

2011م.

التارخييُّ  واملتخّيُل الرسدي دراسة يف الرواية ...
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أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية 

أو اخلروج عن القياس فيها
م. د. جواد كاظم عبد

املديرية العامة لرتبية املثنى
The effect of safety from confusion in preventing 
phonological and morphological phenomena or deviating 
from analogy in them
Lecturer Dr. Jwad Kadhum Abid
General Directorate of Education Al-Muthanna

امللخص

اللبس يف منع تحقق الظواهر الصوتية والرصفية التي  عمدْت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر أمن   

تهيأ فيها املناخ الصويت املناسب لتحقّقها , وكذلك الكشف عن الظواهر التي خرجت عن القياس يف العربية منعاً 

للبس, وقد سلك الباحث يف دراسته املنهج الوصفي متكئاً عىل ما حفلت به املدونة النحوية العربية من آراء تنّم 

عن عبقرية علامئنا األعالم يف اإلشارة إىل أثر أمن اللبس , وهم يؤّصلون القواعد الصوتية والرصفية التي زخرت بها 

مؤلفاتهم؛ ومل يغفل الباحث آراء املحدثني إزاء ما امتنع أو خرج عن القياس من الظواهر الرصفية والصوتية عىل 

حّد سواء؛ فكان املبحث األول للظواهر الصوتية والرصفية املمتنعة الوقوع خشية اللبس , واملبحث الثاين للظواهر 

الصوتية والرصفية التي خالفت القواعد التي وضعها املتقدمون خشية اللبس ببناء معني أو معنى آخر مل يقصده 

املتكلم. 

الكلامت املفتاحية: ) أمن اللبس، الظواهر الصوتية، الظواهر الرصفية ( 

Abstract:
 This study intended to reveal the effect of safety from confusion in preventing the 
verification of the morphological and phonological phenomena in which the appropriate 
ground is prepared for realization. It also detects the phenomena that have deviated from 
analogy in Arabic to prevent confusion. In his study, the researcher followed the descriptive 
approach, relying on the opinions in the Arabic grammatical records that reflect the genius of 
our well-known scholars in referring to the effect of the safety of confusion. In these opinions 
they had founded the morphological and phonological rules which their works were full of. The 
researcher also did not neglect the opinions of modern scholars concerning the morphological 
and the phonological phenomena that don't exist or that deviate from analogy. The first chapter 
is about the morphological and phonological phenomena which don't exist in fear of confusion. 
The second chapter is about the morphological and phonological phenomena which violate the 
rules set out by the antecedents for fear of confusion with a certain form or another meaning 
that the speaker did not intend.

Keywords: safety from confusion, phonological phenomena, morphological phenomena 
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املقدمة: 

الظواهر  ببعض  العربية  اللغة  حفلت   

الرصفية والصوتية سواء أكانت عىل مستوى األصوات 

الصامتة أم عىل مستوى األصوات الصائتة، ومل تتحّقق 

صوتية  قوانني  هنالك  إن  إذ  اعتباطاً؛  الظواهر  هذه 

اللسان من وجه  تحّققها، من ذلك عمل  ترتتّب عىل 

من  التخلّص  أو  العضيل،  الجهد  يف  واالقتصاد  واحد، 

الناطق  منها  يفرُّ  التي  الثقيلة  الصوتية  السياقات 

العريب؛ فيعمد إىل تحقيق ظاهرة ما؛ فيتخلّص بذلك 

نطق  أثناء  يف  الزائد  العضيل  الجهد  إىل  يؤدي  ّمام 

األصوات. 

يصعب  الظواهر  هذه  من  بعضاً  أن  غرَي   

تحقيقه إذا اصطدم بأمن اللبس؛ فبعض هذه الظواهر 

املناسبة  والرشوط  املناسب  الصويت  املناخ  فيها  يتهيّأ 

إالّ أن تحقيقها يجعل الكالم ملبساً، وغامضاً، ومحتمالً 

الفهم  يف  اللغة  وغاية  يتساوق  ال  وهذا  عدة،  ألوجه 

واإلفهام، والبيان، واإلفصاح. 

الدراسة  هذه  يف  الباحث  عمد  هنا  ومن   

ممتنعة  والصوتية  الرصفية  الظواهر  عن  الكشف  إىل 

الوقوع يف العربية، فضالً عن الظواهر التي خرج فيها 

املتقدمون عن القياس عىل الرغم من اجتامع رشائطها، 

وبيان السبب يف هذا الخروج، وما دعاهم إىل وصفها 

والوقوف عىل  فيها،  القياس  الخروج عن  أو  بالشذوذ 

آراء املحدثني إن كان لهم رأي يف ذلك. 

وقد اشتملت الدراسة عىل متهيد، ومبحثني،   

األول منهام لبيان الظواهر الرصفية والصوتية املمتنعة 

اإلدغام،  املبحث ظاهريت  وقد ضّم هذا  اللبس،  ألمن 

خرجت  التي  الظواهر  لبيان  منهام  والثاين  واإلعالل، 

عن القياس ألمن اللبس، وقد ضّم هذا املبحث ظاهرة 

وظاهرة  النسب،  وظاهرة  اإلعالل،  وظاهرة  اإلدغام، 

التصغري، وقد اتكأ الباحث كثرياً عىل مقوالت املتقدمني 

اللساين  الدرس  عىل  اآلراء  وعرض  املبحثني،  كال  يف 

الحديث، وُخِتَمت الدراسة بالنتائج التي توصل إليها 

الباحث.  

التمهيد: 

اللبس يف اللغة واإلصطالح: 

اللغوية  املعاجم  يف  )اللبس(  مصطلح  ورد   

داالً عىل ما يؤدي إىل االشتباه، يقول ابن منظور )ت 

711 هـ(: "يقال: لبست األمر عىل القوم ألبسه لبساً 

إذا شبّهته عليهم، وجعلته مشكالً")1(، وكذلك ما ذكره 

الفريوز آبادي )ت 817 هـ( بقوله: "ولبس عليه األمر 

يلبسه: خلطه، وألبسه: غطاه، وأمر ملبس، وملتبس: 

مشتبه")2(. 

وأّما يف االصطالح فرياد به احتامل اللفظ أو   

العبارة ألكرث من معنى من دون أن تكون هنالك غلبة 

ملعنى عىل آخر)3(. 

لغة  أية  يف  املتكلم  أن  به  املسلَّم  ومن   

بعيداً عن الغموض  يعمد إىل أن يكون كالمه واضحاً 

والتعمية؛ ألن اللغة امللبسة ال تصلح أن تكون وسيلة 

للتفاهم والتخاطب)4(. 

أمن  إىل   الخالدة  لغتنا  نظرت  هنا  ومن   

اللبس بكونه غاية ليس ألحد أن يفرّط فيها؛ ألن اللغة 

امللبسة ال تصلح واسطة لإلفهام والفهم، واإلبانة، وقد 

خلقت اللغات أساساً لكل ذلك، وإن أعطاها النشاط 

اإلنساين استعامالت أخرى فنية ونفسية)5(.

هي  اللغة  من  املرجّوة  الغاية  كانت  وملا   

التعبري عن أغراض املتكلمني منعت اللبس، ووضعت 

له ما يزيله إذا خيَف منه واْستُْغِنَي عن لحق نحوه إذا 

أُِمَن)6(؛ ألنه آفة من آفات اللغة)7(. 

املبحث األول: 

الظواهر الصوتية والرصفية املمتنعة خوفاً من اللبس

أ- اإلدغام:  

هنالك بعض املواضع اشتملت عىل الرشوط   

امتنعت،  أنها  غري  اإلدغام،  ظاهرة  لتحّقق  املناسبة 

وبقيت الكلمة عىل حالها ألمن اللبس، ويشمل ذلك 

نوعي اإلدغام، وفيام يأيت بيان ذلك: 

1- إدغام املثلني: 

مخرجاً  الصوتني  اتفاق  املثلني  بإدغام  يراد   

صغري،  إدغام  أحدهام:  نوعني،  عىل  وهو  وصفة)8(، 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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يلتقي فيه صوتان اتحدا اسامً، ورسامً، واتفقا مخرجاً 

وصفًة، أولهام ساكن وثانيهام متحرك)9(، واآلخر: إدغام 

كلمة  يف  متحركان  متامثالن  صوتان  فيه  يلتقي  كبري، 

ويدغم يف  األول،  الصوت  فيسكن  كلمتني،  أو  واحدة 

الثاين)10(. 

أم  صغرياً  أكان  سواء  املثلني  إدغام  أن  غرَي   

كبرياً ميتنع تحققه خوفاً من اللبس يف الحاالت اآلتية:

توازن  اإلدغام  فيها  التي حصل  الكلمة  كانت  إذا   -1

الفعل بجملته، أو بصدره ال بجملته:   

قد يؤدي إدغام املثلني إىل التباس بناء ببناء   

فعل بهيأته املتكاملة، أي: بجملته، أو التباس بناء ببناء 

فعل بصدره ال بجملته، وينطبق األول عىل أربعة أوزان 

فيها،  اإلدغام  ميتنع  إذ  وفََعل(،  وفُُعل،  وِفَعل،  )فَُعل، 

ببناء، يقول  بناء  اللبس، واشتباه  الفّك خشية  ويجب 

املربد )285 هـ( يف األوزان الثالثة األوىل: "فإن مل يكن 

فاإلظهار  الثالثة؛  من  الِفْعل  مثال  من هذا عىل  يشٌء 

ر،  ليس غري، وذلك قولك فيام كان عىل مثال فَُعل: رُشَ

منه  كان  وما  ُسُور،  الواو:  يف  قلت  كام  وقَُذذ،  وُدَرر، 

ر، كام كنت  عىل ِفَعٍل؛ فكذلك تقول: ِقَدد، وِشَدد، ورِسَ

تقول يف الثاء والواو: ثِورة، وِبيَع، وِقيَم، وِعوَدة، وكذلك 

الوزن األخري يقول:  ")11(، ويف  فُُعٌل فيه حضٌض ورسٌر 

]أي من تحّقق اإلدغام[ فإنه ما  "فأّما الذي استثنيته 

كان من هذا عىل فََعٍل فإنه صحيح؛ وذلك نحو ذلك: 

ر، وكل ما كان مثله")12(، فلو أن هذه  ر، ورَضَ َجلَل، ورَشَ

الكلامت وقع فيها اإلدغام لحدث اللبس، إذ "مل يُعلم 

أن )طلالً( فعل، وقد أدغم ألن يف األسامء ما هو عىل 

أدغم  ولو   ، وُجدَّ  ، ُصدَّ نحو:  العني،  ساكن  )فُْعل(  زنة 

مثل  )فََعل(  هو  هل  يعلم  مل   ، رسَّ فقيل:  ر،  رَسَ نحو: 

 ، )طََنب(، وقد أدغم، أو هو عىل )فَْعل( أصالً نحو: َحبَّ

، وكذلك )َجَدد( ومل يكن مثل هذا اللبس يف نحو:  َدرَّ

؛ ألنه ليس يف زنة األفعال الثالثية ما هو عىل  ، وَمدَّ َشدَّ

زنة )فَْعل( ساكن العني فيلتبس به ")13(، أي: أن امتناع 

واألمثلة  الوزن،  يف  األفعال  مخالفة  إىل  يعود  اإلدغام 

عىل ذلك كثرية فيام كان باإلدغام وعدمه، منها صكك، 

وهو عيب يف رجل الفرس، وصكَّ وهو كتاب القايض، 

ر ما تقطعه القابلة يف رسَّة الصبي، وطَلَل وهو ما  ورُسُ

بقي عن آثار الديار، وطلَّ وهو مطر ضعيف القطرة، 

وَمَدد مبعنى الزيادة، وَمدَّ من مدَّ الثوب)14(. 

ويزعم ابن عصفور )ت 669 هـ( أن )فُُعل،   

اإلدغام؛  فيهام  امتنع  وُدَرر(  ر،  )رُسُ وأمثلتهام  وفَُعل( 

ألن األسامء بابها أن ال تعتّل؛ لخفتها بكرثة استعاملها 

من  أخّف  فهو  أحرف  ثالثة  عىل  كان  فام  الكالم،  يف 

غريه، وأّما )فََعل( ومثالها )طَلَل(؛ فاإلدغام فيه ممتنع 

لخفة هذا البناء قياساً بغريه)15(. 

ويضيف األشموين )ت  900 ه( سبباً آخر يف   

منع اإلدغام يف األوزان األربعة السابقة بقوله: "وعلة 

امتناع اإلدغام يف هذه األربعة، أن الثالثة األوىل منها 

الوزن  يف  لألفعال  مخالفة  وِفَعل(  وفَُعل،  فُُعل،  ]أي: 

واإلدغام فرع عن اإلظهار، فُخصَّ الفعل لفرعيته، وتبع 

الفعل فيه ما وازنه من األسامء دون ما مل يوازنه، وأّما 

للفعل إال أنه  الرابع ]أي: فََعل[ فإنه وإن كان موازناً 

مل يدغم لخفته، وليكون منبّهاً عىل فرعيه اإلدغام يف 

األسامء ")16(. 

وينفرد أبو الحسن بن كيسان )ت 299 هـ(   

برأي مفاده أن ما كان عىل زنة )فَِعل، وفَُعل( ال يدغم 

إىل  سيؤول  تحّقق  لو  اإلدغام  هذا  ألن  للبس؛  منعاً 

اللبس، فال يُعلم األصل يف متحرك العني وساكنه، وقد 

ذهب  الذي  "وهذا  بقوله:  عصفور  ابن  عليه  اعرتض 

البنيتني  إحدى  التباس  إىل  يلتفت  ومل  فاسد...  إليه 

باألخرى، أال ترى أن العرب قد قالت: )مختار( يف اسم 

الفاعل واسم املفعول، ومل يلتفت إىل اللبس ")17(. 

اإلدغام،  هذا  منعوا  فقد  املحدثون؛  أّما   

ووقفوا منه عىل موقفني: 

املتقدمون  ذكره  ما  عىل  اعتمد  َمْن  منهم  األول: 

الشيخ  ومنهم  شيئاً،  عليه  يزد  ومل  كامالً،  اعتامداً 

وعبده  الخالق)19(،  عبد  وفيصل  الحمالوي)18(،  أحمد 

الراجحي)20(، ومحمد خري الحلواين)21(. 

املنع،  لهذا  القدماء  بتعليل  َمْن مل يسلم  الثاين: منهم 

ومنهم الدكتور عبد الفتاح الحموز؛ إذ مل يرتض وصف 

وِفَعل،  )فَُعل،  زنة  عىل  كان جمعاً  فيام  االمتناع  هذا 
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وفََعل( ملخالفته لألفعال يف الوزن، وأن اإلدغام ممتنع 

يف )فََعل( لخفته، وأرجع سبب ذلك إىل تحقيق أمن 

اللبس باملفرد؛ فإدغام ما كان جمعاً من باب )فَُعل( 

يلبسه باملفرد الذي من باب )فُْعل( نحو: )الُخطَط(، 

ُجبَّة(،  )جمع  والُجبَب  املستطيل(،  )الطريق  والخطُّ 

نحو:  جمعاً  )ِفَعل(  وكذلك  الواسعة،  البرئ   ) و)الُجبُّ

ة، وهي النصيب، والحقَّ ما دخل يف  )الُحَقق( جمع ُحقَّ

السنة الرابعة من اإلبل، وأمكن ركوبه، والِعَدد جمع 

)ُذلُل(  الجاري، وكذلك )فُُعل( نحو:  املاء  ة، والِعدُّ  عدَّ

، وغري ذلك)22(، كام أن  جمع ذلول، وهو السهل، وُذلَّ

الدكتور الحموز ذكر أن )فََعل( اسامً ورد بفك اإلدغام 

للبس باملصدر، من ذلك )الَخلَل( منفرج ما بني  منعاً 

بناء  أي  املعروف،  بالخلِّ  اللتبس  أدغم  فلو  شيئني، 

االسم ببناء املصدر، أو التباس بناء )فََعل( بـ )فَْعل()23(. 

ال  بصدره  الفعل  وازن  )ما  الثاين  وينطبق   

بجملته( عىل ثالثة أوزان، هي: )فََعلَة، فََعالن، فَُعالء(، 

فإنه  األذن؛  خلف  لعظم  "ُخششاء  ذلك:  أمثلة  ومن 

موازن بصدره لفعل نحو: ُصُفف، ونحو: رُددان، وهو 

مثال سلطان من الرد، فإنه موازن بصدره الفعل نحو 

بصدره  موازن  فإنه  حب،  جمع  حببة،  ونحو  ذلك، 

، مبعنى  َدجَّ ججان مصدر  الدَّ كلل، ونحو:  نحو:  لفعل 

، فإنه موازن لفعل نحو: لبب، ولو بنيت من الرد  دبَّ

من غطفان قلت: رددان بالفك")24(. 

2- صيغة )أفِْعل( التي للتعجب: 

التي  )أفعل(  صيغة  يف  اإلدغام  ميتنع   

يقول  إدغامهام،  وميتنع  املثلني  فّك  فيجب  للتعجب؛ 

ثاين  سكن  "وإذا  هـ(:   745 )ت  األندليس  حيان  أبو 

املدغمني يف )أفِْعل( للتعجب فالفّك أحبب بزيٍد")25(، 

وعىل هذا الرأي ابن هشام )ت 761 هـ()26(، ومل يجز 

اإلدغام يف هذا املوضوع إالّ الكسايئ )189 هـ()27(، وهو 

يكون  املثلني ال  ثاين  أن  أحدهام:  أمر غريب ألمرين، 

الجتمع  بالثاين  إلدغامه  األول  سكن  فلو  ساكناً،  إالّ 

الختلّت  أحدهام  حذف  ولو  محله،  غري  يف  ساكنان 

بنية التعجب)28(، واآلخر: أنه قد يؤدي إىل اللبس بني 

)أفِْعل(  بـ )أفَْعَل(؛ فتخرج اللفظة عن معنى التعجب 

الذي صيغت ألجله.

3- فَْعلَل التي لإللحاق: 

ميتنع وقوع اإلدغام أيضاً إذا كان املثالن يف   

نقض  إىل  سيؤدي  اإلدغام  ألن  مقصود؛  إلحاقي  وزن 

اللبس بني  الوزن، فضالً عن  اإللحاق، ومخالفة  غرض 

اإلدغام؛  فيه  يجز  مل  "فَْعلل  املربد:  يقول  وبناء،  بناء 

ألنه ملحق بجعفر وما أشبهه، ولذلك مل يُدغم قَرَْدَد، 

وَمْهَدد، ونحوهام")29(. 

األمر  هذا  هـ(   392 )ت  جني  ابن  ويعلّل   

امللحق، نحو:  إدغام  امتناعهم من  "فمن ذلك  بقوله: 

أنك  جلبب، وشملل، ورشبب، ورمدد، ومهدد، وذلك 

معلوم،  مثال  إىل  البلوغ  والتكثري  بالزيادة  أردت  إمنا 

فلو أدغمت يف نحو: )رشبب(، فقلت: رَشبَّ النتقض 

بالساكن  الساكن  مقابلة  من  اعتزمته  الذي  غرضك 

اعتزمته  ما  فأّدى ذلك إىل حذف  باملتحرك،  واملتحرك 

الصيغة،  سيغري  اإلدغام  أن  أي:   ،)30(" رمته  ما  ونقض 

به،  أُلِحق  عامَّ  امللحق  بناء  تغيري  إىل  يؤدي  ثمَّ  ومن 

فـ )قردد( مثالً لو حصل فيها اإلدغام بعد نقل حركة 

اإللحاق  فينتفي غرض  )قردَّ(  فيها:  لقيل  األوىل  الدال 

وتلتبس األبنية)31(. 

4- الفعل املبني للمفعول: 

عىل  وكان  للمفعول،  الفعل  بناء  أُِريَْد  إذا   

عينه  كانت  فإن  )فُْوِعَل(،  فيه:  فيُقال  )فاعل(؛  صيغة 

)قاول(  ل(، من ذلك:  )فُعَّ بـ  يلبسه  اإلدغام  فإن  واواً، 

َل( باإلدغام،  يُقال فيه: )قُْوِوَل( بالفّك، وال يقال فيه: )قُوِّ

التي  الكلمة  كانت  "فإن  هـ(:   688 )ت  الريض  يقول 

بوزن  اإلدغام  بسبب  يلتبس  قياسياً  وزناً  املثالن  فيها 

آخر قيايس مل يدغم نحو: )قُْوِوَل(، فإنه ِفْعُل ما مل يسمَّ 

ل( ")32(.  فالعلة قياساً لـ )فَعَّ

2- إدغام املتقاربني: 

الصوتان  يتقارب  أن  املتقاربني  بإدغام  يُراد   

ثالث  وله  وصفة)33(،  مخرجاً  أو  صفة،  أو  مخرجاً 

صور)34(: 

ـــــ أن يتقارب الصوتان يف املخرج دون الصفة كتقارب 

يف  لبثتم  كم  ))قال  تعاىل:  قوله  ومنه  والسني،  الدال 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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األرض عدد سنني(( ]املؤمنون / 112[. 

املخرج  دون  الصفة  يف  الصوتان  يتقارب  أن  ـــــ 

))واشتعل  تعاىل:  قوله  يف  الشني  مع  السني  كتقارب 

الرأس شيباً(( ]مريم / 4[. 

ـــــ أن يتقارب الصوتان مخرجاً وصفة كتقارب النون 

والالم يف قوله تعاىل: ))من لدنه(( ]الكهف / 20[. 

غري أن هذا اإلدغام ميتنع يف الحاالت اآلتية:   

أ- النون وامليم: 

قد تجتمع النون الساكنة مع امليم يف كلمة   

واحدة، فيجب اإلدغام أحياناً إن أُِمَن اللبس وإال فال؛ 

ففي )امنحى( أدغمت النون يف امليم، إذ أمن اللبس، 

فيقال: )امَّحى(، غري أن هذا اإلدغام ممتنع يف كلامت 

أخرى، منها: )زمناء، وزنم، وأمنار، وأمنلة(، وغري ذلك، 

كراهية  البيان  عىل  حملهم  "وإمنا  سيبويه:  يقول 

املثال  هذا  ألن  املضاعف،  من  كأنه  فيصري  االلتباس 

قد يكون يف كالمهم مضاعفاً، أال تراهم قالوا: امَّحى، 

حيث مل يخافوا التباساً؛ ألن هذا املثال ال تضاعف فيه 

امليم")35(. 

وقد أشار ابن جني إىل هذا األمر بقوله: "   

فإن قال قائل: ولَِم جاز اإلدغام يف امَّحى الكتاب؟ وهال 

بينت النون فقيل: امنحى، كام قالوا: شاة زمَْناء وزُنْم، 

كان  قد  قيل:  ؟  ذلك  ونحو  وأمنار،  أمنلة  قالوا:  وكام 

القياس يف زمناء وزنم وأمنلة وأمنار ونحوها أن تدغم 

يجز  مل  ولكن  امليم  قبل  ساكنة  ألنها  امليم؛  يف  النون 

اء  ذلك لئال تلتبس األصول بعضها ببعض، فلو قالوا: زَمَّ

لَة اللتبس  وزُّم اللتبس بباب زممت الناقة، ولو قالوا: أُمَّ

بباب أملت ولو قالوا: أّمار اللتبس بباب أمرت")36(، أي: 

أنه مل يبق ما يُستدلُّ به عىل أصلة الكلمة. 

ب- النون والواو، والنون والياء: 

ميتنع إدغام النون يف الواو، والنون يف الياء   

إذا أدى ذلك إىل اللبس، من ذلك )قنواء، وكنية(، يقول 

من  املتقاربني  إدغام  يف  اللبس  "وألجل  عصفور:  ابن 

وقعت  إذا  الساكنة  النون  العرب  بينت  واحدة  كلمة 

قبل امليم أو الواو أو الياء يف كلمة، نحو: زنم، وأمنلة، 

سائر  مع  بها  تفعل  كام  تخفها  ومل  وكنية،  وقنواء، 

 ،)37(" اإلدغام...  من  يقّربها  اإلدغام  ألن  الفم؛  حروف 

ومن ذلك أيضاً ) قنوان، وصنوان (، إذ مل تدغم النون 

يف الواو مخافة اللبس، فلو حصل هذا اإلدغام لصارتا: 

صيغتي  بني  اللبس  إىل  يؤدي  وهذا  وِصوَّان(،  )ِقوَّان، 

ال(، ومن هنا مل يحصل اإلدغام)38(.  )ِفعالل، وِفعَّ

العزيز  الله  كتاب  اللفظتان يف  وردت  وقد   

قطع  األرض  ))ويف  تعاىل:  قوله  ذلك  من  باإلظهار، 

صنوان  ونخيل  وزرع  أعناب  من  وجنات  متجاورات 

وقوله   ،]4 / ]الرعد  واحد((  مباء  يُسقى  وغري صنوان 

دانية وجنات  قنوان  النخل من طلعها  ))ومن  تعاىل: 

متشابه((  وغري  مشتبهاً  والرمان  والزيتون  أعناب  من 

]األنعام / 99[. 

وقد ذكر ابن جني أن اللفظتني وردتا بلفظ   

واحد تثنية وجمعاً، إذ يقال: )صنو ـــــ صنوان، وقنو 

بينهام،  اختالف  وال  والجمع  التثنية  يف  قنوان(  ــــ 

ويعود السبب يف منع اإلدغام إىل أن السكون عارض، 

أصلياً، ومل يشفع له  فهو سكون الجمع وليس سكوناً 

النون  سكون  يكن  مل  فلام  اإلفراد،  صيغة  يف  وجوده 

أصلياً مل يجز قلبها واواً وإدغامها يف الواو التي وقعت 

بعدها)39(. 

ويضاف إىل ذلك أن اإلدغام يؤدي إىل اللبس   

وما مل يكن  األبنية، أي: بني ما كان مضّعفاً  بني هذه 

كذلك، وهذا يصطدم وما تسعى إليه العربية من بيان 

وإفصاح وإيضاح. 

جـ - النون والالم، والنون والراء: 

ذكر ابن عصفور أنه مل يرد يف كالم العرب   

أن وقعت نون ساكنة قبل الم أو راء، من ذلك: )ِعْنل، 

وِقرْن( يف كلمة واحدة؛ ذلك أن البيان ثقيل لقرب النون 

منهام، واإلدغام يؤدي إىل اللبس بإدغام املثلني)40(، أي 

عند  الراء  أو  الالم  مع  النون  نطق  ثقالً يحصل يف  أن 

اجتامعهام يف كلمة واحدة، وهذا ما أذهب مثل هذه 

الكلامت عن العربية، فضالً عن أن اإلظهار غري ممكن 

اللسان  طرف  من  النون  فمخرج  املوضع)41(؛  هذا  يف 

مع انطباق اللسان بالحنك األعىل متاماً، ويرافق ذلك 

النفس  الخياشيم، وجريان  كله صوت غنة خارج من 
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مع التجويف الفموي واألنفي، كام أن مخرج الراء من 

وهذا  اللسان  جانب  من  الالم  ومخرج  اللسان  طرف 

 .)42(
تقارب بنيِّ

د- الطاء والدال، والتاء والدال: 

والتاء  الدال،  يف  الطاء  إدغام  القدماء  منع   

هذه  بني  الشديد  التقارب  من  الرغم  عىل  الدال  يف 

يقول  وَوتََد(،  )َوطََد،  ذلك:  من  املخارج،  يف  األصوات 

موضعهام  تقارب  إذا  الحرفني  أن  ترى  "أال  سيبويه: 

نحو  يدغموا  مل  اآلخر  وسكن  األول  تحرك  أو  فتحركا 

هذا  عىل  وده  يجيزوا  ومل  فعٌل،  ووتٌد  وتٌد  قولهم: 

فيجعلوه مبنزلة مد")43(. 

اإلدغام  أن  هـ(   368 )ت  السريايف  ويذكر   

عن  فُسِمَع  الفك  وأما  التميميني،  عن  ُسِمَع  )ودَّ(  يف 

خشية  يدغمون  وال  )وتََد(،  يقولون:  إذ  الحجازيني، 

اللبس)44(. 

التميميني  بحسب  ـــــ  الكلمة  مرت  وقد   

ـــــ بثالث خطوات)45(: 

التاء يف )وتد( بعد أن كانت مفتوحة،  األوىل: تسكني 

يف  املتحرك  إدغام  يصح  ال  إذ  )وتْد(،  الكمة  فصارت 

املتحرك. 

بينهام،  املخرج  لقرب  وذلك  داالً،  التاء  قلبت  الثانية: 

يستساغ  لذا  مخرجهام،  يف  متقاربان  صوتان  فهام 

اإلدغام بينهام فصارت الكلمة )وْدَد(. 

الثالثة: إدغام الدال الساكنة يف الدال املتحركة لتصري 

صوتاً واحداً مشدداً فصارت الكلمة )ودَّ(. 

ذلك  الحجازيون؛  إليه  ما ذهب  إىل  وأميل   

أن )ودَّ( يف الصورة األخرية ال يعلم أصلها، أ هي من 

عن  فضالً  )ودد(،  من  أم  التغيري  عليها  وجرى  )وتد( 

)ودد(، ومن  داللة  عن  كثرياً  تختلف  )وتد(  داللة  أن 

هنا فإن تحقق هذا اإلدغام يؤدي إىل اللبس يف األبنية 

واملعاين، وهذا ما تأباه العربية. 

ومن ذلك أيضاً )َعتََد(، إذ ال تدغم التاء يف   

الدال؛ ألن اإلدغام يجعلها تلتبس بغريها، يقول صاحب 

 ، الخلق: عدَّ التام  الشديد  "وال يف عتد، وهو  الكناش: 

بقلب التاء داالً، وإدغام الدال؛ ألنه يلتبس بالعدِّ من 

العدد")46(. 

ب- اإلعالل: 

فيها  تتحقق  التي  املواضع  بعض  هنالك   

امتنعت  أنها  غرَي  اإلعالل،  لظاهرة  املناسبة  الرشوط 

الثالثة،  اإلعالل  أنواع  ذلك  ويشمل  اللبس،  من  خوفاً 

وفيام يأيت بيان ذلك: 

1- اإلعالل بالقلب: 

أ- منع قلب الواو ياًء: 

التي  املواضع  بعض  يف  ياء  الواو  تقلب   

الواو  أن  غري  والصوتية،  الرصفية  الكتب  بها  حفلت 

ميتنع قلبها ياًء فيام يأيت: 

ِفعلّو،  بني  اللبس  خشية  ياًء  الواو  تقلب  ال  ــــــــ 

وفعلية؛ فعىل الرغم من توافر املناخ الصويت املناسب 

ذلك  من  كرسة،  إثر  وقعت  إذ  ياًء،  الواو  لقلب 

)ِحْنذوة(، يقول ابن جني: "فإمنا صّحت فيها الواو وإن 

كانت آخراً، من قبل أنهم لو قلبوها، فقالوا: ِحنِذيَة، 

ومل يعلم أأصلها )ِفعلَوة( أم )ِفعليَة(، ولجرت مجرى 

حذرية وهربية، وعفرية ")47(، ومل يشفع التتابع الصويت 

الثقيل ) ــــــــــِ و ــــــــــَ ( لقلب الواو ياًء؛ فبقيت 

عىل صحتها، ومن ذلك )أقروة( وهي ميلغة الكلب)48(، 

إذ صّحت الواو ومل تقلب ياًء عىل الرغم من تطرفها 

إثر كرسة، وهذا املنع خشية اللبس، فلو قيل: )أقرية( 

لتغريت داللتها من اإلناء الذي يوضع فيه طعام الكلب 

أو  الروض  يف  املاء  مجرى  وهو   ،) )القريِّ جمع  إىل 

الحوض)49(. 

)فيعل(  بني  اللبس  خشية  ياًء  الواو  تقلب  ال  ــــــــ 

ل(، من ذلك )ضيون(، يقول الثامنيني )ت 442  و)فَعَّ

عليه،  يقاس  ال  الفصل يشء  هذا  من  شّذ  "وقد  هـ(: 

يقولوا:  أن  القياس  وكان  القط،  اسم  يف  ضيون  قالوا: 

( إالّ أنهم مل يقلبوا ومل يدغموا، وأخرجوه مصّححاً  )ضنيِّ

منه،  فروا  الذي  األصل  التنبيه عىل  أحدهام:  ألمرين، 

لئال  ويدغموا  يقلبوا  أن  فخشوا  )فيعل(  أنه  واآلخر: 

ل( ")50(.  يلتبس بـ )فَعَّ

االسم  بني  للبس  منعاً  ياًء  الواو  تقلب  ال  ــــــــ 

والصفة، من ذلك )القصوى(، والقياس أن تقلب الواو 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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من  فعىل  "وأّما  سيبويه:  يقول  )القصيا(،  فيقال:  ياًء 

بنات الواو فإذا كانت اسامً فإن الياء مبدلة مكان الواو 

كام أبدلت الواو مكان الياء يف فعىل، نحو: )رشوى(، 

ومثالها: )الدنيا، والعليا، القصيا(، وقد قالوا: )القصوى( 

باأللف  صفة  تكون  قد  ألنها  األصل  عىل  فأجروها 

والالم")51(، أي: أنهم إذا أرادوا االسمية قالوا: )القصيا(، 

وإذا أرادوا الوصفية قالوا: )القصوى( مبنع اإلعالل)52(. 

)فوعل(  بني  اللبس  خشية  ياًء  الواو  تقلب  ال  ـــــــ 

سيبويه:  يقول  وبويع(،  )سوير،  ذلك:  من  ل(،  )فُعَّ بـ 

أن  من  منعهم  ما  وبويع  سوير  عن  الخليل  "وسألت 

الواو ليست بالزمة  ياًء؟ فقال: ألن هذه  الواو  يقلبوا 

أال  فوعل،  قلت  حني  للضمة  صارت  وإمنا  بأصل،  وال 

الواو،  فيهام  تكون  فال  ويساير،  سري  تقول:  أنك  ترى 

وكذلك تفوعل، نحو: تبويع؛ ألن الواو ليست بالزمة، 

املنع عائد إىل أن  وإمنا األصل األلف")53(، أي أن هذا 

لغرض،  بها  جيء  إذ  الكلمة؛  يف  بأصل  ليست  الواو 

وألنها زائدة فهي ال تبّدل وال تدغم)54(. 

ياًء،  تقلب  مل  الواو  هذا  أن  الريض  ويرى   

الياء مع وجود علته يف )سوير، وبويع،  ومل تدغم يف 

وتبويع( مجهوالت: )ساير، وبايع، وتساير، وتبايع( لئال 

ل، فإذا  ل وتُُفعُّ ل، وهو فُعَّ ل، وتفعَّ يلتبس مبجهول: فَعَّ

، وساير)55(، وتعليل  َ مل يعلم أنه مجهول: سريَّ قيل: ُسريِّ

واإلدغام  القلب  إن هذا  إذ  ذلك،  دقة يف  أكرث  الريض 

اختالط  عن  فضالً  الرصفية  البنى  التباس  إىل  سيؤدي 

املعاين. 

ب- منع قلب الياء واواً: 

)فُعىل(  لـ  الماً  وقعت  إذا  واواً  الياء  تقلب   

ذلك  من  والصفة،  االسم  بني  اللبس  خشية  اسامً، 

فإن  وتقيا(،  )فتيا،  فيهام:  واألصل  وتقوى(،  )فتوى، 

واو  إىل  فيها  الياء  قلب  امتنع  صفة  )فعىل(  كانت 

خشية اللبس بني االسم والصفة، يقول سيبويه: "وإذا 

صديا،  نحو:  وذلك  األصل،  عىل  تركوها  صفًة  كانت 

لقلت روى؛ ألنك  وخزيا، ورياً، ولو كانت )ريا( اسامً 

هي  التي  الواو  وتثبت  الالم  موضع  واواً  تبدل  كنت 

عني")56(.

ويعلل ابن عصفور وقوع اإلعالل يف االسم   

دون الصفة بأن "االسم أخف من الصفة؛ ألن الصفة 

عىل  عزموا  فلام  الياء،  من  أثقل  والواو  الفعل  تشبه 

فكان  لخفته  االسم  يف  ذلك  جعلوا  واواً  الياء  إبدال 

كانت  وملّا  للثقل")57(،  أحمل  ذلك  أجل  من  عندهم 

الصفة أثقل من االسم لشبهها بالفعل؛ فالتخفيف بها 

أوىل)58(. 

جـ - منع قلب الواو والياء ألفاً: 

ميتنع قلب الواو والياء ألفاً عىل الرغم من   

بعض  يف  ذلك  ويكون  قبلهام،  ما  وانفتاح  تحركهام 

املصادر، وبعض األفعال خشية اللبس، وفيام يأيت بيان 

ذلك: 

1- املصادر، ويدخل ضمن ذلك: 

ــــــ ما كان عىل وزن )فعالن( من املعتل الالم خشية 

)النفيان،  ذلك  من  الصحيح،  من  )فعال(  بـ  اللبس 

والغثيان(؛ فلو قلبت الواو أو الياء ألّدى ذلك إىل اجتامع 

ساكنني؛ فيقال: )النفاان، والغثاان(، فيضطر الناطق إىل 

حذف أحدهام، يقول سيبويه: " وأّما النفيان والغثيان 

فإمنا دعاهم إىل التحريك أن ما بعدها ساكناً فحركوا 

كام حركوا رميا، وغزوا، وكرهوا الحذف مخافة االلتباس 

فيصري كأنه )فعال( من غري بنات الياء والواو، ومثل: 

وعىل   ،)59(" والكروان(  )النزوان،  والنفيان(:  )الغثيان، 

هذا الرأي املربد)60(. 

ـــــ ما كان عىل وزن )فعالن( من املعتّل العني بالواو 

ذلك:  من  الصحيح،  من  )فاعال(  بـ  اللبس  خشية 

جوالناً  "فإن  هـ(:   672( مالك  ابن  يقول  )جوالن(، 

وخاتام")61(؛  كساباط  بفاعال  اللتبس  أُِعلَّ  لو  ونحوه 

ما  وانفتاح  )جوالن(  يف  الواو  تحرك  من  الرغم  فعىل 

فعالن  بني  اللبس  خشية  ألفاً  تقلب  مل  أنها  إالّ  قبلها 

وفاعال)62(. 

 ) ـــــ ما كان عىل زنة )فعال، وفعيل، وفعول، وفعللَّ

ذلك:  من  األجوف،  الثاليث  )فََعل(  بـ  اللبس  خشية 

مالك:  ابن  يقول  وخورنق(،  وغيور،  وطويل،  )بيان، 

"عىل أن رشط هذا اإلعالل تحرّك ما بعد الياء أو الواو 

امتنع هذا  أحدهام وهو غري الزم  بعد  ما  فلو سكن 
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اإلعالل مطلقاً، نحو: بيان، وطويل، وخورنق")63(، وقد 

إذ  الساكنني،  بالتقاء  املنع  هذا  علة  الخرضي  أوضح 

الساكن  ذلك  كان  سواء  الساكنان  يلتقي  "لئال  يقول: 

ألفاً كبيان، أو غريها كطويل، وغيور، وخورنق")64(. 

القلب  هذا  تحقق  افرتاض  عىل  ويرتتّب   

ألفاً  ياؤها  قلبت  لو  )بيان(  فـ  بأخرى،  التباس صيغة 

األلفني  إحدى  حذف  يجب  وهنا  )باان(،  لصارت: 

وكذلك  األجوف،  املايض  بالفعل  املصدر  فيلتبس 

)طويل، وغيور(، إذ يقتيض قلب الواو أو الياء ألفاً إىل 

التباس بني  اجتامع ساكنني فيحذف أحدهام فيحصل 

املصدر )طويل، وغيور( والفعل املايض األجوف )طال، 

وغار(. 

2- األفعال: ويدخل ضمن ذلك: 

ــــــ ما كان ثالثياً عىل زنة )فََعَل( معتّل اآلخر مسنداً 

إىل ألف االثنني خشية اللبس بالفعل املسند إىل ضمري 

الغائب املفرد، من ذلك )غزوا، ورميا(، إذ تحركت الواو 

والياء وانفتح ما قبلها، ومل تقلبا؛ إذ لو قلبا لقيل: )غزاا، 

وحينئٍذ  أحدهام،  فيحذف  ساكنان  فيجتمع  ورماا(، 

سيلتبس الفعل املسند إىل ألف االثنني بالفعل املسند 

إىل ضمري الغائب املفرد)65(.   

)عور،  ذلك  من  )فَِعَل(،  زنة  عىل  ثالثياً  كان  ما  ــــــ 

تقلب  مل  الواو وردت مصححة  فهذه  وروع، وحول(، 

ألفاً عىل الرغم من تحركها وانفتاح ما قبلها، والسبب 

أخرى،  أوزان  من  منقولة  أنها  املتقدمني  بعض  عند 

يقول  ألصلها،  مراعاة  تغيري  دون  حالها  عىل  فرتكت 

سيبويه: "وأّما قولهم: عور يعور، وحول يحول، وصيد 

ما  معنى  يف  ألنه  األصل  عىل  بهن  جاءوا  فإمنا  يصيد 

اعوررت،  نحو:  األصل  عىل  يخرج  أن  من  له  بد  ال 

واحوللت، وابيضضت، واسوددت، فلاّم كن يف معنى ما 

ال بد له من أن يخرج عىل األصل لكون ما قبله تحركن، 

فلو مل تكن يف هذا املعنى اعتلت، ولكنها بنيت عىل 

األصل")66(. 

اللبس؛ فثمة  أمن  املنع عن  ينفّك هذا  وال   

فرق يف املعنى يف حال قلب الواو ألفاً أو إبقائها، أي: 

األفعال: عار، وحال، وصاد،  لهذه  القياسية  الصور  أن 

تختلف عن داللة: عور، وحول، وصيد، فـ )عار اليشء( 

مبعنى أخذه، وأذهب به وأتلفه، و )حال( مبعنى أىت 

الحول، و )صاد( مبعنى اصطاد، و )راع( مبعنى  عليه 

زاد ومنا، و )حار( مبعنى رجع وترّدد، يف حني أن الفعلني 

)عور، وحول( عيبان يف العني)67(. 

وتعّددت آراء املحدثني إزاء هذا التصحيح؛   

قد  القدماء  أن  يرى  شاهني  الصبور  عبد  فالدكتور 

وفرسَّ  فيها،  وتكلفوا  املسألة  هذه  تصّور  يف  أخفقوا 

هذا األمر عىل أن اللغة متيل إىل جعل الحركة الثالثية 

ثنائية، والثنائية أحادية)68(. 

أن هذا  التواب  الدكتور رمضان عبد  ويرى   

إىل  يشري  الذي  اللغوي  الركام  إىل ظاهرة  يُعزى  األمر 

مرحلة سابقة مرت بها هذه األفعال؛ إذ بقي من هذه 

)اعور(،  مبعنى  )عور(  ذلك  من  أفعال،  عدة  املرحلة 

و)حور( مبعنى )احور()69(. 

ويرى الدكتور حسني الرفايعة أن هذا املنع   

عائد إىل خوف اللبس بني دالالت األفعال إذا مل تتوافر 

القرائن؛ فتطبيق القاعدة الرصفية يؤدي إىل الوقوع يف 

اللبس؛ لذا صّححت هذه األفعال)70(. 

ـــــــ ما كان رباعياً عىل زنة )أفَْعَل(، من ذلك )أحوَج، 

وأغيل(، يقول ابن جني: "وقالوا: أحوجُت زيداً إىل كذا 

الشاذة  وكذا، وأغيلت املرأة وغري ذلك، فهذه األشياء 

ما  لوال  وأنه   ، ُغريِّ ما  أصول  كالتنبيه عىل  إمنا خرجت 

أن يجيء عىل  لكان سبيله  العارضة  العلل  لحقه من 

غري هذه الهيأة املستعملة ")71(.  

املسألة  هذه  إزاء  املحدثني  أقوال  ترس  ومل   

من  الخوف  أن  رأى  َمْن  فمنهم  واحد؛  منوال  عىل 

مبعنى  مثالً  )أعول(  فـ  التصحيح؛  هذا  وراء  اللبس 

)رصخ(، و)أعال( مبعنى كرثت عياله، أي أن لكل منهام 

فكرة  نفى  َمْن  ومنهم  األخرى)72(،  عن  تختلف  داللة 

أمن اللبس، ودليله عىل ذلك أمران)73(: 

فيها،  تعاقبا  قد  واإلعالل  التصحيح  إن  أحدهام: 

فاملعجامت اللغوية تفيدنا أن )أفعَل( إن صّحح عىل 

خالف القياس أو أُِعلَّ عىل القياس فإن الداللة فيه ال 

تتغري. 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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واآلخر: إن التصحيح يف هذه األفعال ومصادرها راجع 

حرمانها  عن  بعيداً  املفردة  صيغة  عىل  املحافظة  إىل 

من صيغة تحمل مقولة رصفية معينة؛ فوزن )أفعل( 

َر هذا الوزن  لألفعال السابقة إذا جرى فيه القياس فُقدِّ

وأصبحت األفعال عىل وزن )أفال(. 

ذلك  من  )افتعل(،  زنة  عىل  خامسياً  كان  ما  ـــــــ 

الرغم من  إذ وردت مصّححة عىل  )اجتور، واعتون(؛ 

معنى  عىل  محمولة  ألنها  قبلها؛  ما  وانفتاح  تحركها 

معنى  بينهام  ألن  )تفاعل(؛  وهو  إعالل  فيه  ليس  ما 

اجتوروا،  قولهم:  "وأّما  سيبويه:  يقول  املشاركة، 

إمنا  أنها  الخليل  فزعم  واعتوروا،  وازدوجوا،  واعتونوا، 

تثبت ألن هذه األحرف يف معنى تفاعلوا، أال ترى أنك 

هذا  يف  فاملعنى  وتزاوجوا؛  وتجاوروا،  تعاونوا،  تقول: 

وتفاعلوا سواء، فلام كان معناها معنى ما تلزمه الواو 

عىل األصل أثبتوا الواو، كام قالوا: عور، إذ كان يف معنى 

فعٍل يصّح عىل األصل، وكذلك: احتوشوا واهتوشوا")74(. 

وقد يكون أمن اللبس وراء هذا املنع بني ما   

فيه معنى املشاركة من هذه األفعال؛ فجاء مصّححاً، 

مثالً مبعنى  )اعتونوا(  فـ   ، فأُِعلَّ املشاركة  يفيد  ال  وما 

)املجيء  تعني  و)اعتانوا(   املساعدة،  من  )تعاونوا( 

بالخرب()75(. 

ذلك  من  )استفعل(،  زنة  عىل  سداسياً  كان  ما  ـــــ 

هذه  وردت  إذ  واستحوذ(،  واستصوب،  )استنوق، 

كذلك  "وليس  جني:  ابن  يقول  مصّححة،  األفعال 

استنوق الجمل واستتيست الشاة؛ ألن هذا ليس منه 

فكان  تاَس...  وال  نَاَق  تقول:  ال  تراك  أال  معتّل  ِفْعل 

استقام  باب  يف  منه  أمثل  الصّحة  عىل  خروجهام 

واستعاذ وكذلك استَْفيل، ومع هذا أيضاً فإن استنوق 

باستفعل  تأيت  أن  تكلّفت  لو  تراك  أال  شاّذ  واستتيس 

من الطَود ملا قلت: استطَْود وال من الُحوت استْحَوت، 

تقول:  أن  القياس  ولكان  استَْخوط،  الُخوط:  من  وال 

استطاد، واستحات، واستخاط  ")76(. 

بتفسريات  املحدثني  عند  ذلك   َ فرُسِّ وقد   

عدة؛ فمنهم َمْن عزا ذلك إىل ظاهرة الركام اللغوي أو 

البقايا اللغوية من النظام القديم التي بدت يف صورة 

َمْن  ومنهم  الجديد)77(،  اللغوي  النظام  داخل  الشواذ 

اللبس ال يكمن يف  اللبس، غرَي أن هذا  عزاه إىل أمن 

املعنى؛ ذلك أن الداللة قبل التصحيح وبعده واحدة، 

وإمنا يكمن بني الفعل املأخوذ من االسم الجامد وغريه، 

و)استصوب(  الناقة،  من  مأخوذ  مثالً  )استنوق(  فـ 

مل  ولو  األفعال  هذه  فصّححت  اإلصابة،  من  مأخوذ 

تؤخذ من هذه األسامء الجامدة ألُِعلَّت)78(. 

3- مواضع أخر، ويدخل ضمن ذلك: 

ـــــ تثنية االسم املقصور: ميتنع قلب الواو والياء ألفاً 

تحركها  من  الرغم  عىل  املقصور  االسم  تثنية  حال  يف 

وانفتاح ما قبلها خشية اللبس، من ذلك )رحا، وعصا(، 

يقول  وعصوان(،  )رحيان،  التثنية:  حال  فيهام  يقال 

لو  ألنك  صححت؛  وعصوان  رحيان   " عصفور:  ابن 

أعللت لحذفت اللتقاء الساكنني، فكان يلتبس بتثنية 

املقصور بتثنية املنقوص فيصري: رحان، وعصان، كيدين 

ودمني")79(، أي: أن إعاللهام يقتيض قلبهام ألفاً فيجتمع 

ساكنان فيحذف أحدهام. 

التكسري: هنالك جموع وردت مصححة  ــــــ جموع 

بالواو والياء، ومل تقلب الواو والياء فيهام عىل الرغم 

)الحوكة،  ذلك:  من  قبلهام،  ما  وانفتاح  تحركهام  من 

العلة  "إن حريف  ابن جني:  يقول  والجورة(،  والخونة، 

الواو والياء قد صحا يف بعض املواضع للحركة بعدهام 

نحو:  بعدهام،  ساكناً  اللني  لوقوع حرف  يصحان  كام 

الياء والواو هنا يف الصحة  الحوكة، والخونة... فجرت 

لوقوع الحركة بعدهام مجراهام فيها لوقوع حرف اللني 

ساكناً بعدهام، نحو: القواد، والحواكة، والخوانة")80(. 

تاء  آخره  فيام  التصحيح  الريض  ويعلل   

ووجه  شاذان،  وخونة  "حوكة،  إن  إذ  بها،  باالعتداد 

االعتداد بالتاء مع أن الواو ليست يف الطرف")81(. 

أمن  إىل  راجع  املوضع  هذا  يف  املنع  ولعل   

اللبس؛ ذلك أن )حاكة( مثالً لفظ أطلق عىل واٍد ببالد 

عذرة، وهي معروفة عند العرب)82(، و )حوكة( جمع 

تكسري لـ )حائك( فهذا القلب يحدث لبساً بني الجمع 

حال  يف  املؤنثة  األعالم  من  االسم  بهذا  ى  يُسمَّ وما 

انعدام القرائن)83(. 
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وردت  العربية  يف  ألفاظ  هنالك  املكان:  اسم  ـــــــ 

مصححة مل تقلب الواو والياء فيها، من ذلك: )مقودة، 

يف  قوم  قال  "وقد  سيبويه:  يقول  ومثوبة(،  ومبولة، 

مفعلة فجاءوا بها عىل األصل، وذلك قول بعضهم: إن 

الفكاهة ملقودة إىل األذى، وهذا ليس مبطرد")84(. 

ويرى املربد أن التصحيح عائد إىل أمن اللبس؛   

فإن "فإن صغت اسامً ال تريد به مكانا من الفعل، وال 

زماناً للفعل، وال مصدرا قلت يف َمْفَعل من القول: هذا 

البيع: مبيع؛ كام قالوا يف األسامء: مزيد،  مقول، ومن 

وقالوا: إن الفكاهة مقودٌة إىل األذى، وعىل هذا قالوا: 

مريم، ولو كان مصدراً لقلت: مراما")85(. 

ويرى ابن جني أن ذلك رضب من التوسع   

الخارج عن الرضورة، إذ الصواب أن يقال يف: مقودة، 

ومبالة،  مقادة،  ومنومة:  ومبولة،  ومثوبة،  ومبولة، 

ومثابة، ومبالة، ومنامة)86(. 

بتفسريين،  املحدثني  عند  َت  فرُسِّ وقد   

ملرحلة  اللغوي  الرتاكم  باب  من  ذلك  أن  أحدهام: 

قانون  إىل  يعود  املنع  هذا  أن  واآلخر:  سابقة)87(، 

املخالفة الصوتية لتحقيق أمن اللبس بني اسم املكان 

ولو  السبب،  تعني  بالتصحيح  )املقودة(  فـ  وغريه، 

أرادوا اسم املكان لقالوا: )مقادة(، وكذا )املنومة( التي 

النوم، و)املنامة( اسم للمكان، فاملخالفة  تعني سبب 

بني األصوات لتحقيق أمن اللبس بني الدالالت)88(. 

2- اإلعالل بالنقل: 

بالنقل  اإلعالل  فيها  يحصل  مواضع  هنالك   

هذا  أن  غري  والصوتية،  الرصفية  الكتب  يف  وردت 

للبس،  منعاً  املواضع  بعض  يف  تحققه  ميتنع  اإلعالل 

وفام يأيت بيان ذلك: 

ـــــ )أفعل( التي للتعجب إذا كانت عينه واواً أو ياًء 

من  )أفعل(،  املزيد  املايض  وبني  بينه  اللبس  خشية 

"ما أقوله  أقوله، وأقول به(، يقول سيبويه:  ذلك: )ما 

الناس،  وأفعل  منك  أفعل  معنى  معناه  ألن  وأبيعه؛ 

وبائع،  قائل  لزمه  أن  يجاوز  مل  من  تفضله عىل  ألنك 

كام فضلت األول عىل غريه وعىل الناس، وهو بعد نحو 

أن  فأرادوا  قوته،  يقوى  وال  ترصفه  يترصف  ال  االسم 

يفرقوا بني هذا وبني الفعل املترصف نحو أقال وأقام، 

وذلك  أفعله،  ما  معنى  معناه  ألن  به،  أفعل  وكذلك 

قولك: أقول به وأبيع به")89(، أي: أن اإلعالل بالنقل مل 

يقع خشية اللبس بني )أفعل( التي للتعجب، واملايض 

املزيد الذي عىل وزن )أفعل(. 

ـــــ )أفعل( التي للتفضيل إذا كانت عينه واواً أو ياًء 

خشية اللبس باملايض املزيد الذي عىل وزن )أفعل(، من 

ذلك: )أطيب، وأجود(، يقول ابن عصفور يف )أطول(: 

"أعللت فقلت: أطال اللتبس بلفظ الفعل")90(، أي: أن 

الواو  قلب  إىل  يؤدي  ذلك  ألن  امتنع  بالنقل  اإلعالل 

بالفعل  التفضيل  اسم  فيلتبس  )أطال(  فتصري  والياء، 

املايض املزيد. 

ـــــ )َمْفَعل( اسامً للعلم خشية اللبس بينه وبني اسم 

الصوت  حركة  نقل  ميتنع  املوضع  هذا  ففي  املكان، 

املعتل اىل الصحيح الساكن قبله إذا كان اسم علم، من 

ألصبحت  ألفاً  الياء  قلبت  فلو  ومريم(؛  )مدين،  ذلك 

)مدان، ومرام(؛ فيحصل اللبس بني اسم العلم )مدين، 

ومريم(، وبني اسم املكان )مدان، ومرام(؛ فـ )مدان( 

من )دان ـــــ يدين( وهو اسم واد يف بالد قضاعة)91(، 

و)مرام( جمع )مرمى(، وهو اسم للمكان الذي تطلق 

إليه السهام من الفعل )رمى ــــــ يرمي()92(. 

الفعل  وبني  بينه  اللبس  خشية  جمعاً  )أفُْعل(  ـــــــ 

)أعني،  ذلك:  من  )أُِفْعُل(،  وزن  عىل  الذي  املضارع 

جمع  )أعني(  نحو:  يعل  وال   " دنقوز:  يقول  وأدور(، 

عني، و )أدور( جمع دار، فيلتبس كل واحد من ذلك 

بنقل  )أعني(  أُِعلَّ  إذا  مثالً  األفعال،  من  بواحد  النحو 

التبس  أعني،  وقيل:  للياء،  صيانة  العني  وكرس  الحركة 

مبتكلم مضارعان )يعني( مبعنى إصابة العني، وكذا لو 

أُِعلَّ )أدور( بنقل الحركة... ")93(. 

كانت عينه  إذا  )افعال(  ومصدره  ( ماضياً  )افَْعلَّ ـــــ 

واواً أو ياًء خشية اللبس بينه وبني )فاعل(، من ذلك: 

(، إذ ميتنع نقل حركة الواو أو الياء إىل  ، واعورَّ )ابيضَّ

الصحيح الساكن قبلهام، يقول األزهري: " وميتنع النقل 

الضاد  بتشديد  واسودَّ   ، ابيضَّ نحو:  مضعفاً  كان  إن 

( لو  والدال، فال يُعلُّ لئال يلتبس مثال مبثال؛ الن )ابيضَّ

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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نقلت حركة عينه إىل الباء قبلها النقلبت ألفاً فيصري: 

لعدم  وصل  همزة  لكونها  الهمزة  تحذف  ثم   ، اباضَّ

(، فيظن  الحاجة إليها لتحرك ما بعدها، فيصري: )باضَّ

البرشة،  نعومة  وهي  البضاضة،  من  فاعل  اسم  أنه 

وكذلك يلتبس )اسودَّ( بـ )سادَّ( من السد)94(". 

ويلحق به أيضاً مصدره )افعال(، من ذلك   

، واسوادَّ(، إذ امتنع اإلعالل بالنقل فيهام؛ ألنه لو  )اعوارَّ

تحقق فذلك يقتيض قلب الواو ألفاً فيجتمع ساكنان، 

ويحذف أحدهام، كام أن همزة الوصل تحذف النتفاء 

صيغتي  بني  أي  وسادَّ(،   ، )عارَّ فيقال:  إليها،  الحاجة 

(، و ) فاعل ()95(.  )افعالَّ

ـــــ صيغة )مفعال، وتفعال( خشية اللبس بينهام وبني 

)فََعال(، من ذلك )مقوال، ومخياط، وتقوال، وتسيار(، 

ومقوال  للبس،  وتسيار  تقوال  "وصح  الريض:  يقول 

أو  منهام،  للبس، ومقول ومخيط محذوفان  ومخياط 

ومقوم،  ويبيع،  يقوم،  نحو:  وأعل  مبعناهام،  ألنهام 

ومبيع، بغري ذلك للبس")96(، إذ ميتنع نقل حركة الواو 

والياء إىل الصحيح الساكن قبلهام؛ ألنهام لو أُعالَّ لقيل: 

)مقال، ومخاط(، فيلتبس )مفعال( بـ )فعال(، و)تقال، 

لو  إذ  والحذف؛  بالنقل  اإلعالل  فيهام  ميتنع  وتسار( 

)تفعال(  فيلتبس  وتسار(؛  )تقال،  فيهام:  لقيل  تحقق 

بـ ) فعال ()97(. 

ـــــــ صيغة )مفعول( ملا كان يائياً، من ذلك )مبيوع، 

قلب  بعد  ومكيل(  )مبيع،  فيهام:  يقال  إذ  ومكيول( 

مبوع،   ( فيهام  يقال  وال  الياء،  لتسلم  كرسة  الضمة 

باليايئ)98(،  الواو  التباس  إىل  يؤدي  ذلك  ألن  ومكول(؛ 

بالنقل يحصل ملا كان واوياً،  فمن املعلوم أن اإلعالل 

من ذلك )َمْقُوول، وَمْصُووغ(، إذ يقال فيهام: )مقول، 

ومصوغ( بخالف اليايئ. 

3- اإلعالل بالحذف: 

فيها  تحذف  التي  املواضع  بعض  هنالك   

أصوات العلة حني تتهيأ الرشوط املناسبة لذلك، غري أن 

اإلعالل بالحذف ميتنع وقوعه يف بعض املواضع منعاً 

للبس، ومن ذلك: 

ـــــــ ما كان عىل زنة )فَُعْول( خشية اللبس بـ )فَْعل(، 

من ذلك )ُسُوْور، وُغُوْور(؛ إذ ميتنع حذف الواو فيهام؛ 

الساكنتني،  الواوين  إحدى  وحذفت  أُِعالَّ  لو  ألنهام 

لقيل: )ُسْور، وُغْور(، فيلتبس )فُعول( بـ )فُْعل(، وكذا 

خشية  والحذف  والقلب  اإلعالل  ميتنع  إذ  )قوول(، 

اللبس)99(. 

ــــــ ما كان عىل زنة )ِفعلة( اسم هيأة خشية اللبس 

مبا ليس لبيان الهيأة، من ذلك )الوعدة، والوقعة(؛ إذ 

ميتنع حذف الواو فيام كانت فاؤه واواً، مصدراً لبيان 

يكون  ال  "أن  الواو:  حذف  يف  األزهري  يقول  الهيأة، 

بهام  املقصود  والوقعة،  الوعدة،  نحو:  الهيأة،  لبيان 

هذا  أن  أي  لاللتباس")100(،  واوهام  تحذف  فال  الهيأة 

املنع لدفع اللبس الحاصل فيام لو أُِعلَّت هذه املصادر 

فإنها تشتبه مبا ليس لبيان الهيأة منها، فلو وقع هذا 

الحذف ألدى ذلك إىل تعمية وإيهام وضياع لداللة ما 

كان لبيان الهيأة)101(، ومن ذلك )وجهة(؛ فلم تحذف 

واوها لئال تلتبس بـ )الجهة()102(. 

ـــــــ ما كان عىل زنة )فََعل( مثاالً خشية اللبس بني 

ــــ  )وجل  ذلك  من  املتعدي،  والفعل  الالزم  الفعل 

يوجل(؛ إذ ميتنع حذف الواو والياء، يقول أبو الربكات 

األنباري )ت 577 هـ (: "كال القسمني يقعان فيام فاؤه 

وقوع  واتفقا يف  والتعدي،  اللزوم  يف  تغايرا  فلام  واو، 

فائهام واواً وجب أن يفرق بينهام يف الحكم فبقوا الواو 

ــــ يوجل(...، وحذفوا  الالزم، نحو: )وجل  يف مضارع 

ــــ  ــــ يعد(، )ووزن  املتعدي، نحو: )وعد  الواو من 

صار  التعدي  ألن  بالحذف  أوىل  املتعدي  وكان  يزن(، 

تحذف يف  الواو  أن  أي   ،)103(" الواو  من حذف  عوضاً 

املتعدي بخالف الالزم، وعلة االمتناع يف الحذف أمن 

اللبس بني الالزم واملتعدي ملا كان مثاالً. 

املبحث الثاين: 

الرصفية  الظواهر  القياس من  ما خرج عن   

والصوتية منعاً للبس: 

مرَّ بنا يف املبحث السابق أن بعض الظواهر   

للبس، وهناك  منعاً  تحققها  امتنع  والرصفية  الصوتية 

الظواهر عىل  فيها هذه  كلامت عربية كثرية حصلت 

للبس، من ذلك ما يحصل يف حاالت  غري قياس منعاً 
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اإلعالل بقلب الواو أو الياء عىل غري قياس تجنباً للبس، 

وفيام يأيت بيان ذلك: 

1- قلب الياء واواً: 

تقلب الياء واواً عىل غري قياس منعاً اللبس   

يف موضعني، هام: 

بني  اللبس  قياس خشية  غري  عىل  واواً  الياء  تقلب  أ- 

)فَُعل( بـ )فَِعل(، والقياس إبقاء الياء، من ذلك )قَُضَو(، 

(، يقول ابن عصفور: "وأما املضمومة  واألصل فيه: )قيَُضَ

َو، وال توجد يف  رَسُ الواو، نحو:  العني فال توجد إال يف 

؛  الياء إال يف التعجب، نحو: لَقُضَو الرجل، أصله: لَقيُضَ

وقبلها  الياء  ألن  قبلها،  ما  النضامم  واواً  الياء  فقليت 

الضمة مبنزلة الياء والواو، فكام أن اجتامع الياء والواو 

والياء  السيام  ضمة  قبلها  كان  إذا  الياء  فكذلك  ثقيل 

بد من قلب  فلم يكن  الطرف،  التغيري وهو  يف محل 

الياء حرفاً من جنس الضمة، وهو الواو أو قلب الضمة 

كرسة لتصح الياء فلم ميكن قلب الضمة كرسة كراهية 

أن يلتبس )فَُعل( بـ )فَِعَل( فقلبت الياء واواً")104(. 

ويرى ابن الرساج )ت 316 هـ( أن الناطق   

أمام خيارين)105(: 

أحدهام: إما أن يقلب الضمة كرسة، وهذا يؤدي إىل 

مبا  مضمومة  عينه  ما  فيلتبس  الفعل  صيغة  اختالل 

عينه مكسورة. 

اللفظ  يستقيم  يك  واواً  الياء  بقلب  يقوم  أن  واآلخر: 

صوتياً، وهذا ما جرى يف الفعل. 

و  )فَُعول(  بني  اللبس  خشية  واواً  الياء  تقلب  ب- 

ا، وهو  "وقالوا: رشبت َمُشوَّ )فَعيل(، يقول ابن جني: 

وكأنهم  عنه،  مُيىش  الذي  الدواء  ألنه  مشيت،  من 

 ، (، ومل يقولوا: )نَُهيُّ (، و)َمُشوُّ أبدلوا الياء واواً يف )نَُهوُّ

يلتبس  أن  )فَُعول( فكرهوا  بتاء  أرادوا  (، ألنهم  وميشُّ

بـ )فعيل(")106(. 

2- قلب الواو ياء: 

غري  عىل  العرب  كالم  يف  ياء  الواو  قلبت   

قياس يف املواضع اآلتية: 

أ- ما كان جمعاً عىل زنة )فعلة( خشية اللبس بجمع 

إذ  آخر، من ذلك )ثرية( جمع ثور، والقياس: )ثورة(، 

َ هذا القلب بأنه "محذوف من  قلبت الواو ياء، وفرُسِّ

ثيارة فرتكوا اإلعالل يف العني أمارة ملا نووه من األلف 

دليالً  واعتونوا،  اجتوروا،  نحو:  تصحيح  جعلوا  كام 

تجاوروا،  وهو  صحته  من  البد  ما  معنى  يف  أنه  عىل 

وتعاونوا")107(. 

وال يبعد الخروج عن القياس يف هذا املوضع   

أن  ذلك  املرتادفة؛  األسامء  جمع  بني  اللبس  أمن  عن 

املتكلم عارف بلغته، فيقلب الواو ياء، فيقول: )ثرية( 

ليفرق بني جمعني، أحدهام الثور الذي هو الذكر من 

البقر، وبني الثور الذي هو القطعة من األقط من اللنب 

الجامد)108(. 

ب- ما كان جمعاً عىل زنة )أفعال( خشية اللبس بجمع 

آخر، من ذلك )عيد(، إذ جمع عىل  )أعياد( شذوذاً، 

والقياس فيه: ) أعواد (، ألنه من )عاد ــــ يعود(، فلم 

ترجع إليه الواو يف الجمع ألمن اللبس، ألنهم لو قالوا: 

)أعواد( اللتبس جمع )عيد( بجمع )عود()109(، فُعِدَل 

عن القياس لهذا الغرض. 

3- قلب الواو ألفاً: 

قلبت الواو ألفاً عىل غري قياس يف )موهان،   

ودوران(، إذ قيل فيهام: )ماهان، وداران( بقلب الواو 

ودار(،  )ماء،  تثنية  ودوران(،  )موهان،  والقياس  ألفاً، 

وقياسهام:  وداران،  ماهان،  "وشذ  الخرضي:  يقول 

موهان، ودوران، ألن أصلهام تثنية ماء ودار")110(. 

الخروج  يف  سبباً  اللبس  أمن  يكون  وقد   

لبس   " لحصل  ألفاً  الواو  تقلب  لو مل  إذ  القياس،  عن 

)ماء(،  تثنية  )موهان(  مع  رجل،  اسم  )ماهان(  بني 

ألن أصله )موه(، والتثنية ترجع الحروف إىل أصولها، 

اإلعالل  ولوال  واضح،  فيها  فاللبس  )داران(  وكذلك 

هو  الذي  )دوران(  باملصدر  )داران(  املثنى  اللتبس 

مصدر ) دار ــــ يدور (")111(. 

4- التصغري: 

التصغري تغيري يطرأ عىل بنية االسم من أجل   

غرض من أغراض املعنى)112(، وله قواعد خاصة، غرَي أن 

رَت خارجة عن القياس ألمن  هناك بعض الكلامت ُصغِّ

اللبس يف املواضع اآلتية: 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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أ- تصغري املؤنث وامتناع رد التاء: 

عند  املؤنث  إىل  التاء  رد  العلامء  اشرتط   

تصغريه برشط أن ال يؤدي ذلك إىل اللبس بلفظ آخر، 

ابن  يقول  مبصغره،  إلحاقها  امتنع  اللبس  حصل  فإن 

عقيل )ت 769 هـ(: "فإن خيف اللبس مل تلحق التاء، 

فيقول يف شجر، وبقر، وخمس: شجري، وبقري، وخميس 

بال تاء، إذ لو قلت: شجرية، وبقرية، وخميسة، اللتبس 

بتصغري شجرة، وبقرة، وخمسة، املعدود به مذكر")113(. 

وقد اشتمل كالم ابن عقيل عىل رضبني من   

يفرق  الذي  الجمعي  الجنس  اسم  أحدهام:  األسامء، 

وبقر، ومتر،  بالتاء، من ذلك: شجر،  بينه وبني مفرده 

تاء  بغري  ومُتري(  وبُقري،  )ُشجري،  عىل  يصغر  إمنا  فهذا 

الجمع  هذا  مصغر  اللتبس  وردت  لو  ألنها  التأنيث؛ 

وبقرة،  )شجرة،  نحو:  بالتاء،  املختوم  املفرد  مبصغر 

ومترة(، واآلخر: أسامء األعداد الثالثية إذا كان املعدود 

مؤنثاً، نحو: )خمس، وست، وسبع، وبضع(، إذ تصغر 

وسبيع،  وسديس،  )خميس،  فيقال:  تأنيث،  تاء  بغري 

اللتبست  بالتاء يف تصغريها  لو وردت  ألنها  وبضيع(؛ 

مبصغر )خمسة، وستة، وسبعة()114(. 

ومام امتنع إلحاق التاء به كلمة )الضحى(،   

( من دون أن تلحقها التاء؛ ألن  إذ صغرت عىل  )ُضَحيَّ

إلحاق التاء بها يؤدي إىل اللبس يف املعنى، ومنعاً لهذا 

اللبس حذفت ومل تُزَد)115(، يقول الفراء )ت 207 هـ(: 

"كرهوا إدخال الهاء لئال يلتبس بتصغري َضْحَوة ")116(، 

ل ابن منظور يف هذا املنع، إذ يقول: " )ضحا(  وقد فصَّ

ارْتِفاُع  الَعِشيَّة  مثال  عىل  ِحيَُّة  والضَّ ْحَوُة  والضَّ ْحُو  الضَّ

النهار، أَنشد ابن األَعرايب: 

رَقود َضِحيَّاٍت كأَنَّ لِسانَُه               

ّفاَر ِمْكحاُل أَرَْمدا  إِذا واَجَه السُّ

بَغرْي  وتَْصغريُها  أُنْثى  ذلك  فَُويَْق  حى  والضُّ  

هاٍء لِئاَلَّ يَلْتَِبَس بتَْصغري َضْحَوٍة ")117(.

هـ(   745 )ت  األندليس  حيان  أبا  أن  غري   

نسب قوالً أليب عيل الفاريس )ت 377 هـ( مفاده أن 

تاء،  بغري  صغر  لذلك  مؤنثاُ،  وليس  مذكر،  )الضحى( 

فهي لفظة للمذكر ليس غري)118(. 

ب- تصغري الظروف: 

فعند  مذكرة،  أنها  الظروف  يف  األغلب   

زاد  ملا  بها  ألحقت  أنها  التاء، غري  تلحقها  تصغريها ال 

قيل  إذ  وأمام(،  )وراء،  ذلك  من  أحرف،  ثالثة  عىل 

فيهام: )وريئة، وأميمة(، وعلل ذلك مبنع اللبس، فلو مل 

يدخلوا عليها التاء، وهي مؤنثة، اللتبست باملذكر)119(. 

جـ - تصغري الثاليث: 

خالفاً  مصغرة  وردت  ثالثية  أسامء  هنالك   

خشية  أصوله  من  أصل  له  يرد  مل  ما  فمنها  للقياس، 

)ُعيَيد(،  عىل  صغرت  إذ  )عيد(،  ذلك  من  اللبس، 

والقياس: )عويد( من دون رد الياء إىل أصلها الواوي، 

وقد ذكر سيبويه أن سبب تصغريها عىل )عييد( عائد 

إىل طبيعة الجمع الذي حكم قلب هذه الواو ياء، فإن 

)أعواد(،  تقول:  وال  )أعياد(،  جمعه:  يف  تقول  العرب 

فلام قلبت الواو يف الجمع إىل ياء بقيت منقلبة إىل ياء 

يف التصغري أيضاً)120(. 

وما يدّل عىل أن الياء يف )عيد( أصلها الواو،   

أنها أخذت من )عاد ـــــ يعود( غري أن بقاء الواو عىل 

أصلها  إىل  ترجع  ومل  الكالم،  التباس  إىل  يؤدي  أصلها 

الذي انقلبت عنه)121(. 

بنيتها  عىل  زيد  ما  الثالثية  األسامء  ومن   

عىل  تصغر  إذ  )رجل(،  ذلك  من  أكرث،  أو  بحرف 

)رويجل(، إذ زيدت الواو يف بنية االسم املصغر، يقول 

سيبويه: "ليس يكون ذا يف كل يشء إال أن تسمع منه 

وإمنا  راجل،  عىل  فحقروا  رويجل،  قالوا:  كام  شيئاً، 

يريدون الرجل")122(، وعزا هذا الخروج عن القياس إىل 

كرثة االستعامل)123(. 

الخروج؛  هذا  يف  واضح  أثر  اللبس  وألمن   

ذلك أنهم قالوا: "رويجل يف رجل عىل الرغم من أنه 

برُجيل مصغر رجل  لبسه  أمن  لتحقيق  راجل  تصغري 

مصدر رجل أو رََجل ")124(. 

د - تصغري الرباعي: 

هنالك أسامء رباعية صغرت عىل غري قياس   

منعاً للبس، من ذلك )درهم(، إذ صغرت عىل )دريهيم(، 

فال  دريهيم،  يقول:  َمْن  العرب  "ومن  سيبويه:  يقول 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

147

يجيء به عىل درهم، وكأنهم صغروا درهاماً")125(، أي 

َمْن  وأّما  قيايس،  )دريهيم(  عىل  )درهام(  تصغري  أن 

صّغر عىل )درهم( فقد خالف القياس، وفرس ذلك يف 

ضوء أمن اللبس بني االسم والعلم)126(، فالدرهم جزء 

من اثني عرش جزءاً من األوقية، والدرهم يطلق علامً 

عىل شخص)127(. 

هـ - تصغري الخاميس: 

هنالك أسامء خامسية خرجت عن القياس   

يف تصغريها منعاً للبس، من ذلك: )إنسان(؛ إذ قيل يف 

تصغريها )أُنيسيان(، والقياس: )أنيسان(، وّعلل سيبويه 

ذلك بكرثة االستعامل)128(، ويحتمل أن يكون ذلك منعاً 

للبس، ذلك أن اإلنسان يطلق عىل الرجل واملرأة مْن 

يعقل، واإلنسان املثال الذي يرى يف سواد العني)129(. 

و - تصغري اسم الزمان: 

َر )مغرب( عىل )مغريبان(، وهو تصغري  ُصغِّ  

قول  ذلك  "فمن  سيبويه:  يقول  القياس،  خالف  عىل 

زيدت  وقد  مغريبان")130(،  الشمس:  مغرب  يف  العرب 

امليمي واسمي  املصدر  للبس بني  والنون منعاً  األلف 

الزمان واملكان)131(. 

5- النسب: 

يُراد بالنسب إلحاق آخر االسم ياء مشّددة،   

وله  آخر)132(،  إىل  اسم  بها  يُنسُب  مكسور،  قبلها  ما 

عن  خرجت  كلامت  هنالك  أن  غري  خاصة،  أحكام 

القياس يف النسب إليها يف املواضع اآلتية:  

أ- العدول من الحذف إىل القلب يف االسم املقصور: 

إذا أُِريد النسب إىل االسم املقصور )ما كان   

ثالثه ألفاً(؛ فإنه يُعدُل فيه من الحذف إىل القلب، من 

ذلك النسب إىل )عصا، وفتى، ورحى(، إذ يقال فيها: 

تحذف  أن  فيها  والقياس  ورحوي(،  وفتوي،  )عصوي، 

األلف اللتقائها ساكنة مع الياء األوىل من ياء النسب 

املشددة، ويرجع ذلك إىل أمن اللبس، يقول سيبويه: 

"وقالوا: رحوي، ومل يحذفوا ألنهم لو حذفوا اللتبس ما 

العني فيه مكسورة مبا العني فيه مفتوحة")133(، ويدخل 

اللبس يف هذا املوضع من جهتني)134(: 

قبلها  ما  بقاء  يوجب  األلف  حذف  أن  أحدهام: 

يتعارض  املحذوفة، وهذا  األلف  للداللة عىل  مفتوحاً 

مع ما تستلزمه ياء النسب من رضورة كرس ما قبلها 

ملناسبتها، فإذا كرس ما قبل األلف، وقيل: عيص، وفتي، 

ورحي، اللتبس االسم املنسوب بغريه من الصيغ. 

ألن  إجحاف؛  فيه  الثالثة  األلف  حذف  أن  واآلخر: 

يجوز  إذ  فأكرث،  الرباعي  بخالف  األصول  أقّل  الثاليث 

فيه الحذف باإلضافة إىل القلب النتفاء اللبس وثالثية 

االسم. 

ب- العدول من النسب إىل املضاف وحّده أو املضاف 

واملضاف إليه إىل النحت: 

يف  القياس  عن  خرجت  كلامت  هنالك   

النسب إليها؛ إذ يُعدُل عن النسب إىل املضاف بسبب 

اللبس، ومن املضاف واملضاف إليه أيضاً بسبب اللبس، 

إىل النحت، يقول الريض: " فإن كرث االلتباس بالنسب 

إىل املضاف؛ وذلك بأن تجيء أسامء مطردة، واملضاف 

يف  كقولهم  مختلف  إليه  واملضاف  واحد  جميعها  يف 

زيد،  وأم  الحسن،  وأبو  عيل،  وأبو  زيد،  أبو  الكنى: 

عباس،  وابن  الزبري،  ابن  وكذا  الحسن،  وأم  عيل،  وأم 

فالواجب النسبة إىل املضاف إليه نحو: زبريي يف ابن 

تصديرها  مطرد  الكنى  إذا  بكر،  أيب  يف  وبكري  لزبري، 

بأب وأم، وكذا تصدير األعالم بابن كاملطرّد، فلو قلت 

اللبس")135(،  الطرد  وابني،  وأمي،  أبوي،  الجميع:  يف 

وعىل هذا الرأي أيضاً الكفوي ) ت 1094 هـ ()136(. 

ما  بيان  العريب عىل  والغاية يف ذلك حرص   

وما  باللبس)137(،  يتحّقق  الذي  اإلشكال  وزوال  يريد، 

عن  العدول  يف  القياس  عن  الخروج  إىل  العريب  دعا 

النسب إىل جزيئ املضاف بنحت صيغة رباعية تجمع 

عائد  )فعلل(  زنة  وعجزه( عىل  )صدره  املركب  جزيئ 

الدار،  )عبد  إىل  النسب  عند  فيقول  اللبس،  أمن  إىل 

وعبشمي،  )عبدري،  القيس(:  وامرئ  شمس،  وعبد 

ومرقيس)138(. 

جـ - العدول من حركة إىل أخرى: 

خرجت  منسوبة  العربية  يف  أسامء  هنالك   

من  أخرى،  إىل  من حركة  فيها  ُعِدَل  بأن  القياس  عن 

)ُسهيل(  ذلك  من  الضم،  إىل  الفتح  عن  العدول  ذلك 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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وبني  بينه  فرقاً  الحزن،  ضد  )السهل(  إىل  بالنسب 

)سهل(،  اسمه  رجل  إىل  النسب  يف  املقيس  )َسهيل( 

الراء  بكرس  )ِربعي(  ذلك  من  الكرس،  إىل  الفتح  ومن 

بينه  وسكون الباء يف النسب إىل الزمن )الربيع( فرقاً 

)القبيلة  ربيعة  إىل  النسب  يف  املقيس  )َربعي(  وبني 

العربية املعروفة()139(. 

د- النسب بزيادة حرف أو أكرث: 

املنسوب  االسم  يف  أكرث  أو  حرف  يُزاُد  قد   

يقال  إذ  )بحرين(،  إىل  النسب  ذلك  من  للبس،  منعاً 

يعيش  ابن  يقول  )بحري(،  والقياس:  )بحراين(،  فيها: 

)643 هـ(: "أما بحراين فشاذ، والقياس: بحري، تحذف 

عالمة التثنية يف النسبة، كام تحذف تاء التأنيث لكنهم 

كرهوا اللبس ففرّقوا بني النسب إىل البحر ألن النسبة 

والبحرين  البحرين،  إىل  نسب  ما  وبني  بحري،  إليه 

فعالن  إىل  نسبة  بحراين  يقول:  والذي  بعينه،  موضع 

فنسبوا  وسكران،  سعدان،  مثال  عىل  به  سّموا  كأنهم 

إليه للفرق ")140(، ومن ذلك النسب إىل )دما()141(؛ إذ 

يقال فيها: دمايئ، والقياس أن يقال فيه: )دموي(، وهذا 

النسبتني  فكلتا  الدم،  إىل  باملنسوب  تلتبس  لئال  شاّذ، 

قياسهام: )دموي(، وقد شّذ النسب يف دمايئ مبد األلف 

وإثبات الهمزة منعاً للبس)142(. 

هـ - النسب بحذف حرف أو أكرث: 

قد يحذف حرف أو أكرث يف االسم املنسوب   

منعاً للبس، من ذلك النسب إىل )قريش(، إذ قالوا فيها: 

املعجامت  يف  ورد  وقد  )قرييش(،  والقياس:  )قريش(، 

مشهورة،  عربية  قبيلة  عىل  علم  قريشاً  أن  اللغوية 

وهو  القرش،  تصغري  باب  من  التسمية  جاءت  وقيل: 

دابة بحرية أو ألنهم تجمعوا يف الحرم)143(. 

وكان حق النسب فيه أن يقال )قرييش( غري   

أن حرف اللني حذف منه يف النسب عىل غري قياس)144(. 

الخامتة: 

مجموعة  إىل  هذا  بحثه  يف  الباحث  توّصل   

من النتائج، تتّمثل مبا يأيت: 

1- كشف البحث عن أثر أمن اللبس يف تأصيل القواعد 

عن  الكشف  أو  الداللة  فكانت  والصوتية،  الرصفية 

علامؤنا  فكان  اللغوية،  العملية  محور  متّثل  املعنى 

بيِّناً  الكالم  يكون  أن  أميا حرص عىل  األفذاذ حريصني 

وواضحاً، ومنعوا كل ما يؤول إىل اللبس واالشتباه بني 

تحّققه  أجازوا  لبس  إىل  يؤدِّ  مل  فام  واألبنية،  املعاين 

إذا استوىف الرشوط، وما يؤدي إىل لبس منعوه، وهو 

البيان  يف  اللغة  وغايَة  يتناىف  ألنه  للرشوط؛  مستوٍف 

واإلفصاح. 

يف  املنع  أن  السابقة  صفحاته  يف  البحث  أوضح   -2

الكبري  اإلدغام  كفة  فيه  ترجَّحت  املثلني  إدغام  باب 

منهام  األول  أن  من  الرغم  عىل  الصغري،  اإلدغام  عىل 

يستدعي إسكان الصوت األول ليتّهيأ لظاهرة اإلدغام 

وازن  ما  يشمل  الكبري  واإلدغام  ذلك،  بعد  التحقق 

الفعل بجملته )فَُعل، وِفَعل، وفُُعل، وفََعل(، وبصدره 

ال بجملته )فََعلة، فََعالن، فَُعالء(، بخالف موانع اإلدغام 

الصغري )أفْعل، فَْعلل، فُوعل( . 

منها  الرصفية  املتقدمني  مصنفات  يف  وردت   -3

اإلدغام(،  )منع  مصطلح  متاثل  مصطلحات  والصوتية 

أو  الفك  به  يريدون  و)اإلظهار(،  )البيان(،   : ذلك  من 

منع اإلدغام. 

ظاهرة  عىل  املرتتّبة  الصوتية  القوانني  تشفع  مل   -4

اإلدغام واإلعالل، منها قانون الجهد األقل يف املواضع 

التي مرَّ ذكرها يف باب اإلدغام الصطدامها بأمن اللبس 

الذي وقف حائالً دون تحقّقها . 

5- آثر العلامء األعالم وقوع التتابعات الصوتية الثقيلة 

ظاهرة  تحقق  عىل  العريب  الناطق  منها  يفر  التي 

عليها  يطرأ  مل  العلة مصّححة  أصوات  فأبقوا  اإلعالل، 

أي تغيري خشية التباس األبنية واملعاين.    
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الجوامع: )3  الهوامع يف رشح جمع  27- يُنظر: همع 

 )446 /

28- يُنظر: موانع إدغام املثلني يف كلمة: )628( 

29- املقتضب: )1 / 204( 

30- الخصائص، ابن جني: )3 / 235 ـــــ 236( 

31- يُنظر: موانع اللبس يف العربية وأمن لبسها: )44( 

32- رشح شافية ابن الحاجب: )3 / 238( 

33- يُنظر: النرش يف القراءات العرش: )1 / 278( 

وأثر   ،)132( التجويد:  علم  إىل  مدخل  يُنظر:   -34

القراءات يف األصوات والنحو العريب: )242( 

35- الكتاب: )4 / 455( 

36- املنصف: )1 / 73( 

37- املمتع: )1 / 451( 

38- يُنظر: ليس يف كالم العرب: )161( 

39- يُنظر: الخصائص: )2 / 104(، وأمن اللبس وأثره يف 

التطور اللغوي: )83( 

40- يُنظر: املمتع: )1 / 451( 

41- يُنظر: اللباب يف علل البناء واإلعراب: )2 / 475( 

البحث  ومناهج  اللغة  علم  إىل  املدخل  يُنظر:   -42

اللغوي: )32( 

43- الكتاب: )4 / 367( 

44- يُنظر: رشح كتاب سيبويه، السريايف: )5 / 459( 

45- يُنظر: أمن اللبس وأثره يف التطور اللغوي: )78( 

46- الكناش يف فني النحو والرصف: )2 / 319( 

47- رس صناعة اإلعراب: )2 / 365( 

 ،)545  /  6( األعظم،:  واملحيط  املحكم  يُنظر:   -48

واملخصص، ابن سيده: )3 / 198( 

49- يُنظر: أمن اللبس يف ظاهرة اإلعالل الرصيف: )443( 

50- رشح الترصيف: )479(

51- الكتاب: )4 / 389( 

العريب، حسني  الرصف  الشذوذ يف  يُنظر: ظاهرة   -52

الرفايعة: )302(، والشاذ يف النحو والرصف )مفهومه، 

آراء العلامء فيه، وأحكامه(: )294( 

53- الكتاب: )4 / 368( 

54- يُنظر: األصول يف النحو: )3 / 263( 

55- يُنظر: رشح شافية ابن الحاجب: )3 / 140( 

56- الكتاب: )4 / 389( 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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57- املمتع: )1 / 345( 

58- يُنظر: رشح شافية ابن الحاجب: )3 / 86( 

59- الكتاب: )4 / 388( 

60- يُنظر: املقتضب: )1 / 260( 

61- إيجاز التعريف يف علم الترصيف: )175( 

62- يُنظر: املمتع: )1 / 351( 

63- رشح الكافية الشافية: )2 / 275( 

64- حاشية الخرضي عىل رشح ابن عقيل: )2 / 923( 

65- يُنظر: املمتع: )1 / 338(، وأمن اللبس يف ظاهرة 

اإلعالل الرصيف: )450 ـــــ 451( 

66- الكتاب: )4 / 344( 

يف  والشاذ   ،)380  /  1( املحيط:  القاموس  يُنظر:   -67

النحو والرصف: )290( 

68- يُنظر: املنهج الصويت يف البنية العربية: )194( 

علله(:  قوانينه،  )مظاهره،  اللغوي  التطور  يُنظر:   -69

 )12(

 285( العريب:  الرصف  يف  الشذوذ  ظاهرة  يُنظر:   -70

ــــ 286( 

71- املنصف: )1 /  191( 

72- يُنظر: ظاهرة التغليب يف العربية: )138( 

73- يُنظر: ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب: )287( 

74- الكتاب: )4 / 347( 

75- يُنظر: تاج العروس: )35 / 431(، وظاهرة الشذوذ 

يف الرصف العريب: )289( 

76- الخصائص: )1 / 119( 

والتطور   ،)60( اللغة:  يُنظر: بحوث ومقاالت يف   -77

اللغوي: )12( 

78- يُنظر: ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب: )290( 

79- املمتع: )1 / 351( 

80- الخصائص: )2 / 323( 

81- رشح شافية ابن الحاجب: )3 / 106( 

82- يُنظر: تاج العروس: )27 / 131( 

83- يُنظر: الشاذ يف النحو والرصف: )291( 

84- الكتاب: )4 / 350( 

85- املقتضب: )1 / 108( 

86- يُنظر: الخصائص: )1 / 330(

87- يُنظر: بحوث ومقاالت يف اللغة: )60( 

88- يُنظر: ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب: )292( 

89- الكتاب: )4 / 350( 

90- املمتع: )1 / 313( 

91- يُنظر: معجم البلدان، الحموي: )5 / 74(، وأمن 

اللبس يف ظاهرة اإلعالل الرصيف: )452( 

92- يُنظر: معجم اللغة العربية املعارص، أحمد مختار 

عمر: )2 / 946( 

93- رشحان عىل مراح األرواح يف علم الرصف: )126 

ــــــ 127( 

94- رشح الترصيح عىل التوضيح: )2 / 393( 

95- يُنظر: املمتع: )1 / 312( 

96- رشح شافية ابن الحاجب: )3 / 123( 

97- يُنظر: مواضع اللبس يف العربية وأمن لبسها: )34( 

98- يُنظر: املمتع: )1 / 299(، وأمن اللبس يف ظاهرة 

اإلعالل الرصيف: )449( 

يف  اللبس  ومواضع   ،)301/1( املمتع:  يُنظر:   -99

العربية وأمن لبسها: )34( 

100- رشح الترصيح: )2 / 396( 

رصفية(:  صوتية  )دراسة  اإلعالل  موانع  يُنظر:   -101

 )163(

102- يُنظر: املفتاح يف الرصف: )101( 

103- اإلنصاف يف مسائل الخالف: )2 / 644( 

104- املمتع: )1 / 333( 

105- يُنظر: األصول يف النحو: )2 / 93(، وأمن اللبس 

وأثره يف التطور اللغوي: )53( 

106- رس صناعة اإلعراب: )2 / 237( 

107- لسان العرب: )4 / 111( 

108- يُنظر: الصحاح، الجوهري: )3/ 169(، واملخصص: 

الرصيف:  اإلعالل  ظاهرة  يف  اللبس  وأمن   ،)463  /  1(

 )441(

109- يُنظر: درة الغواص يف أوهام الخواص: )49( 

110- حاشية الخرضي عىل رشح ابن عقيل: )2 / 243( 

111- أمن اللبس يف ظاهرة اإلعالل الرصيف: )444( 
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112-  يُنظر: الرصف وعلم األصوات: )123( 

113- رشح ابن عقيل: )4 / 150( 

 : الرصفية  الصيغة  عىل  اللبس  أمن  أثر  يُنظر:   -114

 )493(

115- يُنظر: دستور العلامء: )1 / 203( 

التصغري يف  وباب   ،)454 /  38  ( العروس:  تاج   -116

مظان النحو واللغة: )152( 

117- لسان العرب: )14 / 474(  

118- يُنظر: ارتشاف الرضب: )1 / 376( 

119- يُنظر: أرسار العربية: )366 ـــــ 367( 

120- يُنظر: الكتاب: )3 / 458( 

121- يُنظر: اللمع يف العربية: )141( 

122- الكتاب: )3 / 426( 

123- يُنظر: م. ن: )3 / 426( 

124- باب التصغري يف مظان النحو واللغة: )159( 

125- الكتاب: )3 / 425( 

126- يُنظر: ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب: )231( 

القاموس املحيط: )1 / 1106(، وظاهرة  127- يُنظر: 

الشذوذ يف الرصف العريب: )231(

128- يُنظر: الكتاب: )3 / 486( 

وظاهرة   ،)412  /  15( العروس:  تاج  يُنظر:   -129

الشذوذ يف الرصف العريب: )232( 

130- الكتاب: )3 / 484( 

واللغة:  النحو  مظان  يف  التصغري  باب  يُنظر:   -131

 )160(

132- يُنظر: الرصف وعلم األصوات: )105( 

133- الكتاب: )4 / 412( 

الرصفية:  الصيغة  عىل  اللبس  أمن  أثر  يُنظر:   -134

)496 ــــ 497( 

135- رشح شافية ابن الحاجب: )2 / 75( 

136- يُنظر: الكليات، الكفوي: )891( 

137- يُنظر: علل النحو: )550( 

الرصفية:  الصيغة  عىل  اللبس  أمن  أثر  يُنظر:   -138

 )500(

139- يُنظر: املصباح املنري: )1 / 216 ـــــ 217( 

140- رشح املفصل: )6 / 11( 

141- دما: من قرى عامن، يُنظر: األنساب، السمعاين: 

 )492 / 2(

)الظواهر  العربية  يف  النسب  شواذ  يُنظر:   -142

والعلل(: )165( 

143- يُنظر: القاموس املحيط: )1 / 602( 

144- يُنظر: ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب: )250( 

أثُر أمن اللبس يف منع الظواهر الصوتية والرصفية...
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املصادر واملراجع: 

القرآن الكريم

أ- الكتب املطبوعة والرسائل الجامعية: 

)أبو  العريب  والنحو  األصوات  يف  القراءات  أثر   -1

عمرو بن العالء(، د. عبد الصبور شاهني، ط1، مكتبة 

الخانجي بالقاهرة، 1408 هـ ــــ 1987م. 

حيان  أليب  العرب،  لسان  من  الرضب  ارتشاف   -2

د.  ودراسة:  ورشح  تحقيق  هـ(،   745 )ت  األندليس 

رجب عثامن محمد، مراجعة: د. رمضان عبد التواب، 

ط 1، النارش مكتبة الخانجي بالقاهرة، مطبعة املدين 

3-  القاهرة ــــ مرص، 1418 ه ــــ 1998 م.   

4- أرسار العربية، أليب الربكات عبد الرحمن بن محمد 

األنباري )ت 577 هـ(، تحقيق: محمد  بن أيب سعيد 

بدمشق،  العريب  العلمي  املجمع  مطبوعات  البيطار، 

)د. ت(.

السيوطي  الدين  النحو، جالل  5- األشباه والنظائر يف 

دار  الشيخ، ط1،  )ت 911 هـ(، وضع حواشيه غريد 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 2001م. 

بن  الرسي  بن  محمد  بكر  أبو  النحو،  يف  األصول   -6

الفتيل،  الحسني  عبد  تحقيق:  الرساج(،  )ابن  سهل 

مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان. 

املجيد  عبد  اللغوي،  التطور  يف  وأثره  اللبس  أمن   -7

السوالقة، أطروحة، جامعة مؤتة، 2016م.

بن  محمد  بم  الكريم  عبد  سعد  أبو  األنساب،   -8

الله  عبد  وتعليق  تقديم  السمعاين،  التميمي  منصور 

عمر البارودي، ط1، دار الفكر، ودار الجنان، بريوت، 

لبنان، 1988م.  

9- اإلنصاف يف مسائل الخالف بني النحويني والبرصيني 

بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  الربكات  أبو  والكوفيني، 

عبيد الله األنباري )ت 577 هـ(، ط1، املكتبة العرصية، 

2003م.  

10- أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،، البن هشام 

ة السالك إىل  األنصاري )ت 761 هـ(، ومعه كتاب عدَّ

الحميد،  عبد  الدين  ملحيي  املسالك،  أوضح  تحقيق 

منشورات املكتبة العرصية، صيدا ــــ بريوت، )د. ت(. 

الله  أبو عبد  الترصيف،  التعريف يف علم  إيجاز   -11

الطايئ  مالك  ابن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  جامل 

)ت 672هـ(، تحقيق: محمد املهدي عبد الحي عامر 

سامل، ط1، عامدة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، 

املدينة املنورة، السعودية، 1422هـ.  

التواب،  عبد  رمضان  اللغة،  يف  ومقاالت  بحوث   -12

ط1، مطبعة املدين مبرص، 1982م. 

13- البيان يف روائع القرآن، متام حسان،  الهيأة املرصية 

العامة للكتاب، 2002م. 

محّمد  بن  محّمد  القاموس،  جواهر  يف  العروس  تاج 

بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، امللّقب مبرتىض، 

دار  املحققني،  من  مجموعة  )1205ه(،  الزَّبيدي 

الهداية. 

النهضة  دار  الراجحي،  عبده  الرصيف،  التطبيق   -14

العربية، بريوت، لبنان، 1984م. 

15- التطور اللغوي )مظاهره، قوانينه، علله(، رمضان 

عبد التواب، ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1983م. 

16- توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، 

الرحمن  عبد  وتحقيق  رشح  هـ(،   749 )ت  املرادي 

عيل سليامن، ط 1، دار الفكر العريب، القاهرة، مرص، 

2001م. 

17- حاشية الخرضي عىل رشح ابن عقيل عىل ألفية 

ابن مالك، ضبط وتشكيل وتصحيح: د. يوسف الشيخ 

والدراسات،  البحوث  مكتب  إرشاف:  البقاعي،  محمد 

دار الفكر للطباعة و النرش و التوزيع، بريوت ـ لبنان، 

2006م.

18- الخصائص، أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل )ت 

392هـ(، ط4، الهيئة املرصية العامة للكتاب. 

19- درة الغواص يف أوهام الخواص، القاسم بن عيل 

ط1،  هـ(،   516 )ت  الحريري  عثامن  بن  محمد  بن 

الثقافية،  الكتب  مؤسسة  مطرجي،  عرفات  تحقيق: 

بريوت، لبنان، 1998م.  

20- دستور العلامء، األحمد نكري القايض عبد النبي 

الفارسية: حسن  عباراته  عرَّب  الرسول، ط1،  عبد  بن 

هاين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.  
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جني  بن  عثامن  الفتح  أبو  اإلعراب،  صناعة  رس   -21

العلمية،  الكتب  دار  ط1،  392هـ(،  )ت  املوصيل 

بريوت، لبنان، 2000م. 

العلامء  آراء  )مفهومه،  والرصف  النحو  يف  الشاذ   -22

فيه، وأحكامه(، عطية محمد عطية، أطروحة، جامعة 

أم درمان اإلسالمية، 2008م. 

23- شذا العرف يف فن الرصف، الشيخ أحمد الحمالوي، 

املكتبة الثقافية، بريوت، لبنان. 

24- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، ابن عقيل، 

عبد الله بن عبد الرحمن العقييل الهمداين املرصي )ت 

769هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط 

20، دار الرتاث – القاهرة، دار مرص للطباعة، 1980م. 

25- رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، عيل بن محمد 

بن عيىس، أبو الحسن، نور الدين األُْشُموين الشافعي 

)ت 900ه(، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

1998م. 

بن  خالد  للشيخ  التوضيح  عىل  الترصيح  رشح   -26

ابن مالك،  الفيّة  الله األزهري )ت 911هـ( عىل  عبد 

العلمي،  الدين  الشيخ يس بن زين  وبهامشه حاشية 

من  لجنة  مبعرفة  وروجعت  الطبعة  هذه  صححت 

العلامء، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، د. ت.               

)ت  الثامنيني  ثابت  بن  لعمر  الترصيف،  رشح   -27

442 هـ(، تحقيق: إبراهيم بن سليامن البعيمي، ط1، 

مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 1999م. 

28- رشح الكافية الشافية، جامل الدين بن محمد بن 

مالك بن عبد الله الطايئ )ت 762 هـ(، تحقيق: أحمد 

بن يوسف القادري، دار صادر، بريوت، 2006م.

ل، البن يعيش النحوي )ت 643 هـ(،  29- رشح املفصَّ

بطبعه  عنيت  األزهر،  مشيخة  عليه:  وعلَّق  حه  صحَّ

ونرشه: إدارة الطباعة املنريية، مرص، )د. ت(.

الحسن  بن  محمد  الحاجب،  ابن  شافية  رشح   -30

الريض اإلسرتاباذي، نجم الدين )ت 686هـ(، تحقيق: 

محيى  محمد  الزفزاف،  محمد  الحسن،  نور  محمد 

الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، 
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صورُة األنـا يف شعر 

حممد مهدي اجلـواهري
م. د. جواد عودة سبهان

معهد اعداد املعلمني
The image of the ego in the poetry of Mohammed Mahdi Al-
Jawahri
Lecturer Dr. Jawad Odeh Sabhan
Teacher Training Institute

امللخص

صورة األنا يف شعر محمد مهدي الجواهري

يتجه البحث إىل دراسة صورة األنا كام متثّلت يف شعر الجواهري والوقوف عندها ، ومن ثَّم استنطاقها   

وبيان موقفها من اآلخر ، وهو موقف يتسم يف تشكيله الغالب بالتمرّد والعصامية ، كام يذهب اىل دراسة سلطة 

القول ، وهي السلطة الشعرية التي ظل األنا يحرص فيها عىل ابرازها يف وجه اآلخرين.

الدالالت املفتاحية :

محمد مهدي الجواهري – األنا – الصورة – اآلخر – الرصاع السيايس واالجتامعي – االغرتاب.

Abstract:
 The research studies the image of the ego in the poetry of Muhammed Mahdi Al-
Juawhiri, to stand with it, to question it, and to clarify its position on the other. It is a position 
that is mostly characterized by rebellion and self-sacrifice. He also goes to study the authority 
of speech, that is the poetic authority in which the ego has been keen to highlight it in the face 
of others.
 Keywords: Muhammad Mahdi Al-Jawahiri - the ego - the image - the other - the 
political and social conflict - alienation.
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1- متهيد: محمد مهدي الجواهري

يندفع  االجتامعي  سلوكه  يف  اإلنسان  إن   

حوله  الناس  مجاراة  يريد  فيه،  ثابتة  غريزة  بتأثري 

بينهم،  العالية  املكانة  ينال  ليك  فيها  التفّوق  ويحاول 

او ليك يتجّنب تديّن مكانته عىل األقل. فالشاعر قبل 

بجوهرها،  متميّزة  شخصية  ذو  انسان  هو  يشء  كل 

وحدودها وأبعادها، وإمكانيتها، انسان اختزن تجارب 

الوجود،  هذا  يف  سعيه  بفضل  شخصية  كّونت  ذاتية 

بني بيئته ومجتمعه، وهو اذ يندفع اىل التعبري الفني، 

إمنا يندفع بالفعل اىل التعبري عن نفسه، وعاّم يخالجها 

الشاعر  أن  يعني  وذلك  واملشاعر.  املعاناة،  الوان  من 

أناه  من  تلقايئ  فيض  وفنه  فنه،  مضمون  نفسه  هو 

التي هي يف النهاية حصيلة تفاعل جديل بينهام، وبني 

النتيجة  هي  األنا  صورة  فإن  ولذا  اآلخرين)1(.  ذوات 

– شاعرنا  لرسمها من خالل شعر  البحث  التي سعى 

الجواهري- ومبا أن صورة األنا ظاهرة بدهية يف شعر 

الجواهري، كونه الشاعر العريب الذي يُعد ))من أعظم 

شعراء العربية يف القرن العرشين(()2(، وقد غلبت عليه 

صفات كثرية، كان منها: ))شاعر العرب األكرب وعمالق الشعر 

العريب، ومدرسة الشعر الحديث واألدب املعارص(()3(، كام 

وصفه طه حسني بقوله ))هذا شاعر العرب األكرب اآلن بدأت 

استمع الشعر الشعر(()4(، ووصفه كذلك: ))هو البقية الباقية 

من الرتاث األديب العريب الصحيح(()5(، وكثرياً ما )يفرز نفسه 

يف  والتعايل  والثقة  اليقني  من  فسيحاً  عاملاً  ويعرّضها 

وجه اآلخرين وضدهم(()6(،  فتبدو شخصيته يف أدبه 

يف  ما  ))مع  نفسه:  عن  يقول  فهو  متمردة،  شخصية 

والعصيان(( التمرّد  حب  من  وحيايت  ودمي،  نفيس 

أكرث  من  فهو  شعوري،  يف  التمرّد  ))أّما  وقوله:   ،)7(

الوثاق(()8(، فإنه من الطبيعي، والحالة هذه ان تتخذ 

عالقته باآلخرين بعض وجوهها، وفق ما يكشف عنها 

شعره، أبعاداً من االلتباس وسوء الفهم.

داللة  ماهية  تحديد  هنا  الدراسة  وتقتيض   

فتصّور  فيها،  الواردتني  )األنا(  و  )الصورة(  لفظتي 

نظرة  مبجموعها  تؤلّف  عنارص  عدة  عىل  يتمثّل  األنا 

الشخص اىل أناه، ويطرح تقييامً لسلوكه من خالل تلك 

او  املديح  يتصّوره من مضامني  ما  أساس  النظرة عىل 

الذم فيها.

إحدى  ))بأنها  األنا:  صورة  ُعرفت  لقد   

متثّل  حني  يف  املّوحدة(()9(،  املمتّدة  الذات  وظائف 

او كام   – املركزية للشخصية()10(  )الوحدة  األنا  صورة 

يراها بعضهم )نواة األنا()11(.

واآلن وبعد ان قدمنا ملفهوم الصورة، صار   

لزاماً ان نضع تعريفاً واضحاً ملفهوم لفظة )األنا(، فهو 

املدركة()12(.  )النفس  إىل  العرب  الفالسفة  عند  يحيل 

أّما كويل فيعرّف األنا بقوله: هي ))كل ما يشار اليه يف 

لغة الحياة بضمري املتكلم )انا( وتنمو من خالله عملية 

أن  إىل  )كودر(  ذهب  وقد  االجتامعي()13(،  التفاعل 

)األنا( هي: ))إدراك الشخص لنفسه  ويتضّمن ادراكه 

األخرى  وللجوانب  لعمله،  وإنجازه  ومظهره  لقدراته، 

من تفاعله اليومي مع اآلخرين(()14(، ويرى يامتو: )إن 

األنا هي كل أنواع الصفات املوضوعية الخاصة بالفرد، 

وصفها  كام  و)األنا(  عنه(()15(،  اآلخرين  وانطباعات 

فرويد )هي شخصية املرء يف أكرث حاالتها اعتداالً بني 

)الهو( و)األنا العليا( حيث تقبل بعض الترصفات من 

حيث  وقواعده،  املجتمع  بقيم  وتربطها  وذاك،  هذا 

من املمكن )لألنا( ان تقوم بإشباع بعض الغرائز التي 

يقبلها )الهو(، ولكن يف صورة متحرّضة يتقبّلها املجتمع 

لهذه  املميز  الطابع  إن  العليا()16(.  )األنا  وترفضها 

اجتامعية  نظر  وجهة  من  انطلقت  أنها  التعريفات 

فلسفية يف الغالب. 

أّما نظرة علامء النفس لها فيمكن أن تنحرس   

يف الكيفية التي يرى فيها الفرد نفسه)17(.

نستشّف ماّم تقّدم أن األنا متثّل جانباً رئيساً   

من جوانب الشخصية، فعىل الرغم من الرؤى املختلفة 

لها، إالّ أنها كلها تصّب يف اتجاه واحد.

الصورة  ماهية  عىل  الوقفة  هذه  وبعد   

البحث  نهج  الوقوف عىل  الرضوري  أصبح من  واألنا، 

شعر  يف  األنا  صورة  موضوع  دراسة  عىل  يقوم  الذي 

الجواهري دراسة نصية تعتمد النص الشعري أساساً يف 

محموالته ودالالته املضمرة.

صورُة األنـا يف شعر حممد مهدي اجلـواهري
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2- األنــــــــــا:

إّن من يلج عامل الجواهري الشعري، يلحظ   

عىل  يحرص  التي  قصائده،  من  كثري  يف  األنا  بروز 

تأكيدها رغبًة يف التميّز واالختالف، وهي الرغبة التي 

ميكن تشخيصها عىل وفق ما ذهب اليه ماكس شرتنر 

)بعبادة األنا...()18(، أو ما نادى به نيتشة بدعوته اىل 

إرادة  املجتمع، ليك يقترص عىل )تقديس  التمرّد عىل 

القوة()19(.

متضّخمة  الجواهري  عند  األنا  بدت  لقد   

تضّخامً جعلها تتخذ يف عالقاتها شكالً     عصاميا حاّداً:

ســائـلـي عـمـا يُـؤرقـنـي

أنـا مــن دوامـة األلـم ِ

انـا يـنـبـوُع مـن الـتبـرم

أنـا تـعـبـري عـن الـّسـأِم   

أنـا مـن إعـصـار جـامحة

طُويت قرساً عىل الُحـمِم

فـأذا مـا هـزهـا غـضـب
يتحدى الصرب يف األزِم)20(

الشاعر  رسمها  التي  األنا  صورة  هي  هذه   

لنفسه، وهي تصّدر فاعليتها وحضورها الالفت بتكرار 

عن  فضالً  رصيحة،  مرات  أربع  )انا(  املتلكم  ضمري 

وجود الضمري الذي يحيل عىل املتكلم كالياء )يُؤرقني(، 

وهي صفة بارزة يف شخصية الجواهري كام تستجمع 

التي  الحيوية،  الصفات  من  مبزيد  لنفسها  األنا صورة 

تعرّب عنه من صالبة  املادية مبا  الجوانب  بني  توزعت 

وقوة، والجوانب املعنوية مبا تعرّب عنه من رغبة ونزوع 

اىل استحواذ صفات العظمة:

أنـا غـيـُر الـمـرِء تـقـرؤه

مـن خـالل الـوجـه والـكـلـِم 

أنـا يا مـن رُحت تجهـلني

عـبُـد مـكـذوٍب مـن الـهمـِم 

أسـحـُق النـريان يـَغـمـُرين

نــورُهـا الـقـدسـّي بالـقـدِم   

أنـا مـن اسـالب مـعـرتٍك

حـرٍد كـالوحـش ُمـغـتـلِم

أنـا مـن أشـالء مـجتـمعٍ

يجـلـد الـعقبـان بـالـرّخِم   

أنا مـهام اشتـط متـهمي
لسُت من فُحٍش وال ملِم)21(   

وواضح ما تذهب إليه صورة األنا يف هذه   

قدرها،  تعظيم  يف  وهائج  غاضب  طرح  من  األبيات 

تكون  ال  قد  األنا  وهذه  اآلخرين.  اتجاه  شأنها  ورفع 

))إنَّ  إذ  للجواهري  التأريخية  األنا  مع  متاماً  متطابقة 

اىل  تتوق  مختلفة  ذاتاً  يُقدم  ما  غالباً  الفني  الخلق 

فكرة  موظّفة  واالمتالك،  الكامل  صورة  استحواذ 

)التعويض( التي ميكن أن يحّققها الفّن ملبدعه(()22(.

التي يجعل منها  باألثرة  األنا  وتظهر صورة   

بحسب  يدرك،  ال  الذي  املجموع  عن  مائزاً  عنرصاً 

الشاعر كُنه هذا التميز والتفرّد يقول:

هي النفُس نفيس يسقط الكلّل عندها
اذا سلمْت فليذهب الكوُن عاطباً)23(

يلحظ املتأّمل يف البيت ما بدت عليه صورة   

األنا من قوة وامتالء، والتمركز حول أناه، الذي يبدو 

مناقضاً ملألوف العادة واألشياء بل إنه انضامر يف الذات 

وقلة االعرتاف بالالذات، وال تقف األنا عند هذا الحّد، 

الكامنة، باالعتامد  بل متعن يف إظهار قواها وقدراتها 

عىل فاعلية الصورة الفنية، التي متّدها بأسباب القوة 

والثبات، يقول الجواهري:

فـأنا كـاملـوج مـنـصـرفـاً

فـي ُعـبـاب غـيـر ُمـنرصِم

وأنـا كـالـبـرق منـطـلـقاً

فات حتى خـيـل لـم يُـشِم

وانـا كـالـعـود يـقـضـمُه
سارب من سارح الّنعِم)24(

التشبيه يف صورة  توظيفه  يف  الشاعر  عمد   

األنا، وهي حيلة بالغية غايتها تعميق املعنى، والوصول 

من  حيلة  هي  بل  األقىص،  الحّد  اىل  األنا  تضخيم  يف 
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كام   – القلق  من  األنا  لحامية  تتخذ  الدفاعية  الحيل 

يرى فرويد-)25(.

الفاعلة  األنا  صورة  لتقديم  واستكامالً   

الثنائيات  من  صورة  إىل  الجواهري  يلجأ  املتضّخمة، 

الضديّة: األنا / الصخرة / األنا / الرياح الهوُج، األنا / 

الليايل يف قوله:-

أنا صخرُة ما إْن تخوفني

هذي الرياُح الهوُج بالّصخِب

إن الليايل حاولت رضعي
فوجْدنني ُمتعرس الَحلَِب)26(

ولعل هذه الثنائيات عىل اختالفها وتنّوعها   

ال تبعد ان تكون صورة متعالية لألنا يف إطار رصاعها 

من اآلخرين.

3- اآلخــــــــر:

إن الشعر هو األداة الوظيفية الفاعلة التي   

تأييد  لألنا يف طرحها مع اآلخرين اىل  ميكن أن يكفل 

عىل  القادرة  القوية  األداة  بوصفه  الشعرية  قيمتها 

تحصني األنا يف اثباتها، ومنزلتها واعتدادها بنفسها نحو 

قوله:-

وأنا الذي أعطى القوايف حقها

من ناصعات يف البيان رقاِق 

وأنا الذي صان القريض عن الذي

يُزري به من فُرقة وشقاِق 

إين ألصبو للقريض تهذبت
منه الحوايش صبوة املشتاِق)27(

األنا،  مركزية  ليؤكّد  الجواهري  يلتفت  ثم   

وما تتمتّع بها يف النص الشعري من دور فاعل:-

أنا يف الشعر فارُس إن أغالب
يكن الطبُع يل مجّنا وتُرَسا)28(

قواها  استظهار  اىل  تسعى  هنا  األنا  وكأن   

الشعرية يف مسعى إلعالء قدرها أمام اآلخرين:)فخراً 

وفارساً(.

يف  الجواهري  اليه  أشار  الذي  املعنى  وهو   

غري موضع من ديوانه، ومن ذلك قوله)29(:

أنا الصب الذي ملك القوايف

ومل يبلُغ سوى عرٍش زماين

وقوله كذلك:-

أنا سميًّت شاعر البلد األْو

حد ملء األفواه واألسامِع

كُل ُعرٍس أنا )املُغني( ويف
كًّل عزاٍء أنا الهتوف الناعي)30(

فإن صورة األنا الشاعرة تبدو يف األبيات عىل   

يكشف  ما  وهو  واالنتشاء،  التضّخم  من  بالغة  درجة 

أنا  املغّني،  أنا  األوحد،  البلد  شاعر  ))أنا  قوله  عنه 

الهتوف(( الذي يصّور األنا قد بلغت منزلتها يف العلو 

بسلطة  والتميّز  التفرّد،  عىل  التأكيد  يف  املنتهى  غاية 

ظلت  التي  املكانة  وهي  الشعرية(،  )املكانة  القول 

يعود  لذا  اآلخرين،  وجه  يف  إبرازها  عىل  تحرص  األنا 

الجواهري ليوّسع الفكرة ذاتها، يقول:-

قولوا ملْن هذا القريض ؟ يرّسين

ما قـلتـم إْن راقكم إنشادُه

وإذا قسْت تلك القلوُب فرّددوا

أبـيـاتـه لـيـلـينـَهـا تـرْدادُه

وإذا جرى ذكري فقولوا شاعُر

يجري عىل طرف اللسان فُّوادُه

ماذا عليكم أن يُسري باسمكم
شعري، وتهفو نحوكم نُشاده)31(

صورة  األبيات  هذه  يف  لنفسها  األنا  تقّدم   

محورية يف رصاعها مع اآلخرين من شعراء ونقاد، حيث 

يدور محور الخصومة حول ))قيمة القريض وأصالته((، 

التي سعت األنا إىل الدفاع عنها وإثبات أصالتها يف ظّل 

ما كان يشار حولها من انقاص وتشكيك، اذ تبدو هذه 

تتمثّل  وإمكانات،  قدرات  من  تتملّكه  مبا  واثقة  األنا 

عىل نحو واضح يف قولها:-

صورُة األنـا يف شعر حممد مهدي اجلـواهري
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سأقذُف ُحر القول غري ُمخاتل
والبُد ان يبدو فيُخزى املخاتُل)32(

وقوله:-

أنا الدليُل عىل قوٍل أردُت به
أن ال يكون له غريي كرُبهاِن)33(   

األضواء  تسلّط  ان  تريد  )األنا(  ان  نلحظ   

عىل شخصيتها يك  ال تكون يف زوايا النسيان، فضالً عن 

أنها أرادت الكشف عن مكامن تلك الشخصية ومدى 

اعتدادها بها.

ماّم تقّدم يتبنّي أن إيراد هذه الصور جاءت   

لتؤكد صورة األنا الفوقية مقابل صورة اآلخر الدونية.

وتتحّول األنا، بعد هذا املنحى إىل الحرص عىل تبيان 

دور الشعر يف ايقاظ الهمم، واذكاء الشعور:-

أنــا يــا شــعــُر وأيــاك

ســـواُء فـــي الـــعــذاب

إن يــكــْن للمــرِء أجـُر

فــهــو لـي يـوم الحساب

إن فـي ايــقــاظ قــوٍم
رقــدوا خــري الثـواِب)34(

نجد أن األنا تسند اىل نفسها دوراً يف ايقاظ   

القوم )أن يف ايقاظ قوم( وكأن األنا هنا تسعى إىل بيان 

ويحّث  النخوة،  ينرش  فهو  الواقع،  الشعر يف  دور  أثر 

عىل املطالبة بحقوق االمة، ويحّض الناس عىل املكارم 

االنسان،            كيان  ويهّذب  الوطنية  والفرائض  الخلقية 

ويرتقى بوجوده.

4- الرصاع السيايس:

شعر  يف  بالسياسة  األنا  عالقة  ترتبط   

الجواهري، بأحداث عرصه، وقد وجدت تلك األحداث 

صدى يف أشعاره، وكان الجواهري شخصية وطنية فاعلة 

يف كثري من تلك األحداث، فهو شاعر السياسة االول يف 

العراق والوطن العريب خالل القرن العرشين)35(.

وكثرياً ما تتخذ أناه يف السياسة عالقة ضدية   

تتكشف بدورها عن وجوه واضحة من الرفض والتمرد، 

يقول الجواهري:-

أنبيك عن رّش الطغام مفاجراً

ومفاخراً ومساعيا ومكاسبا

أنا حتفهم ألُج البيوت عليهم
أُغري الوليد بشتمهم والحاجبا)36(

عن  هذه  رؤيتها  يف  تصدر  األنا  أّن  واضح   

موقف ثوري محتّد فنجدها حادة اللهجة   مؤنّبة.  

راحت  بل  هذا،  عند  موقفها  إبراز  يف  األنا  تقف  وال 

والثبات  الصالبة  من  قدر  عىل  اآلخر  أمام  بالظهور 

والتحدي:-

أنا ذا أمامك ماثالً متجرباً
أطأ الطغاة بشسع نعيل عازبا)37(

استحواذ  عىل  الحرص  إىل  األنا  تندفع  وقد   

تحّمل  يف  الفاعلة  وفرديتها  قوتها  لتؤكد  القيادة، 

مسؤوليتها.

وأنا لساُن الشعب كل بلية

تأتيه أحمُل ثقلها وأُصوُر

واذا تَفطَّر من فؤادي جانُب

حدبت عيّل قلوبُه تتفطُر

إين ألحسُب حني اُخرب ذمتي
إنَّ البالد اىل ضمريي تنظُر)38(

شخصية  عن  لتعرّب  األنا  صورة  تتجىّل  وقد   

مؤّدية رسالة معيّنة رأت كتامنها حيفاً فأذاعتها:-

وهل أنا إالّ كاملؤدي رسالًة

رأى كتمها حيفا بهاً فأذاعا

أهبُت بشبان العراق وإمنا
أردُت بشعري أن أهيج سباعا)39(

ميثّل  الذي  التعميم  األنا صفة  تأخذ صورة   

تثمن  أن  األنا  من  يستلزم  ماّم  كلهم،  العراق  شبان 

موقفها الشعري، مدفوعة إىل موقف ثوري حاّد ميكن 
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املوقف  فاعالً يف هذا  قيادياً  يكفل ملوقفها معنى  أن 

ويبلغ االنفعال للدعوة إىل الوحدة العربية املّمزقة:-

أنا إْن غصصُت مبا أحّس ففي فمي

ماُء وبني جوانحي إيقاُد

يا نامئني عىل األذى الشامُكم

شاُم وال بغدادكُم بغداد

 أنا منكم حيث الضلوع خوافق

يهفو بها التصويُب واإلِصفاُد

أنا شاعُر يبغي الوفاق مُوحد
بني الشعوب سبيله اإلرشاُد)40(

األبيات  هذه  يف  نفسها  عىل  األنا  تضفي   

صوراً من الذوبان يف ذوات اآلخرين: )أنا منكم( التي 

عىل  ذلك  يف  معتمدة  وقهرها،  تجاوزها  إىل  تسعى 

منطق الوفاق املوحد )أنا شاعُر يبغي الوفاُق موحد(، 

تتخطّى حاجز الفرقة الذي يعـــــــيق انطالق الذوات 

كلــــــام رامت هدف الوحدة، التي يرى بعض العلامء 

أنها من خصائص الشخصية ذات األداء العايل)41(.

واآلخر  األنا  بني  حاّدة  فجوة  تكون  وقد   

انها  لو  وتتمّنى  الذايت،  اإليحاء  تأثري  تحت  )الوطن( 

حبست الغيث، وقطعت السلسل الجاري:-

لو يف يدي لحبست الغيث عن وطن
ُمستسلم وقطعُت السلسل الجاري)42(

البيت يكشف عن خيبة املسعى املتحّصل   

)القطع(  و  )الحبس(  فعيل  من  يتخذ  الذي  األنا  من 

وطٍن  )عن  االستسالم  إىل  إحداثياته  يف  يستند  علّة 

مستسلِم(، وهي علة متثّل ثورة الوجدان املرهف، التي 

الذي يهدف  باألحاسيس،  املثخن  الشاعر  لوعة  تصّور 

من وراءها تحريك مشاعر الشعب بعد أن انقطعت 

كل بوارق األمل منه. وتأخذ عالقة األنا الشعورية يف 

بّث الشعور العريب وإيجاد شعور عام بوحدة املصري:-

يا مرُص مرَص األكرثين تحيُة

من ُجرحي الدامي أعُف وأطهُر

إنا وأنتم يف خضّم واحٍد

موُج املصائب حولنا يتكرُس

ولنا غريُم يف السياسة مارُق

مدُق، يكيل لنا الوعود ويغدُر

يا مرص مل يعد الكالُم خديعٍة

إن اللسان هو الضمرُي األصغُر

إنا وإياكم كام أحتاجت يُد

ليٍد، وإْن كََذب الدعاة وزّوروا

إنا إذا أّن الجريُح بأرضكم

ناغاه مجروُح ينئ ويزفُر

إنا لنسأل حني نرمي سهمنا
عن أي سهٍم يف )الكنانة( يُنرثُ)43(

االنغالق  األنا  رفض  االبيات  هذه  تظهر   

ان  نجد  هذا  عىل  وتدليالً  الذات،  حول  والتمحور 

املنفردة إىل ضامئر الجمع )إنا  الشاعر حّول الضامئر 

وأنتم...، موُج املصائب حولنا، ولنا غريُم...، يكيل لنا، 

له مدلول داليل  التحّول  إنا وإياكم( وال شك أن هذا 

بالقوة  الفردية  األنا  قوة  تعزيز  من  فيه  ملا  قصدي، 

الجامعية، ورمبا كان هذا شيئاً من خروج الشاعر من 

قوقعته الذاتية:- 

إنا وأنتم – والتوجع واحد
ليزيدنا املستعمرون تقرباً)44(

الذات  قيمة شعور  إمنا ميثّل  بهذا  والشاعر   

الذات  انعكاس  عن  لنا  يكشف  متثيالً  باملسؤولية 

املسؤولة عن الذات الشاعرة، فهو يقول: -

نظرت اىل ما كان منها وما جرى

عليها، وما يأيت الشقاق إذا دبّا

 فقلت: وبعض القول ُعتبى وبعضه

عتاُب، ورّش القول عتُب بال ُعتبى

ٌة مستكينٌة أساءت صنيعاً أُمَّ
ٍة غضبى)45( صبوُر عىل البلوى اىل أُمَّ

سقى )تونساً( ما يدفع الخطب، إنها

بخرضتها تُكفى الذي يدفّع الجدبا

صورُة األنـا يف شعر حممد مهدي اجلـواهري
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لذاتها  األنا  تنظر  كانت  الصورة  بهذه   

مستكينة(،  أمُة  صنيعاً  أساءت  فقلت...،  ـ  )نظرُت... 

األمر الذي دفع األنا اىل منطق الشعور باآلخر لتكون 

عىل مسافة قريبة منه يف محنته.

5- الرصاع اإلجتامعي:

إّن األنا تتخذ لنفسها دامئاً موقفاً فكرياً من   

مجتمعها الذي تعيش فيه، ومن خالل هذا تكون لها 

رؤية ذاتية، وانطباع خاّص اتجاه مجتمعها سواء كان 

ذلك باإليجاب ام السلب:

أنا ضّد الجمهور يف العيش والتفكري

طُراً وضده يف الدين

كل ما يف الحياة من ُمتع العيش

ومن لذة بها يزدهيني

التقاليد واملداجاة يف الناس

عدّو لكّل ُحّر فطنِي

أنجديني يف عامل تنتهش )الذئباُن(
لحمي فيه وال تُسلميني)46(

نلحظ ان عالقة األنا باآلخر )الجمهور( عالقة   

ضّدية. تكشف بدورها عن وجه من التضاّد، ويطلق 

املناطقة عىل هذه العالقة اسم التضاّد الذايت)47(. وفيها 

ليكونا  اآلخر)الجمهور(  مع  عالقتها  يف  األنا  تتموضع 

عىل طريف نقيض وواضح ما تؤديّه الصورة القولية: )أنا 

ضد الجمهور يف العيش، والتفكري، والدين( من دور يف 

تثبيت هذه الضدية وترسيخها، فاذا كانت األنا عىل ما 

هي عليها من الضدية، فكيف يكون حال اآلخر معها؟ 

إىل  األنا  تعمد  األبيات حني  الضدية يف  وتتجّذر هذه 

لتكون  فيه((،  لحمي  الُذئبان  تنهش  عامل  ))يف  قولها: 

تتوان  العالقة. ومل  الفاصل يف تحديد هذه  الحد  هي 

األنا من أن تصّب جام غضبها عىل الناس:-

ولو ُمكنت نفيس ألرسلُت عاصفاً
عىل الناس يذروهم وفجرُّت حاصباً)48(

ويبدو هنا ان نرجسية األنا طفحت بأقوى   

الحاسدين  من  موقفها  لتعّمق  األنا  وتعود  صورها، 

والحاقدين:-

غني مشْت إيل بعوضات تُلدِّ

وهل يحُس دبيب النمِل يَْعُسوُب

تسعون كلباً عوى خلفي وفوقهُم

ضوء من القمر املنبوح مسكوُب

وقبل ألف عوى ألُف فام انتقصْت

)أبا محّسد( بالشتْم األعاريُب

يا منطوين عىل بُغيض لعلمهُم
أين لدى الناس، أين كنُت محبوُب)49(

يلجأ الجواهري إىل استحضار الرمز الشعري   

تأثري  ذي  فاعل  دور  من  به  يتمتّع  وما  )املتنبي(، 

ملموس تعّده األنا، الذي تعده األنا أداة وظيفية فاعلة 

يف مواجهة اآلخر، فاألنا هنا تهدف من توظيف هذا 

االستحضار إىل إبراز قدرتها وفاعليتها أمام اآلخرين.

قومها  أبناء  تصف  أن  من  األنا  تتحّرج  ومل   

الباطني  عقلها  أن  يبدو  حتى  الذميمة  الصفات  بكل 

تغلّب عىل عقلها الظاهري يف لحظة ما فأوضحت عن 

خبايا نفسها: -
وها أنا بالنيات سوداً معذٌب

تعاودين فيهن سوُد الخواطر
وأملح يف هذي الوجوه كوالحاً

من اللؤم أشباح الوحوش الكوارس
وتوحشني األوصال حتى كأنني

أعارُش ناساً أنهضوا من مقابر
تصفحُت أعامل الورى فوجدتها

مخازي غطوها بشتى الستائر
فكانت حساناً يف املظاهر ُخدعة

عىل أنها كانت قباح املخابر
وراحت أساليب النفاق مفاخراً

سالحاً قوياً للضعيف املفاخِر)50(

وقولــه: -

تفكرت يف هذه الحياة فراعني

من الناس وحش يف التزاحم كارُس

وال فرق إال أن هذا مراوُغ
كثري ُمداجاة وهذا مجاهر)51(
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وقولـــه:-

منافقون يُرون الّناَس أنُهُم
شمُّ أباة أماجيد، مصاحيُب)52(

ولسُت أول مأخوٍذ مبجتمع

مييش الضالل به، واإلفك والحوُب

يا غامرين خلْت من كل مكرمٍة

نفوسهم، وخال من قبُل ملحوُب

وقولــــه:-

تناوشتني من األطراف ناهشًة

لحمي عصابٌة أضباع وذؤباِن

كالْت يل الشتم ما شاءت مكارمها
سمحاَء من دون تطفيف ونقصاِن)53(

األنا عىل وفق متظهرها  ميكن وصف هذه   

أبناء قومها  الناقمة( عىل  )األنا  بأنها  االبيات  يف هذه 

ومجتمعها، اذ مل تتواَن عن النيل من كرامتهم والحّط 

تنزع  التي  الصفات  بشتى  وصفهم  ومن  شأنهم  من 

من االنسان كرامته وإنسانيته، اذ بدأت تتحّدث معهم 

بروح تسودها الكراهية والنقمة االجتامعية، ومن ثم 

إبراز ذاتها ومتيّزها عىل حساب ذواتهم. ولعل الرجوع 

سبب  تحديد  عىل  يساعدنا  الشاعر  حياة  دراسة  إىل 

هذه النقمة، التي قد تكون بتأثري األزمات االجتامعية 

والنفسية الحادة التي مّر بها الشاعر يف حياته.

عالية  أنا  ذا  الجواهري  ظّل  ذلك  كل  ومع   

تتسامى، إذ إنها أبرز ما يف شخصيته، بل هي يف طليعة 

اذ  بها،  والتغّني  التفاخر  من  يكرث  نجده  لذا  مزاياها، 

يقول:-

أقول لـنفسـي – اذا ضـّمها

وأتـرابـها مـحـفـل يُـزدهـى

تسامي فإنك خري النفوس 

اذا قيس كل عىل ما انطوى

تسـامـي فإّن جناحـيـك ال

يـقـران إال عـلـى ُمـرتـقـى

شـهـدُت بأنــك مـذخـورة

ألبعد ما يف املدى من مدى

وأنك سوف تدّوي العصـور
مبا ترتكني بها من صدى)54(

يف  املتسامية  األنا  اليه  تذهب  ما  وواضح   

هذه األبيات، ومن حيث االلتفات إىل نفسها  عىل نحو 

الفاعلة  الصفات  من  جملة  فقّدمت  تخصيصاً،  أكرث 

التي تعّزز جانبها، وتؤكد مكانتها وهي الصفات التي 

تتمثّل يف الخري: )فإنك خرُي النفوس(، املرتقى: )ال يقران 

جناحيك إال عىل ُمرتقى(، واالدخار: )بإنك مذخورة(، 

الدوي: )تدوي العصور  مبا ترتكني(.

جاء  واستحضارها  الصفات  هذه  إيراد  إن   

السمو   معنى  عن  تبحث  وهي  األنا،  صورة  ليؤكَّد 

وقد  وغايته.  وجودها  قيمة  لها  يحقق  الذي  واملجد 

األنا صوب نفسها حينام ال تجد ما يالمئها ليك  تتجه 

تعيد االشياء من جديد. فتبدأ مبحاسبة نفسها والتفكري 

قد  التوافق  قدرتها عىل  أن  تشعر  عندما  فيها، وذلك 

انعدمت، وان عالقتها بالبيئة االجتامعية مل تعد عالقة 

وّد وأمن، عندها تشعر بحدة القصور وانعدام التكافؤ 

بينها وبني العامل املادي واالجتامعي الذي تعيش فيه، 

اآلخرين،  وبني  بينها  والفرقة  بالعزلة  تشعر  عندما 

عندئذ ترتّد عىل نفسها، وتشعر بحاجة ملّحة اىل أن 

عاّم يف  تفصح  نجدها  ولذا  وتحاسبها)55(،  ذاتها  تخترب 

داخلها:-

رجعُت لنفيس أستشري اهتاممها

وألزمها ذنب الرصيح املُجاهر

وأثقلها بالعتب إن كان يل غنى

عن الرّش لوال حبها للمخاطر

وساءلتها عام تريد من التي

تُرشحها للمهلكات الجوائِر

أأنِت بعورات النفوس زعيمٌة

موكلة عنها بعّد الجرائِر

وما أنِت والغرم الذي راح مغنام

لقد غامر األقوام فيه فغامري

خذي وجهة يف العيش يرضيك غيها

وال تستطيبي منه قعدة خائِر

صورُة األنـا يف شعر حممد مهدي اجلـواهري



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

164

وإن شذوذاً أن تُثريي وتصدعي
شذاة ُمحيط باملداجاة زخاِر)56(

ويف ظل شعور األنا بالندم عىل مواقف لها   

اإلحساس  يف  تتنامى  والشخصيات  األنام  بعض  ازاء 

لديها بالضيق من الجحود الذي قابلها به الجاحدون 

فاضت  ما  وهذا  والقبل،  واألشواق  الوّد  ساقهم  مّمن 

به:-

ستني عاماً أساقيهم مشعشعًة

من خالص الود واألشواق والقبِل

ما ساءهم قرحة تشوى به كبدي

وما يرسهم كحل عىل املقِل

مروا لئاماً عىل الظامي وغلتِه

وعندهم كل ما يشفي من الغلِل

وغادروه مبوماة كأنهم
ليسوا ذوي ناقة منه وال جمل)57( 

تعيشه  ما  يلمس  االبيات  هذه  يف  املتأّمل   

األنا من رصاع داخيل بسبب مكتوم عربت عنه إشارتان 

دالتان، األوىل قوله: ))مروا لئاماً عىل الظامي وغلته((، 

الثانية  واالشارة  بالجحود.  اآلخرين  متادي  عىل  داللة 

يف  تبدي  التي  الداخلية  النجوى  هذه  من  تستخلص 

فهي  جمل(،  وال  منه  ناقٍة  ذوي  ليسوا  )كأنهم  قوله: 

تكشف عن عدم املباالة باألنا والجهل بها، فضالً عن أن 

الجحود صفة أصيلة يف طبع االنسان، وإن األنا نفسها 

مبتلة بهذا الداء الذي تنتقد غريها عليه)58(.

6- اإلغتــــــــراب:-

تبدأ  األنا   مع  وثيقة  عالقة  املكان  يشّكل   

الدنيا،  هذه  تواجه  وهي  فيه،  ولدت  يوم  أول  من 

باملكان  تتّوثق عالقتها  الحياة  تّقدمت يف هذه  فكلام 

يك  تصبح هذه العالقة هاجساً يلّح عليها، فتغدو إىل 

النفس  تكون  أن  الرشد  عالمة  من  قيل  ولذا  مكانها، 

تّواقة)59(،  رأسها  مسقط  وإىل  مشتاقة،  مولدها  إىل 

الّذلة  ويتحّسس  والغم،  الهم  يشابه  يقرتب  من  فإن 

بعدما كان عزيزاً يف مهاده، ومرابعه، ودياره من األهل 

نلحظه يف  ما  والسمر وهذا  باألنس  يتلّذذ  واألحباب، 

وقوف الجواهري عىل أرض العراق. فالعراق  وما فيه 

ميثّل مجموعة من الذكريات، عاشت يف ذهن الشاعر، 

فحفظ لها أسعد األوقات، وأجملها:-

صبوت اىل أرض العراق وبردها

اذا ما تصاب ذو الهوى لرب  نجد

بالد بها أستعذبُت ماء شبيبتي

هوى ولبسُت العّز بُرداً عىل بُرِد

وصلت بها عمر الشباب ورشخه

بذكر عىل قرب وشوق عىل بُعِد

بذلُت لها حق الوداد رعايًة
وما حفظ الوُد املقيم سوى الوِد)60(

تتحرّك هذه األبيات ضمن تغني األنا بحب   

لديها  رفيعة  مبنزلة  متتّعه  حقيقة  عىل  لتدلّنا  وطنها 

الذي  الحب،  هذا  عن  التعبري  يف  شعورها  خفرت 

تغلغل إىل أعامق نفسها من خالل ضمري املتكلم التاء: 

بذلت(،  وصلت،  العز،  لبست  استعذبت،  )صبوت، 

باآلخر )العراق(، الذي كان املحرك الخفي لعاطفة األنا 

الحقيقة، لذا مل يأت اختيارها ألسم )العراق( جزافاً، بل 

لريمز ملا فيه من امياءات، فالعني ترمز إىل العزة، والراء 

والقاف  األصالة،  إىل  ترمز  واأللف  الرفعة،  إاىل  ترمز 

الذي  الشعري،  للرمز  أّن  القدم، وال شك يف  إىل  ترمز 

يالئم السياق وقعه املؤثر يف التعبري)61(، ويبقى معجم 

األنا زاخراً باأللفاظ التي تدّل عىل حنينها وغربتها مثل 

بالدي(،     أحُب،  الشوق،  أهوى،  الفراق،  البعد،  )أحّن، 

يقـــول:-

أحُن اىل أرض العراق ويعتيل
فؤادي خفوق مثلام يخفُق اآلُل)62(

بُنية املكان  البيت نحو  األنا يف  يتجه حنني   

بااليحائية  األنا  نفسية  إىل  ميّت  الذي  العراق(  )ارض 

بتعلّقها به، والذي يحيل فيها مفردة )أحن( إىل الشوق 

ورقّة  القلب  رقّة  من  ))الحنني  ألن:  النفس؛  وتوقان 

القلب من الرعاية، والرعاية من الرحمة، والرحمة من 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

165

كرم الفطرة، وكرم الفطرة من كرم املحتّد(()63(، وهذا: 

))ماّم يدل عىل حرية الرجل، وكرم غريزته حنينه إىل 

أوطانه(()64(. ولذا نجد أن الشوق من سجاياها املالزمة 

كام يف غربتها:

سهرُت وطال شوقي للعراِق
وهل يدنو بعيُد باشتياِق)65(

عن  األنا  تتّحدث  املؤملة،  الصورة  بهذه   

شوقها، الذي ينّم عن نفس مكلومة براها الشوق، اذ 

تبدو هذه األنا حريصة عىل إبراز مأمن شوقها الذايت 

التي  رؤيتها،  وفق  الشوق  يف  التميّز  لها  يحّقق  الذي 

لفظتي  من  فتتخذ  وطباعها،  الذات  قمة  من  هي 

)سهرُت وطال( بُعداً إشارياً ميكن ان ترى فيهام تعبرياً 

عن الشعور النفيس يف بعدها العاطفي، بداللة )وهل 

ينوب  استفهام مجازي،  بسياق  باشتياق(،  بعيد  يدنو 

عن لهيب األشواق.

إن شعور األنا بالبعد والفراق عىل كراهية،   

ولدَّ يف نفسها الظأم الذي تلوذ به، نستشّف ذلك من 

توظيفها اإليحاء املكاين للداللة عىل بعدها عن وطنها، 

اذ يقرأ هذا كله من خالل قولها:

حييُت سفحك عن بُعد فحييني

يا دجلة الخري يا أم البساتنِي

حييُت سفحك ظآمناً ألوذ به

لوَذ الحامئم بني املاء والطنِي

يا دجلة الخري يا نبعاً أفارقُه
عىل الكراهة بني الحني والحنِي)66(

القائم  النداء  الشعري:  النص  الالفت يف  إّن   

مهم،  جزء  فهو  الخري(،  دجلة  )يا  موضوعة  بشأن 

ميثّل صلة الوصل بني املكان وأهله)67(، بارتباطه باملاء 

ُحلة  وتكتيس  من عطشها  فرتتوي  األرض  يغمر  الذي 

بداللة  أزهارها،  وتفتح  أشجارها،  الجامل بخرضة  من 

مالمح  تكوين  من  الصور  تلك  تتجه  وملّا  الحياة،  بّث 

تسهم يف خلق سمة الحياة، تنبثق من لفظة  ))حييُت 

لوذ  به  ألوذ  ظآمناً  البساتني،  أم  فحييني،  سفحك، 

االنسان  التحام  نسبة  عرّب عن  الذي  األمر  الحامئم((، 

مبكان نشأته، فتتجدى قيمة املكان بأنه )كيان نتلمسه 

ونراه()68(.

وماّم ال شك فيه ان االنسان حني يبتعد عن   

وطنه اول ما يشخص أمامه أهله وأخوانه، مّمن كان 

يأنس بهم ويشعر بالعز والقوة واملنعة إزاءهم:

أقول وقد شاقتني الريُح سحرة

ومن يذكر األوطان واألهل يَشتَِق

األهل تعود الدار بعد تشتٍت

ويجمُع هذا الشمل بعد تفرِق

وهل ننتيش ريح العراق وهل لنا
سبيُل اىل ماء الفرات املُصفق)69(

يفصح النص الشعري عن رغبة األنا )أقول(   

املتأتية من مكان، كان قد جمعها،، فالشحنة العاطفية 

يف  أسقطتها  قد  الشوق  عن  تنّم  ذاتها  يف  املتولّدة 

وهل  الداُر،  تعوُد  بتعبري)هل  للنص  الداليل  املضمون 

الفرات،  ماء  اىل  سبل  لنا  وهل  العراق،  ريح  ننتيش 

بسياق االستفهام املجازي الذي يفيد )الرتجي(، الذي 

استيعاب  عىل  فتساعد  لألنـــا،  النفسية  الحالة  ميثّل 

مشاعرها، والتعبري عن عاطفتها الداخلية التي تشّكلت 

بسبب االشتياق اىل     األهل والوطن. وجاءت األبيات 

اآلتية معربة عن اعتزازها الكبري بوطنها وإكبارها اياه، 

مربهنًة عىل أن )األنا الوطنية( ال ميكن ان تنىس وطنها، 

فهو يف صميم نفسها، فهي تحّب حصاه، وتهوى ثراه. 

بها  التي ساقتها تصّور  وماّم يدّل عىل ذلك األوصاف 

تعلقها الشديد بوطنها:
وما رسين يف البُعد حال تحسنت

بالدي أشهى يل وأن ساءت الحاُل
فمن شاقه برُد النعيم بفارس

فـإين الـى حـّر الـعـراقـني مـياُل
أحب حصاها وهو جمر مؤجج

وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاُل)70(

يف  ولدَّ  تحب  عّمن  بالبعد  األنا  فشعور   

نفسها قلقاً عارماً، نستشّفه من توظيفه اإليحاء املكاين 

للداللة عىل بعد الجواهري عن وطنه، وعدم استقراره. 

صورُة األنـا يف شعر حممد مهدي اجلـواهري
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وهذا كله وليد الغربة. 

ويبقى معجم األنا زاخراً باأللفاظ التي تدّل   

الوطني  والحب  امليل  إبراز  يف  تتمثّل  التفضيل،  عىل 

)فأين اىل حّر العراقني مياُل(، تفضيله عىل )برد النعيم 

مؤججاً  جمراً  كان  وان  حصاها(،  و)أحُب  بفارٍس( 

من  تفضيالت  وهي  شوكاً،  كان  وان  ثراها(،  و)أهوى 

شأنها ان تسبغ فعل الوطنية عىل األنا، وتؤكد وظيفتها 

وذاتها الفاعلة يف مواجهة اآلخر.

الخامتــة

من  كبري  شاعر  شعر  يف  الجولة  هذه  بعد   

أهّم  عىل  نقف  ان  علينا  لزاماً  صار  العربية،  شعراء 

النتائج التي توّصل إليها البحث.

الشخصية  واملطامح  بالنفس  االعتداد  إن   

والنفي  التضاّد  عالمة  اىل  باألنا  أفضت  الالمحدودة 

وهي، تتخذ يف عالقتها شكالً متردياً حاداً، حتى بدت 

أوقد  ذلك  كل  اآلخر،  تلغي  جعلها  تضّخامً  متضّخمة 

األنا  تأكيد  عىل  التطلع  جدوة  الجواهري  نفس  يف 

الشاعرة، وهي القيمة التي ظلت تحرص عىل إبرازها 

يف وجه خصومها، بوصفها إدارة قوة قادرة عىل دميومة 

الفكر والبقاء، فضالً عن أنها مدفوعة إىل موقف ثوري 

أّما  فاعالً.  قيادياً  معنًى  مبوقفها  يكفل  ان  ميكن  حاّد 

الغربة فطفحت وبكل أشكالها يف صورة األنا، إذ ألقت 

فضالً  الجواهري،  نفس  عىل  بظاللها  الروحية  الغربة 

عن الغربة املكانية التي هيمنت عىل ذاته، وقرت يف 

نفسه الحنني اىل أهله ومرابع فتوته.
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اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي

ل( يف )توحيد املُفضَّ
م.د موفق مجيد ليلو

املديرية العامة لرتبية ميسان
Persuasive Discourse Strategies in )Tawhid Al-Mufaddal(
Prof. Dr. Mowaffaq Majid Lelo
General Directorate of Education in Maysan

امللخص

ل( خطابًا إقناعيًا بامتياز، ملا يتوافر عليه من حجٍة بالغٍة وبراهنَي ساطعة يذعن  ميثِّل كتاُب )توحيد املُفضَّ  

ل بن عمرو عند اإلمام الصادق )ع( لريدَّ  لها كل ذي عقل سليم، والكتاب مكّون من أربعة مجالس، حرضها املُفضَّ

م  من خاللها عىل دعوات امللحدين واملضللني، ومتتاز بأسلوب الجدل والحوار العقالين بعيًدا عن األدلة النقلية. تقدِّ

ل( صورة عن أساليب الخطاب اإلقناعي واسرتاتيجياته، وجاءت يف مبحثني: تضّمن  هذه القراءة لكتاب )توحيد املُفضَّ

األول التعريف املوجز مبصطلحات البحث وهي: االسرتاتيجية والخطاب واإلقناع وظالله. فيام عرض الثاين بعًضا من 

اسرتاتيجيات اإلقناع التي توزعت بني أساليب الطلب )األمر واالستفهام والنداء(، والحوار االفرتايض، والتمثيل بوصفه 

الة يف اإلقناع. ثم ختمت الدراسة بأهّم النتائج.  ظاهرًة متميزة يف الخطاب، وآلية  فعَّ

Abstract:
 The book )Tawhid al-Mufaddal( represents a persuasive discourse par excellence 
because of the great argument and bright proofs that it has in the sense that every person of 
sound mind acquiesces in. The book consists of four sessions attended by Al-Mufaddal bin 
Amr at Imam Al-Sadiq )peace be upon him( to respond to the calls of atheists and misleaders, 
characterized by a method of argument and rational dialogue away from transmission evidence. 
This reading of the book )Tawhid al-Mufaddal( presents a picture of persuasive discourse 
methods and strategies, which came in two sections: The first included a brief definition of the 
research terms: strategy, discourse, persuasion and its shadows. The second section presented 
some of the persuasion strategies that were distributed among the methods of demand )order, 
question and appeal(, virtual dialogue, and representation as a distinct phenomenon in the 
discourse, and an effective mechanism in persuasion. Then the study has been ended with the 
most important results.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ال شكَّ أنَّ عرص اإلمام جعفر الصادق )ع(   

تأسيس  عن  نتج  الذي  الفكري،  بالحراك  حافالً  كان 

الفرق واملذاهب الكالمية وازدهار املناظرات والجدل، 

وهو بعد ذلك ميثّل مرحلة االنتعاش الفكري يف فكر 

أهل البيت )ع(، مع عمق املظلومية التي نالتهم عىل 

مدار الزمن وعظمها.

األوضاع  التي خلقتها  الفسحة  تلك  أّن  غري   

عىل  العباس  بني  استيالء  نتيجة  آنذاك-  السياسية 

السلطة خلًفا لبني أميَّة- فخلق ذلك األمر فراغاً فكريًا 

لتخلق  الدعوات،  واستفحلت  الشبهات  فيه  تعّددت 

ومل  هذا.  يومنا  إىل  إرهاصاته  استمرت  فكريًا  رصاًعا 

ى االمام الصادق )ع( للردِّ عىل تلك  يكن إاّل أْن يتصدَّ

الشبهات، لذا فقد امتألت املصادر التاريخية والروائية 

باملناظرات واملجالس والحجاج، التي رمبا كان بعضها 

بعني الحكومة ورعايتها.

ل  ومن بني تلك األسفار املهمة صحيفة املُفضَّ  

وقد  ل(،  املُفضَّ بـ)توحيد  اشتهرت  التي  عمرو،  بن 

وخطاب  العقيل  واالستدالل  املفحمة  الحجة  جمعت 

لها  يذعن  تجعله  بحيث  مشرتكة،  أرضية  وفق  اآلخر 

ويتوّجه عىل وفق رؤيتها، وهي أربعة مجالس حرضها 

عند اإلمام )ع( لريدَّ من خاللها عىل دعوات امللحدين 

العقالين  الجدل والحوار  واملضللني، فضاًل عن أسلوب 

هذا  خطابًا  إنَّ  ندر.  ما  اال  النقلية  األدلة  عن  بعيًدا 

اهتامم  يكون موضع  بأْن  وتلك علومه جدير  قصده، 

مواجهة  يف  به  لتنهض  األمة  تتدارسه  وأن  الباحثني، 

التحديات الفكرية، وتستلهم منه أساليب الرد والحوار 

مع اآلخر بعيًدا عن معاول التكفري واالقصاء، فهو نصٌّ 

مستحرٌض لكل عنارص النصية وخطاٌب إقناعٌي متميٌز 

بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

من هنا تنطلق هذه القراءة لكتاب توحيد   

اإلقناعي  الخطاب  أساليب  عن  صورة  لتقّدم  ل  املُفضَّ

ا  واسرتاتيجياته، يف الوقت الذي ما يزال الدين فيه غضًّ

قريب العهد بالناس، واإلمام بينهم يتصّدى للشبهات. 

حملته  الذي  اإلقناعي  الخطاب  هذا  إنَّ   

ل كفيل بإقناع كل منصف عاقل متدبّر،  مجالس املُفضَّ

بوجود خالق حكيم عامل قادر مهيمن عىل هذا الكون، 

، أو منطق  وتسدُّ الشبهات التي قد تعرض لكل ذي لبٍّ

عقاليئ، بعيًدا عن العقد النفسية واألزمات األخالقية، 

ميكننا  الحديثة  اللسانية  املناهج  توظيف  خالل  من 

يف  وأسسه  رشوطه  أو  الحوار  أصول  لوجود  التأصيل 

النصوص الرتاثية. 

وقد أفاد البحث من الدراسات السابقة يف   

هذا امليدان ومنها:

لغوية  مقاربة  الخطاب-  )اسرتاتيجيات   

بالغة  )يف  و  الشهري  ظافر  الهادي  عبد  د.  تداولية( 

الخطاب اإلقناعي( د. محمد العمري، وبعض الدراسات 

التداولية والحجاجية األخرى.

وقسمت الدراسة عىل مبحثني: تضّمن األول   

التعريف املوجز مبصطلحات البحث، وهي االسرتاتيجية 

والخطاب واإلقناع وظالل اإلقناع، وأعني بها املفاهيم 

التي ترتبط مبفهوم اإلقناع كالجدل والربهان والحجاج. 

توحيد  يف  اإلقناع  لخطاب  الثاين  املبحث  عرض  فيام 

التي  اإلقناع  إسرتاتيجيات  من  بعض  ودراسة  ل  املُفضَّ

توزّعت بني أساليب الطلب )األمر واالستفهام والنداء(، 

بارزة  ظاهرة  بوصفه  والتمثيل  االفرتايض،  والحوار 

بأّهم  خامتة  ثم  اإلقناع.  يف  فّعالة  وآلية  الخطاب،  يف 

النتائج. 

املبحث األول

يف الخطاب واإلقناع

مثََّة مصطلحات البدَّ من بيانها قبل الخوض   

الخطاب،  )االسرتاتيجية،  وهي:  الخطاب،  تحليل  يف 

عن  واضحة  صورة  تكوين  أجل  من  وظالله(،  اإلقناع 

طبيعة الخطاب املدروس.

االسرتاتيجية:

يعود تاريخ هذا املصطلح إىل القرن الخامس   

قبل امليالد )stratege(، يف القبائل األثينية التي كانت 

يف  وظيفتهم  تنحرص  مخططني  أشخاص  عرشة  تختار 

فهو  الجيش)1(.  قيادة  تتوىل  للتخطيط  مدرسة  تأمني 

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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مفهوم عسكري بالدرجة األوىل يتعلّق بالتخطيط من 

خالل استعامل املوارد بفاعلية من أجل تدمري األعداء، 

أو فن إعداد الخطط العامة ووضعها كوسيلة للوصول 

لإلمكانات  األمثل  االستثامر  خالل  من  الهدف،  إىل 

املتوافرة لتحقيق األهداف. 

ثم استعمل هذا املصطلح يف مجاالت أُخَر،   

كاإلدارة والسياسة وتحليل الخطاب، غري أنَّه أّدى دوًرا 

مهامًّ يف التعبري عن التقنيات واآلليات والوسائل التي 

بعضهم  د  وحدَّ املتلقي.  إلقناع  املخاِطب  بها  يستعني 

املحددة  القواعد  من  »مجموعة  بأنّها:  االسرتاتيجية 

أي موقف لعب ممكن«)2(. وعرّفها  لسلوك العب يف 

يتخذه املرتسل  الذي  املناسب  بأنَّها »املسلك  الشهري 

عن  والتعبري  إرادته  تنفيذ  أجل  من  بخطابه،  للتلفظ 

خالل  من  أهدافه،  لتحقيق  تؤّدي  التي  مقاصده، 

استعامل العالمات اللغوية وغري اللغوية، وفقا [كذا] 

ملا يقتضيه سياق اللفظ بعنارصه املتنّوعة، ويستحسنه 

املرسل«)3(. 

االستعامل  أجل  من  أنَّه  كارون  ويرى جني   

الدقيق لهذا اللفظ يجب أن تتوافر الرشوط اآلتية:

1- أن يتسم املوقف بعدم اليقني.

بطريقة  أو  واعية  بطريقة  املتكلم هدفًا  يروم  أن   -2

غري واعية.

الختيارات،  منتظم  تتابع  هناك  يكون  أن  وأخريًا   -3

واعية  ليست  خطة  وهي  عامة،  )خطة(  يرتجم 

سلسلة  باالسرتاتيجية  توصف  أن  )ال ميكن  بالرضورة، 

من القرارات الخاضعة للمصادفة()4(.    

الخطاب:

قيل:  الخطب  من  اللغة  يف  الخطاب  يأيت   

مراجعة  والِخطاب:  األمر...  َسبَُب  الَخطْب:  »خطب: 

الخطيب  وجمع  الخطيب...  مصدر  والُخطبة:  الكالم. 

ُخطَباء، وجمع الخاِطب ُخطّاب«)5(. وقال ابن منظور: 

ُهَو  َوِقيَل:  َعظُم؛  أو  َصُغر  األَْمُر،  أو  أُْن  الشَّ »الَخطُْب: 

َوتَُقوُل:  أَمرَُك؟  َما  أَي  َخطْبُك؟  َما  يَُقاُل:  األَْمر.  َسبَُب 

َهَذا َخطٌْب جليٌل، وَخطٌْب يَسري. والَخطُْب: األَمر الَِّذي 

تََقع ِفيِه املخاطَبة، والشأُْن والحاُل؛ َوِمْنُه قَْولُُهْم: َجلَّ 

الَخطُْب أَي َعظُم األَمُر والشأْن«)6(((.

هذه  وردت  فقد  الكريم:  القرآن  يف  وأّما   

اللفظة يف ثالثة مواضع، وهي: 

َوفَْصَل  الِْحْكَمَة  َوآتَيَْناُه  ُملَْكُه  }َوَشَدْدنَا   

الِْخطَاِب {)ص/20(

نَْعَجًة  َوتِْسُعوَن  تِْسٌع  لَُه  أَِخي  َهَذا  }إِنَّ   

الِْخطَاِب{ يِف  َوَعزَّيِن  أَكِْفلِْنيَها  فََقاَل  َواِحَدٌة  نَْعَجٌة  َويِلَ 

)ص/23(

}رَبِّ الساموات َواأْلَرِْض َوَما بَيَْنُهاَم الرْحَمِن اَل مَيْلُِكوَن 

ِمْنُه ِخطَاباً{)النبأ/37(

أّن  يظهر  القرآنية  النصوص  يف  التأّمل   

والبالغة،  الدامغة  الحّجة  الخطاب يقرتب من مفهوم 

فقد اقرتنت بالحكمة يف النص األول، ويف النص الثاين 

املتخاصمني  أحد  خطاب  هيمنة  إىل  لتشري  جاءت 

ِة. وكذلك النص  عىل اآلخر من خالل الَغلَبَة يِف املَُحاجَّ

يدي  بني  الوقوف  بأنَّ  املتلّقي  يشعر  الذي  الثالث 

ألنَّه  للدفاع؛  أو مجاالً  الرحمن سبحانه ال يرتك حجًة 

العامل بخفيّات األمور واملطلع عىل الرّس وما هو أخفى. 

»الخطب  مفرداته:  يف  الراغب  قال   

ومنه  الكالم،  يف  املراجعة  والتخاطب:  واملخاطبة 

الذي  العظيم  األمر  والخطب:  والِخطبة...  الُخطبة 

يَا  َخطْبَُك  فاََم  }قَاَل  تعاىل:  قال  التخاطب،  فيه  يكرث 

الُْمرَْسلُوَن{  أَيَُّها  َخطْبُُكْم  فاََم  ،}قَاَل  طه:95   } َساِمِريُّ

)الحجر/57(، وفصل الخطاب: ما ينفصل به األمر من 

الخطاب«)7(.

وأّما يف االصطالح، فيتنّوع مفهوم الخطاب   

هذا  فإّن  كلها  األحوال  ويف  املعرفية،  املداخل  بتنوع 

املصطلح رمبا تبلور بشكل واضح بصورته املعرفية يف 

رؤية  إىل  عنده  استحال  الذي  فوكو،  ميشيل  كتابات 

فإنَّ  هنا  ومن  املعرفة.  لتفسري  وأيديولوجيا  متكاملة 

مع  املفهوم  لهذا  تحديد  أو  تعريف  عىل  الوقوف 

يكون  يكاد  العامل  تجتاح  التي  االصطالحية  الثورة 

صعبًا مستصعبًا، فالخطاب »ال سبيل لحرصه يف معنى 

بعينه؛ ألّن له تاريًخا معقًدا ويرد يف سياقات شتى لدى 

املفكرين املختلفني، بل لدى املفكر الواحد أحيانًا«)8(.
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مجموعة  إىل   )discourse( مصطلح  يشري   

مالمح  أهّم  تحديد  وميكن  والدالالت،  املعاين  من 

بعضهم  يرى  إذ  النص،  وبني  بينه  باملقارنة  الخطاب 

االستخدامات،  بعض  يف  مكتوبًا  يكون  قد  النص  »أّن 

غري  النص  يكون  وقد  شفاهي،  الخطاب  أنَّ  حني  يف 

تفاعيل بينام الخطاب تفاعيل... قد يكون النص قصريًا 

أو طويالً، أّما الخطاب فيدّل عىل طول مّؤكد ، والبد 

للنص أن يتسم بتامسك سطحي، يف حني البدَّ أن يتميّز 

الخطاب بتامسك أعمق«)9(.

يتحّدد  الخطاب  أنَّ  علوش  د.سعيد  ويرى   

بوظائفها  تتحّدد  لتعابري  خصويص  »مجموع  بأنَّه 

عن  ويعرّب  األيديولوجي«)10(،  ومرشوعها  االجتامعية 

أجزائه بأنَّها »أمناط كلامت جمعت بحسب وظيفتها 

وخصوصيتها الرصف– تركيبية«)11(.

اإلقناع وِظالله

اإلقناع: 

»االجتزاء  فهي  الَقَناَعُة  وأّما  أقنع،  مصدر   

يَْقَنُع  قَِنَع  يقال:  إليها.  املحتاج  األعراض  من  باليسري 

قََناَعًة وقََنَعاناً: إذا ريض، وقََنَع يَْقَنُع قُُنوعاً: إذا سأل... 

﴾َ، )الحج/ 36(...  قال تعاىل: ﴿َوأَطِْعُموا الْقانَِع َوالُْمْعرَتّ

الَْقانُِع هو الّسائل الذي ال يلّح يف الّسؤال، ويرىض مبا 

يتولّد  فاإلقناع  رفعه«)12(.  رأسه:  وأَقَْنَع  عفًوا،...  يأتيه 

عن طريق األدلة والرباهني التي تجعل املخاطَب يذعن 

معنيني،  إىل  تشري  للفعل  أفعل  وصيغة  الخطاب،  إىل 

الهمزة  تكون  أو  القناعة،  وتّحقق  باالجتزاء  توحي  إذ 

للسلب مبعنى كشف القناع وإزالته من خالل الرباهني 

ومثة  الحقائق.  وتظهر  األقنعة  تسقط  التي  الناصعة 

أو  بوجه  به  ترتبط  أو  اإلقناع  تقرتب من  مصطلحات 

بآخر  ومنها: 

املنازعة  سبيل  عىل  املفاوضة  »الجدال  الجدل:   -1

فتله  أحكمت  أي  الحبل  واملغالبة وأصله من جدلت 

هو  أو  أحكمته«)13(.  البناء  وجدلت  الجديل،  ومنه 

»القياس املؤلف من املشهورات واملسلامت، والغرض 

إدراك  عن  قارص  هو  من  وإفحام  الخصم  إلزام  منه 

مقدمات الربهان. دفع املرء خصمه عن إفساده قوله: 

وهو  كالمه،  تصحيح  به  يقصد  أو  شبهة.  أو  بحجة، 

الجدال  عن  يختلف  وهو  الحقيقة«)14(.  يف  الخصومة 

املذاهب  بإظهار  يتعلّق  مراء  عن  »عبارة  هو  الذي 

وتقريرها«)15(.

2- الربهان: 

هو »بيان للحجة، وهو فُعالن مثل الرجحان   

والثنيان وقال بعضهم: هو مصدر برّه يربّه إذا ابيّض... 

األدلّة، وهو  أوكد  فالرُبَْهان  الزمان،  والرُبَْهة: مدة من 

األدلة  أّن  وذلك  محالة،  ال  أبًدا  الصدق  يقتيض  الذي 

وداللة  أبدا.  الصدق  تقتيض  داللة  أرضب:  خمسة 

تقتيض الكذب أبًدا. وداللة إىل الصدق أقرب. وداللة 

إىل الكذب أقرب. وداللة هي إليهام سواء. قال تعاىل: 

صاِدِقنَي﴾)البقرة/  كُْنتُْم  إِْن  بُرْهانَُكْم  هاتُوا  ﴿قُْل 

 .)16(»)111

اّما يف االصطالح فهو: »القياس املؤلف من   

أو  الرضوريات،  وهي  ابتداًء؛  كانت  سواء  اليقينيات، 

بواسطة؛ وهي النظريات. والحّد األوسط فيه ال بد أن 

يكون علًَّة لنسبة األكرب إىل األصغر؛ فإن كان مع ذلك 

برهان  فهو  أيًضا،  الخارج  يف  النسبة  تلك  لوجود  علًة 

ملِّي، كقولنا: هذا متعفن األخالط، وكل متعّفن األخالط 

علة  أنه  األخالط، كام  فتعفن  فهذا محموم،  محموم، 

لثبوت الحمى يف الذهن، كذلك علة لثبوت الحمى يف 

الخارج، وإن مل يكن كذلك كان ال يكون علة للنسبة 

محموم،  هذا  كقولنا:   ، إينِّ برهان  فهو  الذهن،  يف  إالّ 

متعّفن األخالط، فهذا متعّفن األخالط، فالحمى، وإن 

أنها  إالّ  الذهن،  يف  األخالط  تعّفن  لثبوت  علًة  كانت 

ليست علة له يف الخارج، بل األمر بالعكس. وقد يقال 

عىل االستدالل من العلّة إىل املعلول: برهان ملّي، ومن 

املعلول إىل العلة: برهان إِيّن«)17(.

3- الحجاج:

عند  الظََّفر  »َوْجُه  إىل  ة  الُحجَّ معنى  يشري   

واحتََجْجُت  فََحَجْجتُه.  حاَجْجتُه  والِفعل  الُخصومة. 

ة: ُحَجٌج. والِحجاج املصدر«)18(،  عليه بكذا. وجمع الُحجَّ

هي:  معاٍن  أربعة  يف  األصل  هذا  فارس  ابن  د  ويحدِّ

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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العظْم  وهو  الِحَجاُج،  الّسَنة.  وهي  ة  الِحجَّ القصد، 

املستدير َحوَل الَعني. والَحْجَحجة النُّكوص)19(. وال شك 

ألنَّه  الحجاج؛  معنى  إىل  األقرب  هو  األول  املعنى  أن 

تضّمن معنى الظفر عىل الخصم والغلبة بالحجة. 

فموضوعه  نظرية  بوصفه  الحجاج  وأّما   

شأنها  من  التي  الخطاب  تقنيات  درس  »هو  وغايته 

من  عليها  يعرض  مبا  التسليم  إىل  باألذهان  تؤدي  أن 

التسليم«)20(.  ذلك  درجة  يف  تزيد  أن  أو  أطروحات، 

فالحجاج »هو العملية التي من خاللها يسعى املتكلم 

مخاطبه  لدى  والتصورات  املعتقدات  نظام  تغيري  إىل 

بواسطة الوسائل اللغوية«)21(.

االقتناع،  بطريق  املتلقي  إذعان  وغايته   

وليس اإلقناع، ومثة فرق بينهام، إذ »إنَّ املرء يف حالة 

االقتناع يكون قد أقنع نفسه، بواسطة أفكاره الخاصة، 

يقنعونه  الذين  هم  الغري  فإنَّ  اإلقناع  حالة  يف  أما 

الحجج  »تقديم  بأنَّه  العزاوي  د.  ويعرِّفه  دامئا«)22(. 

واألدلة  املؤدية إىل نتيجة معينة، وهو يتمثّل يف إنجاز 

الخطاب، وبعبارة أخرى،  استنتاجية داخل  تسلسالت 

يتمثّل الحجاج يف انجاز متواليات من األقوال، بعضها 

النتائج  مبثابة  هو  اآلخر  وبعضها  الحجج،  مبثابة  هو 

البديهيات وإمنا  ليس  التي تستنج منها«)23(. فميدانه 

القضايا املشّككة.

البرش  بواسطة  براهني  »تقديم  بأنه:  وقيل   

اآلخرين  أفكار  وللتأثري يف  لتربير معتقداتهم وقيمهم 

خطاب  »توجيه   بأنّه  الويل  د.  وعرَّفه  وأفعالهم«)24(، 

إىل متلق ما ألجل تعديل رأيه أو سلوكه أو هام معا، 

اللغة  معجم  من  املتألّف  بالكالم  إالّ  يقوم  ال  وهو 

التأثري  هدفه  الحجاج  ان  يعني  وهذا  الطبيعية«)25(، 

اللغة  توظيف  طريق  عن  األوىل  بالدرجة  واإلقناع 

إقناع  عىل  الرتكيز  مع  لإلقناع،  وجاملياتها  بأساليبها 

املخاطب وإذعانه لواضح الحجج وقوة الربهان.

ومثة فروق بني االستدالل والحجاج؛ »ألنهام   

ينتميان إىل نظامني جد مختلفني، نظام ما نسميه عادة 

)القياس  ما  استدالال  إنَّ  الخطاب.  ونظام  بـ)املنطق(، 

باملعنى  خطابا  يشكل  ال  مثال(  الرشطي  أو  الحميل 

أّما  املصطلح،...  لهذا  ديكرو  يعطيه  الذي  القوي 

الحجاج فهو مؤّسس عىل بنية األقوال اللغوية، وعىل 

تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب«)26(.     

الحجاج  أسس  إىل  الدارسني  بعض  ويشري   

وهي: القصد املعلن، والتناغم واالستدالل، والربهنة)27(. 

ويرتكز عىل ثالثة أبعاد رئيسة، وهي:

»أوال: أخالق القائل )املحددات السياقية(.

ثانيا: تصيري السامع يف حالة نفسية ما )التأثري(

أنّه  يبدو  أو  يثبت  هو  حيث  من  نفسه  القول  ثالثا: 

يثبت«)28(.

وهي املحددات واألبعاد التي ذكرها ارسطو   

والباتوس  )االيتوس  مسميات  تحت  الحجة  بيان  يف 

واللوغوس()29(.

فتتوزّع  واسرتاتيجياته  الحجاج  وسائل  أّما   

وشبه  واملنطقية  والبالغية  الرصفة  اللغويّة  بني 

املنطقية، وأّما املبادئ الحجاجية فهي »مجموعة من 

أفراد  بني  املشرتكة  واملعتقدات  واالفكار  املسلَّامت 

مجموعة لغوية وبرشية معينة، والكل يسلّم بصدقها 

باأليديولوجيات  ترتبط  مشرتكات  وهي  وصحتها«)30(، 

الجامعية يتقبّلها العقل السليم، وأحيانا تكون بديهيات 

معرفية  مشرتكات  أو  برهنة،  تحتاج  ال  وجدانيات  أو 

الشعوب  كعادات  معينة،  برشية  ملجموعة  وجامعية 

وأخالقها وقيمها. وتتصف عادة بأنَّها )مشرتكة، وعامة، 

املقاربة  أّن  حمداوي  د.  ويرى  وتدرّجية()31(.  نسبية، 

الخطابات  أو  النصوص  الحجاجية تهدف إىل »تحليل 

التي تتضّمن أبعاًدا حجاجية مبارشة أو غري مبارشة، لذا 

عىل الباحث أن يحلِّل النصَّ بنية وداللة ووظيفة«)32(.

املبحث الثاين

ل خطاب اإلقناع يف توحيد املُفضَّ

خصائص الخطاب: 

النظر والتدبّر يف توحيد املفضل  من خالل   

يف  للخطاب  الحجاجية  املالمح  أهم  تلخيص  ميكن 

كتاب التوحيد للمفضل بنقاط، وهو ما يهيئ لنا رؤية 

واضحة عن طبيعة الخطاب املدروس، وأهمها:
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1- استعامل السؤال اإلنكاري إلقحام الخصم. 

األوليات  إىل  باالستناد  والحجة  الربهان  استعامل   -2

والبديهيات العقلية. 

يف  والكناية(  واملجاز  )التشبيه  التصوير  استعامل   -3

تكوين القناعات وتبديد الشبهات.

املقدمات  والرتكيز عىل  مناسبات كثرية  التكرار يف   -4

العقدية.

التعليل  ووسائل  الحجاجية  الروابط  استعامل   -5

يف  السيام   ،)...، ألنَّ السببية،  فاء  التعليل،  مثل)الم 

مواضع الحجاج العقدي.

بالتعبري  القضايا(  )أو  للنصوص  الهرمي  البناء   -6

محاكاته.  عن  املرء  يعجز  فريد  تسلسل  يف  املنطقي 

وتقديم فقرة عىل أخرى يف تدّرج وتسلسل منطقي.

وتساوي  اإليقاع  وقوة  للكلمة.  االنتقاء  فرادة   -7

البديع كوسيط  أحيانا، وتوظيف  متاثلها  بل  الفقرات، 

إقناعي تطرب له النفس ويذعن له العقل والخيال.

بني يدي الكتاب:

العلة  هو  عنه  الحديث  ما ميكن  أول  لعل   

من إمالء هذه الصحيفة، وهي انتشار ظاهرة اإللحاد 

ليس  أمر  وهو  والنبّوة،  الكريم  بالقرآن  والتشكيك 

التفكري  بدء  منذ  جذور  لإللحاد  كانت  ورمبا  بجديد، 

الغرب،  يف  العقالنية  سيادة  بعد  سيام  وال  الفلسفي، 

أوىل  لظهور  مّهد  الذي  الكنيس  بالفكر  واالصطدام 

الحريات  يف  واالنخراط  الدينية  عن  االنسالخ  نزعات 

املطلقة والتحّرر من قيود الدين الساموي أو الوضعي، 

اإلنسانية هي  تكون  أن  بل يكفي– بحسب زعمهم- 

يف  نجد  أننا  غري  كلها،  البرشية  بني  االشرتاك  نقطة 

التأريخ شواهد كثرية عىل التجارب التي أرادت إبعاد 

بالفشل،  كلها  باءت  عنها  وفصله  الحياة  عن  الدين 

اليشء  بوصفه  الدين  إىل  يرنو  بطبعه  اإلنسان  وظّل 

الوحيد الذي ميكن أن يوفِّر له سكون النفس وخالصها 

من ضغوط الحياة، فتعود النفس إىل فطرتها ونفختها 

اإللهية.

يشري الراوي يف مدخل الصحيفة إىل الحادثة   

ويبني  الصحيفة)33(،  إلمالء  واملكاين  الزماين  السياق  أو 

ل  ل بن عمرو. فقد وجد املُفضَّ سبب إمالء كتاب املُفضَّ

الشكوك  يثري  العوجاء مع صاحبه  ابن أيب  أنَّ حديث 

ا  ما يستدعي ردًّ السامعني، وهو  قلوب  والشبهات يف 

انفعالية– كالتي صدرت  علميًا ومنطقيًا وليس ردوًدا 

رًدا  يرّد  العوجاء  أيب  ابن  ما جعل  وهو  ل-  املُفضَّ من 

ل وجعله يفّكر، ويعود إىل إمامه  متزنًا استفّز به املُفضَّ

رًدا  ميتلك  ل  املُفضَّ يكن  فلم  محزونًا،  )ع(  الصادق 

يفحم به خصمه. ولعل أهّم ما يكشف عنه هذا النص 

ما يأيت:

يف  فهو-  )ص(،  األعظم  الرسول  بنبوة  التشكيك   -1

ملرتبة  مدعيًا– حاشاه-  فيلسوفًا  يعّد  املشّككني-  نظر 

عظمى مصحوبة مبعجزات، والتشكيك بالنبوة سيؤّدي 

بوجود  الشك  ومنه  عنه،  ما صدر  بكل  التشكيك  إىل 

الخالق جلَّ وعال.

وترك  الكون،  لهذا  واملدبّر  الخالق  وجود  إنكار   -2

الكون وجريانه للصدفة وعدم التدبري.

قواعد  تخالف  التي  االنفعالية  ل  املُفضَّ استجابة   -3

الحوار العلمي يف مقابل جواب ابن أيب العوجاء الذي 

كان أكرث اتزانًا يف جوابه.

من  عليه  كان  ما  عىل  العوجاء–  أيب  ابن  كان   -4

اإللحاد- منصفا يف وصفه لخصمه فيام ذكره عن حوار 

النص فال حاجة  لهم، وقد مّر يف  الصادق )ع(  اإلمام 

إلعادته هنا. 

والحجج  الحوار  أصول  ميتلك  ل  املُفضَّ يكن  مل   -5

اإلمام  إىل  يهرع  ما جعله  إثبات، وهو  والرباهني عىل 

الصادق )ع( ليستقي منه هذه األمور.

تركته  التي  الظاهرة  بهذا  الكبري  ل  املُفضَّ اهتامم   -6

عىل  يدلّنا  وهو  وأهله،  بالدين  مفكرًا  محزونًا  متأملًا 

عليه  بل  وأمته،  بدينه  الرسايل  اإلنسان  اهتامم  مدى 

للذود عن حياض  يتصّدى بكل ما أويت من طاقة  أن 

الدين.

ل أصوالً  7- كان جواب اإلمام )ع( أنَّه سيلقي عىل املُفضَّ

يف األدلة العقلية املحضة بعيًدا عن الدليل النقيل الذي 

ال يؤمن به اآلخر، إذ كان البدَّ من إيجاد أرضية مشرتكة 

للحوار مع اآلخر، الذي يلجأ– بحسب زعمه- إىل األدلة 

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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أو  نبي  أو  بخالق  يؤمن  ال  فهو  الحوار،  يف  العقلية 

يعتمدها  أن  واملناظر  للمحاور  فكيف  كتاب مقدس، 

يف حواره. ولذا كان )ع( يشري إىل أصول من الطبيعة 

التقريبية  باألمثلة  االستعانة  مع  والرشور  واإلنسان 

إلثبات الحجج والرباهني.

مثلث الخطاب: 

ل( رصيًدا خطابيًا  ميتلك نص )توحيد املُفضَّ  

وإقناع وحجة عقلية  توجيه  فيه من  ملا  كبريًا  وعلميًا 

تستدعي إذعان املتلقي للخطاب، عىل وفق مشرتكات 

وبديهيات تجعل املتلقي يتأّمل يف النص، مع استحضار 

التأّمل والتفكري يف كل مفصل من مفاصل النص، وكل 

وقفة.

عىل  قدرته  حول  يتمركز  النص  هذا  إنَّ   

وبني  بينه  مشرتكة  أرضية  بإيجاد  املخاطب  استاملة 

كّل  وإمكاناتها  اللغة  بوساطة  تستدعي  املخاطب، 

املخاطب  توجيه  أجل  من  والحسية  العقلية  األدلة 

الحجة.  وبرهان  العقل  بقوة  الخطاب  عىل  والهيمنة 

من هنا نجده يوظِّف كل ما أمكن من وجوه محتملة 

يف الحوار، تكرث فيها ألفاظ القول والحوار، بحيث يشار 

أو  الفكرة  رد  عىل  ترد  قد  التي  االحتامالت  إىل  فيها 

االستدالل.

واذا كان مبدع النص هو اإلمام الصادق)ع(،   

اإلمامي  املنظور  وفق  عىل  يعيدنا  األمر  ذلك  فإنَّ 

من  شكل  يف  املعصوم-  قول  أنَّ  يف  تتجّسد  رؤية  إىل 

سبحانه  الخالق  قول  املعنى  حيث  من  هو  األشكال- 

الله وال ينطقون عن الهوى– كام  تعاىل؛ ألنّهم حجج 

ثبت يف محلّه. ومن هنا فإنَّ النص– مع التسليم بصحة 

والعصمة،  النبوة  بيت  عن  صادر  نص  هو  النقل)34(، 

وال يخالف العقل أو النقل بل يسايرهام، وهو خطاب 

إقناعي بامتياز.

ا املتلقي فهو يتوزّع بني: أمَّ

بن  ل  املُفضَّ وهو  املبارش  أو  للنص  األول  املتلقي   .1

عمرو.

2. املتلقي الثاين غري املبارش ويكون خاًصا، وأعني به 

فرق  من  وغريهم  واملعطّلة  العوجاء  أيب  ابن  جامعة 

ومذاهب تنفي وجود الخالق أو املّدبر لهذا الكون.

3. املتلقي العام أو الكوين: وهو كل متلق للنص بعيًدا 

أو  مستمر  خطاب  فهو  واملكان،  الزمان  حدود  عن 

مفتوح.

رشوط التلقي: 

الصادق)ع(  اإلمام  يوّجه  املجلس  ختام  يف   

العلوم  لقبول  النفس  بتوجيهات متهد وتهيئ  املفضل 

التي يجيب فيها عن شبهات املالحدة. وهي:    

»يا مفّضل خذ ما آتيتك، وأحفظ ما منحتك،   

الحامدين،  من  وآلالئه  الشاكرين،  من  لربك  وكن 

وألوليائه من املطيعني، فقد رشحت لك من األدلة عىل 

قليالً  والعمد،  التدبري  صواب  عىل  والشواهد  الخلق، 

ر فيه واعترب به،  من كثري، وجزًءا من كل، فتدبره وفكِّ

فقلت: مبعونتك يا موالي أقر عىل ذلك، وأبلغه إن شاء 

الله. فوضع يده عىل صدري، فقال: احفظ مبشيئة الله، 

وال تنس إن شاء الله، فخررت مغشيا عيل، فلام أفقت 

قال: كيف ترى نفسك يا مفضل؟ فقلت: قد استغنيت 

الذي كتبته وصار  الكتاب  مبعونة موالي وتأييده عن 

الحمد  فلموالي  كفي،  من  أقرأه  كأمنا  يدي  بني  ذلك 

غ  والشكر كام هو أهله ومستحقه. فقال: يا مفضل فرِّ

قلبك، وأجمع إليك ذهنك وعقلك وطأمنينتك فسألقي 

خلق  وما  واألرض،  الساموات  ملكوت  علم  من  إليك 

الله بينهام وفيهام من عجائب خلقه، وأصناف املالئكة 

املنتهى،  سدرة  إىل  ومراتبهم  ومقاماتهم  وصفوفهم 

السابعة  األرض  إىل  واإلنس،  الجن  من  الخلق  وسائر 

وعيته جزءاً  ما  يكون  الرثى، حتى  تحت  وما  السفىل 

من أجزاء انرصف إذا شئت مصاحباً مكلوًءا، فأنت منا 

موضع  املؤمنني  قلوب  من  وموضعك  الرفيع،  باملكان 

املاء من الصدى، وال تسألنَّ عام وعدتك حتى أحدث 

ل: فانرصفت من عند موالي  لك منه ذكرا. قال املُفضَّ

مبا مل ينرصف أحد مبثله«)35(.

النص  تلقي  رشوط  السابق  النص  يف   

املتلقي  بها  يتصف  أنَّ  ينبغي  رشوط  وهي  وتحمله، 

لقبول الخطاب وفهمه، فال يكفي أن يتقبّل الخطاب 

مستمًعا فقط، بل ميكن أن تكون هذه الرشوط هي:  
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1. خذ ما آتيتك.

2. وأحفظ ما منحتك.

3. وكن لربك من الشاكرين. 

4. وآلالئه من الحامدين. 

5. وألوليائه من املطيعني.

6. فتدبّره. 

ر فيه. 7. وفكِّ

8. واعترب به.

غ قلبك.  9. فرِّ

10. واجمع إليك ذهنك وعقلك وطأمنينتك

 

التلقي هنا يف )استالم  د اسرتاتيجيات  تتحدَّ  

التدبّر،  الطاعة،  الحمد،  الشكر،  الحفظ،  الرسالة، 

الذهن  جمع  لها،  القلب  تفريغ  االعتبار،  التفّكر، 

العلم  تقبّل  فإنَّ  ذلك  وعىل  والطأمنينة(.  والعقل 

)املعلومة أو الرسالة( محتاج إىل توافر هذه الرشوط 

من  بينها  الفصل  إمكانية  وعدم  لرتابطها،  مجتمعة 

أجل تحقيق األثر ونجاح الهدف. فاستالم الرسالة دون 

ال  لها  القلب  وإفراغ  فيها  والتفكري  التدبر  أو  حفظها 

ميكن أن يؤيت مثاره، وتفتح بذلك للمتلقي آفاقًا وأبوابًا 

لعلوم أخرى متفرعة منها. واملالحظ عىل هذه الرشوط 

أنها متسلسلة ومرتتبة، ويرتبط بعضها بالغيب )الحمد 

والشكر والطاعة( وبخالفها ال يتحّقق املرشوط.

      

وقد وصف اإلمام الصادق)ع( هذا الخطاب   

معرفته  إىل  ويسكن  املعتربون  به  »يعتربِّ  مام  بأنَّه 

عبارة  وهي  امللحدون...«)36(.  فيه  ويتحري  املؤمنون، 

تخترص وتستجيل هذا الخطاب وطبيعة الربهان الذي 

املعتربون،  وهم:  الثالثة  األصناف  يف  هدفه  ق  يحقِّ

وهم  املعتربين،  تقديم  ولعل  امللحدون،  املؤمنون، 

بالربهان  مبوضوعية  واالعتبار  الحقيقة  يطلبون  من 

والحجة.

اسرتاتيجيات الخطاب

أوالً- أساليب الطلب:

  متثُّل أساليب الطلب املتنّوعة وسائل مهمة لتحريك 

املتلقي وتوجيهه، وال سيام إذا كانت موجهة من سلطة 

مجموعة  وليست  إنجازية،  أفعاالً  تغدو  فهي  أعىل، 

هذه  وتتنّوع  وتستثريه،  املتلقي  ز  فتحفِّ فقط،  أوامر 

األساليب وأغراضها، ومنها:  

1- أفعال األمر

توجيه  يف  كبري  بشكل  األمر  أفعال  تسهم   

وال  التايل،  الكالم  عىل  وتنبيهه  الخطاب  نحو  املتلقي 

سيام إذا كانت تتعلّق بالتفكري والتعّقل والتوّجه نحو 

فهي  والتحيّز.  األدلجة  عن  بعيًدا  واملوضوعية  العقل 

إذا  املخاطب، والسيام  باستاملة  يتعلّق  ما  فعالً  تنجز 

يؤرشِّ  إذ  وجوانبه،  مستوياته  وتنّوعت  الخطاب  طال 

مدى  عىل  فقرة  كل  بداية  يف  والرتكيز  التكرار  هذا 

أهمية تحريك العقل وإعامل الفكر يف إثبات العقيدة 

يف  األمر  أفعال  صيغة  وتأيت  الدامغة.  العقلية  باألدلة 

مطلب  أو  فقرة  كل  رأس  ر  فتتصدَّ الفقرات،  بداية 

تقريبًا. ويف الجدول أدناه أهّم األفعال التي تكررت يف 

النص والسيام يف بداية الفقرات:

              

أنها  عام  بشكل  األفعال  هذه  عىل  يلحظ   

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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إلدراك  الفكر  وإعامل  العقيل  واإلدراك  بالنظر  ترتبط 

التي  فة  املضعَّ األفعال  من  وأكرثها  واألدلة،  الحجج 

التكلّف  عىل  األغلب  األعّم  يف  الرصفية  بنيتها  تدّل 

ل، تدبَّر(، وكذلك  ر، تفكَّر، تأمَّ واملبالغة يف املعنى )فكِّ

صيغة افتعل يف )اعترب( تشري إىل هذه الداللة، ويبقى 

العقيل  النظر  يف  وكالهام  واعرف(  )انظر،  الفعالن 

والتدبّر. وجملة القول: أنَّ األفعال تسهم بشكل فاعل 

يرسدها  التي  واألدلة  الحجج   إىل  الذهن  توجيه  يف 

املخاِطب من أجل استاملة املتلقي واقناعه. إنَّ هذه 

إىل  ينتمي  الداليل  الحقل  أو  األفعال،  من  املجموعة 

بحال  وترتقي  بالتفكُّر،  تتعلق  جامعة  مركزية  فكرة 

املخاطب إىل مستوى الخطاب، فمع أنَّ الخطاب يكون 

عىل قدر السامع بناًء عىل قاعدة )مخاطبة الناس عىل 

املخاطب  يرفع  أن  يحاول  أنَّه  غري  عقولهم()37(،  قدر 

املحسوس  طريق  عن  بتوجيهه  أسمى،  درجة  إىل 

تخيريي يحمل يف  أمر  لكنه  األمر،  بفعل  الذي يسبق 

طياته معنى )املوضوعية التي يتصف بها الباحث عن 

الحقيقة(.

يعطي  النص  الطلب يف  أفعال  توظيف  إنَّ   

السلطة  حجة  توظيف  خالل  من  إقناعيًا  بعًدا 

ل(،  )املُفضَّ تلميذه  املتلقي  لدى  )ع(  للمتكلم/اإلمام 

مقاطعة  أو  اعرتاض  دون  مبارًشا  ا  تلقيًّ الحوار  فيغدو 

إالّّ يف مواضع قليلة، فاملجالس تبدو عىل وترية واحدة 

واستمرارية وبنَفس واحد، مع اختالف جهات املوضوع 

هو  واحد  باب  يف  تصّب  أنَّها  االّ  وأدلته،  ومناقشاته 

التوحيد وإثبات الصانع.  

2- أسلوب االستفهام موّجًها إقناعيًا  

يولد اإلنسان وفيه روح التساؤل والتفلسف   

الشكل دون  بهذا  وأسباب وجودها  األشياء،  علة  عن 

دام  ما  تؤّرقه  التي  األزلية  األسئلة  عن  فضالً  غريه 

ل(  موجوًدا يف هذه الحياة، والسؤال يف )توحيد املُفضَّ

سؤال استدراجي وإنكاري يف أغلبه، يريد من املتلقي 

إفحام  غرضه  األحيان  بعض  ويف  واملتابعة،  االنقياد 

بل  بالكيفية،  يأيت  وكثريًا  عليه،  الحجة  وقطع  الخصم 

كيفية  البحث يف  بُنيَت عىل  الكتاب  أكرث مطالب  إنَّ 

ألنَّ  ذلك  وعلة  املوجودة،  األشياء عىل صورتها  وجود 

البحث يف أصل الوجود مفروغ منه، إذ يعرتف اآلخر 

بوجوده، لكنه ينكر أنّه صادٌر عن خالق مدبّر حكيم، 

الكيفية،  فكرة  عىل  مبنّي  بأكمله  األمر  أنَّ  ترى  ولذا 

وهو ما يجعل األداة )كيف( تتصّدر أدوات االستفهام 

الحال،  عن  تسأل  التي  )كيف(  ر  تتصدَّ إذ  النص.  يف 

وتتضّمن معنى التعجب يف أكرث املوارد يف النص، وال 

عن  السؤال  تقتيض  الحجاجي  النص  طبيعة  أنَّ  شّك 

الكيفية بالدرجة األوىل؛ ألنَّ ما يشري اليه منشئ النص 

إىل  حاجة  وال  وموجودة  بالحس  مدركة  حسية  أمور 

الحاصل،  تحصيل  من  ألنَّها  وجودها؛  عىل  االستدالل 

هذه  بها  تنشأ  التي  الكيفية  إىل  املتلقي  يتوّجه  لذا 

املخلوقات ومتعلقاتها. وأهّم األدوات الواردة يف النص 

هي:

   

نوردها  أن  ميكن  ال  كثرية  ذلك  يف  واألمثلة   

كلها ، لذا سنكتفي ببعض النامذج ومنها

الخلقة  »أفال ترى كيف أقيم كل يشء من   

عىل غاية الصواب؟«)38(.

والعقل،  الجوارح  صارت  كيف  ترى  »أفال   

لو فقد  اإلنسان، والتي  بها صالح  التي  الخالل  وسائر 

يوايف  الخلل،  من  ذلك  يف  يناله  ما  لعظم  شيئًا  منها 

كان  فلم  منها،  شيئًا  يفقد  ال  حتى  التامم  عىل  خلقه 

كذلك؟«)39(.    

»فتبًا وخيبًة وتعًسا ملنتحيل الفلسفة، كيف   

عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا 

التدبري والعمد فيها؟«)40(.   

إىل  فنظر  داراً،  دخل  داخالً  أن  لو  »أرأيت   

خزائن مملوءة من كل ما يحتاج إليه الناس، ورأى كل 

يتوّهم  أكان  معروفة  ألسباب  معًدا  مجموًعا  فيها  ما 

أن مثل هذا يكون باإلهامل، ومن غري عمد؟ فكيف 
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يف  الطبيعة  صنع  من  هذا  يقول:  أن  قائل  يستجيز 

العامل، وما أعّد فيه من هذه األشياء؟«)41(.  

أن  دبّر  كيف  العامل  رشوقها  إىل  »أنظر   

يكون؟... ولو تخلّفت مقدار عام أو بعض عام كيف 

كان يكون حالهم؟ بل كيف كان يكون لهم مع ذلك 

األمور  هذه  للناس  يكون  كان  كيف  ترى  أفال  بقاء؟ 

الجليلة مل يكن عندهم فيها حيلة، فصارت تجري عىل 

مجاريها ال تفتل وال تتخلّف عن مواقيتها لصالح العامل 

وما فيه بقاؤه«)42(.  

يف  اإلنسان  به  يدبر  فيام  مفضل  يا  »اعترب   

هذه األحوال املختلفة، هل ترى مثله ميكن أن يكون 

الدم وهو يف  ذلك  إليه  يجر  مل  لو  أفرأيت  باإلهامل؟ 

الرحم، أمل يكن سيذوي ويجّف كام يجّف النبات إذا 

فقد املاء، ولو مل يزعجه املخاض عند استحكامه أمل يكن 

سيبقى يف الرحم كاملوؤد يف األرض؟ ولو مل يوافقه اللنب 

مع والدته أمل يكن سيموت جوعا أو يغتذي بغذاء ال 

يالمئه، وال يصلح عليه بدنه، ولو مل تطلع له األسنان يف 

وقتها أمل يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام واساغته. أو 

يقيمه عىل الرضاع فال يشتّد بدنه وال يصلح لعمل؟ ثم 

كان يشغل أمه بنفسه عن تربية غريه من األوالد«)43(.

من  إالّ  أنثى  أو  ذكرًا  اإلنسان  جعل  »من   

خلقه  من  إالّ  متناسالً  خلقه  ومن  متناسالً؟  خلقه 

مؤمالً؟ ومن أعطاه آالت العمل إال خلقه عامالً؟ ومن 

خلقه عامالً إال من جعله محتاًجا؟ ومن جعله محتاًجا 

من رضبه بالحاجة؟. ومن رضبه بالحاجة إال من توكَّل 

الجزاء؟  أوجب  من  إال  بالفهم  ومن خصه  بتقوميه؟  

ملكه  ومن  الحول،  ملكه  من  إال  الحيلة  وهب  ومن 

ألزمه الحجة؟ ومن يكفيه ما ال تبلغه  الحول إال من 

حيلته إال من يبلغ مدى شكره. فّكر وتدبّر ما وصفته. 

هل تجد اإلهامل يأيت مثل هذا النظام والرتتيب تبارك 

الله تعاىل عاّم يصفون«)44(.

وصوره  االستفهام  أمناط  أكرث  أّن  ويلحظ   

نفسه  من  اإلجابة  ليجد  املخاطَب،  الستنطاق  جاءت 

ال  التي  والبديهيات  العقلية  األولويات  إىل  بالعودة 

اإلنكار؛  تقبل  ال  مسلاّمت  وهي  اثنان،  فيها  يختلف 

ألنَّها ال تحتاج اىل دليل.   

3- أسلوب النداء وفاعليته يف اإلقناع 

وستني(  )اثنني  يف  النص  يف  النداء  جاء   

األمر  ألفعال  مصاحباً  كان  املواضع  أكرث  ويف  موضعاً، 

التي أفادت التفّكر والتدبّر. والنداء وسيلة تنبيٍه مهمة، 

ه إىل املخاِطب، فالنداء طلب  تدعو املتلقي إىل التوجُّ

يستدعي إقبال املخاطَب وااللتفات إىل الخطاب، وهو 

املتلقي  تستبطن  التي  املبارشة،  الخطاب  يحّقق جهة 

أو  شاٍك  أو  سائل  كلُّ  وهو  املبارش،  غري  )املخاطَب( 

ا يتشتت  مشكٍك، ميكن أن يتلقى النص كام أرشنا. فرمبَّ

االستامع  السامع  يرهق  أو  املجلس،  بطول  الذهن 

ألوقات طويلة إىل موضوعات من جنس واحد، فاقتىض 

الخطاب تنبيًها وتوجيًها بني الفينة واألخرى، من أجل 

فتأيت عبارة  املتلقي.  االنتباه عن  الخمول وعدم  إزالة 

)يا مفّضل( لتدفع هذا الرشود أو التعب الذي يخلقه 

الرتكيز وطول املجلس. واملالحظ أنَّ النداء يأيت يف صدر 

الفقرة أو املطلب الرئيس يف النص ملحوقة بفعل األمر 

يف أكرث األحيان. 

ومن أمثلة ذلك وهي كثرية قوله:

آالت  جعلت  كيف  مفضل  يا  اآلن  »انظر   

ما يشاكل ذلك  الذكر واألنثى جميعا عىل  الجامع يف 

عليه، فجعل للذكر آلة نارشه متتّد حتى تصل النطفة 

إىل الرحم«)45(((.

»فّكر يا مفضل يف أعضاء البدن أجمع«)46(.

»فّكر يا مفضل يف الطواحن«)47(.

من  علمه  اإلنسان  عن  ما سرت  مفضل  يا  اآلن  »تأّمل 

مدة حياته«)48(.

»تأمل يا مفضل جسم الطائر وخلقته«)49(.

بلسان  العامل  هذا  اسم  أن  مفضل  يا  »وأعلم 

اليونانية«)50(.

فيها  النداء  جاء  وغريها  األمثلة  هذه  كل   

له،  وتوجيًها  للسامع  تنبيهاً  األمر،  بأفعال  مصحوبًا 

من أجل تحفيز العقل وإثارته ليلتفت إىل هذه األدلة 

العقلية عىل إثبات الصانع املدبّر. فهو– وإن كان موّجًها 

ل بالذات، غري أنَّه ميكن أن يكون خطاباً لكل  اىل املفضَّ

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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ذات عاقلة منصفة تنكر وجود الخالق املدبّر.

ثانياً- الحوار االفرتايض )قلت– قلنا(

ميثّل الحوار االفرتايض بني طرفني اسرتاتيجية   

بناء  النص يف  التي اعتمدها  مهمة من االسرتاتيجيات 

حجاجه اللغوي، ويف هذا الحوار املفرتض ميكن اإلجابة 

قبل  املخاِطب من  ترد عىل  التي  اإلشكاالت  أكرث  عن 

املمكنة  االحتامالت  عرض  يعمل عىل  فهو  املخاطَب، 

النص  يحتملها  رمبا  التي  للسؤال،  املمكنة  الوجوه  أو 

كانت  لذا  التبادر،  حيث  من  الذهن  عىل  تخطر  أو 

هذه الوسيلة ناجعة يف كثري من األحيان- إن مل تكن 

يف أكرثها- يف استاملة املتلقي وقطع الطريق بالحجج 

الدامغة، وهو ما نجده كثريًا يف هذا النص.

واحد  مبثال  وسنكتفي  ذلك  أمثلة  ومن   

لضيق املقام قوله يف صفة الشمس:

وضعها  يف  الفالسفة  واختالف  »)الشمس   

وشكلها ومقدارها( فمن ذلك هذه الشمس التي تراها 

تطلع عىل العامل وال يوقف عىل حقيقة أمرها.. ولذلك 

كرثت األقاويل فيها، واختلفت الفالسفة املذكورون يف 

وصفها، فقال بعضهم: هو فلك أجوف مملوء نارا، له 

هو  آخرون:  وقال  والشعاع..  الوهج  بهذا  يجيش  فم 

يف  نارية  يقل  زجاجي،  جسم  آخرون:  وقال  سحابة.. 

العامل، ويرسل عليه شعاعها.. وقال آخرون: هو صفو 

لطيف ينعقد ماء البحر.. وقال آخرون: هو أجزاء كثرية 

مجتمعة من النار.. وقال آخرون: هو من جوهر خامس 

فقال  شكلها..  يف  اختلفوا  ثم  األربعة:  الجواهر  سوى 

آخرون:  وقال  عريضة..  صفيحة  مبنزلة  هي  بعضهم 

هي كالكرة املدحرجة.. وكذلك اختلفوا يف مقدارها.. 

آخرون:  وقال  سواء...  األرض  مثل  أنها  بعضهم  فزعم 

أعظم  هي  بل  آخرون  وقال  ذلك.  من  أقل  هي  بل 

هي  الهندسة  أصحاب  وقال  العظيمة.  الجزيرة  من 

أضعاف األرض مائة وسبعني مرة... ففي اختالف هذه 

يقفوا  مل  أنهم  عىل  دليل  الشمس،  يف  منهم  األقاويل 

عىل الحقيقة من أمرها، فإذا كانت هذه الشمس التي 

يقع عليها البرص، ويدركها الحس، قد عجزت العقول 

عن الوقوف عىل حقيقتها، فكيف ما لطف عن الحّس 

لهم:  قيل  استرت؟  ومل  قالوا:  فإن  الوهم؟..  عن  واسترت 

مل يسترت بحيلة يخلص إليها، كمن يحتجب من الناس 

لطف  إنه  استرت  قولنا  معنى  وإمنا  والستور.  باألبواب 

عن مدى ما تبلغه األوهام، كام لطفت النفس. وهي 

فإن  بالنظر..  إدراكها  عن  وارتفعت  خلقه.  من  خلق 

قالوا: ومل لطف تعاىل عن ذلك علّوا كبريا؟ كان ذلك 

خطأ من القول، ألنه ال يليق بالذي هو خالق كل يشء 

إالّ أن يكون مباينا لكل يشء، متعاليا عن يشء سبحانه 

وتعاىل. )الحق الذي تطلب معرفته من األشياء أربعة 

أوجه وتفصيل ذلك( فإن قالوا: كيف يعقل أن يكون 

مباينا لكل يشء متعاليا عن كل يشء؟ قيل لهم: الحق 

الذي تطلب معرفته من األشياء هو أربعة أوجه، فأولها 

أن ينظر أموجود هو أم ليس مبوجود، والثاين أن يعرف 

ما هو يف ذاته وجوهره؟ والثالث أن يعرف كيف هو 

وما صفته؟ والرابع أن يعلم ملاذا هو وألي علة؟ فليس 

من هذه الوجود يشء ميكن للمخلوق أن يعرفه من 

الخالق حق معرفته، غري أنه موجود فقط. فإذا قلنا: 

املعرفة  وكامل  كنهه.  علم  فممتنع  هو؟  وما  وكيف 

ملاذا هو؟ فساقط يف صفة الخالق، ألنه جّل  به. وأماّ 

ثناؤه علة كل يشء. وليس يشء بعلة له، ثم ليس علم 

اإلنسان بأنه موجود، يوجب له أن يعلم: ما هو وكيف 

هو؟ كام أن علمه بوجود النفس ال يوجب أن يعلم: 

ما هي وكيف هي؟ وكذلك األمور الروحانية اللطيفة... 

عنه  العلم  قصور  من  تصفون  اآلن  فأنتم  قالوا:  فإن 

وصفا، حتى كأنه غري معلوم؟ قيل لهم: هو كذلك من 

وهو  به،  واإلحاطة  كنهه  معرفة  العقل  رام  إذا  جهة 

من جهة أخرى أقرب من كل قريب إذا استدّل عليه 

بالدالئل الشافية. فهو من جهة كالواضح ال يخفى عىل 

وكذلك  أحد،  يدركه  ال  كالغامض  من جهة  أحد وهو 

العقل أيضا ظاهر بشواهده ومستور بذاته«)51(.

كرثة  الطويل  النص  هذا  من  ويتضح   

منط  عن  يكشف  ما  وهو  ومشتّقاتها(،  )قال  ترديد 

ممكنات  كل  يستدعي  الذي  االفرتايض  الحوار 

وهذه  عنها،  االفرتاضية  واألجوبة  واحتامالته،  السؤال 

احتمل  لو  املخاطب  الطريق عىل  تقطع  االسرتاتيجية 
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احتامالً آخر للسؤال، فهو يحاول أن ينتزع من الفكرة 

عن  املتلقي  ذهن  عىل  تخطر  التي  املحتمالت  كل 

طريق السؤال أو القول الذي يشري إليه املتلقي، وهي 

اسرتاتيجية جدلية معروفة تستعرض أكرث األطروحات 

املمكنة للنص، وتحاول أن تجيب عنها تارة باألجوبة 

النقضية وأخرى بأجوبة حلّية)52(، وهي األكرث دامئًا.

ًها إقناعيًا: ثالثًا: التمثيل موجِّ

املعنى  »يزيد  التشبيه  رضوب  من  رضٌب   

يرى  كام  والتشبيه  تأكيداً«)53(،  ويكسبه  وضوحاً، 

والبيان  املبالغة  هي  ثالث  صفات  »يجمع  البالغيون 

واإليجاز«)54(، وتتجىّل أهميته يف انتقاء املشبّه به؛ ألنَّه 

القاهر  عبد  ويرى  ولطافته،  التشبيه  لجامل  املظِهر 

أنَّ من املتفق عليه عند العقالء »أنَّ التمثيل إذا جاء 

باختصار يف معرضه  برزت هي  أو  املعاين،  أعقاب  يف 

أُبهًة،  إىل صورته، كساها  األصلية  ونقلت عن صورها 

نارها،  من  وشبَّ  إقرارها  من  ورفع  منقبًة،  وكسبها 

القلوب  لها، ودعا  النفوس  وضاعف قواها يف تحريك 

وكلفاً،  صبابًة  األفئدة  أقايص  يف  لها  واستثار  إليها، 

إنَّ  وشغفاً«)55(.  محبًة  تعطيها  أن  عىل  الطباع  وقرس 

هناك  ا  وإمنَّ ذلك حسب،  يتجىّل يف  ال  التشبيه  ُحسن 

تتجىّل  التشبيه ورونقه  متعّددة تظهر جامل  جوانب 

يف التشبيهات التي تقرِّب بني األشياء، وتجعل بعضها 

مرآة لبعض، والسيام يف املعاين التي تحتاج إىل الغوص 

الذي يتطلّب البيان واإلقناع)56(.

وللتشبيه أثره النفيس والعقيل عىل املتلقي،   

كان  وإذا  املجردات،  وتتجّسد  الصور،  به  تتلون  إذ 

القرآن الكريم  ذلك النص العايل، استعمل التصوير يف 

والشقاء  بالنعيم  يتعلّق  فيام  والسيام  مشاهده،  رسم 

الشعراء  يلتّمسه  أن  غرو  فال  الحساب،  ومواقف 

عليها حتى  والشعور  الحركة  وإضفاء  املعاين  لتقريب 

الحياة. وهو يسّمى بالغيا  فيه  تدّب  حياً  كائناً  لتبدو 

بتشبيه )التمثيل(، وله أثره، ذلك »أنَّ األنس باملشاهدة 

ا يكون لزوال الشك يف األكرث«)57(.  بعد الصفة والخرب إمنَّ

»غريب  األول  املعاين:  من  بعد رضبني  يأيت  والتمثيل 

بديع: ميكن أن يخالف فيه ويدعى امتناعه واستحالة 

وجوده... والرضب الثاين: أالَّ يكون املعنى املمثل غريباً 

نادراً يحتاج يف دعوى كونه عىل الجملة إىل بينة وحجة 

إثبات«)58(.

وسائل  من  مهمًة  وسيلًة  التمثيل  ويعّد   

بصورة  املجرّد  وتقديم  الذهن،  إىل  الفكرة  تقريب 

التي  واإلقناع  الجدل  مواضع  يف  والسيام  املحسوس، 

املتلقي  من  اإلذعان  انتزاع  إىل  املبدع  فيها  يسعى 

وتوجيه الخطاب. ويف الخطاب العقالين كثريًا ما يحتاج 

فمسائل  للدليل،  مؤيًدا  بوصفه  التمثيل  إىل  النص 

الفلسفة والوجود والذات االلهية وصفاتها وغري ذلك 

ّمام هو من حديث العقل والتجرّد، ال ميكن أن يدرك 

دون أن تكون هناك أمثلة وصور تقرِّب هذه املعاين. 

فهو ليس دليالً مبارشاً عىل الفكرة ولكنه يؤيّد الفكرة 

ويدعمها ويجعلها أكرث أنًسا من عامل املجرد. وهو عامل 

يصعب الحديث فيه عن املادة، بل يرتفع إىل الرباهني 

ومن  واملجرد.  الالمريئ  عامل  إىل  تنتمي  التي  العقلية 

أمثلة ذلك:

العميان والدار:

سبحانه  والخالق  التوحيد  حديث  كان  ملّا   

ال  املخاطب  أنَّ  إىل  اإلشارة  مع  املجرد، هذا  عامل  من 

يؤمن، أو يشّك عىل أقّل تقدير بوجود الخالق، اقتىض 

الحّس  عامل  إىل  خطابه  يف  املخاطب  يتنزل  أن  املقام 

ليصّور ما ميكن متثيله، فمن ذلك مثال قوله )ع(: 

يف  واملعاين  األسباب  جهلوا  الشّكاك  »إّن   

الخلقة، وقرصت أفهامهم عن تأمل الصواب، والحكمة 

فيام ذرأ الباري جل قدسه، وبرأ من صنوف خلقه يف 

الرب، والبحر، والسهل، والوعر، فخرجوا بقرص علومهم 

إىل الجحود، وبضعف بصائرهم إىل التكذيب والعنود، 

حتى أنكروا خلق األشياء، وادعوا تكونها باإلهامل، ال 

صنعه فيها وال تقدير وال حكمة من مدبر، وال صانع، 

تعإىل الله عام يصفون، وقاتلهم أىن يؤفكون، فهم يف 

دارا  دخلوا  عميان  مبنزلة  وتجربهم  وغيهم  ضاللهم 

قد بنيت أتقن بناء وأحسنه، وفرشت بأحسن الفرش 

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

182

وأفخره، وأعد فيها رضوب األطعمة واألرشبة واملالبس 

ووضع  عنها،  يستغني  وال  إليها  يحتاج  التي  واملآرب 

التقدير،  من  عىل صواب  موضعه  ذلك  من  كل يشء 

وحكمة من التدبري، فجعلوا يرتددون فيها ميينا وشامال، 

ويطوفون بيوتها إدبارا وإقباال، محجوبة أبصارهم عنها، 

ال يبرصون بنية الدار، وما أعد فيها ورمبا عرث بعضهم 

باليشء الذي وضع موضعه، وأعد للحاجة إليه، وهو 

فتذمر  كذلك؟  جعل  وملاذا  أعد  وملا  للمعنى  جاهل 

الصنف  هذا  حال  فهذه  وبانيها.  الدار  وذم  وتسخط 

يف إنكارهم ما أنكروا من أمر الخلقة وثبات الصنعة. 

فإنهم ملا غربت أذهانهم عن معرفة األسباب والعلل 

فال  حيارى،  العامل  هذا  يف  يجولون  صاروا  األشياء،  يف 

يفهمون ما هو عليه من إتقان خلقته، وحسن صنعته، 

وصواب هيئته. ورمبا وقف بعضهم عىل اليشء يجهل 

سببه، واألرب  فيه، فيرسع إىل ذمه ووصفه باإلحالة 

والخطأ، كالذي أقدمت عليه املنانية الكفرة، وجاهرت 

به امللحدة املارقة الفجرة، وأشباههم من أهل الضالل 

املعللني أنفسهم باملحال«)59(. 

النص إىل مثال دقيق وصورة مفصلة  يشري   

لقصور  وقدرته  الصانع  بحكمة  املشككني  حال  عن 

تعبري  بحسب  أو  عقولهم  إعامل  وعدم  أدواتهم  يف 

النص " فخرجوا بقرص علومهم إىل الجحود، وبضعف 

بصائرهم إىل التكذيب والعنود"، من خالل تشبيههم 

بحال العميان الذين دخلوا داًرا متقّنة ومرتّبة، ولكن 

عىل  الوقوف  دون  حال  والبصريي  البرصي  قصورهم 

عظمة الصانع وحكمته. فاألمر متعلّق بقابلية القابل 

وليس بفاعلية الفعل– عىل حد تعبري أهل الفلسفة- 

الذي  هو   القوم  هؤالء  عقول  عن  األسباب  فغياب 

الفكرة  انقلبت  رمبا  بل  ويذّمونها،  ينكرونها  جعلهم 

فرأوا أنَّ ما يرسّه الله وبّسطه لخلقه يف األرض عبٌء 

أو عقبٌة يف طريقهم، فمثلهم كمل األعمى الذي ال يرى 

فينكر  موضعه،  اليشء  وضع  يف  والدقة  الرتتيب  هذا 

أهميته وفضله؛ ألنَّه محجوب وممنوع عن رؤية هذا 

الجامل.

من  املنتزعة  التمثيل  بصورة  جاء  والتشبيه   

التحرّي  وصورة  واملفروشات  والدار  العميان  صورة 

والرتّدد والتعرّث التي نالت العميان، وهي أشبه بصورة 

بالحياة  ينبض  متحرك  مشهد  يف  واملنكرين،  املالحدة 

التصوير املشهدي أو الرسدي بحيث يصّور  أقرب إىل 

شاخص  أنه  للقارئ  يبدو  حتى  املشهد  تفاصيل  أدّق 

ودقّة  الخيال  بقدرة  ووعيه  جوارحه  بكل  يراه  أمامه 

فقدان  عن  ناتج  عقالين  منطقي  تربير  مع  الوصف، 

القدرة عىل البرص لدى العميان التي منعتهم من رؤية 

تلك الحقائق.

الصبيان والدواء:

مبنزلة  املؤذية  األمور  لهذه  »واملنكرون   

البشعة،  املرة  األدوية  يذمون  الذين  الصبيان 

ويتسخطون من املنع من األطعمة الضارة، ويتكرهون 

والبطالة،  للهو  يتفرغوا  أن  ويحبون  والعمل،  األدب 

إليه  تؤديهم  ما  يعرفون  وال  ومرشب،  مطعم  وينالوا 

البطالة من سوء النشو والعادة، وما تعقبهم األطعمة 

اللذيذة الضارة من األدواء واألسقام، وما لهم يف األدب 

من الصالح، ويف األدوية من املنفعة، وإن شاب ذلك 

بعض الكراهة«)60(.

من املسائل الفلسفية القدمية قدم البحث   

الشبهات  من  وهي  الرشور()61(،  الفلسفي)مشكلة 

إلحادهم  بناء  يف  امللحدون  بها  متسك  ما  كثريًا  التي 

والزالزل  الكوارث  تحدث  ملاذا  باب:  من  وضالالتهم، 

الخالق  يكون  أْن  فأّما  وغريها؟  واألوبئة  واألمراض 

رحياًم، فال مجال لهذه األمور يف مملكته، أو أن يكون 

والضعف،  العجز  منطق  وهذا  ردها–  عىل  قادر  غري 

صفات  من  ألنَّها  عاجزًا؛  أو  ضعيًفا  يكون  ال  والرب 

النقص ال الكامل)62(.

وتبقى مشكلة الرشور مطروحة يف البحث   

الفلسفي واألخالقي والعقدي، وقد بحثت يف مباحث 

العدل اإللهي يف العقائد، غري أنَّ أصل الشبهة يف األصل 

، فاإلميان بخالق رحيم قادر عليم، ميكن  ّ بصفات الربِّ

أن يفيض إىل نسف هذا اإلشكال من أصله؛ ألنَّ ذلك 

عليه  يطلق  ّمام  يحدث  ما  كل  بأّن  نؤمن  يجعلنا 

بـ)الرشور( هو: 
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للنبات  بالنسبة  رش  هو  فام  نسبيًا،  يكون  أن  ا  أمَّ  -1

فمثالً  لغريه،  يكون خريًا  قد  اإلنسان  والحيوان وحتى 

أكل الحيوانات وقطع االشجار وغري ذلك ّمام هو من 

صنع اإلنسان، يكون لفائدة اإلنسان وخدمته.

2- أو أن َّ كل ما يحدث يف الحياة ماّم يعّده اإلنسان 

رًشا كالكوارث والزالزل واألمراض واألوبئة، هي ملصلحة 

اإلنسان ولفائدة قد تخفى علينا، غري أنّها تكون لفائدة 

أكرب وأهّم، فليس كل ما ال ندرك معرفته ال مصلحة 

فيه؛ ألنَّ علم اإلنسان محدود، وال قدرة له عىل إدراك 

املصالح كلها.

فإنَّها  الدراسة،  موضع  النصوص  إىل  ولنعد   

تحايك عالج مشكلة الرشور من وجوه مختلفة وبأمثلة 

متنّوعة محسوسة يف العادة؛ ألنَّ النفس تأنس باملريئ 

واملحسوس، أكرث من أنسها بغري املريئ. يف مثل الصبيان 

والدواء، نرى أنَّ الصبي ينكر الدواء ويعزف عن رشبه 

ولكن  األسقام،  من  للشفاء  منفعة  من  فيه  ما  مع 

اآلجل،  أثره  معرفة  عن  القارص  وفكره  له  لكراهته 

اللهو واللعب عىل  العاجل، ويفّضل  لألثر  كراهة منه 

عن  ويبتعد  سقمه،  من  يشفى  يجعله  مبا  االلتزام 

املصلحة  يدركون  ال  فإنهم  الضارة،  واألرشبة  األطعمة 

الخفية عليهم  يف تناول الدواء بعد ذلك.

الشجرة املقطوعة:

ذكره-  تعاىل  الخالق-  إنَّ  القول  »وجملة   

بحكمته وقدرته قد يرصف هذه األمور كلها إىل الخري 

واملنفعة، فكام أنه إذا قطعت الريح شجرة أو قطعت 

نخلة، أخذها الصانع الرفيق، واستعملها يف رضوب من 

اآلفات  يف  الحكيم  املدبر  يفعل  فكذلك  معه  املنافع 

التي تنزل بالناس يف أبدانهم وأموالهم، فيصريها جميعا 

إىل الخري واملنفعة... فإّن قال: ومل تحدث عىل الناس؟ 

السالمة،  طول  من  املعايص  إىل  يركنوا  لكيال  له:  قيل 

عن  الصالح  ويفرت  املعايص،  ركوب  يف  الفاجر  فيبالغ 

االجتهاد يف الرب، فإن هذين األمرين جميعا يغلبان عىل 

الناس يف حال الخفض والدعة، والحوادث التي تحدث 

عليهم تردعهم وتنبههم عىل ما فيه رشدهم، فلو خلوا 

منها لغلوا يف الطغيان واملعصية، كام غال الناس يف أول 

وتطهري  بالطوفان  البوار  عليهم  وجب  حتى  الزمان. 

األرض منهم«)63(.

إّن هذا املثال فيه إجابة جامعة عن أصل كل   

متعلّقات مشكلة الرشور؛ ألنَّ وصف الخالق بالحكمة 

والقدرة ينقض كل الشبهات املشّككة يف العدل اإللهي، 

فكل ما يجري عىل الخلق من رضوب الرشور املختلفة 

مصلحة  يف  يصّب  واألمراض(،  )كالكوارث  الطبيعية 

الخلق ومنفعتهم، فكام أن قطع االشجار فيه مفسدة 

يف الظاهر، غري أن مبدأ خدمة األرشف هو الحاكم هنا، 

إذ ملا كان اإلنسان أرشف املخلوقات وخليفة الله، فإنَّ 

األشجار يف صناعة  يستفيد من قطع  الصانع  اإلنسان 

لوازم الحياة.

وإْن سئل عن علة حدوث هذه الرشور، أفال   

يستطيع الخالق أن يبدع عاملًا خاليًا من الرشور؟ 

بعد  الرشور–  علّة  لبيان  هنا  اإلجابة  تأيت   

لغرض  إنها  قطًعا-  وقدرته  الخالق  بحكمة  التسليم 

منهم  فالصالح  خالقه،  إىل  املخلوق  وعودة  التهذيب 

يزداد إميانًا وتكامالً، والطالح يلتفت إىل نفسه ويثوب 

إىل رشده، وال يتامدى يف طغيانه وعنفوانه الفارغ، بل 

يرى قدرة خالقه وعظمته، فيعود إىل فطرته السليمة، 

وإعامر  سبحانه  الخالق  خالفة  يف  الكونية  ورسالته 

األرض والوصول إىل أقىص درجات الكامل.

يتعمد  حني  الصناعات،  يف  يعرض  »كام   

الصانع الصواب يف صنعته، فيعوق دون ذلك عائق يف 

األداة، أو يف األلة التي يعمل فيها اليشء، فقد يحدث 

مثل ذلك يف أوالد الحيوان لألسباب التي وصفنا، فيأيت 

فيأيت  أكرثها  أو مشوًها، ويسلم  ناقًصا  أو  زائًدا  الولد 

سويا ال علة فيه، فكام أن الذي يحدث يف بعض أعامل 

اإلهامل  جميعا  عليها  يوجب  ال  فيه  لعلة  األعراض 

األفعال  بعض  عىل  يحدث  ما  كذلك  الصانع،  وعدم 

يكون  أن  يوجب  ال  عليها،  يدخل  لعائق  الطبيعية 

جميعها بالعرض واالتفاق«)64(.

مشكلة  إىل  التشبيه  أو  التمثيل  هذا  يشري   

املخلوقات  تصيب  التي  بالتشوهات  املتعلقة  الرشور 

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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املذكورة  والعلة  ما،  أو تشوه  نقصان  أو  بزيادة  فيأيت 

هي  تكن  مل  ورمبا  إلقناعه  املتلقي  تستميل  علة  هنا 

العلة الوحيدة أو الرئيسة، وملّخص الفكرة أن الصانع 

الذي يتعّمد الجودة يف صناعته، ولكن رمبا حال دون 

يعمل  التي  اآللة  أو  نفسها  األداة  يف  ما  عائق  ذلك 

قياًسا  زائًدا، يف نسبة ضئيلة جًدا  أو  ناقصا  فيأيت  بها، 

بالصحيح والجيد منها وغري املعتل، فكرثة الجيد تغطي 

الفكرة هنا أنَّ هذا األمر ال يدل  الرديء، ومدار  عىل 

عىل عدم الصانع أو إهامله، أو الصدفة واالتفاق. وإمّنا 

يدّل عىل وجود صانع حكيم مدبّر. ولكن رمبا ينقدح 

أو  باألداة  الخاص  العائق  هذا  أنَّ  املخاطب  ذهن  يف 

الصانع ويتغلب عليه أم  اآللة هل ميكن أن يتجاوزه 

هو أكرب من ذلك؟ واذا انتقلنا إىل املصطلح الفلسفي 

هل الخالق أو الصانع عندما صنع تلك املخلوقات كان 

قادرا عىل تجاوز هذا النقص أو ال؟ فإن كان قادًرا فلَم 

وضعه؟ وإن مل يكن قادًرا فهو عاجز وإذا كان عاجزًا 

فهو مفتقر واذا افتقر مل يكن إلها؟

ومتداخل،  الوجوه  متعّدد  هنا  والبحث   

يف  البحث  وغري  صفاته  إثبات  غري  إله  وجود  فإثبات 

مشكلة الرشور، والدخول من باب الرشور؛ ألنَُّه حيسٌّ 

املخاطب  بني  التفاعل  فيخلق  وقريب،  وملموس 

إثبات  إىل  أوالً  تعيدنا  التساؤالت  وهذه  واملتلقي. 

لنجيب  وقدرته  بحكمته  التسليم  ثم  الصانع،  وجود 

عنها، وقد أرشنا إىل ذلك فيام مىض.

مثال  تضّمن  الذي  السابق  الخطاب  إّن   

الصانع يوحي بعلة من مجموعة علل، قد ال يناسب 

ألنّها  أو  املتلقي  من  استيعابها  لصعوبة  ذكرها  املقام 

تحتاج  تفصيلية  مقدمات  إىل  لحاجتها  أو  مستبعدة، 

إىل البسط واإلطناب، لذا اكتفى املخاِطب بعلَّة قريبة 

التي  املادية  اإلشكاالت  سنخ  من  ومختزلة  مأنوسة 

يطرحها املالحدة واملنكرون، دون الخوض يف التفاصيل. 

من خالل االتكاء عىل املقارنة بني صورتني من حيث 

وجوه التشابه، فهو تشبيه صورة بصورة، ولكنه مل يكن 

لذاته، بل كان يسعى إىل استاملة املخاطَب  مقصودا 

بعيًدا  عنده،  وأنًسا  قبوالً  تجد  التي  الحجة  وعرض 

إذ  املفصلة.  واألبحاث  للفكرة  الفلسفي  التأصيل  عن 

»يغدو نجاح الخطاب مرتبطًا باالختيار الحسن للحجج 

يف  ذكرت  التي  األمثلة  وكل  األسلوبية«)65(.  والوجوه 

تناغم  وواقعية،  ومحسوسة  قريبة  أمثلة  هي  النص 

بقضايا  وتربطها  املتلقي،  ذاكرة  وتستدعي  الحس 

مجردة تتعلّق بالخلق وعظيم الصنع)66(.

الخامتة 

ص أهّم ما أسفرت  يف ختام هذه القراءة البد لنا أن نلخِّ

عنه من نتائج، ومنها:

1- كان سبب إمالء هذا الكتاب هو الحوار الذي وقع 

ومل  امللحد،  العوجاء  أيب  وابن  عمر  بن  ل  املُفضَّ بني 

ل– حينها- قادًرا عىل الرّد؛ لذلك هرع إىل  يكن املُفضَّ

إمامه)ع( ليستلهم منه فنون الرّد واالستدالل العقيل.  

د الخطاب معامل التلقي للعلم ورشوطه وهي:  2- حدَّ

حسن االستامع، والحفظ، والتدبُّر، والتفكُّر، واالعتبار.

لعل من  اإلقناع  كثرية يف  تقنيات  الخطاب  3- وظَّف 

مختلفة  بصور  التي وضعت  والحجج  الرباهني  أهّمها 

وتلبّست بأشكال مأنوسة ال ميكن رفضها من كل عاقل 

منصف.

4- أفعال الطلب أخذت مساحة واسعة من الكتاب؛ 

لتنبيه املخاطب وتحفيزه عىل التدبّر والتفّكر، وأكرثها 

كان يدور حول التدبر والتفكر والتأمل حتى أنَّ أحد 

هذا،  التوحيد  لكتاب  ر()67(  )فكِّ عنوان  اختار  األعالم 

لكرثة ترّدد هذه العبارة فيه واهتاممه بالعقل والفكر.

الفكر  إلثارة  كان سؤاالً  التوحيد  كتاب  السؤال يف   -5

واالستنكار والتعّجب، ومل يكن سؤاالً عن جهل، أو طلباً 

لتقيّص حقيقة ما، بل كان وسيلة لخلق حب املعرفة 

واستنكاًرا وتعجباً تارة أخرى.

6- كان الخطاب يستدعي املنادى بني وقت وآخر، من 

أجل رفع السأم عن املخاطب وتنبيهه إىل أهمية هذا 

الخطاب، فرمبا يقّل الرتكيز أو االنتباه مع طول املقام. 

الحوار  كان  واسرتاتيجياته  اإلقناع  وسائل  بني  من   -7

االفرتايض بني األنا واآلخر، وهو ماّم  جرت عليه عادة 

قلنا:...(،  قيل:...  )فإن  بعبارة:  واملناظرين،  املتكلمني 
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األسئلة  وإيراد  الكالم  وجوه  لتقليب  وسيلة  فهي 

املحتملة واإلجابة عنها بالربهان والدليل العقيل، بعيًدا 

ما  وهو  اآلخر،  بها  يؤمن  ال  التي  النقلية  األدلة  عن 

يهيئ أرضية مشرتكة للحوار واإلقناع.

يف  ناجعًة  وسيلًة  املختلفة  بصورِه  التمثيل  شكَّل   -8

تقريب الدليل وتوضيحه، مستنًدا إىل الواقع امللموس 

تكون  بحيث  الذهن،  إىل  القريبة  الحسية  والصور 

النفس أكرث تقبالً واستئناًسا بتلك الصور.

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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21- املصدر نفسه: 68، نقالً عن مصنف يف الحجاج:146

22-  املصدر نفسه: 15، نقالً عن مصنف يف الحجاج: 

54

23- اللغة والحجاج: 15.

24- موسوعة البالغة: 143/1. 

وشاييم  وأرسطو  أفالطون  الحجاج-  إىل  مدخل   -25

مج40،  الفكر،  عامل  مجلة  الويل،  محمد  بريملان: 

ع2،2011م. 11

26- اللغة والحجاج: 17

وأساليبه:  بنيته  العريب  الشعر  يف  الحجاج  ينظر:   -27

27 -26

28- بالغة الحجاج يف الشعر القديم : 17.

29- ينظر: معجم تحليل الخطاب: 23.

30- اللغة والحجاج: 33

31- ينظر: املصدر نفسه: 31

32- من الحجاج إىل البالغة الجديدة: 59.

سنان،  بن  محمد  »روى  الصحيفة:  إمالء  سبب   -33

ل بن عمر قال: كنت ذات يوم بعد  قال: حدثني املُفضَّ

وأنا مفكر  واملنرب،  القرب  بني  الروضة  العرص جالسا يف 

فيام خص الله تعاىل به سيدنا محمًدا )صىل الله عليه 

آله(، من الرشف والفضائل، وما منحه وأعطاه  وعىل 

ورشفه وحباه، مام يعرفه الجمهور من األمة وما جهلوه 

من فضله وعظيم منزلته، وخطري مرتبته، فإين لكذلك، 

إذ أقبل )ابن أيب العوجاء(. فجلس بحيث أسمع كالمه 

فلام استقر به املجلس، إذ من أصحابه قد جاء فجلس 

إليه، فتكلم )ابن أيب العوجاء( فقال: لقد بلغ صاحب 

العز بكامله، وحاز الرشف بجميع خصاله،  القرب  هذا 

إنه  صاحبه:  له  فقال  أحواله،  كل  يف  الحظوة  ونال 

الكربى،  واملنزلة  العظمى،  املرتبة  ادعى  فيلسوفًا  كان 

فيها  وضلت  العقول،  بهرت  مبعجزات  ذلك  عىل  وأىت 

بحار  يف  علمها  طلب  عىل  األلباب  وغاصت  األحالم، 

استجاب  فلام  الفكر، فرجعت خاسئات، وهي حرس، 

يف  الناس  دخل  والخطباء،  والفصحاء  العقالء  لدعوته 

دينه أفواًجا، فقرن اسمه باسم ناموسه، فصار يهتف 

البلدان واملواضع،  الصوامع، يف جميع  به عىل رؤوس 

التي انتهت إليها دعوته، وعلتها كلمته، وظهرت فيها 

حجته برًا وبحرًا، سهالً وجبالً، يف كل يوم وليلة خمس 

مرات مرددا يف األذان واإلقامة، ليتجدد يف كل ساعة 

ذكره، ولئال يخمل أمره. فقال )ابن أيب العوجاء(: دع 

ذكر محمد )صىل الله عليه وعىل آله( فقد تحري فيه 

الذي  األصل  يف  وحدثنا  فكري.  أمره  يف  وضل  عقيل، 

منيش له... ثم ذكر ابتداء األشياء، وزعم ذلك بإهامل 

ال صنعة فيه وال تقدير، وال صانع وال مدبر، بل األشياء 

تتكون من ذاتها بال مدبر، وعىل هذا كانت الدنيا مل 
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وال تزال! 

ل(:  ل مع ابن أيب العوجاء( )قال املُفضَّ )محاورة املُفضَّ

يا عدو  أملك نفيس غضبًا وغيظًا وحنًقا، فقلت:  فلم 

الباري جل قدسه  الله، وأنكرت  ألحدت يف دين  الله 

الذي خلقك يف أحسن تقويم، وصورك يف أتم صوره، 

ونقلك يف أحوالك حتى بلغ حيث انتهيت. فلو تفكرت 

دالئل  لوجدت  حسك،  لطيف  وصدقك  نفسك  يف 

جل  وشواهده  قامئة،  فيك  الصنعة  وآثار  الربوبية 

وتقدس يف خلقك واضحة، وبراهينه لك الئحة، فقال: 

ثبتت  فإن  كلمناك،  الكالم  أهل  من  كنت  إن  هذا  يا 

لك حجة تبعناك، وإن مل تكن منهم فال كالم لك، وإن 

كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فام هكذا 

تخاطبنا، وال مبثل دليلك تجادل فينا، ولقد سمع من 

كالمنا أكرث مام سمعت، فام أفحش خطابنا، وال تعدى 

يف جوابنا وأنه الحليم الرزين، العاقل الرصني، ال يعرتيه 

خرق، وال طيش وال نزق  يسمع كالمنا، ويصغي إلينا 

استفرغنا ما عندنا، وظنننا  إذا  ويتعرف حجتنا، حتى 

قصري،  وخطاب  يسري،  بكالم  حجتنا  دحض  قطعناه، 

يلزمنا الحجة، ويقطع العذر، وال نستطيع لجوابه ردا، 

ل:  املُفضَّ قال  مبثل خطابه.  فخاطبنا  أصحابه  من  فإن 

فخرجت من املسجد محزونًا مفكرًا فيام بيل به اإلسالم 

وأهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها،  فدخلت عىل 

لك؟  ما  فقال:  منكرسا،  فرآين  السالم(  )عليه  موالي 

فأخربته مبا سمعت من الدهريني، ومبا رددت عليهام. 

الباري وعال  يا مفضل أللقنيَّ عليك من حكمه  فقال: 

والبهائم،  والسباع،  العامل،  خلق  يف  اسمه  وتقدس 

والنبات،  األنعام  من  روح  ذي  وكل  والهوام،  والطري، 

والشجرة املثمرة، وغري ذات الثمر والحبوب، والبقول، 

املأكول من ذلك وغري املأكول، ما يعترب به املعتربون 

امللحدون  فيه  ويتحري  املؤمنون:  معرفته  إىل  ويسكن 

فبكر عيل غدا«، توحيد املفضل: ص7- 10

ر( املعروف بتوحيد املفضل:26   34- ينظر: كتاب )فكِّ

يف بيان أسانيد الكتاب. 

بالفضيلة،  عليه  الثناء  تعاىل:  لله  »الَحْمُد  الحمد   -35

وهو أخّص من املدح وأعّم من الشكر، فإّن املدح يقال 

فيام يكون من اإلنسان باختياره، ومام يقال منه وفيه 

وصباحة  قامته  بطول  اإلنسان  ميدح  فقد  بالتسخري، 

وجهه، كام ميدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والحمد 

يكون يف الثاين دون األول، والّشكر ال يقال إال يف مقابلة 

وكل  شكرا،  كل حمد  وليس  حمد،  شكر  فكّل  نعمة، 

حمد مدح وليس كل مدح حمدا«. املفردات: 256

مقلوب  قيل: وهو  وإظهارها،  الّنعمة  تصّور  ْكُر:  »الشُّ

عن الكرش، أي: الكشف، ويضاّده الكفر، وهو: نسيان 

القلب،  ُشْكُر  ْكُر ثالثة أرضب:  الّنعمة وسرتها،... والشُّ

عىل  الثّناء  وهو  اللّسان،  وُشْكُر  الّنعمة.  تصّور  وهو 

الّنعمة  مكافأة  وهو  الجوارح،  سائر  وُشْكُر  املنعم. 

بقدر استحقاقه. قوله تعاىل:))اْعَملُوا آَل داُوَد ُشْكراً((

)سبأ/13(«. املفردات 461

فكر »الِْفْكرَُة: قّوة مطرقة للعلم إىل املعلوم، والتََّفكُُّر: 

جوالن تلك القّوة بحسب نظر العقل، وذلك لإلنسان 

له  يحصل  أن  ميكن  فيام  إال  يقال  وال  الحيوان،  دون 

صورة يف القلب، ولهذا روي: »تََفكَُّروا يف آالء الله وال 

تََفكَُّروا يف الله«، إذ كان الله منزّها أن يوصف بصورة... 

يَتََفكَُّروَن((  لَِقْوٍم  آَلياٍت  ذلَِك  يِف  ))إِنَّ  تعاىل:  قال 

بعض  قال  الِْفْكرَُة،  كثري  فَِكرٌي:  ورجل  ]الرعد/3[، 

األدباء: الِْفْكُر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر 

للوصول إىل  املعاين، وهو فرك األمور وبحثها طلبا  يف 

حقيقتها«. املفردات: 643

عرب »أصل الَعرْبِ: تجاوٌز من حال إىل حال،...، َواالْعتبَاُر 

والِعرْبَُة: بالحالة التي يتوّصل بها من معرفة املشاهد 

ذلَِك  يِف  ))إِنَّ  تعاىل:  قال  مبشاهد.  ليس  ما  إىل 

اأْلَبْصاِر((  أُويِل  يا  ))فَاْعترَِبُوا  ]آل عمران/13[،  لَِعرْبًَة(( 

اْعترََبُْت  قُلَْت  »فَِإَذا   543: املفردات  ]الحرش/2[«. 

ِء فََجَعلَْت َما يَْعِنيَك ِعرْبًا  ْ َء، فََكأَنََّك نَظَرَْت إِىَل اليشَّ ْ اليشَّ

ااِلْعِتبَاِر...  اْشِتَقاُق  ِعْنَدنَا  َهَذا  ِعْنَدَك.  فَتََساَويَا  لَِذاَك: 

اللغة:4/  مقاييس  معجم  َمىَض«.  مِبَا  ااِلْعِتبَاُر  َوالِْعرْبَُة: 

209-210. واالعتبار: »التَّأّمل والتَّدبّر واالستدالل بذلك 

حقائق  يف  النَّظر  نعة.  الصَّ وبديع  القدرة  ِعظَم  عىل 

األشياء وجهات داللتها؛ ليعرف بالنَّظر فيها يشء آخر 

من جنسها«. معجم اللغة العربية املعارصة: 1450/3.

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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36- توحيد املفضل: 10

37- وردت روايات كثرية يف هذا املعنى منها: ))أمرُت أن 

أكلم الناس عىل قدر عقولهم((، كشف الخفاء ومزيل 

العجلوين)ت1162ه(:  محمد  بن  اسامعيل  اإللباس: 

192، حديث رقم 592.

38- توحيد املفضل:19

39- املصدر نفسه: 26

40- املصدر نفسه: 34

41- املصدر نفسه:50  

42- املصدر نفسه: 93

43-  توحيد املفضل:16

44-  املصدر نفسه:33    

45- املصدر نفسه:20

46- توحيد املفضل: 19

47- املصدر نفسه : 33 

48- املصدر نفسه: 42

49-  املصدر نفسه: 68  

50- املصدر نفسه: 117

51- توحيد املفضل : 144 

الخصم  حجة  رد  النقيض:  بالجواب  املقصود   -52

بحاالت  باإلتيان  مثالً  للسؤال  رشعيته  يف  بالطعن 

مشابهة، والحيّل: الرد املوضوعي والعلمي عىل حجج 

الخصم.  

53-  الصناعتني :216.  

54-  املثل السائر:1: 377.

55-  أرسار البالغة :128 – 129.

56-  ينظر: التصوير البياين: 123.

57-  أرسار البالغة :138- 139.

58-  أرسار البالغة :139.

59-  توحيد املفضل: 12

60-  املصدر نفسه: 132

61- يف بيان مفهوم الرش: يشري صاحب املفردات اىل 

هو  فالرّش  الخري،  وهو  بضده  مرتبط  الرش  معنى  أنَّ 

ما يرغب عنه الكل، وهو عىل رضبني: مطلق ومقيد، 

فاملطلق: وهو أن ال يكون مرغوبًا فيه بكل حال وعند 

كل أحد، ومقيد: وهو أن يكون خريًا لواحد رًشا آلخر. 

ويأيت اساًم ووصًفا مبعنى أرش. وأما يف االصطالح فهو 

عبارة عن عدم مالءمة اليشء الطبع، )املفردات: 160(. 

بقوله:  الرض  وبني  بينه  العسكري  هالل  أبو  ويفرق 

إنَّ السقم وعذاب جهنم رض يف الحقيقة ورش مجازًا، 

ورشب الدواء رجاء العافية رضر يدخله اإلنسان عىل 

وعذاب  السقم  أن  عىل  والشاهد  برش،  وليس  نفسه 

جهنم ال يسمى رًشا عىل الحقيقة أن فاعله ال يسمى 

رشيرا كام يسمى فاعل الرض ضاًرا. )الفروق اللغوية: 

)225

محض  رّش  "العدم  الصوفية:  املوسوعة  يف  وجاء 

والرشَّ  سبحانه،  الحق  اىل  يستند  ال  ألنّه  وبالذات؛ 

ضد الخري، وهو قسامن: رش بالذات هو العدم، وهو 

الرش املحض، ورش بالعرض هو العدم مبعنى الحابس 

وجود  يعي  الحق  والصويف  مستحقه،  عن  للكامل 

عليها  يطلقون  الصوفية  وفالسفة  ويعرفهام،  النوعني 

اسم الرش الفلسفي وعندهم أن الرش الطبيعي هو ما 

والتشوه  والضعف  كالجهل  نقص،  باألشياء من  يكون 

يف الخلقة، وأما الرش االخالقي فيطبقونه عىل االفعال 

املذمومة". وميكن االشارة اىل أنَّ الرش يعربِّ عن ثالثة 

معاٍن:

الضعف  مثل  نقص  كل  عىل  ويطلق  الطبيعي:  الرش 

والتشويه يف الخلقة واملرض واالالم وما يشبهها.

وعىل  املذمومة  األفعال  عىل  ويطلق  االخالقي:  الرش 

مبادئها من األخالق وعىل كل ما يحق لإلرادة الصالحة 

أن تقاومه. فالرش األخالقي إذن هو الرذيلة والخطيئة.

الرش الفلسفي )امليتافيزيقي(: ويطلق علة نقصان كل 

يشء عن كامله، أو الحابس للكامل عن مستحقه، هو 

املطلق هو  بالعرض، والرش  أو  بالذات  أن يكون   أما 

العدم املطلق. املعجم الفلسفي: 696-695/1. 

62- ينظر: مشكلة الرش ووجود الله:  108- 145

63-  توحيد املفضل: 135

64-  توحيد املفضل: 135

65-  يف بالغة الحجاج: 301.

امللك:  ودار  :البدن  مثل  أخرى  أمثلة  وهناك   -66
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»وسأمثل لك يف ذلك مثاالً: إنَّ البدن مبنزلة دار امللك، 

فواحد  بالدار،  موكلون  وقوام   وصبية  فيها حشم  له 

لقبض  وآخر  عليهم،  وإيرادها  الحشم  حوائج  لقضاء 

يعالج ويهيأ، وآخر لعالج ذلك  أن  ما يرد وخزنه، إىل 

وتهيئته وتفريقه، وآخر لتنظيف ما يف الدار من األقذار 

وإخراجه منها، فامللك يف هذا هو الخالق الحكيم ملك 

األعضاء،  هم   والحشم  البدن،  هي  والدار  العاملني، 

ذكرنا  ترى  ولعلك  األربع.  القوى  هذه  هم  والقوام 

هذه القوى األربع وأفعالها- بعد الذي وصفت- فضالً 

وازدياًدا، وليس ما ذكرته من هذه القوى عىل الجهة 

كقولهم؛  فيه  قولنا  وال  األطباء  كتب  يف  ذكرت  التي 

ألنهم ذكروها عىل ما يحتاج يف صناعة الطب وتصحيح 

األبدان، وذكرناها عىل ما يحتاج يف صالح الدين وشفاء 

الشايف  بالوصف  أوضحته  كالذي  الغي  من  النفوس 

توحيد  فيها«،  والحكمة  التدبري  من  املرضوب  واملثل 

املفضل: 42. 

والشمس: »فمن ذلك هذه الشمس التي تراها تطلع 

ولذلك  أمرها...  حقيقة  عىل  يوقف  وال  العامل  عىل 

كرثت األقاويل فيها، واختلفت الفالسفة املذكورون يف 

وصفها، فقال بعضهم: هو فلك أجوف مملوء نارا، له 

والشعاع... وقال آخرون: هو  الوهج  بهذا  يجيش  فم 

يف  نارية  يقل  زجاجي،  جسم  آخرون  وقال  سحابة... 

العامل، ويرسل عليه شعاعها...وقال آخرون: هو صفو 

أجزاء  هو  آخرون:  وقال  البحر..  ماء  ينعقد  لطيف 

من  هو  آخرون:  وقال  النار...  من  مجتمعة  كثرية 

الجواهر األربعة: ثم اختلفوا يف  جوهر خامس سوى 

عريضة..  صفيحة  مبنزلة  هي  بعضهم:  فقال  شكلها.. 

وقال آخرون: هي كالكرة املدحرجة... وكذلك اختلفوا 

سواء...  األرض  مثل  أنها  بعضهم  فزعم  مقدارها..  يف 

آخرون:  وقال  ذلك.  من  أقل  هي  بل  آخرون:  وقال 

أصحاب  وقال  العظيمة.  الجزيرة  من  أعظم  هي  بل 

مرة...  وسبعني  مائة  األرض  أضعاف  هي  الهندسة: 

دليل  الشمس،  يف  منهم  األقاويل  هذه  اختالف  ففي 

عىل أنهم مل يقفوا عىل الحقيقة من أمرها، فإذا كانت 

هذه الشمس التي يقع عليها البرص، ويدركها الحس، 

قد عجزت العقول عن الوقوف عىل حقيقتها، فكيف 

توحيد  الوهم؟«  عن  واسترت  الحس  عن  لطف  ما 

إذا  الخلق  أنَّ  إىل  املثال  هذا  يشري  اذ   ،144 املفضل: 

كانوا عاجزين عن معرفة كنه الشمس، وهي الظاهرة 

املبرصة بالعني، فكيف مبا ال تدركه االبصار وهو يدرك 

ماهيتها وشكلها  واقع يف  االختالف  كان  واذا  االبصار، 

واشعتها ونورها– وهي املنظورة الواضحة، فكيف مبا 

ال تحيط به األبصار، وال تنالها األوهام. وأىنَّ للمتناهي 

إدراك الالمتناهي؟

فردا من مرصاعني  رأيت  »لو  والباب:  واألنثى  والذكر 

فيه كلوب، أكنت تتوهم أنه جعل كذلك بال معنى؟ 

آخر،  فرًدا  يلقى  مصنوع  أنه  رضورة  تعلم  كنت  بل 

املصلحة. وهكذا  اجتامعهام رضب من  ليكون  فيربزه 

الحيوان، كأنه فرد من زوج مهيأ من  الذكر من  تجد 

فرد أنثى، فيلتقيان فيه من دوام النسل وبقائه، فتبا 

الفلسفة كيف عميت قلوبهم  وخيبة وتعسا ملنتحيل 

عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التدبري والعمد 

فيها؟« توحيد املفضل: 34.

67- أسامه بذلك النجايش يف رجاله يف ترجمته للمفضل 

ر، املقدمة 19.  بن عمر: ينظر: كتاب فكِّ

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

190

املصادر واملراجع

القرآن الكريم

تداولية:  لغوية  مقاربة  الخطاب-  اسرتاتيجيات   -1

الجديد،  الكتاب  دار  الشهري،  ظافر  الهادي  د.عبد 

بنغازي- ليبيا، ط1، 2004م.

)471هـ(،  الجرجاين  القاهر  عبد  البالغة:  أرسار   -2

تحـقيق: د.أحمد مصطفى املراغي، مطبعة االستقامة، 

القاهرة، )د.ط(،)د.ت(. 

3- بالغة الحجاج يف الشعر القديم: د. محمد سيد عيل 

عبد العال، مكتبة اآلداب- القاهرة، ط1، 2014م.

د.  البيان:  ملسائل  تحليلية  دراسة  البياين  التصوير   -4

محمد محمد أبو موىس، مطابع الرشوق، بريوت، ط1، 

1398هـ- 1978م.  

محمد  بن  عيل  الرشيف  السيد  التعريفات:   -5

بريوت،  العريب-  الرتاث  إحياء  دار  )816ه(،  الجرجاين 

ط1، 2003م.

الله  عبد  أبو  اإلمام  أمالُه  ل:  املُفضَّ توحيد   -6

ل بن عمر الجعفي)ت  الصادق)ع( )148ه( عىل املُفضَّ

بعد 183ه(، علَّق عليه: محمد كاظم القزويني، مكتبة 

عروج، بغداد، ط1، 2014م.

7- الحجاج يف الشعر العريب بنيته وأساليبه: د. سامية 

ط2،  األردن،  أربد–  الحديث،  الكتب  عامل  الدريدي، 

2011م.

8- الخطاب: سارة ميلز، ترجمة: عبد الوهاب علوب، 

املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ط1، 2016م.

9- الصناعتني: أبو هالل العسكري )395هـ(، تحقيق: 

إبراهيم،  الفضل  أبو  ومحمد  البجاوي  محمد  عيل 

املكتبة العرصية، بريوت، ط1، 2006م.

بن  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  العني،   -10

عمرو بن متيم الفراهيدي )170هـ(، تحقيق: د. مهدي 

الهالل،  ومكتبة  دار  السامرايئ،  د.إبراهيم  املخزومي، 

)د.ط(،)د.ت(.

حجاجية  بالغية  مقاربة  نحو  الحجاج  بالغة  يف   -11

املعرفة  كنوز  دار  مشبال،  د.محمد  الخطاب:  لتحليل 

للنرش والتوزيع، عامن، ط1، 2017م.

العمري،  محمد  د.  اإلقناعي:  الخطاب  بالغة  يف   -12

أفريقيا الرشق، بريوت لبنان، ط2، 2002م. 

13- يف نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات: د.عبد الله 

صولة، دار الجنوب، تونس، ط1، 2011م.

ل: أمالُه اإلمام  14- كتاب فكر املعروف بتوحيد املُفضَّ

ل بن عمر الجعفي  أبو عبد الله الصادق)ع(، عىل املُفضَّ

)1110ه(،  املجليس  العالمة  تعليقات  مع  الكويف، 

إيران،  نكارش،  مطبعة  العطار،  قيس  الشيخ  تحقيق: 

ط1، 1427ه.

15- كشف الخفاء ومزيل اإللباس: إسامعيل بن محمد 

مرص،  املرصية،  الكتب  دار  )ت1162ه(،  العجلوين 

ط3، 1988م.

16- لسان العرب، محمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، 

جامل الدين ابن منظور األنصاري األفريقي )711هـ(، 

دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ. 

17- اللغة والحجاج: د. أبو بكر العزاوي، الدار البيضاء، 

مطبعة العمدة، ط1، 1426ه-2006م.

األثري  بن  الدين  ضياء  الفتح  أبو  السائر:  املثل   -18

محمد  محمد  كامل  تحقيق:  )637هـ(،  املوصيل 

عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998م.

وشاييم  وأرسطو  أفالطون  الحجاج-  إىل  مدخل   -19

الكويت،  الفكر،  عامل  مجلة  الويل،  محمد  د.  بريملان: 

مج40، ع 2، 2011م.

دار  عامري،  د.سامي  الله:  ووجود  الرش  مشكلة   -20

تكوين، اململكة العربية السعودية، ط2، 2016م. 

21- معجم تحليل الخطاب: باتريك شارودو ودومينيك 

مانغونو، ترجمة: عبد القادر املهريي وحامدي صمود، 

املركز الوطني للرتجمة، تونس 2008م. 

منشورات  صليبا،  جميل  د.  الفلسفي:  املعجم   -22

ذوي القريب، مط: سليامنزاده، قم، ط1، 1385ه. ش. 

مختار  د.أحمد  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم   -23

عمر مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، ط1، 1429هـ- 

2008م.

سعيد  د.  املعارصة:  االدبية  املصطلحات  معجم   -24

علوش، دار الكتاب اللبناين بريوت، ط1، 1985م.
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25- معجم تحليل الخطاب: باتريك شارودو ودومينيك 

ود.حامدي  املهريي  القادر  د.عبد  ترجمة:  مانغونو، 

صمود، املركز الوطني للرتجمة، تونس،)د.ط( 2008م. 

26- معجم مقاييس اللغة: أبو الحسني أحمد بن فارس 

عبد  تحقيق:  )395هـ(،  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن 

1399هـ-  الفكر،)د.ط(،  دار  هارون،  محمد  السالم 

1979م.

27- املفردات يف غريب القرآن: أبو القاسم الحسني بن 

تحقيق:  االصفهاين)502ه(،  بالراغب  املعروف  محمد 

محمد سيد كيالين، دار املعرفة- بريوت، )د.ط(،)د.ت(.

جميل  د.  الجديدة:  البالغة  إىل  الحجاج  من   -28

حمداوي، أفريقيا الرشق، املغرب،)د.ط(، 2014م.

29- موسوعة البالغة: تحرير: توماس أ.سلون، ترجمة: 

املركز  اللطيف،  عبد  عامد  وتقديم  ارشاف  نخبة، 

القومي للرتجمة- القاهرة، ط1، 2016م.

ل( اسرتاتيجياُت اخلطاب اإلقناعي يف )توحيد املُفضَّ
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وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية

)دراسة يف ناذج خمتارة(
م. د. غانم حميد عبودي

اختصايص تربوي – قسم االرشاف االختصايص /تربية ميسان
The functions of political events in the Iraqi novel
)A study of selected samples(
Lecturer Dr. GHANIM   HAMEED   ABBOODI
Educational Specialist - Department of Specialized Supervision / Maysan 
Educational directorate

امللخص

وتطلعاتهم  الناس  هموم  عن  يعرّب  فاألدب  والسياسة؛  األدب  بني  العالقة  مقدمته،  يف  البحث،  درَس   

السياسية واالجتامعية بصيغ فنية؛ لهذا يعّد أداة مؤثّرة من أدوات التغيري السيايس واالجتامعي.

فحص البحث، كذلك، عالقة الرواية بالسياسة. وكشف الفروقات بني "الرواية السياسية" ورواية "الحدث   

السيايس".

العراقية؛ وأثر الحدث  الروايات  البحث، بصورة موّسعة، وظائف الحدث السيايس يف مناذج من  تناول   

السيايس يف البناء الفني لتلك الروايات، وأحداثها، وخطابها الثقايف واإليديولوجي.

كذلك درس البحث "الوظائف الثقافية والفنية" للحدث السيايس يف عينة مختارة من الروايات العراقية   

املعروفة

كلامت مفتاحية: الوظائف-الحدث السيايس-الرواية -الرواية العراقية

Abstract:
 In its introduction, the research examined the relationship between literature and 
politics. Literature expresses people's concerns and their political and social aspirations in 
artistic forms. Therefore, it is considered an effective tool for political and social change. The 
research examined, as well, the relationship of the novel to politics. He revealed the differences 
between the "political novel" and the "political event" novel.
 The research examines, in an extensive manner, the functions of the political event in 
models of Iraqi novels, and the impact of the political event on the artistic construction of these 
novels, their events, and their cultural and ideological discourse.
 The research also investigates the "cultural and artistic functions" of the political event 
in a selected sample of well-known Iraqi novels.

Key words: The functions, political events, novel, Iraqi novel
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املقدمة 

الروايُة والحدث السيايس

يتحكُم املسار السيايس مبصائر الناس ويرسم   

مستقبلهم ومسار حياتهم. فالسلطة السياسية مسؤولة 

عن رقّي املجتمع أو ارتكاسه، وعن رفاهيته أو حرمانه. 

كذلك فإن اإلنسان ال ينعم بالحرية إال مبوافقة السلطة 

السياسية. فضالً عن ذلك فإن السلطة السياسية لديها 

وتراثه  اإلنسان  تاريخ  تدوين  اىل  التسلّل  القدرة عىل 

خطورة  عىل  يدلُّ  الذي  األمر  حياته؛  مسرية  وتوثيق 

الحضور السيايس يف مسرية اإلنسان وتاريخه.

أّما األدب فإنه يعّد أداة من أدوات التغيري   

االجتامعي والسيايس، ويعرّب عن هموم رشائح املجتمع 

ينشغل  فاألدب  والسياسية؛  االجتامعية  وتطلعاتهم 

فاعالً  بوصفه  السيايس،  وبالحدث  االجتامعي  بالواقع 

يف الواقع االجتامعي املتشابك. 

والسيايس  باالجتامعي  مشتبك  واألدب   

وتطلعاتهم  الناس  لهموم  انعكاس  ألنه  بالرضورة؛ 

ومكبوتاتهم ومشاعرهم، وموقفهم من أشكال السلطة 

التي تقهرهم-ومن هنا تكمن أهمية البحث -فاألدب 

له موقف أخالقي، وله وجهة نظر من الواقع املحيط 

تقول  الواقع.  ذلك  عن  للتعبري  رؤية جاملية  وله  به، 

أغلب  انعكستا عىل  "هناك قضيتان  الجيويس:  سلمى 

والظلم  السيايس  القهر  هام:  العرب  األدباء  إنتاج 

االجتامعي")1(.

للواقع،  رؤية  يعكس  األدب  دام  وما   

املعاين")2(.  من  مبعنى  سياسية  مامرسة  "يعّد  فإنه 

والخطاب األديب يقّدم وجهة نظره إزاء الواقع السيايس 

وجهة  يقّدم  فاألدب  الفنية؛  آلياته  عرب  واالجتامعي 

به من مهيمنات  اإلنسان وما يحيط  نظر حول واقع 

ثقافية ضاغطة. عىل وفق ذلك فإن األدب يأخذ موقفاً 

إيديولوجياً من الواقع االجتامعي والسيايس.

خاّص  نوع  من  توازن  إىل  األدب  يحتاج   

لتمرير خطابه الثقايف والفني؛ ففي الوقت الذي يكون 

فيه محافظاً عىل جاملياته الفنية؛ فإنه معنّي مبشاكل 

يف  السيام  فيها،  يحيا  التي  امللحة  االجتامعي  الواقع 

فيه  السياسية  السلطة  تكون  الذي  العريب،  الواقع 

متضّخمة ومتارس سطوتها وقهرها عىل اإلنسان العريب 

املستلب؛ لذلك فاألديب العريب "يصارع عىل أكرث من 

ومرشداً  سياسياً،  داعية  بكونه  يصارع  إنه  مستوى؛ 

إبداع فن يحمل هوية  إنسانياً؛ كام يصارع من أجل 

خاصة")3(. وهذا الرصاع هو من ينتج األدب الجيد الذي 

ميكن له أن يرُتجم إىل "موقف مترّد يف مواجهة السلطة، 

فوظيفة  السائدة")4(.  املعتقدات  أو  املؤسسات،  أو 

الوعي  تعميق  املتعة، هي  عن  فضالً  العظيم،  األدب 

بالواقع، وكشف تناقضاته السياسية واالجتامعية.

إشكالية  هي  بالسياسة  الرواية  وعالقة   

البحث التي نريد فّك التباسها وكشف عتمتها؛ فالرواية 

السيايس؛  بالحدث  تنشغل  التي  األدبية  األنواع  أكرث 

لغايات  متنها  يف  السياسية  األحداث  تستثمر  فهي 

بنائية وثقافية واجتامعية، فضالً عن ذلك فإن الروايئ 

عرب  واجتامعي  سيايس  موقف  تسجيل  إىل  يسعى 

الروائية هي يف األساس  الفني. والشخصيات  التخييل 

مناذج برشية مشغولة بهمومها االجتامعية وهواجسها 

والظلم  الفقر  عن  تعرّب  التي  فالرواية  السياسية. 

السياسية  السلطة  متّس  بالرضورة،  هي  االجتامعي، 

وأفعاال  مواقف  متثّل  الرواية  دامت  وما  الصميم.  يف 

اجتامعية وسياسية؛ فهي يف عالقة جدلية مع املوقف 

عالقة  لها  موضوعات  عن  تتحّدث  فالرواية  السيايس؛ 

بالسياسة؛ مثل: الظلم، والفقر، الحرية، وهي مشاكل 

أحد  وكان  بكرثة؛  العربية  الرواية  تناولتها  اجتامعية 

أسبابها السياسة. فام دامت الرواية تتحدث عن هذه 

بالنتيجة  فإنها  العريب؛  الواقع  يف  املستعصية  املشاكل 

سوف تتعرّض إىل السياسة وسلطتها وأذرعها املختلفة. 

وهنا سيحرض الحدث السيايس، عنوة، يف قلب الرواية 

العربية، والسيام الرواية العراقية.

عن  تعرّب  التي  هي  الناجحة  والرواية   

األفعال  تدين  إنها  فنية،  بطريقة  السياسة  إشكاليات 

للشخصيات  وثقافية  بنائية  بآليات  للسلطة  السيئة 

واألحداث، ال عرب بيانات سياسية؛ يك  ال تقحم نفسها 

يف الرأي السيايس، وإمّنا ترتك القارئ يختار وجهة نظره؛ 

وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية...
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األيديولوجي؛  تناولها  يف  الفني  االقناع  تحقق  حتى 

فنية  بطريقة  السياسية  لألحداث  رؤية  تقّدم  فهي 

العمل  داخل  االجتامعية  والوظيفة  مبارشة.  غري 

األديب ال تتحّقق "االّ إذا نهض األدب بأدواته الجاملية 

من  األمة  وضع  ترصد  فالرواية  الفنية")5(.  وخصائصه 

ابتكار  خالل  ومن  الروائية؛  شخصياتها  حركة  خالل 

اجتامعية  مناذج  أساس  عىل  قامئة  روائية  شخصيات 

الكل  متّثل  عينة  لتكون  فنياً  صياغتها  متّت  الواقع  يف 

اإلنسان  مصري  ترصد  الرواية  فإن  كذلك  االجتامعي. 

وتاريخه ونفسيته ووضعه يف املجتمع من خالل مناذج 

ورقية، هي يف األصل مناذج برشية مختارة من الواقع. 

شخصياتها  عرب  واالجتامعي  السيايس  تقول  فالرواية 

"الرواية  تعّد  لهذا  للحياة؛  رؤيتها  وعرب  وأحداثها 

األمة  روح  عن  تعرب  هاّمة،  واجتامعية  سياسية  طاقة 

ومشكالتها وطموحاتها")6(. 

تحليل  عىل  الرواية  تعمل  ذلك  عىل  بناًء   

حدساً  وتقّدم  وتداخله  ومالبساته  وتناقضاته  الواقع 

ملعضالته؛ فهي تقوم "بدور الكاهن والعراف واملنظر 

نبوءة  إىل  الرواية  تستحيل  وبذلك  السيايس")7(. 

النيص بني  اجتامعية وسياسية ومعرفية، عرب التداخل 

الفني واالجتامعي والتاريخي والتخيييل.

داخل  السيايس  الحدث  الرواية  توظّف   

متنها؛ بوصفه حدثاً اجتامعياً، له وظائف ثقافية وفنية، 

تعميقه  إىل  الرواية  تسعى  خطاب  بناء  عىل  ويعمل 

هو  السيايس  الحدث  فإن  ذلك  عن  فضالً  وتكريسه. 

حدث تاريخي حقيقي وقع يف املايض وكانت له آثار 

اجتامعية عىل حياة الناس وعىل مصائرهم وأفكارهم 

جزء  حقيقته  يف  هو  السيايس  والحدث  وعواطفهم. 

تأثرياً  أكرث  بكونه  أحياناً،  ينامز،  قد  العام  التاريخ  من 

من غريه من الحوادث التاريخية العامة؛ فمثالً تجربة 

لها  كان  العراق،  يف  السياسية  قاسم"  الكريم  "عبد 

آثار كبرية عىل الطبقات االجتامعية يف العراق؛ لذلك 

العراقية،  الروايات  الكبري يف متون  الحضور  استحقت 

تلك  عىل  الضوء  تسليط  إىل  البحث  دعا  الذي  األمر 

التجربة السياسية يف املنجز الروايئ العراقي. 

منت  داخل  السيايس  الحدث  توظيف   

يتّحرك  التي  واملساحة  البحث  نطاق  هو  الرواية 

املنت  يف  الحضور  ذلك  وظائف  ويكشف  داخلها 

الرواية  بنوع  وثيقة  له عالقة  التوظيف  فهذا  الروايئ. 

أنواع كثرية؛ لكنها تشرتك  الثقايف. فالروايات  وخطابها 

مبرجعياتها التخييلية ومرجعياتها الواقعية: االجتامعية 

فهي  بالسياسة  عالقتها  يخّص  ما  أّما  التاريخية.  أو 

عىل نوعني: "رواية سياسية" تنشغل بالسلطة وتاريخ 

الحدث السيايس بصورة مركزية، وهذه الرواية تعتني 

بالسلطة وعنفها وأذرعها وضحاياها االجتامعية وكشف 

الرعب والفقر واالبتزاز الذي متارسه السلطة. فضالً عن 

ذلك يتجاذب بعض هذا النوع من الروايات هاجسان 

الفن  مقتضيات  واآلخر  التاريخية...  األمانة  "أحدهام 

الروايئ")8(. 

بـ"رواية  نسّميه  ما  فهو  اآلخر  النوع  أّما   

توظّف  التي  الرواية  به  ونعني  السيايس"  الحدث 

من  تنطلق  وهي  الروايئ؛  بنائها  يف  السيايس  الحدث 

تكون  لذلك  السيايس؛  التاريخ  وثائق  من  ال  املتخيّل 

ثيمتها ليست السياسة أو التاريخ وهي ليست رواية 

تتضّمن  التي  الرواية  أن  يظن  من  "يخطئ  تاريخية: 

إشارة اىل حدث تاريخي، أو شخصية عامة لها أهمية 

رواية  الرواية  هذه  مثل  يظن  من  تاريخية...يخطئ 

السيايس  الحدث  تاريخية")9(. عىل وفق ذلك سيكون 

داخله  األحداث  تنصهر  الروايات  تلك  يف  وأفقاً  اطاراً 

وتتفاعل؛ لدعم الثيمة وتعميق دالالت الرواية وترسيخ 

والحدث  السلطة  حضور  وسيكون  املركزية؛  رؤيتها 

ببطء،  داخله  األحداث  تنضج  خافتاً  هامشاً  السيايس 

وتتبلور شيئاً فشيئاً. 

رواية  "عن"  السياسية  "الرواية  تختلف   

الحدث  متنح  السياسية  فالرواية  السيايس".  الحدث 

السيايس مساحة أكرث وتسّخر التخييل من أجل الثيمة 

الوثائق  من  فتنطلق  عنها؛  تتحدث  التي  السياسية 

هي  األساسية  ثيمتها  فتكون  والسياسية؛  التاريخية 

التاريخ؛ ألن  يختلفان عن  النوعني  لكن كال  السياسة. 

أن  ما ميكن  تاريخ  والرواية  ما حدث،  رواية  "التاريخ 
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يحدث "مثلام يقول" بيري لويس ري")10(.

كان  العربية  الرواية  يف  التاريخ  وحضور   

متبايناً ومختلفاً، حسب طبيعة الرواية ونوعها وفكرتها 

مواقف  ثالثة  وهناك  الجاملية.  ورؤيتها  وخطابها 

الباحث  يلّخصها  التاريخ  من  العريب  الروايئ  للرسد 

التاريخ"  "إحياء  األول  املوقف  البحريي":  "أسامة 

مثلام حصل  الروايئ،  الرسد  التاريخ عىل  يهيمن  وفيه 

الروايات  من  وغريها  كنفاين"،  "غسان  روايات  يف 

التاريخية األخرى. املوقف الثاين "التوازن بني الرسدي 

مساحة  بقدر  الرسد  مساحة  وتكون  والتاريخي"، 

التاريخ داخل املنت؛ ويتّم استدعاء التاريخ داخل املنت 

حصل  مثلام  خطابية.  وثقافية/  فنية  لغايات  الروايئ 

يف بعض الروايات العربية مثل رواية "الزيني بركات" 

"للروايئ "جامل الغيطاين" وغريها من الروايات األخرى 

الشبيهة بها. أما املوقف الثالث فهو "الهيمنة الرسدية" 

وفيه تكون مساحة الرسد هي املهيمنة عىل التاريخ، 

وتهشيم  التاريخ  حوادث  بعض  مواجهة  عىل  ويعمل 

األحداث التاريخية أو السخرية منها أو معارضتها)11(. 

هو  الرواية  يف  السيايس  الحدث  وحضور   

التاريخ يف الرواية؛ لكن  ضمن املوقف الثالث حضور 

ليس بالرضورة أن تعمل الرواية عىل معارضة التاريخ؛ 

تأطري  أجل  من  توظيفه  عىل  الغالب،  يف  تعمل،  بل 

الذي  السيايس  التاريخي  بالحدث  االجتامعي  الفعل 

سيكون له تأثري كبري عىل الحدث االجتامعي وتعميقه، 

وتعليله، وكشف أسباب حصوله.

تصف رواية الحدث السيايس، عرب أحداثها   

البعد  بني  القدرية"  "العالقة  تلك  وشخصياتها، 

االضطرابات  وانعكاس  السيايس،  والبعد  االجتامعي 

الرواية  نذرت  التي  االجتامعية،  البنية  عىل  السياسية 

نفسها للتعبري عن تلك البنية وتفاعالتها، عرب ثيمتها، 

وشخصياتها، وعالقاتها، وهمومها االجتامعية. فاإلنسان 

والثقافية.  والسياسية  االجتامعية  بالرشوط  محكوم 

للحدث  يؤّسس  الحقيقة،  يف  السيايس،  فالحدث 

االجتامعي وميّهد له. 

البحث  خطة  حسب   – البحث  وسيقف   

تّم  أجلها  من  التي  والوظائف  الغايات  املعلنة-عىل 

الروايات،  هذه  متون  يف  السيايس"  "الحدث  توظيف 

الفنية. فضالً  الذي يخضع للرشوط  الروايئ  بنائها  ويف 

الرواية  السيايس يف  الحدث  إىل  اللجوء  فإن  ذلك  عن 

أخرى؛ حسب طبيعة  إىل  رواية  يختلف من  العراقية 

الرواية ورؤيتها الجاملية وموقفها اإليديولوجي. لكن 

املشرتك  هام  الفنية"  و"الوظيفة  الثقافية"  "الوظيفة 

"الحدث  توظيف  يف  الروايات  تلك  يجمع  الذي 

السيايس". 

وظائف الحدث السيايس يف الرواية العراقية

وظّفت  كثرية  عراقية  روايات  البحث  رصد   

خطابها  لتدعيم  الفني؛  بنائها  يف  السيايس  الحدث 

الثقايف وتعميق ثيمتها األساس. وسيقوم البحث بذكر 

مرسد للروايات العراقية التي وظّفت الحدث السيايس 

لألحداث ولحركة الشخصيات؛  يف متنها بوصفه إطاراً 

وثّق  الرواية  أحداث  داخل  السيايس  الحدث  وحضور 

وتعالقهام  والسيايس  االجتامعي  بني  القدرية  للعالقة 

يف رسم مصري اإلنسان داخل حركة الواقع، والروايات 

هي: 

    

وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية...
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وتوخيّاً  للتكرار  -منعاً  البحث  وسيقوم   

لالختصار-بتحليل عيّنة مختارة من تلك الروايات التي 

وظّفت الحدث السيايس، يتلّمس خالل ذلك الفحص 

السيايس يف  الحدث  يحقّقها  التي  الوظائَف  والتحليل 

منت تلك الروايات.

النخلة والجريان: الشخصية الخفية

"الحدث  يبدو  النخلة والجريان)12(  يف رواية   

السيايس" خافتاً لكنه، يف الحقيقة، متوّهج كونه يشّكل 

تدور  املركزية.  لثيمتها  الرواية ومغّذياً  إطاراً ألحداث 

البائسة  أحداث الرواية يف أحد أحياء بغداد الشعبية 

الربيطاين  "االستعامر  هو  سيايس  حدث  زمن  ويف 

للعراق". الرواية متثّل الرصاع بني السيايس واالجتامعي، 

السيايس  للبعد  البعد االجتامعي ضحية  وكيف يكون 

الذي يحكمه. والرواية، حسب خطابها الثقايف، مدونة 

لتاريخ العراق االجتامعي والسيايس: "فالنخلة والجريان 

هي رواية عن التاريخ واملكان")13(. 

الشخصية املركزية يف الرواية التي متثّل البعد   

االجتامعي هي "سليمة الخبازة" املرأة املسحوقة التي 

تعيش عىل هامش حياة صعبة وقاسية، تجاور نخلة 

عاقر؛ واملفروض أن تكون هذه الشجرة رمزاً للخصب 

والشموخ واالمثار؛ لكن وبسبب ظروف قاهرة أصبحت 

املنسحق  االجتامعي  لإلنسان  موضوعياً  معادالً 

تلك  الخبازة"  "سليمة  فشخصية  والعاجز.  واملتيبّس 

املرأة البائسة مثلّت املستوى االجتامعي املتهالك. أّما 

شخصية "مصطفى الدالل" فهي الشخصية التي متثّل 

وتهدر  األوىل  الشخصية  تستغّل  التي  السيايس  البعد 

مثل:  األخرى،  الثانوية  الرواية  شخصيات  حقوقها. 

البعد  مثّلت  أهلها(،  من  وهروبها  "متارض"  )حكاية 

االجتامعي املقهور بالفقر والبؤس والعادات والتقاليد 

االجتامعية البائدة.  

"اندحار  ثيمة  عىل  الرواية  بنية  تتشّكل   

الشخصيات أمام أقدارها، وعجزها عن مواجهة الواقع 

والبؤس"؛ وعىل وفق  الفقر  املرير وعدم خالصها من 

ذلك سيكون حضور "الحدث السيايس" متمثاّلً بحضور 

هو  والجريان"  "النخلة  رواية  يف  اإلنكليزي"  "االحتالل 

عن  الرواية  أحداث  تطبخ  التي  الخفية"  "الشخصية 

بعد وتنضج فكرتها األساس. 

والحدث  السيايس  الحدث  بني  واملزج   

مهمة؛  ثقافية  وظيفة  يحّقق  الرواية  يف  االجتامعي 

إذ يسهم بدعم ثيمة النص وخطابها الثقايف. فاللجوء 

للسلوك  تفسري  حقيقته  يف  هو  السيايس  الحدث  إىل 

االجتامعي، وبيان لبؤس الواقع االجتامعي الذي يصهر 

السيايس،  سواًء  الشخصيات ويربر ألفعالها. فالحدث 

أكان تاريخاً أو سلطة أو احتالالً، هو املسؤول، حسب 

واستسالم  وخرابه،  الواقع  بؤس  عن  الرواية،  خطاب 

الناس أمام أقدارها السيئة. فالفقر والبؤس واالستسالم 

أحد  كان  كلها؛  الرواية  شخصيات  يطال  الذي  للقدر 

العراقية  األرض  عىل  اإلنكليز  وجود  هو  مسّوغاته 

ونهبهم خريات البلد، وسببهم يف تفيّش الفقر والتقاليد 

الحضور  وهذا  وتضطهدها.  املرأة  متتهن  التي  البالية 

قدري  سيايس  حدث  هو  الربيطاين  للوجود  الثقيل 

عوامل  أهّم  من  ألن  العراقي؛  املجتمع  اىل  بالنسبة 

سواء  السلطة،  حضور  هو  االجتامعي"  "الفعل  تربير 

أكانت منظومة حكم أو احتالالً، أو تواطئاً بني االثنني؛ 

الناس،  أقدار  تشكيل  عىل  كبرية  سطوة  لها  فالسلطة 

ومصائرهم، وطريقة عيشهم يف الواقع. "فالتربير" هو 

اسرتاتيجية الراوي يف كشف مالبسات مجتمع الرواية 

وهو يخوض يف مواجهة الواقع ورشوطه القدرية)14(.

الرئيسة  الشخصيات  إحدى  كالم  يخترص   

وهي شخصية "مصطفى الدالل" الحضور الثقيل لوجود 

الشخصيات:  مصائر  عىل  وتأثريه  اإلنكليزي  االحتالل 

"اإلنكليز مالني العراق. مليون إنكليزي وهندي وسيك 

وكركة")15(؛ ثم يقول يف مشهد آخر: "الرصماية راحت 

واالنكليز راح يطلعون")16(. 

فهذان النصان يدالّن عىل أن حضور اإلنكليز   

أو غيابهم يف الواقع العراقي سيكون بالرضورة له تأثري 

فوجود  الرواية.  ألحداث  االجتامعي  الحضور  يف  كبري 

الرواية  يف  الرئيسة  الشخصية  لهذه  بالنسبة  اإلنكليز 

الفقر  من  للخروج  وهمي  وحل  اجتامعي،  هو رشط 
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عىل  ولو  وأطامعها  الشخصية  تلك  أحالم  وتحقيق 

اإلنسانية  القيم  حساب  عىل  أو  األخرين،  حساب 

يوظف  فرمان"  طعمة  "غائب  فالروايئ  والوطنية. 

خروج االحتالل اإلنكليزي من العراق لتعميق الوهم 

لدى شخصياته يك يحّقق هزامئها أمام اقدارها وبؤسها 

وتعلّقها بأوهام ال تتحّقق. 

فإن  دراج"  فيصل  "الدكتور  رأي  وحسب   

"الحدث السيايس" املتمثّل بحضور االحتالل اإلنكليزي 

يف "النخلة والجريان" يحّقق رصاعاً بني "الوعي والواقع" 

ليشكل هذا الرصاع "زمناً تاريخياً" يتضّمن زمناً داخلياً 

وزمناً كونياً.. زمن جعل اإلنسان املستعَمر يقتل نفسه 

وال يقتل من استعمره)17(. احتكاماً عىل كالم دارج هذا؛ 

كان  الرواية  يف  السيايس  االستعامر/الحدث  زمن  فإن 

قدراً لشخصيات الرواية ولوعيها؛ فقد سلب االحتالل 

من الناس إرادتهم فجعلهم ال يعرفون ما ينفعهم وما 

يرضّهم عرب استعبادهم ونهب خرياتهم. فأصبح لهؤالء 

الناس زمنان: زمن بؤسهم وتقهقرهم، وزمن االستعامر 

القدري القاهر الذي يطحنهم. فالرواية "تدفع أحداثها 

الفقر  معنى  عن  يكشف  بشكل  شخصياتها  وتبني 

الكيل لها")18(.

الوظائف  مع  الثقافية  الوظيفة  تتضافر   

الفنية/الجاملية يف توظيف الحدث السيايس يف الرواية؛ 

فهذا التوظيف مينح الرسد مساحة فنية كبرية للحركة؛ 

وذلك مبزجه بني املرجعي/التاريخي والتخيييل. كذلك 

اإلنكليزي  االحتالل  زمن  التاريخي/  الزمن  بني  يجمع 

يف العرشينيات من القرن املايض. فضالً عن ذلك فإن 

عرب  االمتاع  الرسد  مينح  التاريخي  الحدث  توظيف 

التنّوع يف املشاهد الرسدية ومزج عوامل الرواية وفتح 

خطاباً  ويحّقق  مختلفة،  وأمكنة  أزمنة  عىل  آفاقها 

عميقاً داخل طبقات متنها الرسدي الحافل.

الرجع البعيد: يف ليلة موت الزعيم 

الحدث  يحرض  البعيد)19(  الرجع  رواية  يف   

أن  من  الرغم  فعىل  ومميّز؛  الفت  بشكل  السيايس، 

الحدث  أن  نجد  لكننا  سياسية؛  رواية  ليست  الرواية 

مصائر  رسم  يف  كبرياً  دوراً  سيؤدي  الهاميش  السيايس 

الشخصيات ومنّو األحداث يف الرواية. الثيمة املركزية يف 

أعامل التكريل الروائية هي يوميات العائلة البغدادية 

وبؤسها وقهرها أمام ضغوط الحياة االجتامعية. تنتمي 

مسرية  من  الثانية  املرحلة  إىل  البعيد"  "الرجع  رواية 

هذه  يف  كتابته  شكلت  فقد  الرسدية؛  التكريل  كتابة 

املرحلة انعطافة يف ترتيب عالقة قدرية بني السيايس 

واالجتامعي؛ بعدما كانت مسرية الكتابة لدى التكريل 

يف املرحلة األوىل هي الكتابة االجتامعية الخالصة)20(. 

تختار الرواية حدثاً سياسياً مّهامً من تاريخ   

العراق، وهو مرحلة "الزعيم عبد الكريم قاسم"، الذي 

شخصياتها،  ومصائر  الرواية  ألحداث  إطاراً  سيكون 

الكريم  "عبد  ورسم ثيمتها األساس. فقد أخذت ثورة 

قاسم" حيزاً كبرياً من األدب العراقي؛ وال سيام الرواية 

يف  مسريتها،  طول  عىل  بها  انشغلت  التي  العراقية 

ظاهرة روائية الفتة ومميزة. 

حياة  عن  تتحّدث  البعيد"  "الرجع  ورواية   

"مديحة"،  وزوجته  "حسني"  مصغرة:  بغدادية  عائلة 

منرية...  وخالته  عدنان  كرومي،  وعروسته،  مدحت 

أفرادها.  بني  والعاطفية  الزوجية  املشاكل  وتداعيات 

وهذه العائلة البغدادية هي صورة مصغرة للمجتمع 

الذي سحقته مأساة الحياة وهدمه البؤس االجتامعي، 

كذلك ترسم العواطف اإلنسانية الشاذة والصادقة يف 

تفاصيلها  كل  يف  فالرواية  العراقي،  االجتامعي  القاع 

الرشط  يحكمه  قلق  عامل  يف  اإلنسان  رحلة  مثلت 

االجتامعي والسيايس. 

عىل  البداية،  منذ  الرواية،  أحداث  تنفتح   

انسحاق شخصية  تدّل عىل  التي  الصورة  يرسم  حوار 

الحدث  بسبب  وعائلته  عمله  يفقد  الذي  "حسني" 

السيايس: 

"-آين عرفت ما راح يبقى هناك مدة طويلة.   

إلنا  تعود  الكويت  قال  قاسم  الكريم  عبد  هذا  من 

تخربطت وضع العراقيني هناك")21(. 

مصائر  ارتباط  لنا  يكشف  النص  فهذا   

عىل  وانعكاساته  السيايس  بالوضع  الرواية  شخصيات 

وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية...
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فالحدث  والنفسية.  واالجتامعية  املعيشية  أحوالهم 

السيايس ستكون له تداعيات عىل الوضع االجتامعي، 

وعىل مسار حركة اإلنسان داخل الحياة وعىل عالقاته 

االجتامعية املتشابكة. 

"الرجع  رواية  يف  السيايس  الحدث  وحضور   

فهذا  وثقافية"؛  "فنية  وظائف  له  االجتامعية  البعيد" 

للرواية  الرسدي  البناء  يف  تحوالً  أحدث  الحضور 

معاً.  واملتخيّلة  الحقيقية  العوامل  مزج  خالل  من 

السياسية  باملرحلة  املتمثلة  التاريخية،  فاالستدعاءات 

"للزعيم عبد الكريم قاسم"، وجعلها مرسحاً ألحداث 

منها  يراد  فنية"  "وظيفة  وهي  التخييلية،  الرواية 

ما  وإدخال  الرواية؛  أحداث  بحقيقة  القارئ  إيهام 

التأثري  أجل  من  الرسد؛  لعبة  تاريخي يف  هو مرجعي 

املتّخيل. كذلك فإن  الرواية  القارئ وشده إىل عامل  يف 

توظيف "الخطاب املرجعي" يف الرواية يسهم يف بناء 

خطاب الرواية الجاميل.

ويف ذات الوقت فإن استدعاء هذا الحدث   

إن  مفاده:  ثقايف،  خطاب  إيصال  منه  يراد  السيايس 

اإلنسان العراقي يف واقعه االجتامعي محكوم بالرشوط 

بينهام.  قدرية  عالقة  وهناك  والسياسية  التاريخية 

االجتامعية  الرواية  ثيمة  يعّمق  السيايس  والحدث 

وكذلك  للحياة.  الفكرية  ورؤيتها  الثقافية  ورسالتها 

الرئيسة متحّولة ونامية  الرواية  يجعل من شخصيات 

وفاعلة.

السيايس  الحدث  خفوت  من  الرغم  وعىل   

ببعض  االّ  تذكره  مل  الرواية  أن  الرواية-إذ  منت  داخل 

لفكرة  موضوعياً  ومعادالً  مفصلياً  كان  أنه  الجمل-إالّ 

الرواية وفلسفتها االجتامعية؛ تقول الرواية:

عاّم  متسائلة  إيل  تنظر  أن  دون  "كلمتني   

الكريم  أن مات عبد  بعد  إذا كان كل يشء سينتهي، 

قاسم")22(. فالحدث االجتامعي يف الرواية قائم بعالقات 

مصريية مع الحدث السيايس يبدأ معه وميوت معه.

ليطبخ  عرضاً  يأيت  السيايس  الحدث  لكن   

تتعرّض  الرواية  بداية  ففي  هادئة.  نار  األحداث عىل 

الرواية وهي شخصية  الرئيسة يف  الشخصيات  إحدى 

الفقر  إىل  الغنى  من  مفاجئ  انقالب  إىل  "حسني" 

ينهار،  يجعله  حياته  يف  االنقالب  وهذا  والبؤس؛ 

ويضطرب، ويهجر أرسته ويدمن عىل الخمرة؛ والسبب 

هو "الحدث السيايس" يف الرواية وهو تدهور العالقة 

الكريم  "عبد  زمن  يف  الكويت  مع  للعراق  السياسية 

قاسم". وعىل الرغم من أن هذا حدث عابر وخافت يف 

منت الرواية؛ لكنه قد ألقى بظالله عىل أحداث الرواية 

ومصائر شخصياتها االجتامعية. 

موت  مشهد  عىل  الرواية  أحداث  تنغلق   

إحدى الشخصيات الرئيسة يف الرواية، وهي شخصية 

"الزعيم عبد  قتل  ليلة  "مدحت" يف  "مدحت". ميوت 

الكريم قاسم" من إطالق نار عشوايئ يف الشارع؛ ويف 

املكان.  متأل  واالنفجارات  القذائف  كانت  الليلة  هذه 

إىل  الرجوع  يريد  الليلة  هذه  يف  "مدحت"  كان  فقد 

التي  من عروسته  وهارباً  كان متسكعاً  أن  بعد  بيته؛ 

أختها،  ابن  اغتصابها من  بعد  لبكارتها  فاقدة  وجدها 

التكريل وهي  املتكررة عند فؤاد  الظاهرة الرسدية  يف 

من  إليها،  جاء  انه  فقط  لها  "سيقول  املحارم":   "زنا 

اىل  يتطلّع  وهو  بثقة  يركض  زوجته...كان  هي  أجلها 

النار يف  السامء، حينها شعر بلسع  انفتاح  األفق وإىل 

الرهيب  األمل  يفرتسه  أن  قبل  األمين...ثم عرف  فخذه 

امللوث  وتلّوى جسده  ينجح.  مل  إنه  وكتفه  يف صدره 

ملوت  الدراماتييك  املشهد  وهذا  والدماء")23(.  بالطني 

عىل  عمل  الزعيم"  موت  "ليلة  يف  الرئيسة  الشخصية 

الشخصيات  السيايس يف حياة  الحدث  فاعلية  تعميق 

ضحيته  ويكون  السياسة  تحكمه  عامل  يف  موتها،  أو 

اإلنسان.

استدعاء  يتّم  الروائية  الكتابة  "لعبة"  يف   

التاريخ داخل التخييل لغايات فنية من أجل "اإليهام 

بحقيقة املتخيّل وخياله الواقعي")24(. يبدو أن الرواية 

عصفت  التي  األحداث  من  موقفاً  تثبت  أن  أرادت 

لكن  قاسم"  الكريم  "عبد  حكم  أثناء  العراق  بتاريخ 

بطريقة فنية؛ فجعلت من شخصية "حسني" منكرسة 

نفسياً واجتامعياً؛ ألنه فقد عمله يف الكويت؛ بسبب 

العراق؛  إىل  الكويت  لضم  قاسم"  "الزعيم  دعوة 
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يف  الرئيسة  الشخصية  "مدحت"  موت  جعلت  كذلك 

الزعيم" وهذا مل يكن مصادفة رسدية؛ بل  "ليلة قتل 

التكريل  فؤاد  فالروايئ  الرواية؛  كبرية يف  له مقصديات 

دأب كثرياً عىل توطيد العالقة القدرية بني االجتامعي 

والسيايس؛ فأصبح الحدث السيايس حاكامً عىل الحدث 

االجتامعي، وظالً يرافقه ويرسم مسرية حركته. وهذا 

اطاراً  التخييل  منح  السيايس  للحدث  الذيك  التوظيف 

أرض  عىل  يستند  أن  يجب  الروايئ  فالخيال  واقعياً؛ 

الواقع؛ وال سيام يف رواية اجتامعية ترصد مصائر الناس 

تحت قهر البؤس االجتامعي.

مدينة الصور: ذاكرة الحدث السيايس

لؤي  للروايئ  الصور")25(  "مدينة  رواية  يف   

مميزة؛  بصورة  السيايس  الحدث  يحرض  عباس  حمزة 

فالرواية تنتقي من التاريخ السيايس العراقي لحظات 

اإلمام  وثورة  قاسم،  الكريم  عبد  مهمة:  سياسية 

املحطات  هذه  إيران.  مع  العراق  وحرب  الخميني، 

الروايئ  التخييل  مع  خلطها  يتم  التاريخية  السياسية 

األساس: صور  فكرتها  وتعميق  الرواية  بناء  تشييد  يف 

البؤس والفجيعة التي تطال اإلنسان العراقي املحكوم 

باشرتاطات سياسية قاهرة. 

محلة  يف  البرصة  يف  تقع  الرواية  أحداث   

"املعقل" وتوثّق ألحداث سياسية واجتامعية ممزوجة 

بالحقيقة والخيال الرسدي التي حدثت يف ذلك املكان 

والرواية  يحصل.  ما  بحقيقة  توهم  رسدية  لعبة  يف 

الشعبية:  املعقل  مدينة  يف  القصص  من  مجموعة 

)حكاية وناس املجنون، قصص األوالد يف املعقل ياسني 

وصفاء، قصة سعود وكرمية، حكاية اإليطالية يف ميناء 

املعقل...(.

بالرضورة  سيحيلنا  القصيص  "التعّدد  وهذا   

الرواة  وتعّدد  الرواة")26(.  تعّدد  قل  أو  الراوي،  اىل 

يعني تعّدد وجهات النظر يف حياة اجتامعية وسياسية 

متقلبة، ومتغرّية، وُمختلف عليها، ولها أكرث من تأويل، 

كأنها "صور متنّوعة" يف مدينة ترسم مصريها سلسلة 

من األحداث السياسية واالجتامعية املتناقضة: حضور 

حافظ،  الحليم  وعبد  والخميني،  قاسم،  الكريم  عبد 

واإليطالية العارية يف مدينة املعقل، وهي صور رسدية 

ساخرة من تزاحم األضداد!! فالرواية اعتمدت الدعابة 

والسخرية يف حشد مشاهدها املتنوعة.

عمدت الرواية اىل "الصور" يف حشد الحدث   

السيايس داخل أحداث الرواية؛ يف إشارة إىل أن حياة 

الناس مجموعة صور وأحداث سياسية من ماض ممتّد 

من  يتخلّص  أن  الحارض  لهذا  ميكن  وال  الحارض،  يف 

يف  الصور  "ألبوم"  يشبه  الذي  املايض،  ذلك  تداعيات 

حياة اجتامعية، يكون للحدث السيايس حضوره الثقيل 

فيها. فاألحداث السياسية رفيقة اإلنسان العراقي الذي 

ينىس  أن  له  لذلك ال ميكن  هو ضحية من ضحاياها؛ 

اإلمام  بعد مجيء  ما  اىل  بها طويالً  "احتفظ  صورها: 

عبد  رؤية  عن  يحّدثنا  أليب  صورة  القذيفة.  وسقوط 

فاألحداث  املعقل")27(.  إىل  مجيئه  يف  قاسم  الكريم 

السياسية صور/"ذاكرة" ال ميكن أن متحى من أذهان 

الناس؛ ألنها شّكلت مصائرهم وأقدارهم.

مثالً،  السياسية،  قاسم  الكريم  عبد  لحظة   

هي تاريخ مجتمع وذاكرته التي ال ميكن نسيانها؛ لذلك 

الرواية كثّفت حضور هذا الحدث السيايس املهم: "عبد 

الكريم قاسم شخصية ال تغيب عن التاريخ")28(. ويبدو 

أن شعبية عبد الكريم قاسم العريضة، والتأثري الكبري 

جعله  له؛  الناس  وحب  العراقي،  املجتمع  يف  لثورته 

الناس ومتخيلّها الشعبي، فالكثريون  حارضاً يف نفوس 

التي  العراقية  الرواية  والسيام  الثورة  تلك  عن  كتبوا 

انشغلت بها كثرياً دون سواها.

الصور"  "مدينة  يف  السيايس  الحدث  يعمل   

عىل "الوظيفة الفنية" التي تعمل عىل "تخييل التاريخ" 

الروايئ"،  و"التخييل  السيايس"  "املرجعي  بني  واملزج 

وكذلك الجمع بني "الزمن التاريخي" و"الزمن الروايئ"؛ 

وعىل الرغم من أن الزمن التاريخي يختلف عن الزمن 

الروايئ؛ لكن الرواية، بناًء عىل طاقاتها الفنية، نجحت 

يف املزج بني الزمنني. فالزمن التاريخي زمن متتابع يف 

توايل األحداث التاريخية حسب ترتيبها يف الوقوع. أّما 

فنية  الشرتاطات  يخضع  فني  زمن  فهو  الروايئ  الزمن 

وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية...
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واالنتقاء.  والتأخري  والتقديم  والحذف  التكثيف  من 

الحكاية؛ فإن  بنية قولية قامئة عىل  الرواية  ومادامت 

بعملية  يقوم  القولية  بنيتها  داخل  السيايس  الحدث 

الرواية، وهي وظيفة  داخل  وأزمتها  للحكاية  استيالد 

فنية بنائية واضحة.

انشغلت  متنها،  إىل  احتكاماً  الرواية،   

السيايس  الحدث  لتوظيف  الثقافية  بالوظيفة 

والتاريخي يف الرواية؛ فقد جاء لتمرير خطاب الرواية 

الثقايف واإليديولوجي الذي يؤكد عىل حضور الحدث 

واملستقبل  الحارض  يف  فاعلة  ذاكرة  بوصفه  السيايس 

تعود  مرة  كل  "يف  وأقدارهم:  الناس  مصائر  ورسم 

الصورة إىل ذهني، كأنها الصورة الوحيدة يف الدفرت...

الصورة التي ستحيا يف أذهاننا طويالً")29(. 

بناًء عىل ذلك فإن "صور" الحدث السيايس،   

يف خطاب الرواية، ماثلة يف الذاكرة الجمعية متارس عىل 

الناس تأثريها وترسم أقدارهم االجتامعية. وعىل الرغم 

من حضور هذا الزخم التاريخي للحدث السيايس يف 

تواجداً  النص  يف  "يتواجد  التاريخ  لكن  الرواية؛  منت 

التاريخية")30(؛  الوثائق  خارج  منظوراً  ويقّدم  إيهامياً، 

الرواية  فكرة  وتعميق  فيه،  والتأثري  القارئ  إليهام 

ومترير خطابها اإليديولوجي.

أصغر أكرب: سلسلة االحتالالت

للروايئ  أكرب")31(  أصغر  "السيد  رواية  يف   

سلسلة  عرب  السيايس  الحدث  يحرض  كزار  مرتىض 

العراق عرب تاريخه ومقاومة  التي شهدها  االحتالالت 

الشعب العراقي لهذه االحتالالت.

الثيمة الرئيسة للرواية هي إشكالية الهوية،   

لكن الحدث السيايس يعمل إطاراً وأفقاً لهذه اإلشكالية 

املعقدة وارتباط اإلنسان بإرثه الزماين واملكاين، ومدى 

فاعلية البعد السيايس عىل محو الهوية أو إثباتها. 

الرواية تتحدث عن أخوات ثالث حفيدات   

الدينية؛  النجف  مدينة  يف  العوائل  أنساب  يف  محّقق 

لكن "الحدث السيايس"، )االحتالالت املتناسلة لألرض 

عىل  وتأثريها  الحرب  توثيق  عىل  يعمل  العراقية(، 

سلوكهم  هوياتهم  وعىل  العراق  يف  األجيال  مصري 

الضحية  العراقي  لإلنسان  مدونة  فالرواية  وانتامئهم. 

لهذه االحتالالت املتناسلة، وهي وظيفة ثقافية كبرية 

لحضور الحدث السيايس يف منت الرواية. فضالً عن ذلك 

ألحداث  املرفق  السيايس  بالحدث  الرواية  تأطري  فإن 

مبا  التشّكل  عىل  قدرة  الرسدي  البناء  منح  الرواية 

ينسجم مع مضمون الرواية وفكرتها األساس.

يف  السياسية  األحداث  تستذكر  الرواية   

املايض  ألن  الحارض،  بهذا  املايض  ذلك  وتربط  املايض 

نهر يروي الحارض ويشّكل خرائطه عىل الواقع. يقول 

الراوي "باشريو" الضابط االسباين الذي جاء مع قوات 

التحالف الحتالل العراق بعد 2003: "كنت أقود جزءا 

املحّصن يف رسداب ضيق،  القتال، خالل وجودي  من 

هو قرب االخوات الثالث")32(. فقد كانت األخوات الثالث 

يف املايض شاهدات عىل أحداث سياسية واضطرابات 

يف العراق؛ ويف الحارض يقف قربهن شاهداً أيضاً عىل 

أن  اىل  إشارة  يف  املحتلني؛  مع  وقتال  سياسية  أحداث 

يف  املتناسل  العراقي  القدر  هو  السيايس"  "الحدث 

جميع األزمنة واألمكنة. 

سلسلة  متنها  خالل  الرواية  تستعرض   

أحداث  وهي  العراق؛  بها  مّر  التي  االحتالالت 

الرواية  العراقية.  الدولة  مسرية  يف  مركزية  سياسية 

الحقيقة  بني  تخلط  السيايس  للحدث  استعراضاتها  يف 

والخيال؛ بني التاريخ الواقعي وبني تاريخ متّخيل خارج 

متخيّلة  وحوارات  مشاهد  وتبتكر  التاريخية  الوثائق 

داخل الرسد؛ من أجل استذكار الحدث السايس؛ وهو 

ويسخر  وينقده  الحقيقي  التاريخ  يعارض  توظيف 

منه. وسنذكر سلسلة األحداث السياسية التي ذكرتها 

الرواية:

- )طرد اإلنكليز العثامنيني من العراق(: "ربط اإلنجليز 

التي  الشائكة  باألسالك  عذب،  صوته  دقيقاً  جرساً 

أحاطوا بها الوالية...فسقط يجّر رجله العرجاء والتقطه 

الرايات  يرفعون  وهم  املستسلمني  الشبانة  جنود 

البيض")33(.

- )طرد ثوار النجف اإلنجليز(: " فأغلب تلك امللحقات 

النجف  ثوار  أذابها  قد  الرصاصية  الحروف  وقوالب 
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ملحاربة  وطلقات  بنادق  خراطيش  اىل  وتحولت 

اإلنجليز")34( 

- )تحرير الكويت وهروب الجيش العراقي منها(: "إذا 

سألتم معينة، متى حدث هذا؟ ستقول: حدث هذا يف 

اليوم الذي وقف فيه جندي عائد من محارق الكويت، 
أمام متثال الرئيس يف ساحة سعد بالبرصة")35( 

- )محاربة الشعب العراقي االحتالل بعد سقوط صدام 

عام2003(:"عندما اشتّدت املعارك يف الجزء الغريب من 

مقربة وادي السالم، كنت مسؤوالً عن توليف شائعات 

مضادة")36(.

التي تدّون سلسلة  النصوص  بناًء عىل تلك   

األحداث السياسية التي عصفت بالعراق؛ فإن الرواية 

تستدعي الحدث السيايس الحقيقي بتفاصيل متخيّلة؛ 

بناء  منها  الغاية  الجاملية،  الفنية/  الوظيفة  أجل  من 

الرواية عىل أسس فنية مبتكرة وربط هيكلية األحداث 

وتجميل الرسد وامتاع القارئ. 

"الحدث  توظيف  يعمل  الوقت  ذات  ويف   

ثقافية  بوظيفة  الفنية،  وظيفته  عن  فضالً  السيايس"، 

ورؤيتها  وبيان  الرواية،  خطاب  تثبيت  عىل  تعمل 

العراقية  لألرض  املتناسلة  االحتالالت  من  وموقفها 

فالرواية،  وانتامئه.  لهويته  فاقداً  اإلنسان  تجعل  التي 

معرفية  "نبوءة"  تقدم  كانت  السيايس،  الحدث  وعرب 

وجاملية يف كشف مصري األجيال يف العراق وآثار تلك 

االحداث السياسية عىل هوياتهم سلوكهم وانتامئهم.

زحل: شؤم رجال الحروب 

يف رواية "سيدات زحل")37( للروائية لطفية   

بالحروب،  املتمثّل  السيايس"،  "الحدث  فإن  الدليمي 

وهي:  األساس  الرواية  فكرة  تكثيف  عىل  يعمل 

لوطنها، من جراء  العراقية وفقدانها  املرأة  "خسارات 

يف  السيايس  الحدث  يكون  وشؤمها".  الرجل  حروب 

هذه الرواية إطاراً للمذكرات التي تشّكل بناء الرواية 

السيايس  الحدث  توظّف  فالرواية  املروي.  وتقديم 

املزمن  السيايس  الحدث  ذلك  فالحرب،  لها؛  خلفية 

ذلك  عاشها  التي  الحياة  تلك  مسرية  هي  العراق،  يف 

الحرب  الحارض.  يف  اآلن  ويعيشها  املايض  يف  املجتمع 

هي ذاكرة العراقي التي يجب أالّ تنىس، وهي األزمة 

التي تتغّذى عليها أحاديث الناس وحكاياتهم. 

بثيمة  تنشغل  أن  العراقية  الرواية  دأبت   

الحرب وتداعياتها يك تستعيد لذاكرتنا تلك األيام املريرة 

الرواية  وجود  فمرّبر  عروقها،  يف  النسيان  دّب  التي 

وهدفها، مثلام يقول "كونديرا" هو: "إبقاء عامل الحياة 

الكينونة")38(.  نسيان  دوماً، وحاميتنا ضد  النور  تحت 

الذي  "زحل"  بكوكب  النساء  يربط  الرواية  عنوان 

املظلم  النحس  النهاري  الذكر  "هو  الكندي  عنه  قال 

الرواية  هذه  يف  "الرجل"  داللة  فتكون  بسواده")39(. 

وجهة  ومن  والعنوان.  املنت  إىل  احتكاماً  الشؤم،  هي 

نظر الرواية، فإن "الرجال" هم املسؤولون عن صناعة 

الحروب ودمارها، التي ستكون املرأة أول ضحية تلك 

الحروب وشؤمها، ألن تلك الحروب َستُغيّب الرجل عن 

للمرأة، وهو  "الوطن األول"  الذي هو  فالرجل  املرأة، 

تقول  بالحروب.  املهددة  الحياة  مواجهة  يف  عامدها 

الرواية: "نحن سيدات زحل املرصودات للفاجعة")40(.  

عنه  املسؤول  السيايس"،  "الحدث  يحّقق   

الرجل، يف رواية "سيدات زحل" الوظائف اآلتية: وظيفة 

إيديولوجية.  ووظيفة  ثقافية،  ووظيفة  فنية/بنائية، 

تتضافر هذه الوظائف يف تشكيل عوامل الرواية وبنائها 

الفني ورؤيتها الجاملية.

يف هذه الرواية تتوّحد املرأة واملدينة/بغداد؛   

فتستحيل "األحداث السياسية" التي جرت عىل مدينة 

البغدادية  املرأة  لدمار  موضوعي  معادل  إىل  بغداد 

السيايس  للحدث  أساسية  وظيفة  وهي  وانسحاقها، 

إىل  الرواية  تسعى  وتشييدها.  الرواية  ثيمة  بناء  يف 

تحقيق الثيمة الرئيسة وهي: خسارات املرأة واملدينة 

ما  "فكثرياً  معاً:  مصريهام  توحيد  الحروب،  جراء  من 

يحدث التشابه بني اإلنسان واملكان الذي يسكنه")41(. 

فاملرأة سيكون حلمها مرتبطا باملكان الذي هو مرسح 

وبنا  األربعني  عىل  نطّل  "إن  الرواية:  تقول  للحروب؛ 

أحالماً  لديك  أن  أعلم  األحالم  من  وكثري  رمق  بعض 

باملكان  متشبّثة  املرأة  أحالم  فحتى  بغداد")42(.  بسعة 

الذي ال ينفّك عنها. 

وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية...
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فالحدث السيايس يف الرواية يتّم توظيفه فنياً   

يف بناء الرواية وتشييد عاملها من خالل مسرية "الحدث 

السيايس" يف الحياة االجتامعية العراقية. ويكون هذا 

البناء الفني متضافراً ليحّقق الوظائف األخرى للرواية. 

تحقيقها  إىل  الرواية  تسعى  التي  الثقافية  فالوظيفة 

داخل  وتشكيله  السيايس  الحدث  بناء  من خالل  تتّم 

منت الرواية. فتتجّسد ثيمة الرواية وفلسفتها من خالل 

ذلك التشكيل.

أّما خطاب الرواية فهو من مهام "الوظيفة   

الكبرية  الثقافية  فالداللة  السيايس.  للحدث  الثقافية" 

التي ربطت املرأة باملدينة ووحدتهام، جاء من خالل 

واستثامر دالالته  املتكّرر  السيايس"  "الحدث  استدعاء 

الثقافية يف ترسيخ فكرة الروية. 

يف  السيايس"  "الحدث  فإن  ذلك  عن  فضالً   

يف  اإليديولوجية"  "الوظيفة  تحقيق  يف  أسهم  الرواية 

خطاب الرواية الذي ينشغل بالخطاب النسوي وقضايا 

الرواية  يف  حّقق  السيايس  فالحدث  الرواية؛  يف  املرأة 

تحقيقها،  أجل  من  تسعى  التي  املرأة،  قضايا  حضور 

والتخلّص من  الرجل،  التحّرر من سطوة  وهي قضية 

الحروب التي يكون الرجل سبباً يف اندالعها.

الخامتة 

توّصل البحث إىل النتائج اآلتية:

بني  قدرية  عالقة  هناك  أن  إىل  البحث  توصل   -1

وأن  العراقية.  الرواية  يف  والسيام  والسياسة؛  األدب 

الحدث السيايس له الداللة العميقة يف مضامني الرواية 

العراقية.

2- كشف البحث أن األحداث السياسية لديها القدرة 

عىل التسلّل إىل تدوين تاريخ اإلنسان وذاكرته وتوثيق 

عىل  يدلُّ  الذي  األمر  والثقافية؛  االجتامعية  حركته 

خطورة الحضور السيايس يف مسرية اإلنسان وتاريخه. 

العراقية قد وظّفت  الرواية  أن  اىل  البحث  توّصل   -3

لهذا  توظيفها  وكان  كبرية؛  بصورة  السيايس  الحدث 

فالحدث  االجتامعي؛  للحدث  إطاراً  السيايس  الحدث 

لكن  الروايات؛  تلك  يف  األساس  هو  كان  االجتامعي 

أقدار  ويف  األحداث  يف  يتدّخل  كان  السيايس  الحدث 

الشخصيات ويرسم مصائرها.

الرواية:  من  نوعني  هناك  أن  اىل  البحث  توّصل   -4

الرواية  وأن  سيايس".  "ورواية حدث  سياسية"  "رواية 

العراقية كانت يف الغالب "رواية حدث سيايس".

الرواية  يف  السيايس  الحدث  أن  البحث  أثبت   -5

العراقية، مينح الرسد عاملاً واسعاً قابالً للتأويل والتأّمل؛ 

بالواقعي  املتخيلة  العوامل  ميزج  السيايس  فالحدث 

وأمكنة  أزمنة  عىل  الرسد  آفاق  ويفتح  والتاريخي، 

الواقع  كشف  يف  عميقة  رؤية  الرواية  متنح  ثقافية 

ومالبساته، وكذلك يزّود الرواية مبساحة كبرية للحركة 

من أجل تحقيق االمتاع واملعرفة الجاملية. وهذا كله 

من يتحّقق عرب الوظيفتني الرئيستني للحدث السيايس 

الرواية  بناء  يف  تسهم  التي  الفنية"  "الوظيفة  وهام 

وأحداثها وتنمية فلسفتها للواقع املتشابك؛ و"الوظيفة 

الثقافية" التي تحّقق الخطاب الثقايف للرواية وملوقفها 

اإليديولوجي.
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5- الرواية السياسية، د. طه وادي:42.

6-  الرواية السياسية، دراسة نقدية يف الرواية السياسية 

العربية، أحمد محمد عطية:7.

7-  تاريخ الرواية الحديثة، ر. م. البرييس: 6.

8- الرواية والتاريخ" دراسات يف تخييل املرجعي"، د. 

محمد القايض: 25.

9- بنية النص الروايئ، إبراهيم خليل: 286.

 ,Pierre-Louis Rey: Le roman, Hachette  -10

محمد  د.  والتاريخ،  "الرواية  كتاب  عن  نقالً   .1992

القايض".

11- ينظر: مقارنات يف الرسد العريب، د. أسامة محمد 

البحريي: 92 وما بعدها.

12- تنظر: رواية "النخلة والجريان".

د.  اليوم"،  عن  رواية  األمس  عن  "رواية  ينظر:   -13

فيصل دراج، مقدمة لرواية النخلة والجريان: 15.

14-  ملزيد من االطالع ينظر: الرسد والتربير يف مناذج 

من الرواية العراقية الحديثة، عقيل عبد الحسني،

15- النخلة والجريان: 26.

16- املصدر نفسه: 141.

17- تنظر: "رواية عن األمس رواية عن اليوم، املقدمة 

لرواية "النخلة والجريان": 14.

عيىس  فاطمة  د.  روائياً،  فرمان  طعمة  غائب   -18

جاسم: 63.

19- تنظر: رواية "الرجع البعيد".

20- ينظر: املجتمع الالاجتامعي،"دراسة يف ادب فؤاد 

التكريل": 74.

21- الرجع البعيد: 10

22- املصدر نفسه:451

23- املصدر نفسه: 442.

الواقع والتخييل، رفيف رضا  العربية بني  الرواية   -24

صيداوي: 9.

25- تنظر: رواية "مدينة الصور".

بوصفه شكالً  النص  أو  الحكاية،  أضاع  الذي  26- هو 

ناقصاً: 211.

27- مدينة الصور: 78.

28- املصدر نفسه ": 44.

29- املصدر نفسه ": 63.

30- شوارع نريودا "اسرتاتيجيات الرواية العراقية بعد 

.191 :2003

31- تنظر: رواية "السيد أصغر أكرب".

32- املصدر نفسه: 192.

33- املصدر نفسه: 131.

34- املصدر نفسه: 25.

35- املصدر نفسه: 164.

36- املصدر نفسه: 192.

37- تنظر: رواية "سيدات زحل".

38- فن الرواية، ميالن كونديرا: 25.

39- سيدات زحل:242-241.

40- املصدر نفسه: 314.

41- داللة املدينة يف الخطاب الشعري العريب املعارص: 

.381

42- سيدات زحل: 11.

وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية...
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املصادر

- القرآن الكريم

الروايات

الدار  نارص،  الجبار  عبد  األخرية،  املستعصم  أيام   -1

العربية للكتاب-القاهرة، ط2011/1.

2- حارس التبغ، عيل بدر، املؤسسة العربية للدراسات-

بريوت، ط2009/2.

املؤسسة  هادي،  ميسلون  يس،  يب  البي  حفيد   -3

العربية-بريوت، ط2011/1. 

الجديد- دار  كجه جي،  إنعام  األمريكية،  الحفيدة   -4

بريوت، ط1.

منشورات  البيضاين،  جبار  يعقوب، سعدون  خيبة   -5

عني-العراق، ط1/ 2006.

6- "الرجع البعيد"، فؤاد التكريل، دار املدى، ط2015/3.

7- السيد أصغر أكرب، مرتىض كزار، دار التنوير-بريوت، 

ط2012/1. 

8- سيدات زحل، لطفية الدليمي، دار فضاءات-األردن، 

ط2009/1. 

9- عجائب بغداد، وارد بدر السامل، دار ثقافة، االمارات 

العربية ط2012/1.

الجمل،  منشورات  فلك،  نصيف  الدود،  عني   -10

ط2010/1.

11- فرانكشتاين يف بغداد، أحمد سعداوي، منشورات 

الجمل-بريوت، ط2014/4.

12- قَتَلَة، ضياء الخالدي، دار التنوير، بريوت- القاهرة، 

ط2012/1.

املدى،  دار  التكريل،  فؤاد  والالجواب،  سؤال  الال   -13

ط2007/1.

العربية  الدار  عباس،  حمزة  لؤي  الصور،  مدينة   -14

للعلوم-بريوت - دار أزمنة- األردن، ط2011/1.

الهادي سعدون، دار  15- مذكرات كلب عراقي، عبد 

ثقافة-االمارات العربية، ط2012/1. 

16- مرشحة بغداد، بـُرهـان شـاوي، دار ميزوبوتاميا– 

بغداد، ط2014/2.

17- مقتل بائع الكتب، سعد محمد رحيم، دار سطور-

العراق، ط2017/2.

فرمان،  طعمة  غائب  رواية،  والجريان،  النخلة   -18

املكتبة العرصية، بريوت، ط1966/1.

املؤسسة  أنطون،  سنان  الرمان،  شجرة  وحدها   -19

العربية للدراسات والنرش، بريوت،  ط2010/1.

20- يا مريم، سنان أنطون، منشورات الجمل-بريوت، 

ط2012/1.

املصادر

منشورات  خليل،  إبراهيم  الروايئ،  النص  بنية   -1

االختالف)الجزائر(-نارشون)بريوت(، ط2020/1.

تر: جورج  البرييس،  م.  ر.  الحديثة،  الرواية  تاريخ   -2

سامل، دار عويدات-بريوت، 1967.

3- التحليل النفيس واألدب، جان بيلامن نويل، ترجمة 

للثقافة- األعىل  املجلس  املودن،  حسن  وتحقيق: 

القاهرة، ط1997/1.

4- داللة املدينة يف الخطاب الشعري العريب املعارص، 

دراسة يف إشكالية التلقي الجاميل للمكان، قادة عقاق، 

اتحاد الكتاب العرب-دمشق، ط2001/1.

دار  يوسا،  بارغاس  ماريو  شاب،  روايئ  اىل  رسائل   -5

املدى، ط2005/1.

املرصية  الرشكة  وادي،  طه  د.  السياسية،  الرواية   -6

للنرش لونجامن-دار نوبار-القاهرة، ط1/ 2003.

7- الرواية السياسية، دراسة نقدية يف الرواية السياسية 

د.  معتوق-بريوت،  دار  عطية،  محمد  أحمد  العربية، 

ط.

8- الرواية والتاريخ" دراسات يف تخييل املرجعي"، د. 

محمد القايض، دار املعرفة-تونس، ط2008/2.

رضا  رفيف  والتخييل،  الواقع  بني  العربية  الرواية   -9

صيداوي، دار الفارايب-بريوت، ط2008/2.

العراقية  الرواية  من  مناذج  يف  والتربير  الرسد   -10

الثقافية- الشؤون  دار  الحسني،  عبد  عقيل  الحديثة، 

بغداد، ط2018/1.

11- شوارع نريودا "اسرتاتيجيات الرواية العراقية بعد 

د. غانم حميد  املثقف،  السلطة وصور  2003-أشكال 
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الزبيدي، دار أمل الجديدة-سوريا، ط2019/1. 

12- غائب طعمة فرمان روائياً، د. فاطمة عيىس جاسم، 

دار الشؤون الثقافية-بغداد، ط2004/1.

13- فن الرواية، ميالن كونديرا، ترجمة: أمل منصور، 

املؤسسة العربية للنرش، ط1999/1.

فؤاد  ادب  يف  الالاجتامعي،"دراسة  املجتمع   -14

التنوير-بريوت،  دار  صالح،  حاكم  عيل  التكريل"، 

ط2011/1.

15- مقارنات يف الرسد العريب، د. أسامة محمد البحريي، 

االنتشار العريب-بريوت، ط1/ 2012: 92 وما بعدها.

الدوريات

1- البطل يف االدب العريب املعارص: الشخصية البطولية 

 :1977 نوفمرب  العدد200،  الكاتب،  مجلة  والتضحية، 

.45-44

املصادر األجنبية

1- Pierre-Louis Rey: Le roman, Hachette,1992. 

وظائُف احلدِث السيايس يف الرواية العراقية...
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اإلجراء ُ البالغي يف النص الشعري 

قراءة يف ديوان )تركنا نوافذنا للطيور( ملحمد عريج
هدى سعيد بدر العميدي - جامعة الزهراء عليها السالم للبنات/كلية الرتبية

قسم اللغة العربية
Rhetorical action in the poetic text: Reading in Diwan )We 
left our windows to the birds( By Muhammad Areej
Lecturer Dr. Hoda Saeed Badr Al-Amidi Al-Zahra - University 
)PBUH( for girls - College of Education - Department of Arabic 
language

امللخص

بسم الله الرحمن الرحيم

  الصالة والسالم عىل النبي االعظم محمد واله الطيبني األطهرين يعد ديوان الشاعر املغريب محمد عريج 

البالغي  االجراء  الضوء عليها متخذا من  البحث تسليط  والتي حاول  املبينة  البالغية  بالصور  مليئة  لوحة شعرية 

وسيلة إلظهار جاملية النص ودالئل محاسنه عرب الوقوف عىل أكرث املواطن بالغة وهي التشبيه واالستعارة واستكناه 

الصور واقتناصها من بني سطور شعره.

Abstract:
In the name of Allah, the Merciful the Gracious 
 Prayers and peace be upon the greatest Prophet Muhammad and his pure family. The 
Diwan of the Moroccan poet Muhammad Areej is a poetic painting filled with the rhetorical 
images shown. The research tried to shed light these images by adopting the rhetorical procedure 
as a means to show the aesthetics of the text and the evidence of its advantages by standing on 
the most eloquent areas, which are analogy and metaphor. These images were captured among 
the lines of his poetry.
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املقدمة

البالغية،  والدراسة  البالغة  عن  الحديُث   

الهائل  العلم  دراسة أحسبها مقدسة، ألّن أصول هذا 

األرض،  وجه  عىل  كتاب  بأقدس  مرتبطة  واملتشّعب، 

تنبع  الكريم، من هنا فإن دراستي هذه  القرآن  وهو 

عىل  مردوده  ومدى  العلم  هذا  مبنفعة  إميان  من 

ثقافته  تزيد يف  إذ  املدروس،   النص  أكرث من  الدارس 

وبالغتها  بيانها  واكتشاف  النصوص  لتذوق  وتؤهله 

وتحصيل  والتبليغ  اإلبالغ  مهارة  يكتسب  ثم  ومن 

البالغة يف كالمه، ومن ثم  كان هذا سببا كبريا ألرشع يف 

بحثي البسيط هذا، متخذا من مجموعة شعرية تحت 

عنوان)تركنا نوافذنا للطيور( ميدانا لدراستي البالغية 

هذه، إذ أخذُت البيان طريقا الكتشاف مواطن جامل 

ومدى  املجموعة  هذه  مؤلف  إبداع  ومدى  النص 

ملقتىض  ومراعاته  يريد  الذي  املعنى  بيان  يف  نجاحه 

حال متلّقيه ومخاطَبه.

أكرث  إتبعه  واضحا  منهجا  أتبعت  وقد   

ثّم  ومن  التشبيهي  بالتصوير  البدء  وهو  الدارسني 

جمعتهام  وقد  والكناية  االستعارة  صور  إىل  االنتقال 

تحت مبحث واحد ألنهام من منبع واحد وهو املجاز،،   

معتمدا عىل مصادر البالغة ومراجعها األساسية، أذكر 

بكر بن محمد  أيب  بن  العلوم، يوسف  أهّمها؛ مفتاح 

اللغوي، ملحمد عبد  السكايك واملجاز وأثره يف الدرس 

فائز  فنية،  تحليلية  دراسة  الصويف،  والنرث  الجليل، 

والبالغة  الرماين،  القرآن،  إعجاز  والنكت يف  عمر،  طه 

العربية، عبد الرحمن امليداين.

نوافذنا  )تركنا  يف  األول....التصويرالتشبيهي  املطلب 

للطيور(  

أوال..ماالتشبيه؟

وإن  ألمر  أمر  مشاركة  عىل  الداللة  ))هو   

لجامعٍ  التشبيه  بأداة  بأمر  أمر  إلحاق  قل: هو  شئت 

بينهام(()1(، وقيل يف تعريفه أيضا ))إنه االخبار بالشبه، 

وهوإرشاك الشيئني يف حصة أو أكرث...أو هو الوصف 

بأنَّ أحد املوضوعني ينوب مناب اآلخر باداة التشبيه 

املعنى  لهذا  يثبت  ان  .. وهو  او مل ينب،.  ناب منابه 

من معاين ذاك، أو حكام من أحكامه، كام تيانك للرجل 

شجاعة األسد، وللحجة حكم النور، يف انها يفصل بها 

بني الحق والباطل كام يفصل بالنور بني األشياء وهذا 

التعريف بني وظيفة التشبيه وعمله أكرث مام يدل عىل 

))دقّة مالحظة  التشبيه  (()2(، ويعكس  حقيقة وحده 

األشباه والنظائر يف االشياء سواٌء كانت ماديات تدرك 

بالحواس الظاهرة أو معنويات حتى الفكريات املحض، 

إذ ينتزع ملَّاحو عنارص التشابه بني االشياء التي تدخل 

يف حدود ما يعلم ولو مل يكن له وجود خارج األذهان، 

بعضا عىل سبيل  بعضها  يشبه  أجزاء  بينهام  فيجدون 

التقارب فيعرّبون عاّم الحظوه من تشابه  التطابق أو 

بعبارات التشبيه ويحسن يف ذوقهم األديب أن يشبّهوا 

إىل وجود  نظرا  الجلية  الصفة  بذي  الخفية  الصفة  ذا 

األنفس  وميل  فيها(()3(،  نوعها  او  الصفة  هذه  جنس 

عليها  ُجبل  التي  االلهية  الفطر  أحد  هو  التشبيه  إىل 

االنسان،  فالتشبيه هو إرشاك شيئني مختلفني بصفة ما 

))وذلك لتوضيح وإبراز صفة أحدهام مبا ميتلك اليشء 

وضوحا  أكرث  به  املشبّه  يكون  اذ  الوضوح؛  من  اآلخر 

إىل  املتكلم  ألجأ  الذي  الدافع  وهو  املشبّه(()4(،  من 

التشبيه، وقد يكون هدفه أكرب من ذلك، -  استعامل 

املتكلم – فقد يحاول إثارة مشاعر املخاطب من خوف 

أو حذر أو طمعٍ أو رغبة، فالتشبيه خري سبيل لذلك، 

وقد يكون الغرض املدح أو الذم، وأسلوب التشبيه خري 

وأسهل طريق إىل ذلك.

ثانيا... التشبيه يف) تركنا نوافذنا للطيور(  

احدى  وعرشين  من  أكرث  املجموعة  يف  التشبيه  ورد 

مرة ومن ذلك:

))كرسيها أفًق...

ميتد ملء غٍد نذٍل

أراه، يراين

ثم يبتعد 

هذا الصباح شهٌي..

مثل نادلةاملقهى ومثل األغاين وهي تحتشد

اإلجراء ُ البالغي يف النص الشعري قراءة يف ديوان...
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ومثل عصفورٍة مرت 

ومل أرها 

لكن رفيف جناحيها له أمد...

ويل أنا كأس شاي فوق طاولتي

ونشويت كفمي بالكأس تتحد

كأس من الشاي 

األفكار ترشبني 

ومثل كأيس يطفو فوقي الزبد...(()5(   

فالشاعر  كثرية؛  النص  هذا  يف  التشبيهات   

وذات  مغرية  يعّدها  كثرية  مبشبّهات  الصباح  يشبّه 

إثارة عنده؛ أوالها انه مثل نادلة املقهى ولكن مل يبنّي 

بم اشبهت الصباح تلك النادلة!

وبم تشبه  األغاين املحتشدة به، 

ثم يشبّهه بعصفورة طارت ومل يرها، 

بينها، وهو  بالتايل يشبه يومه مبشبهات ال رابط  فهو 

دليل تشتّت الشاعر وضياعه وحريته ويأسه.

))حينام تطرق األربعون عىل باب قلبك

تدرك أنك متيض إىل نجمة شاردة

مل تجد ضوُءها يف مرايا الظالم

والنفسها يف ثقوب السامء، كأن يدا قطفتها 

لتلبسها حكمة زاهدة(()6(   

الشاعر  يرشح  حيث  متثييل،  التشبيه  هنا   

املشهد بشكل متثييل ويوّضحه للمتلقي، فيشبه حال 

قطفتها   التي  الشاردة  بالنجمة  االربعني،  دخل  رجل 

يريد عكس  فهو  زاهدة،  لتلبسها حكمة  يدا مجهولة 

وسّني  حياته  يرى  وهو  االربعني  ذي  الرجل  حالة 

عمره تركض رسيعا ‘وليحاول لبس ثوب الحكمة بعد 

ان كانت نجمة عمره ال  بعد  االربعني وإيجاد نفسه 

واالشمئزاز  الواضح  اليأس  نلحظ  الظالم،  يف  لها  ضوء 

العارم ّمام يجعل النص يزدحم باملعنى واملتنافضات.

عىل  كطفل  انه  نفسه  تشبيه  هذا  ضياعه  ودليل 

أرجوحة؛

))تنأى وتقرتب السامء..

كأنني طفٌل عىل أرجوحٍة

تنأى وتقرتب السامء...

كجبهة أمرأة تصيل..

أو كدمعتها التي تخرض يف وقت الدعاء

وتختفي بيضاء يف برئ الرضا 

تنأى وتقرتب السامء 

كأنها شفة تحن اىل شفة

وتعود خوف الله والرقباء عن تقبيلها متعففة(()7(   

وتبعد  تقرتب  حني  السامء  ويشبّه  ويعود   

هنا  حتام  دموعها،  وتنهمر  وتدعو  تصيّل  إمرأة  مثل 

السامء تقرتب لتحتضن دعوات تلك األم او هذه املرأة، 

وتقرتب حني يعف املرء عاّم اليحّل الله يف حني تبتع 

والرقباء  الله  ذلك)وتعود خوف  الله يف  اليخاف  حني 

عن تقبيلها متعّففة( وهو معنى هائل وكبري  لو صّح 

تفسرينا للنص ودخولنا لبالغته

))نامي ألسمع صوتك يف داخيل 

يتفجر كالبحر

أنت تغنني يل وأنا 

أبرص املاء يجتاحني(()8(   

كالبحر،  حبيبته  صوت  الشاعر  يشبّه   

مبتناقضاته بضوضائه مبده وجزره مبا يرتك وراءه، وهو 

تشبيه جميل وجديد، إذ قّل من يشبّه الشعراء صوت 

حبيبته كالبحر املنفجر.

 ويعود اليأس ثانيا يف شعره..

))أجف

كعطٍر رسى يف الهواء 

ومل يختبئ يف زوايا رئة  

كضوء مرايا بال زائرين

تنادي عىل أعني ُمطفأة   

كحرف يتيم عىل دفرت 

أبت أصبع الطفل أن تقرأه   

كمعنى الشتاء 

لبنت تنام  

وتحرس أحالمها مدفأة(()9(   

كضوء مل يستفد منه أحد، كعطر مل يشّمه   

الطفل  ويأب  مابعده  يكتب  ومل  كتب  كحرف  أحد 

قراءته، هذه املعاين مل يطرقها شاعر من قبل ومل يشبّه 
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أحد نفسه وضياعه وجفاف روحه بحبات العطر التي 

وقعت عىل األرض من دون ان تعطّر مظهر أحدهم 

هو  مطفأة،  عابريه  عيون  الذي  وكالضوء  وضائع، 

يريد ان يخرب املتلقي عن مدى ضياع نفسه لكن مع 

االحتفاظ بأهميته فالعطر والضوء والحرف، كلها اشياء 

باتت من االمور املهمة يف حياتنا، واالكرث اهمية معنى 

الشتاء لبنت تنام منعمة بالدفء حتام الشتاء معناها 

ان  اراد  رمبا  هنا  فالشاعر  لها،  بالنسبة  باالمل  مفعم 

يقضون  الذين  الشباب  من  كثري  وحالة  حاله  يتّمثل 

حياتهم من دون ان يأخذوا دورهم يف الحياة 

))تركنا نوافذنا فارغة  للطيور

ومفتوحة 

وكأنا نقدم لها وعدا باالمان 

ولكنها مل تحط... 

رمبا فكرت أن تحط

ولكنها ملحت من بعيد يدي 

وهي مطبوعة

يف الزجاج كوشم قديم

ففرت 

ألن يدي ذكرتها بفزاعة

أو مبصيدة 

كشفتها الرياح

فظلت عىل االرض عارية كالسموات

تحضن حبة القمح ووحدتها(()10(   

عىل رغم اليأس الذي يعيشه الشاعر، لكنه   

فتح نافذة يف روحه للسالم مع من حوله، لكن يبدو ان 

السالم الينوي السالم معه، فالطيور أبت ان تأيت نافذته 

لوجود أثر يديه عىل الشباك، فلعلها خافت تلك اليد 

املزيفة امللتصقة عىل الشباك كأنها الوشم، فرمبا أراد 

تغرّي  مهام  به  ملتصق  الشخص  مايض  أن  يقول  أن 

يتعاملون  اآلخرون  فيبقى  حال،  اىل  حال  من  وانتقل 

الخوف  ويبقى  ماضيه الحارضه  يعرفون عن  مبا  معه 

يالزمهم بالتعامل فيلجؤون إىل وحدتهم لكن خوفهم 

غري مسّوغ كخوف الطيور من الفزاعة، ومن املصيدة 

هذه  األرض،  تحضن  فبقيت  الرياح،  أفسدتها  التي 

املعاين البالغية  التي ضّخها الشاعر تعرّب عن مدى ثراء 

اللغة العربية وإزدحامها املعاين العظيمة والتي حاول 

الشعرية  لوحته  منها يف  يفيد  ان  قدر جهده  الشاعر 

هذه.

املطلب الثاين..التصوير املجازي يف ديوان )تركنا نواذنا 

للطيور(

ويضّم باب االستعارة والكناية 

أوال..ما اإلستعارة؟ وما الكناية؟ ومالفرق بينهام؟

بقصد معنى  املجازي  اللفظ  استعامل  هي   

آخر  إىل  الحقيقي  املعنى  من  العدول  أي  حقيقي، 

للمتلقي  وبيانه  أكرث  املعنى  ايضاح  بقصد  مجازي، 

البالغني  من  كثري  عرّفها  وقد  أوضح)11(  بشكل 

وهو  اللغوي  أو  الحقيقي  معناها  من  مشتّقا  تعريفا 

من  عّول  أيضا  فهي  الكناية  أّما  إعارة)12(،  يعري،  أعار 

الحقيقي إىل معنى آخر مجازي لكن مع احتامل ورود 

املعنى الحقيقي)13( بعكس االستعارة، اذ اليرد املعنى 

الحقيقي مطلقا، وهذا ما جعلني أجمع االستعارة مع 

الكناية وأعمل عىل جرد تلك الصور يف هذه املجموعة 

الشعرية)تركنا نوافذنا للطيور( .  

ثانيا..االستعارة يف )تركنا نوافذنا للطيور(  

))مقهى...

وللبحر صوت ناعم ويد 

ترش ملحا 

عىل جرحي فيتقد

مقهى...

ويل ذكريات ترتدي قلقي هذا الصباح:

صباح الخرير يابلد

أطل مني عليك اآلن يف عجل أنا الذي بك هذا الوت 

أنفرد

أجالس الشمس  

وحدي وهي صامتة/مشغولة بندى البحر الذي يفد

أحبها؛أنها األنثى الوحيدة من تأيت 

وتنجزين الوعد الذي تعد(()14(   

يف  الشاعر  يفارق  مل  واليأس  والحزن  األمل   

اإلجراء ُ البالغي يف النص الشعري قراءة يف ديوان...
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كناياته واستعاراته، فقد كّنى عن البحر انه يرّش امللح 

عىل جرحه وقد يكون فعال الن ماء البحر مالح وقد 

أي  املجازي،  املعنى  وهو  اآلخر  املعنى  يريد  يكون، 

ان البحر يزيد من جراحه النه ميّد إليه بصور ويجزر 

ترتدي(   ذكريات  )ويل  قوله  والدليل  أخرى،  بصور 

)القلق(    ثوب  وترتدي  جسد  كأنها  الذكريات  جعل 

وهي استعارة جميلة عن ذكرياته التي تؤرّقه وتحزنه

)) شاعر يجلس يف مكتبه وتحت قدميه سلة مهمالت 

مألى بأوراق بيضاء...

كل ورقة عصفور ال يحب األقفاص 

ناي مل تراع الريح هشاشته، وهي تنفخ فيه ليك يشهق 

باملوسيقى

مرآة متشظية..

كل ورقة غصن مكسور وباب مخلع(()15(   

ماهية  ليبني  الفاظ  عدة  الشاعر  يستعري   

فكل  املهمالت  سلة  يف  طاولته  تحت  املخبأة  األوراق 

ورقة)ناي، وعصفور، وغصن مكسور( وكل واحد من 

هذه االستعارات له قصته

فالعصفور ال يحّب القفص، وهذا يعني أنه   

أراد أن يكتب كلمة لكنه أدرك انها ال تجد طريقا حرّا 

أغنية  تكون  قد  أو  املهمالت،  لسلة  فراحت  للتنترش 

كتبها لكن الزمن مل يسعفه لتسمعها حبيبته فصارت 

انكرس  الذي  وكالغصن  الرياح،  أفسدته  الذي  كالناي 

صورة  وهنا  األرض،  من  وال  الشجرة  من  يعد  فلم 

إليها  التي لجئ  االستعارة  الضياع بدت أوضح بفضل 

الشاعر. 

))أحبك وجها ييضء الفراغ 

وعيناً عن الليل التغفل   

سنابل شعرك مل تبق يل

سامء، وأعمى هو املنجل  

وجنات صدرك مفتوحة  

ولكن تفاحها يخجل  

..

أجل كان البد من هدنة

ليهرب من حربك األعزل(()16(     

مدى  عن  ليعرّب  الفراغ..(  ييضء  )وجها  استعار 

ومدى  له  يبدو  حني  وجهها  يفعله  الذي  االمتالء 

ذلك  يعلّل  ثم  ترتكه،  حني  هو  يعيشه  الذي  االفتقاد 

ثم  جاملها،  مدى  ليبنّي  شعرها(  ب)سنابل  فيستعري 

يستعري)الهروب(  ليُكّني عن االبتعاد عن وجهها لعدم 

واليأس  اإلفالس  او  الجامل،  ذاك  مواجهة  عىل  قدرته 

من امتالكه فيكون الحل ب)الهدنة(  

))تعرث الوقت يب وهو يركض 

ولوال انعكايس فيه ماكان ينهض  

... وترشقني باملاء واملاء صوريت 

فالتشقني يا ماء، قلبك أبيض  

 وخذ بيدي االن نحو قصيديت 

فبعض املعاين يف غيايب مترض  

وألمرأيت الحبىل التي لو تركتها 

ستتعب من حمل الفراغ وتجهض  

أجل مل يعد يف الوقت 

اال سحابة ودخان  

وأشباح عىل املوت تعرض

أجل مل يعد إال سامء قتيلة...(()17(     

يبدو ان الشاعر قد أخذ عهدا ان ال يكتب   

أخرى  مرة  املجموعة؛فهاهو  يف  هذه  شيئا  الفرح  يف 

يستعري بلفظة)تعرّث الوقت(  ليعرب بها عن حالة الفراغ 

الذي يعيشها ماّم تجعله  يشعر بتعرّث الوقت ووقوفه،،   

بياضه وشّدة نصاعته)قلبك  املاء ويكّني عن  يريت  ثم 

والمرأته  لقصيده،  يأخذه  ان  منه  ويطلب  أبيض( 

)الحبىل(  يس بطفل بل بالفراغ، فهنا الشاعر استعان 

القصيدة  كتابة  قبل  حالته  لريسم  االستعارية  بالصور 

فهو يرشف وجهه باملاء ليكتب قصيدته وليلحق املعاين 

الحبىل قبل ان تجهض، وقبل ان تكون القصيدة فارغة، 

فيذهب إىل  ما أراد أن يدّون من كلامت، من ثم بال 

قصيدة ال يوجد إالّ الرساب،،  فكّنى عن ذلك بالسحابة 

والدخان، ثم استعار)السامء القتيلة( ليقول ان الرساب 

)السحابة( غطّت  او قتلت الحقيقة)السامء قتيلة(.  

من ثم فالشاعر يعيش عشوائية يف أفكاره   

وكيفية  يكتب  فيام  مرتّدد  فهو  مذكراته  يف  وتقلبا 
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مايكتب وقد رّصح بذلك

))مل يزل يوجعني املعنى كثري

أنه يقفز يف ذهني
برجل واحدة.(()18(   

يكتب  وهو  حالته  عن  ليعرّب  الوجع  كلمة  استعار 

قصيدته

))بنادق صياديك يف الليل متعبة

وقلبي غزال الغابة املتأهبة

عيون وقلبي خلف صخرة 
يحدق يف صمت العيون املعذبة(()19(   

يشبّه حال أهل حبيبته واملرتبصني بها أنهم   

عليه  يقيمونها  التي  الحرب  كرثة  من  متعبة  كبنادق 

املتأّهبة ألي خطر واملحتملة ألي  الغابة  وهو كغزال 

ليقتنص  االستعارات  استعامل  يتقن  فالشاعر  خرب، 

الصورة املناسبة التي تكون أكرث تأثريا باملتلقي.

كام هو الحال يف تتّمة القصيدة حني يكمل   

الوصف مكنيّا عن حاله أنه بات ال لون له  من شدة 

تعب قلبه ومن خوفه، هو اآلخر ال يرى كقصائده التي 

يكتبها لحبيبته فال تراها، فيتصّور حتى األفق محارصا 

باألسيجة املكهربة.

))عيون وقلبي اليرى كقصيدة 

مير بها جوعى خيال وموهبة

وال لون يل حتى تراين مدينة 

مدافعها يف البحر نحوي مصوبة

...

اىل اين؟إن األفق حويل محارص 

بأسيجة مسنونة  ومكهربة

افر ولكن بالقصيدة وحدها 

إذا ألبستني روحها املتوثبة

مدينة ماذا هذه؟ أرضها صدى
ملا ظل من وحي السامء املخربة(()20(   

 

يبدو ان الشاعر أصبح عارفا بنفسه ومبدى   

ليوّضح  املذعورة  الطيور  لفظ  فاستعار  يأسه ومدركا، 

حال الطري التي باتت التجد لها أمانا حتى يف القصائد 

والكتب وصفحات املذكرات والقصص، 

وحيا  كانت  التي  للمدينة  بالسؤال  فيعود   

للوحي املخرب( وهي كناية يف  للسامء واآلن )صدى 

سنن  من  ومايسنون  الناس  مايفعله  الدقة؛اذ  غاية 

ويلصقونها بالله، حتام هو أمر ليس صحيحا.

))شارع واحد  يكاد ميوت..

شارع 

ربه الوحيد السكوت

كل أضوائه مواعيد فاتت

وتالشت

يف موعد اليفوت

شارع أرمل، الرصيف شهيد

ويتامى يف جانبيه البيوت

الحبيبان

والرسائل

والليل:خيوط

تلهو بها عنكبوت

شارع كانت الخطى فيه حّجا

وصالة
كتابها موقوت(()21(   

كانت  الكنايات)شارع  بني  الشاعر  مزج   

فيه الخطى حج( أي كانت املسري للقاء بني العاشقني 

كقدسية املسري للحج، والبيويت)يتامى(  النها مل تتكاثر 

فيتّمت  بالزوات  تكلّل  ومل  اللقاءات  تلك  تبارك  مل  اذ 

االستعارات)الليل  مع  املعاين  هذه  وجمع  البيوت، 

أحد،  له  اليهتّم  صار  أي  عنكبوت(  بها  تلهو  خيوط 

شهيد(    الرصيف  أرمل،  )شارع  األخرى  واالستعارة 

)ليخرج  و  يتامى(  )البيوت  للكناية  متّممة  وهي 

للملتقي صورة واحدة مفادها أن ماكان بني العاشقني 

البيوت  متس  ومل  اللقاء  يبق  ومل  ومات  انتهى  هناك 

منرية وال االرصفة مكللة بالورد وال الشوارع مزدحمة 

بالرقابة.

))أنا حزين يا امي 

الوردة التي زرعتها يف حذاء أيب 

الذي عاد من الحرب 

اإلجراء ُ البالغي يف النص الشعري قراءة يف ديوان...
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ناسيا إحدى قدميه هناك

ماتت(()22(   

عن  الشاعر  بها  ليعرّب  )الوردة(  استعار   

بقدم  طفل  كل  ويزرعه  زرعه  الذي  الوردي  حلمه 

غالبا  اذ  بالخصوص النه محّل قدومه،  والده؛وبقدمه 

ما ينحني االطفال تحت أعتاب أبواب ديارهم لينظروا 

مات  الوردة  موت  هذه  ومع  مجيئه،  فيعرفوا  قدمه 

برت  عن  كّنى  فيام  وقدومها،  القدم  تلك  رجوع  حلم 

رجل والده انها)نساها (  يف أرض املعركة

))اخرتت أن أكتب إسمي

وهو  منطفئ 

يف دفرت الليل

وقت الريح تنكفئ

ومر باسمي أميون 

عذبهم يف ليلهم 

أنهم مروا وما قرأؤوا(()23(   

انه  به  الناس  جهل  عن  الشاعر  كّنى   

)منطفئ(  وسيجل اسمه  املنطفئ هذا يف )دفرت الليل(  

عىل الرغم من أنه متأكد انه سيمّر به اميون اليقرؤون 

اسمه ويندمون، فالشاعر اراد ان يصّور أهمية نفسه 

بانه الجاهل يندم إن مل يتعرّف عليه ويقرؤه ويقرأ ما 

ترك خلفه

الخامتة 

..........

- يعد التشبيه يف ديوان)تركنا نوافذنا للطيور(  ملحمد 

وتصويره  املعنى  لبيان  ومهمة  اساسية  ركيزة  عريج 

بأفضل صورة.

- وردت االستعارة والكناية بشكل متساٍو يف الديوان 

إذ اعتمد الشاعر عليهام يف بيان مشاعره وتصوير آالمه 

وآهاته وجزعه أحيانا. 

والتشبيه،  االستعارة  من  ورودا  األكرث  الكناية  تعّد   -

ولعل السبب يعود النفتاح الكناية عىل املعاين وبيانها 

تحمل  الكناية  ألن  ولرمبا  جالء،  أكرث  بشكل  للصور 

املعنى  أخفى  والشاعر  واملجازي  الحقيقي  املعنيني 

أو  للمجتمع  مراعاة  املجازي  املعنى  تحت  الحقيقي 

ألمر آخر يهّمه.

بالصور  حافال  للطيور(  نوافذنا  )تركنا  ديوان  يعد   -

بهاًء  وزادته  املعنى  بيّنت  والتي  الجميلة  البيانية 

وجاملية ونصاعة.

- التشبيه األقل ورودا يف ديواننا، اذ ورد التشبيه 17مرة 

وليتوازى  املبحث  ملطاطية  تالفيا  أمثلة   9 منها  أخذنا 

مع املبحث الثاين.



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

213

الهوامش:
1- عبد القاهر الجرجاين يف  الدراسات البالغية، خولة 
شوقي  وتاريخ،  تطور  البالغة  وينظر:   ،153 الكناين: 
ضيف: 302، دار املعارف، مرص، 1965؛ وينظر: الصور 

البالغية عند عبد القاهر الجرجاين: 745. 
ابن  العمدة،   217 عباس:  فضل  البيان،  اساليب   -2

رشيق، القرياوين: 1/ 169.  دالئل االعجاز: 4. 
الشني:  الفتاح  عبد  القرآن،  اساليب  ضوء  يف  البيان   
العلوم،  مفتاح  1985وينظر:  املعارف، مرص،  دار   ،28

السكايف: 77 وينظر:التخليص، القزويني: 9
 .165/2 امليداين:  الرحمن  عبد  العربية،  البالغة   -3
النرث  170/2وينظر  البالغية  املصطلحات  ينظرمعجم 
الصويف فائز طه عمر:348     ينظر الربهان يف وجوه 
البيان ) نقد النرش ( ،   ابن وهب الكاتب: 60، دار 
الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 1980؛ وينظر: ابحاث 
يف بالغة القرآن الكريم، محمد كرمي الكواز: 40- 43، 
لبنان، ط1، 2006.     – العريب، بريوت  االنتشار  مطبعة 

وينظر النكت يف اعجاز القرآن، الرماين: 106.
4- األداء البالغي يف مكاتيب األمئة، أطروحة دكتوراه 

هدى ىسعيد العميدي
5- تركنا نوافذنا للطيور، 10

6- م.ن:15
7- م.ن:55

8- م.ن:89
9- م.ن 113
10- م.ن 94

امليداين:  الرحمن  عبد  العربية،  البالغة  ينظر   -11
165/2. ينظرمعجم املصطلحات البالغية 170/2وينظر 

النرث الصويف فائز طه عمر:348     
اإلبالغيبة  ايضا  وينظر   أعار  ماده  اللسان  ينظر   -12
منشورات  حمدان،  بو  سمري   34 العربية،  البالغة  يف 
عويدات الدولية، بريوت _باريس، ط1991، 1، اإلتقان 
املكتبة  السيوطي،  الدين  567جالل  القرآن،  علوم  يف 

النقابية، بريوت.
املجاز وأثره يف الدرس اللغوي، محمد بري  13- ينظر 

عبد الجليل 149، دار النهضة العربية، 1986
14- تركنا نوافذنا للطيور(   8

15- م.ن 55
16- م.ن:5/4
17- م.ن 74
18- م.ن114
19- م.ن 67

20- م.ن 68/67
21- م.ن 83
22- م.ن 62
23- م.ن 65

اإلجراء ُ البالغي يف النص الشعري قراءة يف ديوان...
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روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة باسكوال 

دواريت لثيال )دراسة مقارنة(
م.د احمد راهي سعدون الزيداوي

جامعة كربالء - كلية العلوم االسالمية
The Novel of Generations between the Mahfouz Trilogy and 
the Family of Thila Pascual Duarte )a comparative study(
Lecturer Dr. Ahmed Rahi Saadoun Al-Zaydawi
Karbala University/College of Islamic Sciences/ Department of Quranic Studies 

امللخص

رواية األجيال من أنواع الروايات املميزّة فهي تصف أحوال عدة أجيال من أرسة واحدة عىل مدى سنوات   

واصفة األحداث والتقلبات السياسية والتغري يف األوضاع االقتصادية والثقافية و االجتامعية فكأنها رسد تاريخي يف 

شكل روايئ شيّق ألحوال بلد ما وأهله وتوضح تأثري تلك األحداث عىل الناس وما نجم عنها من أثار.

القرن  الطبقة الوسطى قبل ثورة 1919 وبعدها حتى الخمسينيات من  الثالثية حياة أرسة من  تصف   

املايض واصفة حياة الناس وقتها وعاداتهم وتقاليدهم والعالقات داخل األرسة الواحدة وعالقات األرس بعضها ببعض 

والتأثري السلبي أو اإليجايب لالم واألب ومدى حرص األرس عىل التعليم من عدمه وظهور تيارات سياسية جديدة 

واهتاممات األجيال الشابة بها من عدمه.

أّما يف رواية عائلة باسكوال دواريت فهي أنها عبارة عن مذكرات لقاتل محكوم باإلعدام معطية صورة عن   

الظروف االجتامعية واالقتصادية بالغة السوء التي عانت منها إسبانيا بعد الحرب األهلية فهي مبثابة اعرتاف أو 

تطهري للنفس من الذنب أو إراحة لضمريه قبل املوت أم مربر لألفعال التي ارتكبها هذه املذكرات تثري تساؤال حول 

هل األجرام وامليل للعنف طبيعة برشية أم مكتسبة من البيئة أم هي نتيجة للظروف والضغوط املحيطة بالشخص؟ 

كذلك توّضح التأثري السلبي لألب واألم يف كل مراحل النشأة التي تتكّون فيها الشخصية وكون الوالدين قدوة سيئة 

فهل هو فقط املجرم أم هناك من دفعه لذلك؟
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Abstract:
 The generational novel is one of the distinctive types of novels. It describes the 
conditions of several generations of one family over the years, reporting the events, political 
fluctuations, and the change in economic, cultural and social conditions. 
 The trilogy narrates the life of a middle-class family before and after the 1919 revolution 
until the fifties of the last century, showing the lives of people at that time, their customs and 
traditions, the relationships within the same family, the relationships of families with each 
other, the negative or positive impact of mother and father, the extent to which families are 
keen on education, the emergence of new political currents, and the concerns of the younger 
generations.
 As for the novel of the Pascual Duarte family, we find that it is a memoir of a murderer 
sentenced to death, giving a picture of the dire social and economic conditions that Spain 
suffered after the civil war. It serves as a confession or purification of the soul from guilt, or a 
relief to his conscience before death, or a justification for the actions he committed. These notes 
raise the question: Are crimes and inclination to violence a human nature, acquired from the 
environment, or a result of the circumstances and pressures surrounding the person? It also 
shows the negative influence of the father and the mother in all stages of the upbringing in 
which the personality is formed and the parents being bad role models. It is wondered whether 
he is the only criminal or is there someone who pushed him to do so?
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املقدمُة

روايُة األجيال نوع مميّز من األدب إذ أنها   

تجمع يف أحداثها تاريخ البلد الذي تدور فيه األحداث 

التي درج  العادات والتقاليد  البرش،  فضال عن وصف 

الرواية،  فيها  تدور  التي  الحقبة  تلك  يف  الناس  عليها 

والتغرّيات التي تطرأ عليها ببطء، فام كان ممنوعا يف 

ما أصبح مسموحا يف وقت آخر، كذلك تدخل  وقت 

الحركات  تصف  و  وتقلبّاتهم  البرش  وصف  عامل  إىل 

فيه  تدور  الذي  البلد  يف  الحكم  وتغريات  السياسية 

من  البرش  حياة  يف  تغريات  من  يتبعها  وما  األحداث 

غنى أو فقر، كذلك وصف الطبقة الوسطى والتي متثّل 

أغلبية ال يستهان بها وتقّدم منوذًجا ملا عليه الحياة يف 

البلد الذى تدور فيه األحداث.

تعّد الثالثية لنجيب محفوظ منوذجا مثاليا   

باألحداث  زاخرة  مرحله  تصف  فهي  األجيال  لرواية 

وقد  االقتصادي  و  واالجتامعي  السيايس  الصعيد  عىل 

كتب محفوظ العديد من روايات األجيال نذكر منها 

)الحرافيش(، )حديث الصباح و املساء(، )قشتمر(. أّما 

رواية عائلة باسكوال دواريت لكاميلو خوسيه ثيال فتعد 

كمرآة عاكسة ألحوال ما بعد الحرب األهلية اإلسبانية 

يرتتّب  وما  وفقر  جهل  من  الصادمة  األوضاع  واصفة 

عليها من جرائم يف قرية نائية وقد كتب ثيال العديد 

من الروايات مثل )سحب عابرة(، )رحلة اىل القرية(.

التاريخي)1( * هو ما يأيت عىل  إن أصدق أنواع الرسد 

ومدى  له،  يتعرّضون  وما  وحكاياتهم  البرش  لسان 

من  تحدث  التي  بالتحوالت  وإيجابًا  سلبًا  تأثّرهم 

عىل  يبقى  ال يشء  الحياة  سمة  هو  فالتغيري  حولهم، 

حاله، فرنى صعود تيارات وأفراد وهبوط أخرى.

بالتفاصيل  غنية  محفوظ  عند  فالحكاية   

العامة والخاصة التي تقّدم وصفا دقيًقا للشخصيات؛ 

الخارجي، وما  ليس يف مظهرها  فتظهر واضحة جليّة 

دقيًقا  وصًفا  ولكن  شخصية،  سامت  من  به  تتميّز 

وعيوب  مميزات  من  بها  وما  نفسها  للشخصية 

منازل ووصف  تشمله من  وما  األماكن  كذلك وصف 

منها  الحياة  وطبيعة  وخصائصها  وأثاثها  املنازل  هذه 

ووصف الشوارع وكيفية التعامل بني البرش والتفاوت 

الطبقة  أفراد  بني  حتى  الشخصيات  بني  املوجود 

سياسية  كانت  سواء  باألحداث  وارتباطه  الواحدة 

كتقلّبات الحكم أو اجتامعية واقتصادية أو كاألزمات 

البرش؛  حياة  عىل  وتبعاتها  بعدها  وما  الحروب  أثناء 

لذلك نرى أن ثالثية محفوظ شديدة الرثاء باألحداث 

والشخصيات عىل مدار عقود فهي تقّدم وصفا جيدا 

نطّل من خالله عىل أحداث مل نعايشها وأشياء اندثر 

قراءة  عند  أخرى  مرة  للحياة  تعود  فكأنها  معظمها 

وتحليل الرواية، فنجد أننا أمام وصف حالة كاملة لبلد 

تّم التعبري عنها يف رواية تدور أحداثها عىل مدار عقود 

لعدة أجيال متتابعة فتعطينا فكرة واقعية عن هذه 

الفرتة.

كتبها  رواية  أول  دواريت  باسكوال  عائلة   

باإلسبانية،  كتبت  رواية  مائة  أفضل  من  وتعّد  ثيال 

وتنتمي إىل النوع األديب )التهويل( الذي يرتبط التقليد 

الواقعي اإلسباين الذي ظهر يف منتصف القرن التاسع 

عرش الذي وعكس بدوره قيم الطبقة الوسطى يف مرآة 

األدب الواقعي، ومتيّز الرواية الواقعية يف هذه الفرتة 

صلة  لها  موضوعات  عن  الروايئ  فيكتب  بالبساطة، 

بالقارئ وحياته اليومية وكذلك قد يكتب بلغة شعبية 

قريبة من القارئ.

)بني  لرواية  الفني  البناء  رسور)2(  ويصف   

القرصين( بأنه غاية يف البساطة وغاية يف التعقيد أيضا 

ألنها  القارئ  تهّز  أن  القرصين(  )بني  تستطيع  ولهذا 

عامل رحب شامل عميق ضمن مسار روايئ مقّسم اىل 

كل  متثّل  لوحة   71 اللوحات مجموعها  من  مجموعة 

منها لحظة زمنية نابضة بالحياة.

إىل  الغوص  يف  بارع  محفوظ  أن  ويضيف   

أعامق الشخصية واالعجاز يف التجسيد الداخيل لها يف 

والرويس  بلزاك  الفرنيس  مستوى  يف  تجعله  حساسية 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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نيكوالي جوجول والربيطاين تشارلز ديكنز. 

ومن مهارات محفوظ يف نظره أنه يركّز يف   

الرسد الروايئ - بتصوير موضوعي- عىل النمط االنساين 

ال عىل العقدة كام يعتمد عىل التحليل النفيس والنقد 

االجتامعي بال رصاخ وال ميلودراما ويصبح التاريخ يف 

سطور الرواية حيا مشهودا يف األحداث والطرز السائدة 

يف العامرة واألساس املنزيل واملالبس واملوسيقى والغناء 

والتقاليد والعالقات االجتامعية والسياق االقتصادي)3(، 

أّما ثيال فقد كان فكانت كتاباته تتميّز بحرية الفكر ماّم 

السائد سواء يف األسلوب األديب واالتجاه  جعله يهجر 

السيايس ويعّد ثيال الشخصية األبرز يف التجديد األديب 

األشباين خالل فرته ما بعد الحرب العاملية الثانية.  

لتعطينا  لثيال  دواريت  باسكوال  رواية  تأيت   

اإلسباين  الريف  يف  الفقراء  معاناة  مدى  عن  فكرة 

عىل  وازع  ال  حيث  والجرمية؛  بالجهل  الفقر  وارتباط 

الفقر  هذا  مثل  يف  ديني  أو  أخالقي  سواء  اإلطالق 

لذلك،  واملرض  الجهل  من  السيئة  والظروف  املدقع 

فهي رواية بها من التهويل األديب الذي يجعل أحداثها 

هو  الذي  التهويل  معني  إىل  يقودنا  وهذا  صادمة 

تضخيم األمور ماّم يبعث عىل الخوف والتهديد وهذا 

التهويل يجعل أحداثها صادمة ولكن قد تكون ظروف 

الحياة الحقيقية أشّد قسوة من الخيال فهذه الرواية 

قد أّسست ملا بعد الواقعية يف األدب اإلسباين.

بكل  لعائلتني  صورتني  الروايتان  تقّدم   

مفرداتها ويك تصل أحيان إىل حّد الصدمة لكنها تعرّب 

عن عرص وأحداث جرت يف املايض فقد تسأم األجيال 

الجديدة من قراءة كتب التاريخ لكنها تعرفه من خالل 

التي  الحقبة  تلك  عن  كثرية  تفاصيل  بها  رواية  قراءة 

تدور بها األحداث.

وأخريا فالروايتان لكاتبني مبدعني فاز كالهام   

بجائزة نوبل لآلداب.

• سبب اختيار املوضوع:

لعدة  املوضوع  الختيار  الباحث  قصد   

أسباب، منها:

1- توضيح أثر رواية األجيال يف الرسد التاريخي.

2- دراسة تأثري الظروف السياسية و االقتصادية السيئة 

عىل حياة األفراد يف مجتمع ما سلبا و إيجابا.

الوسطى يف مرص  الطبقة  حياة  عن  تقديم صورة   -3

حياة  عن  فكرة  تقديم  و  العرشين  القرن  أوائل  منذ 

أوجه  وبيان  االهلية  الحرب  بعد  إسبانيا  يف  القرويني 

يف  الشخصيات  و  األحداث  بني  االختالف  و  الشبه 

الروايتني.

منهج البحث: 

التحلييل،  الوصفي  املنهج  الباحث  يتبع   

محددة  الدراسية  املوضوعات  بعض  باختيار  وذلك 

ثم  املناسب  العنوان  اختيار  ثم  الهوية ومن  و  املعامل 

يعمد  وكذلك  املخترصة،  املقدمة  وضع  يف  الرشوع 

العلمية  املناهج  بعض  إىل  املنهج-  ذلك  من خالل   –

املناسبة يستطيع من خاللها ان يجد الطريقة املثالية 

الوصفي  املنهج  يظهر  وهنا  البحث  محاور  لتفصيل 

توصيف  عىل  يساعد  مهاّم  منهجا  بوصفه  التحلييل 

إيجابية،  الستنتاجات  وصوال  بدقة  العلمية  املشاكل 

وهو مناسب للبحوث التي تتضّمن توّجهات و سامت 

وخصائص ويتمثّل ذلك يف الدراسات االجتامعية بوجه 

استنتاج  يف  كشواهد  األرقام  عىل  تعتمد  ال  التي  عام 

الخالصة.

تساؤالت البحث:

بهذا  التساؤالت، فنهض  الباحَث بعض  أثار   

البحث لإلجابة عنها، ومنها:

1- هل استخدام االيذاء البدين أو اللفظي أو التشدد 

الزائد عن الحّد يف الرتبية يأيت بثامره أم ال؟

2- هل الفقر فقط سبب كل االنحرافات ام ان هناك 

أسباب أخرى؟

تأثري  هو  أم  بالفطرة  منحرف  شخص  هناك  هل   -3

البيئة و الظروف الصعبة والقدوة السيئة؟
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الدراسات السابقة عىل سبيل املثال ال الحرص:

العريب  الرسد  يف  األجيال  رواية  كتاب   -  

الحديث تأليف الدكتور زهري عبيدات، كتاب العتبات 

الدكتورة  تأليف  العربية  األجيال  رواية  يف  النصية 

سهام السامرايئ، كتاب الرواية االنسيابية وتأثريها عند 

رواية  السيد،  أحمد  محمد  تأليف  العرب  الروائيني 

حسن  مقال   – محفوظ  نجيب  عباءة  تخلع  األجيال 

لنجيب  الذاتية  السرية  اليوم،  اخبار  بوابة   – حافظ 

محفوظ – ويكيبيديا، السرية الذاتية لكاميلو خوسيه 

ثيال – ويكبيديا.

الكلامت املفتاحية:) األجيال – رواية – محفوظ – ثيال(

التمهيد:

أواًل: مفهوم الرواية.

العربية  لها  األمثلة  ثانيًا: معني رواية األجيال وبعض 

واألجنبية.

ثالثًا: البيئة التي دارت بها األحداث وأثرها.

املبحث األول: البيئة التي تدور فيها االحداث وتأثريها 

ويحتوي عىل ثالثة مطالب: 

عىل  وتأثريها  االقتصادية  األوضاع  األول:  املطلب 

األحداث يف الروايتني. 

يف  أثرها  و  االجتامعية  العالقات  الثاين:  املطلب 

األحداث. 

املطلب الثالث: تأثري الظروف السياسية عىل األحداث. 

املبحث الثاين: دور املرأة وأثره يف األحداث: 

املطلب األول: تأثري األم سلبًا وإيجابًا.

املطلب الثاين: األخت ودورها يف األحداث. 

املطلب الثالث: الزوجة وتأثريها يف األحداث.

املبحث الثالث: تأثري دور الرجل يف األحداث: 

املطلب األول: عالقة األب باألبناء وتأثّرهم به. 

املطلب الثاين: األخ وعالقته باآلخرين.

املطلب الثالث: الزوج وتأثريه عىل األحداث.

الخامتة: نتائج الدراسة النقدية.

مفهوم الرواية)4(:

الحياة أو هي  انطباع شخيص مبارش عن  الرواية-   -1

قصة خيالية نرثية طويلة)5( 

تخيل  نتاج  )هي  روبار  معجم  يف  آخر)6(  مفهوم   -2

يكون نرثاً ذا طول كاف يصّور شخصيات معينة تصويراً 

بنفسياتها  ويعرفنا  واقعية  أنها  عىل  ويقّدمها  حركيا 

ومصائرها ومغامراتها(. 

3- يف معجم الروس- نتاج تخيل يكون نرثاً ذا طول ما، 

يسعى فيه كاتبه إىل شّد االهتامم مبغامرات ذات حظ 

وطباعها  الشخصيات  اخالق  وبدراسة  الخوارق  من 

وأحاسيسها وأهوائها، وتكون هذه الشخصيات متخيلة 

وكأنها من الواقع)7( . 

4- الرواية أثر نرثي عادي يحتوي عىل أحداث متخيّلة 

ملشاعر  تحليل  وفيها  الحياة  يف  نادرة  مغامرات  متثّل 

إنسانية)8( . 

5- الرواية- قصة خيالية ملغامرات متنّوعة)9( .

تعريف الرواية لغة واصطالًحا:

روى  قولهم  الوسيط  املعجم  يف  جاء  لغة:  الرواية   -1

ولهم:  عليهم  القوم  روى  استسقى،  ريا:  البعري  عىل 

استسقى لهم املاء، روى الحديث أو الشعر رواية أي 

حمله و نقله فهو راو جمعها رواة وروى البعري املاء 

رواية حمله ونقله، والراوي: راوي الحديث أو الشعر 

حامله و ناقله، والرواية: القصة الطويلة)10(.

فقد ورد يف لسان العرب عن ابن سيده يف   

معتل الياء روى من املاء بالكرس، ومن اللنب)11( يروى 

رواية  البعري  ويسّمى  املاء،  فيها  املزادة  والرواية  ريا، 

عىل تسمية باسم غريه لقربه منه، والرواية أيضا البعري 

أو البغل أو الحامر يسقى عليه املاء، والرجل املسقى 

أصال رواية... ويقال روى فالن فالنا شعرا اذا رواه له 

التعريفني  للرواية عنه، من خالل هذين  متى حفظه 

اللغويني نالحظ ان املدلوالت املشرتكة للرواية تفيد يف 

مجموعها عملية االنتقال و الجريان و االرتواء املادي 

"املاء" أو الروحي " النصوص و االخبار" وكال النوعني 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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ذو أهمية يف حياة العريب، فلقد كان املاء هو هدفهم 

رواية  وكانت  يرتحلون،  و  يحلّون  اجله  من  املنشود 

الشعر الرضورة الالزمة لكل شاعر، كام كانت الرواية 

الوسيلة األوىل لحفظ االشعار و األخبار و السري. 

2- الرواية اصطالحا: ورد يف معجم املصطلحات األدبية 

"الرواية رسد قصيص نرثي يصّور  ان:  إبراهيم  لفتحي 

و  األحداث  من  سلسلة  خالل  من  فردية  شخصيات 

مل  جديد،  أديب  تشكيل  والرواية  املشاهد،  و  األفعال 

البواكري  مع  نشأ  الوسطى  الكالسيكية  العصور  تعرفه 

من  صاحبها  ما  و  الربجوازية،  الطبقة  لظهور  األوىل 

تحرير الفرد من التبعات الشخصية)12(".

وقد ورد يف تعريف األكادميية الفرنسية انها:   

اهتامما  صاحبها  يثري  بالنرث،  مكتوبة  مصنوعة  "قصة 

بتحليل العواطف ووصف الطباع و غرابة الواقع)13("

استنتاجا ماّم سبق فالرواية هي املرآة التي   

تعكس كل مظاهر الواقع املختلفة يعالج فيها الكاتب 

أكرث  فهي  القارئ  عن  تنعزل  ان  دون  كامال  موضوعا 

الفنون األدبية ارتباطا بالواقع.  

العربية  لها  األمثلة  ثانيًا: معني رواية األجيال وبعض 

واألجنبية:

تعّد الرواية اليوم أهّم األنواع األدبية وأكرثها   

إنتاجه  وإعادة  الواقع  متثيل  عىل  وأقدرها  انتشارا 

بخطاب أديب يتسم بالجاملية و الرقّى والرواية اليوم أّم 

األداب وجامع نصوصها ملا تحتويه من شمولية وقدرة 

فنية عىل استيعاب مختلف األنواع واألجناس األدبية و 

الفنية األخرى وذلك بفضل قدرتها عىل التقاط األنغام 

بواسطة  عرصنا  إليقاع  واملركبة  واملتناظرة  املتباعدة 

عليها  ينطوي  التي  الحوارية  و  الشمولية  طبيعتها 

النسيج الروايئ الذى يجمع عنارص مختلفة.)14( وغالبا 

واملعرفية  األدبية  األنواع  الواحدة  الرواية  تبتلع  ما 

األخرى ماّم يجعلها جنسا مراوغا يخلق جدال جناسيا 

شائكا)15(.

فهي ال متتلك قواعد ثابتة ال تتزحزح وهي   

العميق  بتفاعلها  يتشّكل  يزل  مل  الذي  الوحيد  النوع 

اإلمساك  ميكن  ال  )نوع  أنها  إذ  العرص)16(.  تطّور  مع 

للقواعد و)يعيش  املفتقد  الوحيد  النوع  به()17(. فهي 

صريورة دامئة وال يزال غري مكتمل()18( الن كل رواية 

التعقيد ميكن لها ان تؤلّف صنفا بحد  عىل يشء من 

ذاته)19(.

وعىل هذا األساس فالرواية مغامرة، ورمبا ان   

الناقد قارئ متطّور غزا النص، فقد أخذ يروي احداث 

تلك املغامرة)20(.

من  الرواية  بها  امتازت  التي  الفرادة  إن   

عىل  ترتّبع  جعلتها  األدبية  األجناس  من  غريها  دون 

من  تغّذت  بعدما  والسيام  العاملي  األدب  يف  العرش 

وتصّور  تحلّل  ))وثيقة  لتصبح  واالجتامع  النفس  علم 

عمق املعرفة وتثري الدهشة والشعور بالجامل بعدما 

كانت أدبا للتسلية وإشباعا للرغبات وامليول(()21(. فقد 

استطاعت أن تعرّب عن متطلبات اإلبداع يف أكرث أشكاله 

سعة وانتشارا وأشّدها التصاقا بالحقيقة والواقع، وإن 

األدبية  الفنية ما وظّفته األجناس  تقنياتها  وظّفت يف 

إنتاج  إعادة  من  ومتكنت  والرمز)22(،  كاملجاز  األخرى 

الحياة العرصية بكل ما تحمل من انفعاالت اجتامعية 

ونفسية ومل تعد تعكس صورة عن الالجدوى والفوىض 

اللذين يتمثالن يف التاريخ املعارص فحسب بل كانت 

يستطيع  سحرية  ))ومرآة  اإلنساين)23(،  للخيال  تحريرا 

من خاللها االنسان أن يري روحه(()24(.

والحقيقة ان الرواية عىل الرغم من خضوعها   

أشكاال  رصدا  اللذين  والتحقيب  للتاريخ  طويال  زمنا 

ورمبا  وتطورها  ظهورها  حيث  من  مختلفة  رسدية 

الرعوية،  والرواية  الفروسية،  رواية  مثل:  اضمحاللها 

ورواية  العلمي،  الخيال  ورواية  االستباقية،  والرواية 

االجيال)25(. غري أن هذه التصنيفات وإن متّخضت عن 

أشكال رسدية مختلفة إالّ أنها مل تهتّم بالشكل الواحد 

وواضحة؛  دقيقة  نتائج  إىل  نخلص  أن  ميكن  بحيث 

لهذا ظلّت هذه املهمة من مهام التحليل الفني الذي 
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ما  باختالف  تختلف  وسامت  خصائص  عن  يكشف 

و  الفني  الشكل  صعيدي  عىل  تطّورات  من  تواكبه 

املضمون.

التصنيفات  إىل  النقاد  من  كثري  أشار  وقد   

إىل  استنادا  صّنفها  من  فمنهم  بالرواية،  املتعلّقة 

مضمونها، فيام صنّفها قسم اخر اعتامدا عىل الشكل، 

التصنيف املذهبي باهتامم من قبل اآلخرين  وحظي 

إىل  استنادا  االجنايس  التصنيف  اعتامد  كان  ورمبا 

التداخل الحاصل بني الرواية واألشكال الفنية األخرى 

هو البؤرة املركزية التي انطلق منها البعض اآلخر)26(.

وقد رصدت الباحثة ساندي سامل أبو سيف يف كتابها 

من  أنواعا  التصنيف(  واشكالية  العربية  )الرواية 

التصنيفات بناء عىل ما شاع يف النقد العريب من تغليب 

أم  مذهبية  كانت  أ  سواء  العامة  )الثيمة(  الفكرة 

مضمونية، أم التقنية الشكلية، أم الرتكيبية، وقّسمتها 

عىل أقسام عديدة:

1- التصنيف املذهبي: وهو التصنيف الذي يقوم عىل 

املدارس  أو  املذاهب  عىل  للوقوف  املضمون  استقراء 

يف  راجت  ولقد  الروائية،  األعامل  متثّلها  التي  األدبية 

النقد العريب التصنيفات اآلتية:

الرواية الرومانسية، الرواية الواقعية، الرواية   

الوجودية.

النص  استقراء  عىل  ويقوم  املضموين:  التصنيف   -2

أو  )الثيمة(  مغلّبا  املعالج  املوضوع  باحثا عن  الروايئ 

السمة املضمونية الرائجة عىل السامت األخرى وجاعال 

منها عنوانا للتصنيف؛ كالقول بالرواية السياسية التي 

وإن كانت تتناول قضايا اجتامعية أو اقتصادية...الخ، 

موضوعا  تتناول  املعالجة  عمومية  حيث  من  أنها  االّ 

سياسيا مهيمنا.

3- التصنيف الشكيل: ويقوم عىل التقاط تقنية تشيع 

يف العمل الروايئ ومتيزه، كالقول بالرواية النفسية التي 

الحّر،  والتداعي  الوعي،  تيار  مثل:  تقنيات  توظّف 

التي  الجديدة  الرواية  الداخلية...أو  واملونولوجات 

استندت ايل جملة مبادئ تجريبية حداثية، ووظفت 

تقنيات فنية قطعت الصلة عاّم شاع من رؤى وأساليب 

واقعية درجت يف الرواية العربية، وظهرت يف ستينيات 

القرن املايض.

وهو  االجناس(:  )تداخل  الرتكيبي  التصنيف   -4

التصنيف الذي يقوم عىل الجمع بني نوعني أو جنسني 

أدبيني متجاورين يف عمل روايئ واحد، كتجاور الرواية 

القصيدة  أو  السريالذاتية  الرواية  أو  الذاتية؛  والسرية 

السري الذاتية...الخ.

الذي يقوم عىل  التصنيف  الزمني: وهو  التصنيف   -5

رواية  أو  الستينيات،  برواية  كالقول  زمني،  معيار 

السبعينيات.

يقوم عىل  الذي  التصنيف  املكاين: وهو  التصنيف   -6

معيار مكاين أو بيئي، كالقول برواية املدينة أو رواية 

الريف أو رواية السجن)27(.

والحقيقة اّن اغلب النقاد مل يلتزموا معيارا   

وبناء  معيار  أكرث من  بل جمعوا  تصانيفهم  واحدا يف 

التصنيف ليست بتلك السهولة  عىل ذلك فان عملية 

التي يتصورّها البعض وذلك ))االختالف يف املعايري التي 

ينطلق منها، وتعرّث التصنيفات بعوائق عديدة بالنظر 

إىل طبيعة الرواية املراوغة وتعّدد املستويات الجاملية 

الرواية وفقا  ان تصّنف  املمكن  التي من  واملضمونية 

لها ماّم يؤدي إىل القول بان التصنيف-أساسا-مشكلة 

مستعصية((. 

عىل  تركّز  التي  الرواية  هي  األجيال  رواية   

تعاقب األجيال يف إطار أرسة تبدأ بداية غامضة أو من 

أصول بعيدة ثم تصعد هذه األرسة إىل قلب األحداث 

تتفاعل مع املتغريات التاريخية التي متر بها فتعكس 

اهتاممات الطبقة الوسطى.

أفكار  عن  أساسا  تعرّب  األجيال  ورواية   

بها  فيعرّب  الوسطى  الطبقة  واخفاقات  وتطلعات 

وأزمات  واحالم مجهضة  تتّم  مل  تطلعات  الكاتب عن 

قد تكون اجتامعية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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والنفسية  والسياسية  االجتامعية  الظواهر  رصد  فيتّم 

والحضارية لألجيال املتعاقبة يف الرواية.

رواية  أشكال  مع  األجيال  رواية  وتشرتك   

أخرى مقاربة ملفهومها وسامتها مثل )الرواية النهرية 

- الرواية االنسيابية – رواية العائلة – رواية الحقبة(.

املساحة  ذات  الرواية  النهرية: هي  الرواية   

إشكالية  توّحدها  التي  الكثرية  واألجواء  الطويلة 

سلسلة  يف  بلزاك  مع  النوع  هذا  بدأ  وقد  مشرتكة، 

مجلدات تصّور بانوراما عرص بكامله بتقاليده وأعرافه 

وهزاته السياسية.

وأصبح  زوال  مع  املفهوم  هذا  تغري  ولكن   

مثل  وتحوالتها  بأجيالها  كاملة  عائلة  مسار  تشمل 

اسم  وحملت  رواية  عرشين  ضمت  التي  السلسلة 

عائلة كبرية روجون مكارث.

وقد بدأ هذا النوع من الروايات يف األدب   

القرن  يف  وازدهرت  عرش  التاسع  القرن  يف  األورويب 

العرشين ومن ثم أصبحت تياًرا عامليًا، وقد تكون رواية 

واحدة وليست متسلسلة مثل رواية )الباقي من الزمن 

ساعة ( لنجيب محفوظ أو ثالثية مثل الثالثية لنجيب 

محفوظ أو رباعية مثل الحرب والسالم لتولستوي أو 

خامسية مثل مدن امللح لعبد الرحمن منيف. أو أكرث 

كال  وفهمها  قراءتها  ميكن  السلسلة  وهذه  ذلك.  من 

عىل حدة ولكن يوجد بها أحداث وشخصيات تتشارك 

معظم أحداث الرواية أو كلها وأحداث مشرتكة يكّمل 

بعضها بعضا.

الرواية االنسيابية)28(: هي رواية طويلة جدا   

الشخصيات  من  كبري  عدد  أحداثها  صنع  يف  يشرتك 

املنتمية إىل أجيال متعددة.

فني  بتقليد  ترتبط  حديثة  رواية  وهي   

الشكل  من  وتتخذ  امللحمي  الفن  هو  وقديم  طويل 

الروايئ  النهر  تعرجات  وداخل  لها  إطارا  الدائري 

وتصويرا  للطبائع  نفسيا  وتحليال  شاملة  داللة  تقّدم 

تاريخيا واجتامعيا عظيام وتقّدم الرمزية األخالقية أو 

الفلسفية)29(وأبرز مثال عىل ذلك ثالثية محفوظ.

األكرث  عىل  أجيال  ثالثة  عىل  تحتوي  العائلة)30(  رواية 

النوع  األقارب وهذا  وكذلك  واالحفاد  واآلباء  األجداد 

يكون شبيها بالسرية الذاتية وذلك مثل رواية حديث 

الصباح واملساء ملحفوظ.

املعارصة  الحياة  من  قطاع  تعرض  الحقبة)31(  رواية 

وبالشخصيات يف ذاتها دون ان تعني بتطور املجتمع 

من  اإلنسانية  حقيقتها  الشخصيات  تكتسب  وبذلك 

متثيلها ملجتمع ما يف حقبة زمنية خاصة 

هذا وان كانت رواية األجيال تحمل أغلب   

سامت األنواع السابقة لكنها تتميّز بأن تعاقب األجيال 

فيها يعطي صورة واضحة عن تطور املجتمع يف تلك 

الفرتة الزمنية.

بعض  نسوق  الحرص  ال  املثال  سبيل  وعىل   

األمثلة لروايات األجيال العربية واألجنبية القدمية منها 

والحديثة: 

روايات األجيال العربية القدمية:)الحرافيش   

– الباقي من الزمن ساعة – حديث الصباح واملساء( 

تأليف نجيب محفوظ. 

ثالثية غرناطة والطنطورية تأليف رضوى عاشور.

تأليف  الشيخ  آل  ورثة  الحديثة  األجيال  روايات  من 

أحمد القرمالوي.

ملحمة الرساسوة تأليف أحمد صربي أبو الفتوح.

أوالد الناس ثالثية املامليك تأليف ريم بسيوين.

العربية خامسية مدن  االجيال  روايات  من   

امللح تأليف عبد الرحمن منيف.

من روايات األجيال األجنبية الحرب والسالم   

تأليف لتولستوي، آل بود نربك للكاتب األملاين توماس 

مان.

من روايات األجيال يف األدب اإلسباين:

مائة عام من العزلة تأليف جابريل جارسيا ماركيز.

رباعية مقربة الكتب املنسية تأليف كارلوس زافون.

ثالثًا: البيئة التي دارت بها األحداث وأثرها.
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تدور أحداث ثالثية محفوظ يف فرتة ما قبل   

ملرص  اإلنجليزي  واالحتالل  بها  مرورا  ثم   1919 ثورة 

وقتها وكفاح أهلها وقيادة سعد زغلول والذي تّم نفيه 

املنفى  الثورة وعودة سعد زغلول من  وقتها ثم قيام 

والكفاح من أجل االستقالل كل هذه األحداث تدور 

يف حي الحسني، وهو من األحياء الشعبية ذ التي تتميّز 

الحسني  مسجد  به  يوجد  حيث  شديدة  بخصوصية 

و  البيت  أهل  يبّجلون  الشعبيني  الناس  أن  واملعروف 

السيدة  مسجد  أو  الحسني  مسجد  سواء  مساجدهم 

نجدهم  ولذلك  زينب،  السيدة  مسجد  أو  نفيسة 

يتباركون بزيارتهم والدعاء عندهم وصالة الجمعة يف 

مساجدهم وال يفرق يف هذا االعتقاد بني رجل وامرأة، 

فنجد أن السيد أحمد عبد الجواد)32( *، شديد الحرص 

عىل أداء صالة الجمعة يف مسجد الحسني واصطحاب 

أمنيات  من  كان  وكذلك  الصالة  ألداء  معه  أبنائه 

إىل  تذهب  أن  الثالثية  من  األول  الجزء  يف  أمينة)33(* 

هناك للدعاء والتربّك، ثم عندما سمح لها السيد أحمد 

عبدالجواد بالذهاب عقب موت فهمي فكانت تذهب 

شدة  يدّل عىل  فإمنا  دّل عىل يشء  إن  وهذا  بانتظام 

تبجيل بسطاء الناس إلل البيت وأولياء الله الصالحني 

وأنه طقس من طقوس حياتهم.

مكان  مجرد  ليست  محفوظ  عند  الحارة   

وبيوت  محالت  من  مفرداتها  بكل  حارضة  فنجدها 

ومقاهي لذلك تلعب دورا محوريا يف األحداث.

كذلك البيت القديم الذي هو بيت العائلة   

له خصوصية عند محفوظ فهوا دامئا يرمز إىل األمان يف 

رواياته.

والبيوت يف حارة محفوظ متناسقة وكذلك   

األسطح فتلك األسطح لها دور يف األحداث من لقاء أو 

فراق أو مشاكل أو متنفس لسيدات البيت والتي كن 

ممنوعات من الخروج فالسيد أحمد عبد الجواد تاجر 

مريحه  حياه  توفري  من  متكنه  بدرجه  الحال  ميسور 

ألرسته يف حدود الطبقة االجتامعية التي ينتمون إليها 

وبالتايل فالحارة هنا ليست رمزا للفقر ولكنها جزء من 

التقاليد  تلعب  وهنا  الطبقة  لهذه  االجتامعية  الحياه 

التي أرسوها بأنفسهم دورا كبريا يف حياتهم بالرغم من 

عقمها ولكن وجودها داللة عىل الهيبة والسيطرة وكام 

السيد أحمد عبدالجواد و فرضه عىل أرسته  يف حالة 

نظاما قاسيا من األوامر والنواهي، ثم مبرور الوقت وما 

يحدثه من تغيري نجد أن القوانني الصارمة التي أرساها 

جميًعا  تتالىش  حتى  فشيئا  شيئا  تنكرس  حياه  كنظام 

مبرور السنني.

أّما رواية عائلة باسكوال دواريت لثيال تدور   

أحداثها يف زمن ما بعد الحرب األهلية يف إسبانيا وتربز 

أهمية هذه الرواية يف أنها: 

أواًل: أّسست ملا بعد الواقعية حيث كان تيار الواقعية 

عرش  التاسع  القرن  منتصف  يف  باالنتشار  بدأ  الذي 

الوسطى  الطبقة  طموحات  يتناول  الذي  السائد  هو 

الصاعدة عندئذ سياسيا عقب عدة ثورات. وإذا كان 

استمّر  قد  اإلسباين  األدب  عىل  األهلية  الحرب  تأثري 

برأي النقاد والباحثني حتى عام 1975؛ إالّ أن مرحلة 

ما بعد الحرب كانت مليئة باألحداث التي أمتّد تأثريها 

انتهاء  ومع  إنه  القول  املهم  من  أنه  إالّ  طويلة،  فرتة 

الحرب العاملية الثانية عام 1945؛ ظهر إىل العلن تيار 

الوجودية يف أدب إسبانيا؛ فخالل عقدي األربعينيات 

واملواجهات  الحرب  لكوارث  كان  والخمسينيات 

امللتزم  االجتامعي  الفن  ظهور  يف  أثرها  األيديولوجية 

والواقعية الجديدة؛ لكن يف الوقت ذاته رسمت نتائج 

من  مرحلة  و1975   1935 عامي  بني  األهلية  الحرب 

الديكتاتورية  نظام  انتصار  بسبب  الدموي  القمع 

وبقائه يف الحكم ملدة أربعني عاما؛ فهذه الفرتة كانت 

الجيش  قادها  انتصار عسكري حققته مجموعة  مثرة 

الخيارات  باقي  عىل  املستفيدة  والقوى  والكنيسة 

السياسية؛ فضال عن أن نفي معظم املفكرين والفنانني 

الجمهوريني بنسبة مثانني يف املئة إىل خارج البالد؛ أّدى 

أدباء  عاىن  بينام  فكري؛  مستنقع  إىل  األدبية  بالحركة 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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الداخل من كابوس الخوف من االنتقام واألخذ بالثأر 

الرقابة عىل  أجهزة  الذي سلّط  فرانكو  نظام  قبل  من 

األدباء. 

القارئ  فتجعل  الصعوبة  شديد  واقع  تقرر  ثانيًا: 

مندهشا من هذا الكم من املآيس والجرائم التي هي 

عاىن  والتي  إسبانيا  يف  األهلية  الحرب  بعد  ما  نتاج 

منها الفقراء يف الريف اإلسباين الذين يتسمون بالعوز 

فهذه  واملرض  والفقر  والجهل  البطالة  حيث  املطلق 

بعد  اسبانيا  عاشته  الذي  املؤمل  الواقع  نقلت  الرواية 

الحرب األهلية والذي متثل يف انهيار عىل كافة األصعدة 

فتخرج لنا رواية عائلة باسكوال دواريت لتظهر الواقع 

هذه  فتربز  وقتها؛  الكثريون  منه  عاىن  الذي  املرير 

املعاناة وتظهر بجالء أثر الفقر والجهل عىل البرش وأثر 

األصعدة  كافة  عىل  انهيار  من  عنها  نتج  وما  الحرب 

السيام يف الفرتة األوىل لحكم الجرنال فرانكو واملعاناة 

من العزلة والرقابة وانعدام حرية التعبري والذي يؤدي 

إىل الفقر والجرمية وعدم اإلحساس باألمان وزاد عىل 

يف  الدميوقراطية  الدول  فرضته  الذي  الحصار  ذلك 

أوروبا عىل إسبانيا ّمام زاد األوضاع سوءا.

الثورة  حالة  للحرب  حالتني  هنا  نجد   

إىل  أّدت  محفوظ  ثالثية  يف  االحتالل  ضد  والكفاح 

بالحدة نفسها  إيجابيات وسلبيات وإن كانت ليست 

يف  األهلية  الحرب  وحالة  ثيال،  رواية  التي وجدت يف 

كثريين  أناس  وضياع  اإلنهيار  إىل  أّدت  والتي  إسبانيا 

تحت وطأة الظروف املعيشية السيئة والتي أّدت إىل 

االتجاه إىل الجرمية كام يف حالة باسكوال دواريت. 

املبحث األول:

وتأثريها  األحداث  فيها  تدور  التي  البيئة   

ويحتوي ثالثة مطالب.

عىل  تأثريها  و  االقتصادية  األوضاع  األول:  املطلب 

األحداث يف الروايتني. 

حي  يف  أحداثها  فتدور  الثالثية  عن  أّما   

الجاملية والحسني وما يتفّرع عنها من شوارع وحارات 

سحر  من  يخلو  ال  حقيقا  وصفا  محفوظ  وضع  وقد 

هذه األماكن الشعبية ذات الخصوصية فهذه املنطقة 

ومسجد  الحسني  مسجد  مثل  باملساجد  مملوءة 

فيقع  برقوق،  السلطان  ومسجد  قالوون  السلطان 

املنزل الكبري أمام سبيل بني القرصين ثم يتفّرع جنوبا 

مملوءة  القرصين  بني  شارع  وشامال  النحاسني  شارع 

باملتاجر الكبرية ومحالت الصناع واملقاهي والحوانيت 

مضيئا  فرتاه  الفجر  حتى  يهدأ  ال  حي  فهذا  الصغرية، 

كان  التي  املقاهي  وكلوبات  اليد  عربات  مبصابيح 

باستخدام  يعمل  كبري  مصباح  وهو  الكلوب،  يضيئها 

الكريوسني، وكان من السامت املميزة لإلضاءة يف هذا 

العرص، ويف هذا املكان الذي ميوج بالحياة والحركة ليال 

ونهارا يقع البيت الكبري مبا له من خصوصية فالجميع 

يخرجون منه ثم يعودون إليه إّما للزيارة أو للمكوث 

طويل األمد بعد فواجع القدر، والبيت يتكّون من فناء 

مرتب به برئ قد سّدت فوهته منذ تم ّ توصيل مواسري 

كبريتني  الصغار، وحجرتني  املنزل خوفا عىل  إىل  املياه 

حجرة فيها فرن وتستعمل كمطبخ، والحجرة األخرى 

تستخدم كمخزن، ثم طابقني األول لألوالد به حجرات 

نوم  حجرة  به  توجد  الذي  األعىل  والطابق  نومهم، 

وحجرة  للجلوس،  وحجرة  الطعام،  وحجرة  الوالدين، 

فارغة إالّ من أدوات اللعب لألبن األصغر.

بالحامم  ميتلئ  فكان  البيت  سطح  عن  أّما   

والدجاج ويف جزء منه كانت فيه سقيفة غرست فيها 

كأنه  املكان  فكان  واللبالب  الياسمني  من  شجرتني 

ذلك  فعلت  وقد  الياسمني،  رائحة  منه  تفوح  بستان 

أمينة سيدة املنزل زوجة السيد أحمد.

من  الحال  ميسورة  عائلة  منزل  أمام  نحن   

الطبقة الوسطى، فاألب السيد أحمد عبد الجواد تاجر 

املادية  الحياة  يّوفر ألرسته  رجل  وهو  الحال،  ميسور 

الكرمية، ويرّص عىل تعليم أوالده الذكور فقط إذ كان 

يف هذا الوقت ال متيل األرس يف هذه الطبقة إىل تعليم 

منترشة،  البنات  مدارس  تكن  ومل  املدارس  يف  بناتهم 
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أالّ  الجواد كرّب أرسة يحرص عىل  والسيد أحمد عبد 

بسبب  األسعار  ارتفاع  من  بالرغم  منزله يشء  ينقص 

الحرب الدائرة منذ ثالثة أعوام ولكنة قادر عىل توفري 

ذلك  عن  فضال  أوالده  وتعليم  ألرسته  الكرمية  الحياة 

تؤثّر  مل  فالحرب  املنزل  سيدة  ملساعدة  خادمة  توجد 

بعض  وندرة  األسعار  ارتفاع  مع  حتى  بشدة  عليهم 

السلع.

هو  ياسني  األكرب  األبن  نجد  األبناء  ايل  نأيت   

والده،  منزل  يف  يعيش  النحاسني  مدرسة  يف  كاتب 

وفهمي الطالب يف مدرسة الحقوق وكامل الطفل الذي 

يدرس يف مدرسة خليل آغا، والفتاتان خديجة وعائشة 

معظم  مثل  املناسب  الزوج  بانتظار  تعيشان  اللتان 

الفتيات يف أعامرهن يف ذلك الوقت، وإن كانت الكربى 

خديجة ليس لها حظ وافر من الجامل بعكس الصغرى 

عائشة الجميلة جامال مبهرا وهذا كان يسبّب لألخت 

الكربى خديجة ضيقا وعقدة ما ويأسا من أنها لن تجد 

من يرىض بها زوجة ألنها ليست جميلة كأختها، وهنا 

انّنا أمام أرسة ميسورة تعيش يف راحة ال يشكو  نجد 

أفرادها من ضيق ذات اليد فبالرغم من الحرب والغالء 

فلم يكونوا يعانون ماديا فتّم زواج األبنتني عائشة اوال 

ثم خديجة وتّم تجهيزهام مبا يليق بعروس ألب ميسور 

وإن كن قد انتقلن إىل بيت زوجيهام وهام رجالن ّمام 

يطلق عليهام عاطلني بالوراثة أخوين يعيشون يف سعة 

من العيش من ريع أمالك تدّر عليهام ما يكفل لهام 

حياة رغيدة يف حدود الطبقة املتوسطة، أيضا ثم تتواىل 

العيش  من  الحال  فيتبّدل  وهبوطا  صعودا  األحداث 

اعتاد  ولكن من  الفقر  وليس  الحال  إىل ضيق  الرغيد 

أنه  فنجد  عنها  التنازل  يستطيع  ال  الرغيدة  الحياة 

مبرور السنني تناقصت ثروة السيد أحمد عبد الجواد 

زنوبة  عىل  تعرف  عندما  الثالث  الجزء  يف  وخصوصا 

العوادة ووقع يف غرامها بعد فرتة انقطاع دامت سنني 

ثورة  الذي قتل ضمن أحداث  حزنا عىل ولده فهمي 

اإلنفاق  يعتده يف  ببذخ مل  عليها  ينفق  فنجده   1919

صحته  أعتلّت  أن  بعد  محله  تصفية  ثم  نزواته  عىل 

وأصبح طريح الفراش ثم ياسني أبنه الذي ضيع جزءا 

كبري من مرياثه من والدته عىل نزواته وزواجه وطالقه 

فلم يعد له سوى منزل يقيم يف شقة منه وكامل الذي 

كرب واصبح معلام للغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية 

زوجها  مات  التي  عائشة  وكذلك  بالكاد  راتبه  يكفيه 

ابنتها  والدها مع  بيت  إىل  بالتيفويد، وعادت  وابنيها 

ألنها ال تطيق الحياة يف منزل كان عامرا بزوج وأبناء 

تعاين  كانت ال  وإن  ميتة  فأصبحت شبه  فجأة  رحلوا 

ان  من  اكرب  النفسية  أزمتها  ولكن  مادية  أزمات  من 

زوج  معقولة يف ظل  تعيش حياة  تتخطّاها وخديجة 

وهنا  كرمية،  حياة  لهام  يكفل  ايراده  ولكن  يعمل  ال 

الحياة مقبلة بكل مباهجها مل  أنه عندما كانت  نجد 

يتذكّر أحد يف غمرة استمتاعهم بأن هناك وجها آخر 

البد أن يظهر وأن تقلب لهم الحياة ظهر املجن فكل 

منهم كان يتحرس يف أمل عىل ما فقده وعىل ما ضيعه 

من أموال أو فرص لحياة أفضل أو صحة فخفت ضوء 

البيت الكبري وقل زواره ومألته األحزان.

دواريت  باسكوال  عائلة  رواية  أحداث  تدور   

يف قرية من قرى الريف اإلسباين، قرية من تلك القرى 

بها أحد  يأبه  التي تقع عىل طريق طويل ال  البعيدة 

وال يتذكّرها أحد مثلها مثل كثري من القرى الصغرية، 

بعد انتهاء الحرب األهلية يف إسبانيا التي كانت حربا 

كافة  عىل  املدّمرة  اآلثار  من  الكثري  خلّفت  مرّوعة 

كبريا  تدهورا  االقتصادية  الحالة  فتدهورت  األصعدة 

يف املدن الكربى، فام بالنا بالقرى الصغرية التي يعاين 

سكانها أصال من الفقر لتأيت الحرب األهلية لتزيد من 

بأنها  قريته  يصف  باسكوال  هنا  فنجد  أهلها،  معاناة 

حارة ومشمسة ويبدو من الوهلة األوىل ان باسكوال 

باألحرى  أو  فبيته  االطالق  يعيش حياة جيدة عىل  ال 

القرية  بيوت  من  بيت  آخر  بعد  يقع  والده  بيت 

مبسافة ليست كبرية

مييّزه  ما  يوجد  ال  وفقري  صغري  بيت  وهو   

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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فتحت  ما  إذا  الصيف  يف  رطبا  يكون  مطبخ  سوى 

األبواب ودافئا يف الشتاء إذا ما أعتنى بالجمر يف املوقد 

جيدا، وهو مكان اجتامع األرسة.

التعليم  من  وافرا  حظا  ينل  مل  باسكوال  و   

كان  فقد  املدرسة  إىل  قصرية  لفرتة  والده  أرسله  فقد 

والده يعرف الكتابة والقراءة ويرى ان االنسان يجب 

والدته  بعكس  الحياة  مواجهة  يف  بالذكاء  يتسلّح  أن 

تريد  وال  الكتابة  وال  القراءة  تعرف  ال  كانت  التي 

أن  اعتقادها  حسب  فعىل  املدرسة  إىل  أبنها  ذهاب 

وللحّق  تعليم  إىل  يحتاج  ال  الحياة  يف  فقراء  بقاءهم 

فان باسكوال مل يغريه حضور الدروس فرتك املدرسة يف 

سن الثانية عرش من عمره بعد ما أصبح يعرف القراءة 

والكتابة والجمع والطرح مبعنى أصبح عنده ما ميكنه 

لتدبّر أمره كام جاء عىل لسانه يف الرواية لذلك نجد 

حياة  متيز  التي  الرئيسة  الحياة  سامت  من  الفقر  أن 

البكر  األبن  أنه  السيام  املبكرة  طفولته  من  باسكوال 

طيور  يصيد  كان  عوده  أشتّد  وعندما  العائلة  لهذه 

الحجل ويصحبه كلبه وكان الجميع يشهدون مبهارته 

تنفيسا  هذه  مهارته  كانت  ورمبا  بالبندقية  الصيد  يف 

فقره  بالبندقية  فكأنه يرضب  حيلته  وقلة  عن غضبه 

وإن  فهذا  يصطادها  التي  الطيور  ال  السيئة  وظروفه 

دّل فإمنا يدّل عىل عنف شخصيته، لذلك كان ال يفّضل 

صيد السمك بل يعّده مضيعة للوقت.

الحاجة  عرف  باسكوال  ان  نجد  هنا  من   

والده  أّما  أخوته،  وكذلك  أظافره  نعومة  منذ  والعوز 

معظم  مطاردا  كان  لذلك  بالتهريب  يعمل  فكان 

مصدر  األرسة  فقدت  السجن  دخل  وعندما  الوقت، 

أخته  جاءت  وعندما  سكرية  كانت  ووالدته  دخلها، 

مخاض  بعد  صغرية  سن  يف  وهو  الدنيا  إىل  روساريو 

نفسها  الفقرية  البيئة  يف  األخرى  هي  نشأت  عسري 

فكانت منذ طفولتها ترسق بخفة غجرية وكذلك هوت 

الرشب فلم يكن أحد ليقّومها أو لينشئها نشأة سليمة 

وعندما وصلت لسن الرابعة عرش رسقت القليل الذي 

سوى  متلك  ال  فهي  البغاء  لتحرتف  وهربت  ميلكونه 

جسد وسن صغرية وهذا هو ما تستطيع بيعه.

طريقة  اختلفت  األبطال  ان  نجد  وهنا   

فباسكوال  املزرى  االقتصادي  وضعهم  مع  تعاملهم 

تّوفر  دنيا  أعامل  ثم عمل يف عده  بالصيد  يقوم  كان 

له القوت الرضوري، ونجد أن له نزعة إجرامية اذ مل 

يتوّرع عن ارتكاب جرمية القتل، بينام والده كان يعمل 

الذي يأيت به يقيم أودهم وهو مهّدد  مهّربا والقليل 

طوال الوقت، ولكن أخته كان لها شأن آخر تعاملت 

يف حدود ما متلك وهو جسدها وخفة يدها يف الرسقة، 

بأية  الرشاب  نقود  توفري  سوى  لها  هّم  فال  األم  أّما 

عىل  كانت  الرواية  من  متقّدمة  أحداث  ويف  وسيلة، 

عالقة برجل قد يّوفر لها بعض االحتياجات قبل موت 

زوجها وبعد موته واألرجح ان الطفل الثالث الذي ولد 

معاقا هو ابن هذا الرجل.

انعكس  البيئة من ظروف وأشخاص  فتأثري   

وأسلوب  حياتهم  يف  األبطال  عىل  سيّئا  انعكاسا 

معيشتهم وأّدى بهم إىل نهايات مؤملة كحياتهم، كذلك 

أحوالهم االقتصادية كانت سيئة وماّم زاد من معاناتهم 

سوء تعاملهم مع األزمات التي مرّت بهم.

املطلب الثاين: العالقات االجتامعية وأثرها يف األحداث.

تجمع  التي  االجتامعية  العالقات  عن  نتحدث  عندما 

عدة  هناك  أن  نجد  محفوظ  ثالثية  يف  الشخصيات 

الجواد  عبد  أحمد  السيد  تجمع  التي  فالعالقة  أمناط 

جانبه  وأوامر من  تسلّط وجربوت  بأرسته هي عالقة 

وخضوع و خوف من جانبهم وإن كانت بعض هذه 

األوامر غري منطقية أو مخالفة لتطلعاتهم.

فقد قام بطرد زوجته من البيت ملجرد انها   

وتدعو  هناك  وتصيل  الحسني  مسجد  لتزور  خرجت 

تتأّدب وال  باستهانة شديدة ليك  ألوالدها وفعل ذلك 

إذن منه،  اال وهي خروجها بدون  الفعلة  تكّرر هذه 

وعالقته بزوجته عالقة السيد بالعبد وال يوجد وصف 

آخر إذ أنها دامئا حارضة يف خدمته رهن إلشارته، فهي 
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فقط  أوامر  فهي  الحميمية  أو  بالود  تتسم  ال  عالقة 

فأمينة تعي النظام جيدا وتنفذه حرفيا وإذا بدر منها 

خطأ فالبد من عقاب شديد حتى وإن كان ال يعّد خطأ 

وعىل ذلك فهي ال تكاد تخطئ خوفا ورهبة منه.

الجواد بأوالده  السيد أحمد عبد  أّما عالقة   

فهي عالقة استبداد فيقوم باختيار العروس ألبنه الكبري 

ياسني دون رغبه منه فيكفي أنها ابنة صديقه الحميم 

فالبد وأنها ستكون زوجة مناسبة البنه بغّض النظر عن 

قبول األبن ملسألة الزواج من عدمه، وكذلك طالقه من 

زوجته عند ما اكتشفت محاولة خيانته لها مع جارتها 

الطالق وال  أجربه عىل  الزواج  والده عىل  أجربه  فكام 

رأي له.

احرتام  عالقة  بوالده  فعالقته  فهمي  أّما   

ولكن تنقلب إىل األمر الذي ال رجعة فيه عندما علم 

و  اإلنجليزي  االحتالل  مواجهة  يف  السيايس  بنشاطه 

األب  فقد غضب   1919 ثورة  مظاهرات  يف  مشاركته 

يف  رأيا  يبدي  ألنه  مخرضما  سياسيا  نفسه  يعد  الذي 

بأضعف  سيايس  فهو  تذكر،  مشاركة  دون  األحداث 

االميان وهو القلب فيأمر ابنه بالكّف عن املشاركة يف 

أي نشاط سيايس ألنه يف نظر والده هو املستقبل الذي 

إىل طبقة  امليسورين  التجار  عائلة  العائلة من  سريفع 

أخرى، وهي طبقة القضاة

أّما كامل األبن األصغر فقد كان يخاف من   

أبيه خوفا شديدا ألن أي مخالفة ألوامر األب سينجم 

عنها عقاب شديد.

الجواد  عبد  أحمد  السيد  عالقة  إىل  نأيت   

فإن  غريب  تناقض  ففيها  وعائشة  خديجة  بابنتيه 

كبري  بقدر  يحبهن  ولكنه  معهن  الكلفة  يرفع  ال  كان 

وإن مل يفصح عن ذلك فقد كان منزعجا جدا وخائفا 

تلد  وهي  املخاض  اآلم  تعاين  وهي  عائشة  ابنته  عىل 

طفلها األول، وكان يف شدة الخوف عىل مستقبل ابنته 

خديجة االّ تتزوج ألنها مل تنل قسطا وافرا من الجامل.

جميل  بوكيله  الجواد  عبد  أحمد  السيد  عالقة  أّما 

وجميل  متبادل  واحرتام  محبة  عالقة  فهي  الحمزاوي 

لوالده،  وكيال  كان  قبله  ومن  للسيد  وكيال  الحمزاوي 

وتختلف عالقة السيد أحمد عبد الجواد باملحيطني به 

قربا وبعدا فهي عالقة خوف ورهبة من جانب أفراد 

أرسته له وأوامر وعقاب من جانبه لهم وعىل صعيد 

آخر عالقة محبة واحرتام بينه وبني اآلخرين من خارج 

محيط أرسته.

مصاب  الجواد  عبد  أحمد  فالسيد   

باالزدواجية فهو يقىض الليل مع الغواين ويطرب لسامع 

الغناء وال يستغنى عنه وال عن الخمر وله يف كل فرتة 

بخشوع  الدين  فروض  يؤّدي  فهو  ذلك  ومع  عشيقة 

مادام  نزواته  له  سيغفر  الله  بأن  نفسه  مقنعا  وتبتّل 

يؤّدي فروض الدين وانه البد يف وقت ما سيتوقف عن 

كل ذلك.

أّما عن عالقة أمينة مبحيطها اال وهو أبناؤها   

بالطبية  تتميز  التي  املعطاء  األم  األول فهي  املقام  يف 

تهتّم بطعامهم ومالبسهم وتحاول تقويم ما تراه هي 

اعوجاج وال تكّف عن قراءة آيات القرآن والدعاء لدرء 

الحسد عن أوالدها والدعاء لهم فهي باملجمل سيدة 

شديدة الطبية قد تصل لحّد السذاجة وعالقتها بابن 

زوجها ياسني فهي مل تنظر إليه يوما بعيون زوجة األب 

بل كانت تعامله كأنه أبن لها.

أّما عن عالقته أمينة بالجريان فهي محدودة   

أضيق  االّ يف  باالختالط  أحمد  السيد  لها  إذ ال يسمح 

زوجة  مريم  أم  الحسناء  الجارة  فتزورها  الحدود 

تتبادالن  أو  مريم  ابنتها  مع  رضوان  املريض  جارهم 

بحرم  صلتها  وكذلك  املنزل  سطح  عىل  من  التحية 

املرحوم شوكت والتي خطبتها للسيد أحمد فقد كانت 

بني عائلة السيد أحمد وعائلة املرحوم شوكت صلة وّد 

قوية منذ الجدود ثم أصبحت حامة البنتيها خديجة 

يبادلنها  وهن  لهن  واملحبة  الود  تكّن  فهي  وعائشة 

باملثل، وكذلك فهي تتعامل مع أم حنفي الخادمة التي 

تعينها عىل أعامل املنزل برأفة ورحمة بل تعّدها فردا 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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من العائلة.

أماّ عن عالقة األبناء ببعضهم فهي عالقة ال   

عليها   ّ ويرد  خديجة  من  املشاكسة  بعض  من  تخلو 

باملثل من أخواتها ولكنها مشاكسة ال تخلو من محبة 

ينجو من  أحد  نقدا الذعا فال  الجميع  تنقد  فخديجة 

نقدها ومع ذلك فهي طيبة القلب ال تضمر رّشا ألحد. 

فهمي  أحب  وقد  الصارمة  القوانني  تخرق  قد  ولكن 

مل  لكن  منزلهم  سطح  من  يراها  وكان  جارتهم  مريم 

تاركا  منها  زواجه  والده  لرفض  بالنجاح  القصة  تكلّل 

غصة يف قلب األبن.

حبه  يف  والده  يشبه  أنه  فنجد  ياسني  أّما   

للخمر وللنساء ولكن عالقته طيبة بزوجة أبيه فرياها 

خري مثال لألم بعكس والدته التي كان يف قطيعة معها 

املتكررة وكذلك  لزيجاتها  نظرا  ويراها سبة يف جبينه 

لذكرياته األليمة عندما كانت تجعله وهو طفل رسول 

الغرام بينها وبني رجل تحبه.

ولكن بعد موت فهمي ساد جو من الفتور   

يف العالقات االجتامعية والتي تربط األرسة باملحيطني 

بها فقد ظّنت أمينة أن جارتهم أم مريم كانت شامتة 

الحزن  وحالة  بينهم  القطيعة  فكانت  ابنها  موت  يف 

الشديد التي دخلت فيها أمينة.

ثم نجد حالة من التوتر طرأت عىل عالقة   

من  الزواج  بنيتّه  علمت  عندما  أبيه  بزوجة  ياسني 

جارتهم مريم ّمام أّدى إىل تركه منزل والده واإلقامة يف 

منزل والدته الراحلة.

عالقة  عىل  املرارة  من  حالة  طغت  كذلك   

ياسني  طالق  عىل  األب  إرصار  عقب  بوالده  ياسني 

لزوجته حفاظا عىل صداقته مبحمد عفت، ثم حدثت 

القطيعة بني السيد أحمد وابنه ياسني بعد زواجه من 

زنوبة العوادة.

بالدنيا  عالقتها  انقطعت  فقد  عائشة  أماّ   

وما فيها عقب وفاة ابنتها وهي تلد فبدا وكأنها شبح 

يتحرك وأصبحت ال ترغب يف التعامل مع أحد.

ثم مع تتابع األحداث كرب كامل وحصل عىل   

البكالوريا وأصبح له مجموعة من األصدقاء من خارج 

بهم  عالقته  وكانت  الدراسة  أصدقاء  من  فهم  وسطه 

فتورا مع حسن سليم  تحولّت  ثم  بالوّد  تتسم  بداية 

ألنه كان منافسا له يف حب عايدة ثم تزوجها ليصدم 

كامل يف حبه ولكن عالقته بشقيق عايدة ظلت قامئة 

كذلك عالقته بباقي األصدقاء وإن شابها بعض الفتور 

نتيجة للبعد بسبب سفرهم للخارج أو بسبب عملهم 

خارج القاهرة.

العالقات االجتامعية يف رواية عائلة باسكوال   

دواريت عالقات غري سّوية إذ يجمع بني أفرادها النفور 

أو الكراهية ويف أحيان قليلة حب املساعدة وذلك غالبا 

من الجريان فباسكوال عالقته بوالده كانت مزيجا من 

االحرتام والخوف فقد كان يكّن له بعض االحرتام ولكن 

باسكوال  فإن  أحد  يعارضه  األب حني  يغضب  عندما 

كان يخافه بشدة ألنه كان يتعرّض للرضب وال يكون 

املنزل  ترك  أو  سنه  لصغر  وذلك  االستسالم  إالّ  أمامه 

فاألب كان يحّل مشاكله بالنبيذ والعنف.

بالكراهية منذ  أّما عن عالقته بأمه فتتسم   

طقوس  من  أيا  متارس  مل  فهي  الدنيا  عىل  وعى  أن 

األمومة كانت فظّة سكرية عىل حّد تعبريه يف الرواية 

عىل  زرقاء  عالمة  الرضبة  أثر  فترتك  بقدمها  ترفسه 

أضالعه أو جرحا يسيل منه الدم.

بني  ما  تتأرجح  كانت  بأخته  عالقته  ولكن   

الغضب والعاطفة األخوية فعندما وولدت كان يشمئّز 

منها ثم أصبح يشعر بنوع من املحبة التي تكون بني 

الذي  القليل  رسقة  من  ألفعالها  الغضب  ثم  االخوة 

معايرة  وكذلك  البغاء  ومامرسة  هروبها  إىل  ميلكونه 

الشخص الذي هي عىل عالقة به له جعله يشعر بإنه 

عديم القيمة وكان يود قتله ولكن مل يفعلها وقتها. 

عالقة باسكوال بأخيه ماريو كانت تحكمها   

أي  يتلّقى  ال  معاقا  األخ  كان  فقد  الشديدة  الشفقة 

والبائس  باملسكني  دامئا  ينعته  فكان  األم  من  عناية 
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ولكنه حزن عىل هذا األخ عندما مات رمبا ألنه موته 

كان حادثة بشعة كحياته القصرية.

كذلك كان يشعر بالكراهية الشديدة تجاه   

والذي  بوالدته  كان عىل عالقة  والذي  رافاييل  الدون 

اخته  وكانت  أبنه  هو  ماريو  املعاق  األخ  ان  يشّك 

روساريو تشاركه هذه الكراهية.

أّما عن عالقة هذه العائلة باملحيط والذي   

بهم  تربطهم  فكانت  القرية  أهل  من  الجريان  ميثلّه 

عالقة أشبه باإلحسان وان كانت تأيت يف صورة مواساة 

عندما تلّم بهم فاجعة فقد كان يكّن االحرتام للسيدة 

والتوليد  بالجنائز  القرية  املتخصصة يف  إنجرايثا وهي 

فكانت دامئا حارضة يف والدة أو مرض تقّدم املساعدة 

لهم كام اعتادت.

فاألب  بأبنائه  األب  عالقة  تستوقفنا  وهنا   

كان يريد لالبن أن يتعلم رمبا كان يف قرارة نفسه يريد 

يكن  مل  رمبا  ولكن  منه  أفضل  حال  ابنه يف  يكون  أن 

املناسبة  الظروف  وال  اإلرادة  وال  الوعي  عنده  يتّوفر 

للتنشئة الجيدة ألبنائه عموما فلم يكن يتحىّل ب[ي 

فضيلة ليعلّمها ألبنائه ولكن عالقته بابنته كانت مميّزة 

املنزل كان  يحبّها جدا و عندما رحلت عن  فقد كان 

حاّدا وعنيفا إذ كان وجودها فقط ورؤيتها أمامه كان 

يبعث عىل الراحة بالنسبة له.

األم  عالقة  هو  هنا  للغرابة  املثري  ولكن   

بأبنائها التي من الصعب تصنيفها هل هي كراهية أم 

نفور أم عدم اكرتاث و لكن يف قليل من األحيان قد 

يكون بها يشء من االهتامم.

بعض  ببعضهام  واألب  األم  عالقة  كذلك   

عالقة كراهية بحته ال يوجد بها أي نوع من االحرتام 

فدامئا ما يتبادلون السباب وعندما يهّم األب برضبها 

تفعل باملثل وعند هذا املشهد تحديدا يشعر باسكوال 

الطفل أحيانا بالسعادة لرؤية أحدهام يتلّقى الصفعات 

من االخر.

يف  فهو  بزوجته  باسكوال  عالقة  إىل  نأيت   

البداية كان مرتّددا يف خطبتها بالرغم من انجذابه لها 

وبعد أن انتهت مراسم دفن أخيه اغتصبها ثم أصبحا 

فتصارحه  حامال  لتصبح  أشهر  خمسة  ملدة  عالقة  يف 

ولكن  فتزّوجها،  كرجل  عليه  يجب  ما  ويفعل  بذلك 

كان يف قرارة نفسه نادما عىل هذا الخطوة، وتتأرجح 

عالقته بزوجته ما بني الندم عىل زواجه والفرحة باألبن 

املنتظر ثم الحزن عليه عندما أجهض ثم فرحته مبيالد 

األبن الثاين ثم حزنه الشديد عليه بعد وفاته.

هنا نرى شخصية عنيفة ال رادع لها تفعل   

ما تراه مناسبا لها فقط وذلك نتاج طبيعي لبيئة غري 

من  األدىن  للحد  يفتقرون  أفراد  وسط  ونشأة  سّوية 

الفضائل.

السياسية  الظروف  تأثري  الثالث:  املطلب   

عىل األحداث.

تبدأ األحداث يف الثالثية أثناء الحرب العاملية   

فؤاد  امللك  وتويل  كامل  السلطان حسن  ووفاة  األوىل 

عرش مرص أو كام عرف وقت تنصيبه بالسلطان فؤاد 

وقبل قيام ثورة 1919 وإن كانت البلد يف حالة توتر 

عبدالجواد  أحمد  السيد  االحتالل وهنا  بسبب  شديد 

إياه  ملقيا  يحدث حوله  ما  السياسة محلاّل  يتكلم يف 

عىل مسامع زوجته أحيانا أو أوالده بلهجة األمر وكأنه 

وال  الصواب  عني  هو  يقوله  ما  فكل  مخرضم  سيايس 

عىل  أحد  يجرؤ  لن  أنه  واثق  وهو  فيه  للخطأ  مجال 

مراجعته فيام يقول ولو كان خطأ والعادة كلام ذكرت 

الحرب ذكر معها ارتفاع األسعار واختفاء بعض املواد 

الحرب ولكن تذكري  بأثر  الرضورية وهذا ليس تذكريا 

لعائلته بأنه يقوم بواجبه نحوهم عىل أكمل وجه فال 

ينقصهم يشء حتى وإن شّح وغال مثنه كذلك ال يجد 

املنترشين يف  األسرتاليني  الجنود  فيها  ولعن  إالّ  فرصة 

القاهرة ويعيثون فيها فسادا هو يلعنهم ال ألنهم جنود 

اللهو  مجالس  وبني  بينه  حالوا  ألنهم  ولكن  احتالل 

والطرب يف االزبكية وبالطبع هو ال يعلن ذلك حفاظا 

بوطنيته  دامئا  قانع  فهو  أرسته  أفراد  بني  هيبته  عىل 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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بالعاطفة واملشاركة الوجدانية دون أي عمل من شأنه 

تغيري نظام حياته لذلك فال يأيت عىل باله أبدا أن ينضّم 

بالرغم من شدة  الوطني  الحزب  لجان  من  لجنة  إىل 

تعلقه مببادئهم أو حضور اجتامع من اجتامعاته ألنه 

يرى يف ذلك إهدارا لوقته الذي يقضيه مع أرسته أو 

يف تجارته وعىل الخصوص لهوه بني األحباب والخالن 

واملال  والعواطف  القلب  يف  مكانه  له  عنده  فالوطن 

كلام تيرس له ذلك و عندما أحرض صديقه محمد عفت 

التوكيالت التي طبعها الوفد ليثبت بها أنه يتكلم باسم 

األمة و طلب منه التوقيع عليها هو والحمزاوي مثل 

من سبقوهم بالتوقيع وقع ويف نفسه كل الرضا فتأييد 

وبذلك  توقيعه  سوى  يكلّفه  لن  هنا  الوطنية  الحركة 

يكون قد أّدى واجبه تجاه الوطن.

فقد  الشباب  سن  يف  هم  الذين  األبناء  أّما   

أن  يتمّنى  فياسني  الحرب  تنتهي  أن  يأملون  كانوا 

ولكن  الخالفة  وتعود  األتراك  ثم  ومن  األملان  ينترص 

هذه األمنيات كانت وقت الحديث عنها فقط فهو ال 

يشغل باله بأي من متاعب الدنيا فهو محّب للهو وال 

مييل للجاد من األمور، و فهمي طالب مدرسة الحقوق 

الذي يتمنى أيضا انتصار األملان و انتهاء الحرب وإن 

كان شديد الحامس النتهاء االحتالل وخروج االنجليز 

عن  وردت  التي  باألنباء  سعيدا  كان  فقد  مرص  من 

لندن  مؤمتر  إىل  السفر  ورفاقه  زغلول  سعد  طلب 

لعرض قضية استقالل مرص عليه. 

لنداء  تلبية  إالّ  املقاهي  طريق  يعرف  ومل   

للتّجمع  غريهم  و  الطلبة  دعوة  متّت  فقد  الوطنية 

تلك  مرص  به  متر  الذي  الجلل  الحدث  يف  التشاور  و 

األيام اال وهو التوكيالت وسفر الوفد املرصي إىل لندن 

ورفاقه  زغلول  سعد  نفي  ثم  االستقالل  قضية  لعرض 

إىل مالطة فبدأت الحركة الوطنية يف طباعة املنشورات 

املظاهرات  يف  شارك  ثم  بتوزيعها  يقوم  فهمي  وكان 

التي تطالب بعودة سعد زغلول.

عقب استشهاد فهمي كان السيد أحمد عبد   

الجواد ناقام عىل الثورة ثم ما لبث أن هدأ ملا لقى من 

إكبار و إجالل بوصفه والد الشهيد.

ثم مضت خمس سنوات وكان وقتها يتأّهب   

سعد زغلول و مصطفى النحاس للسفر من باريس إىل 

لندن للمفاوضة.

تليه  التي  واألعوام   1930 عام  جاء  ثم   

استبّد  إذ  الرعب  أيام  التجار  يسّميها  كان  الفرتة  تلك 

القحط  وسيطر  السياسية  بالحياة  صدقي  إسامعيل 

عىل الحياة االقتصادية وأفلس العديد من التجار لكن 

الن  املحظوظني  من  كان  الجواد  عبد  أحمد  السيد 

ضيقته مل تبلغ حد اإلفالس الذي تهدده عاما بعد عام.

هنا نجد أن كامل امتأل مبرارة التجارب السياسية التي 

محمود  محمد  عطّل  فقد  السابقة  األعوام  خلّفتها 

سنوات  كذلك  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث  الدستور 

ظهرت  أن  لبثت  ما  ثم  صدقي  إسامعيل  استبداد 

وأحمد  ياسني  ابن  املتمثّلة يف رضوان  الشابة  األجيال 

وعبداملنعم أبناء خديجة يجمعهم الوفد يف البداية ثم 

 1935 العام  هو  فهذا  بعدئذ  أخرى  تيارات  تجرفهم 

وقد مرت مثاين سنوات عىل وفاة سعد زغلول وخمسة 

عرش عاما عىل الثورة وما يزال االنجليز يف مرص يف كل 

فؤاد  وامللك  قامئة  األجنبية  االمتيازات  تزال  مكان وال 

عىل رسير املرض وعاد دستور 1923 للعمل والثقة يف 

مصطفى النحاس كبرية ثم موت امللك فؤاد وتنصيب 

سياسية  تيارات  وأخذت  مرص  عىل  ملكا  فاروق  ابنه 

أنضّم  التي  املسلمني  الظهور مثل األخوان  جديدة يف 

أحمد  اآلخر  ابنها  أّما  خديجة  ابن  عبداملنعم  اليها 

نهاية  يف  معا  عليهام  القبض  ليلقى  شيوعيا  فأصبح 

الثالثية.

كانت إسبانيا تعيش ظروفا صعبة فبالرغم   

الفقر  من  الناس  عاىن  األهلية  الحرب  انتهاء  من 

من  للهروب  أمريكا  إىل  السفر  حلم  فكان  والبطالة 

فإذا أضفنا إىل  الكثريين  يراود  الصعبة  الظروف  هذه 

مشكلة  الفقر  معدالت  رفع  الذي  االقتصادي  الدمار 
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الريف وندرة العمل به والفقر الذي يعيشه الريفيون 

سنجد أن املعاناة قد تضاعفت لدرجة كبرية جدا فنجد 

باسكوال الذي ولد ونشأ يف فقر مدقع بعد وفاة ابنه 

الثاين حانقا عىل وضعه ويسعى إىل تغيريه لذلك فكر 

يف الهرب من القرية لعلة يجد حياه أفضل بعيدا وكام 

هو متوارث عندهم يف العائلة من يريد الرحيل يقوم 

برسقة القليل املوجود يف املنزل ويرحل فقد ذهب إىل 

مدريد بالقطار ومل يكن ينوي البقاء بل كان يريد أن 

يجد أي نقطة يستطيع العبور منها إىل أمريكا وبسبب 

كان  فقد  وقتها  إسبانيا  يف  عموما  املرتدية  األحوال 

مأوى  عن  يبحث  فلم  واللصوص  النشالني  من  خائفا 

فور وصوله ليال فقد انتظر حتى الفجر حتى يكون يف 

مأمن فمكث يف مدريد أسبوعني ثم رحل إىل الكورونيا 

فوجد أن ما معه من نقود ال يكفي لنصف املطلوب 

يده وبقي يف الكورونيا  أمريكا فأسقط يف  إىل  للسفر 

سنة ونصف أخرى عمل فيها بعض األعامل الدنيا إذ 

أنه ال يجيد أي يشء ثم فّكر يف العودة إىل قريته مرة 

أخرى وعاد فعال. ونجد أن فكرة الهروب من بلد مثقل 

الحرب  دمرته  بلد  كرمية  حياه  به  توجد  وال  باألعباء 

يكن  فلم  الوقت  ذلك  يف  رائجة  فكرة  كانت  األهلية 

كانت  ولكن  السيئ  االقتصادي  الوضع  بسبب  فقط 

الحسابات  وتصفية  التعبري  حرية  عدم  ايضا  هناك 

السياسية مع الخصوم املهزومني ومن يحسب عليهم 

أو من يريد إلصاق تهمة بأي شخص فبعد الدمار الذي 

الشعور  وعدم  الفوىض  أيضا  يكون  الحروب  تخلّفه 

باألمان مستمرين لبعض الوقت حتى يتّم فرض النظام 

مرة أخرى لكن بعد رحيل الجرنال فرانكو بعد أربعني 

سنة من وجوده يف الحكم كانت إسبانيا يف وضع جيد 

اقتصادية  نهضة  وحدوث  السلطة  تبادل  خالل  من 

دامئا  البدايات  ولكن  األصعدة  كافة  عىل  وتعليمية 

ما تكون يف غاية الصعوبة وتخلف وراءها الكثري من 

الضحايا.

املبحث الثاين

دور املرأة و أثره يف األحداث

املطلب األول: تأثري األم سلبا و إيجابا

الجيد  لألمهات  الثالثية نجد مناذج عدة  يف   

منها والسيئ فأولها أمينة وهي أم عطوف ال هم لها 

سوى أن تنشئ أوالدها نشأة سليمة يف حدود إدراكها 

فهي شديدة الطيبة معهم ال تستخدم العنف اللفظي 

يخطئ  ملن  الرقيقة  املعاتبة  إمنا  و  معهم  البدين  أو 

أن  ترى  الوقت  ذلك  يف  األمهات  كمعظم  و  منهم 

واجبها ينحرص يف اإلرشاف عىل تنفيذ أوامر األب حرفيا 

واالهتامم مبأكلهم وملبسهم. وهي ال تفرق يف املعاملة 

بني أوالدها وبني ياسني االبن األكرب لزوجها من زوجه 

سابقة فهي تعتني به مثل أوالدها متاما وذلك بحكم 

طيبتها وسامحة نفسها وعندما تزّوج ياسني معهم يف 

لها  كأبنة  زوجته  عاملت  وقتئذ  الناس  كعادة  املنزل 

ومن أحّب األوقات لنفسها ولألوالد اجتامعهم اليومي 

لرشب القهوة والحديث معا وهي عادة حرصوا جميعا 

عليها حتى بعد زواج البنات.

فتأثري األم هنا إيجايب طيب ولها كل الحب   

يف نفوسهم وملَ ال فهي الصدر الحنون الذي يذهبون 

إليه دون خوف من تقريع أو مالمة.

ننتقل إىل منوذج آخر لألم يف الثالثية فنجد   

هنية الزوجة األوىل للسيد أحمد ووالدة ياسني والتي 

طلّقها يف بداية زواجهم ألنها عارضت إرادته ومل متتثّل 

ألوامره فقد كانت من النوع متقلّب األهواء متمرّدة 

ولدها  عىل  حريصة  تكن  ومل  زيجاتها  تعّددت  لذلك 

الوحيد فنشأ كارها لها. 

السيد  زوجه  الحسناء  الجارة  مريم  أم  أما   

رضوان املريض دامئا وكانت تسكن بجوارهم فال تراها 

ّمتزينة دامئا جريئة وكانت األبنة تحذو حذو األم  إال 

فانتهت االثنتان نهاية سيئة.

هناك أّم من طراز آخر اال وهي حرم شوكت   

بعائلة  قدمية  صلة  عىل  غنية  عائلة  من  سيدة  وهي 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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السيد أحمد ولها ولدان من العاطلني بالوراثة حصلوا 

االجتامعية  الوجاهة  باب  من  القدمية  االبتدائية  عىل 

ريع  من  يعيشان  البيت  يف  قابعني  وظال  إالّ  ليس 

أمالكهم بحجه ان الشو كتليه )نسبه اىل آل شوكت( ال 

يعملون واألّم تشجعهم عىل ذلك بكونه تقليدا عائليا.

كان من املتوقع أن تحذو البنات الاليت أصبحن أمهات 

حذو األم ولكن مل يحدث فعائشة كانت تدلّل أطفالها 

قبل وفاتهم ثم انعزلت عن الدنيا متاما بعد فجيعتها 

األخرية يف أبنتها أّما خديجة فلم ترث شيئا من طباع 

والدتها فقط تعلمت منها املهارة يف ادارة شؤون املنزل 

و لكنها كانت حازمة مع أوالدها قدر ما استطاعت فلم 

تكن تريدهم عاطلني بالوراثة مثل والدهم. و زينب 

زوجة ياسني مل تكن أّما باملعنى املعروف فقد طلّقت 

وهي حامل وولد الطفل يف منزل والدها فأهلها هم 

من تولّوا تربية أبنها فلم يحظ باالهتامم الكايف فنشأ 

حقيقي  انتامء  أي  بال  األم  يتيم  وكأنه  مشتّتا  رضوان 

سوى لنفسه. أّما زنوبة زوجه ياسني األخرية فكان كل 

القدر مل  تنشئة جيدة ولكن  أوالدها  تنشئ  أن  همها 

ميهلها فامت ابنها البكر صغريا ومل يكن لها سوى ابنة 

وحيدة حرصت عىل تنشئتها نشأة معتدلة مطيعة أمر 

لتتحرض  معينة  مرحلة  إىل  تعليمها  مسالة  يف  زوجها 

للزواج وزنوبة قد رمت ماضيها املشني خلف  بعدها 

ظهرها وأبت إال ّ أن تكون زوجة محرتمة وأما جيدة. 

أّما آخر أّم ورد ذكرها يف الثالثية فهي حرم عبد الحميد 

شداد الذي كان مبعدا مع عائلته إىل فرنسا بعد نفى 

وعايدة  حسني  الكبار  أبناؤها  فنشأ  عباس  الخديوي 

الدينية  هويتهم  عن  البعد  كل  بعيدة  مرفهة  نشأة 

والعربية فقد تربوا يف فرنسا عىل تقاليد املجتمع هناك 

التي  الصغرى  األبنة  عدا  ما  األم  من  توجيه  أي  دون 

ولدت يف مرص وكربت بعد إفالسهم فعانت من الفقر 

مع والدتها لتتعلم وتتزوج وتعيش بصوره طبيعية.

ال توجد مناذج متعددة لألم يف رواية عائلة   

باسكوال دواريت فقط والدته و زوجته عندما أصبحت 

أّما ووالده زوجته ومل يأت عىل ذكرها سوى يف بضعة 

سطور.

باسكوال  عائلة  رواية  يف  األم  منوذج  إن   

دواريت منوذج مشّوه فقد نشأ باسكوال يف بيئة سيئة 

فكان  األم  هو  أساسها  وبالتايل  الفضائل  من  خالية 

املنشأ غري سّوي منذ البداية.

غري  كانت  بأنها  والدته  باسكوال  وصف   

الجيدة  الصحة  أمارات  عليها  تبدو  وال  طويلة  بدينة 

ودامئا ترتدي مالبس الحداد هذا من الناحية الشكلية 

الطباع فقد  ناحية  أّما من  الشكل ليس معيارا  ودامئا 

عالية  عنيفة  الطباع  نارية  باسكوال  والدة  كانت 

الصوت دامئا ما تطلق السباب املقذع ألتفه األسباب 

ومن أبرز األشياء التي متيز تلك الشخصية العنيفة هو 

عدم االغتسال فال نعلم هل هو عن كره للامء أم كره 

تهوى  كانت  نفسه كذلك  املاء  أم خوف من  للنظافة 

يف  بحثت  أو  املال  من  مبلغ  لها  توفر  وكلام  الرشاب 

جيوب زوجها ووجدت بعض املال ترسل باسكوال إىل 

والده  عليها  يعرث  وتخبئّها يك ال  الحانة لرشاء زجاجة 

و  ألخذها  رآها  فلو  الرشاب  يهوى  اآلخر  هو  فالوالد 

رشبها.

له  تكن  مل  فهي  بوالدته  باسكوال  عالقة  و   

عاطفة األمومة فقد كانت ترفسه بقدمها بقسوة فيرتك 

ذلك الرفس أثارا زرقاء عىل أضالعه فتبدو تلك العالمة 

الحيوانات  دمغ  بحديد  مكوية  أنها  لو  كام  الزرقاء 

وأحيانا أخرى ترفسه أيضا مبقدمة قدمها فمن عنف 

رفستها يرتك جرحا يسيل منه الدم وهذا ألنها مل تكن 

به  تعرّثت  إذا  فكانت  لترضبه  به  اإلمساك  تستطيع 

عليه  املفاجأة  إنذار مستغلّة وقع  رفسته دون سابق 

له  يتعرّض  كان  الذي  والنفيس  البدين  األذى  هذا عن 

فقد  التعليم  عن  أّما  صغرية  سن  يف  وهو  باسكوال 

كانت والدته ال تعرف القراءة و الكتابة وهذه كانت 

بالجاهلة  ودعاها  األب  استفزّها  إذا  انفجارها  نقطة 

ليتعلّم  املدرسة  يدخل  ان  لباسكوال  تريد  ال  وكانت 
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وكانت حجتها أن البقاء يف الحياة فقريا ال يستحق أن 

تأثري األم  بالرغم من ذلك نجد أن  يتعلم شيئا ولكن 

كان سيئا فلم يربط بينها وبني باسكوال سوى الكراهية 

وهي ذات الكراهية التي دفعته إىل قتلها ليحكم عليه 

باإلعدام بعدها فقتل والدته كانت خامتة جرائم القتل 

التي ارتكبها.

نأيت إىل لوال زوجته التي أصبحت حامال منه   

بعد ان أغتصبها ثم تزوجها لينشأ الطفل طفال رشعيا 

لألمومة  وألنها تعرضت لإلجهاض ولكنها كانت تتوق 

فعندما أنجبت ابنها الثاين كانت تعتني به جيدا ولو 

كان قدر له الحياة لكان حصل عىل الرعاية والعناية 

من والدته كأي طفل طبيعي فـ لوال مل تكن عنيفة وال 

سيئة الخلق بل كانت سيئة الحظ و كانت تريد بشدة 

أن يكون لها أطفال.

أّما للنموذج الثالث لألم وهي والدة زوجه   

باسكوال لوال التي مل يأت ذكرها سوى يف أسطر قليلة 

أصبحت  واحدة  أبنة  سوى  لها  ليس  فقرية  أّم  فهي 

حامال بدون زواج فكانت تريدها أن تتزوج فقدمت 

لباسكوال كل التسهيالت التي تقدر عليها إلمتام ذلك 

الزواج.

أّما  تكن  مل  باسكوال  والدة  أن  نجد  وهنا   

جيدة مع أوالدها كلهم، نشأت أبنتها روساريو وهى 

الرشاب  تهوى  األخرى  هي  فأصبحت  سكرية  أم  ترى 

يف سن صغرية ثم هربت من املنزل و كذلك مل تكن 

الذي ولد معاقا  أبنها األصغر ماريو  األم عطوفة عىل 

فكانت ترتكه كام لو كان كلبا أجرب وال تقدم له أي 

يشء ولو حتى بدافع الشفقة ولكن تستوقفنا هنا ثالثة 

الترصف  األم  بهم  قامت  تفسريها  يف  يحار  ترصفات 

األول عندما عادت أبنتها بعد هروبها األول من املنزل 

مريضة فاعتنت بها يف فرتة مرضها حتى تعافت وهذا 

اليشء مستغرب ال يوجد له تفسري إذ مل تشفق عليهم 

صغار فكيف مترّضهم كبار؟، الترصف الثاين عندما ركل 

الدون رافاييل الذي كان عىل عالقة باألم األبن املعاق 

رحيل  بعد  عليه،  يضحكان  واألم  هو  ووقف  ماريو 

الدون رافاييل من املنزل أخذته األم يف حضنها طوال 

تلعق  لو كانت كلبة  تلعق جرحه كام  الليل وأخذت 

صغريها وهنا ابتسم الصغري ألول وأخر مرة يف حياته 

املؤملة ومل تعاود األم الكرة مرة أخرى. وهذه ترصفات 

أم أغرب ومن الصعب تفسريها يف  غريبة تصدر من 

ظل عدم اكرتاثها بهم وهم صغار.

سلوكها  ألن  السلبية  تعّدى  األم  تأثري  فهنا   

كان إجراميا يف كل املراحل مع أوالدها فانعكس ذلك 

عليهم سلبا فأصبحوا مجرمني بالتبعية أو ألنه مل يكن 

القبيح  الوجه  هناك خيار آخر لهم فلم يعرفوا سوى 

من كل يشء منذ نعومة أظافرهم.

املطلب الثاين: األخت ودورها يف األحداث.

خديجة  أختني  سوى  توجد  ال  الثالثية  يف   

وعائشة خديجة يف العرشين من عمرها فهي أكرب أبناء 

أمينة والثانية بعد ياسني أخيها من أبيها كانت قوية 

ممتلئة ومل تكن جميلة الشكل باملعنى املتعارف عليه 

أنها  إالّ  الجميلتني  عينيها  أمها  من  ورثت  كانت  وإن 

إبراز عدم  زاد يف  الذى  الضخم  أنفه  أبيها  ورثت من 

بها  تقاطيع وجهها وبسبب ذلك كانت نفسها  جامل 

يشء من الغرية من أختها الصغرى األجمل منها ولكنه 

الطيبة  لطبيعتها  نظرا  يختفى  ما  رسعان  عابر  شعور 

ورثت  فهي  األرسة  أفراد  كل  عىل  العطوفة  ونفسها 

عن أمها النشاط واملهارة يف أعامل املنزل كذلك كانت 

تشتهر بنقدها الالذع للجميع فال أحد يسلم من لسانها 

وهى بذلك ال تكّن كراهية ألحد ولكن رغبة منها يف أن 

يصلح كل فرد منهم من شأنه فعندما مكثت والدتها 

املنزل خري  واجبات  بكل  قامت  منزل جدتها  يف  فرتة 

القوية  الشخصية  تزّوجت  أن  بعد  قيام وظلّت حتى 

تخف  مل  العمر  يف  تقّدمت  وكلام  الالذع  النقد  ذات 

السادسة عرش  أّما عائشة فكانت يف  انتقاداتها.  حّدة 

من عمرها جميلة جامال الفتا مغناج ال تطيق صربا عىل 

اللسان  القلب حلوة  الغناء طيبة  تهوى  املنزل  أعامل 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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محبوبة من الجميع ولكنها أصبحت محّل شفقة من 

يحاولون  فكانوا  وولديها  زوجها  موت  بعد  الجميع 

ثم  أي يشء  من  أكرب  كان  ولكن حزنها  عنها  الترسية 

الفاجعة عندما ماتت ابنتها الشابة وهي تلد فانهارت 

متاما وأصبحت جثة تتحرك عىل قدمني وموضع حزن 

لزواج  معارضة خديجة  هنا  ويالحظ  يراها.  من  لكل 

اخيها فهمي من جارتهم مريم معارضة شديدة ألنها ال 

تراها مناسبة لفهمي طالب الحقوق الذي يأملون ان 

يصبح قاضيا يف املستقبل ولكن عائشة كانت الطف يف 

التعبري عن رأيها فرنى هنا أخوة متحابني يحرصون عىل 

ثالثية محفوظ  فاألخوات يف  البعض  بعضهم  مصلحة 

األرسة  أفراد  من  بالحب  محاطات  مكرّمات  عشن 

ويبادلونهم مودة مبودة، أّما عن دورهن يف األحداث 

فكان هامشيا وليس ظاهرًا بقوة.

سوى  توجد  ال  دواريت  باسكوال  عائلة  يف   

أخت واحدة تدعى روساريو ولدت بعد مخاض عسري 

أول مرة رآها باسكوال الطفل شعر بالتقزز من منظرها 

ثم  يتقبلّها كطفلة  بدأ  ثم  الرواية  تعبريه يف  عىل حد 

كربت وأصبحت ملكة البيت بال منازع ولكنها مل تكن 

تحمل أي خري يف نفسها شأنهم جميعا فهي ال تصلح 

إالّ ألداء األشياء السيئة فقط فهي ترسق بخفة غجريه 

عجوز وهوت الرشب يف سن صغريه وغريها من الرذائل 

التي انساقت وراءها وساعد يف ذلك أنه مل يهتّم أحد 

بتقوميها أو توجيهها نحو الخري ثم ما لبثت أن رسقت 

القليل الذى ميلكونه ورحلت لتعمل يف البغاء ثم تعود 

بعد عدة أشهر مريضه وعندما تعافت عاودت الكرة 

مرة أخرى فرسقت مدخرات األب ورحلت، فباسكوال 

ماّم  بالخزي  يشعر  كان  املرتدية  أخالقه  من  بالرغم 

تفعله أخته ولكنه ال يستطيع فعل يشء حتى عندما 

ساكنا  ظل  لحسابه  اخته  تعمل  الذى  القواد  تحداه 

يتلّقى اإلهانة بالرغم من رغبته يف قتله. 

املطلب الثالث: الزوجة وتأثريها يف األحداث.

أّما عن الزوجة يف ثالثية محفوظ فهي أمينه   

كبرية  رشيحة  ومتثّل  الجواد  عبد  أحمد  السيد  زوجة 

من زوجات هذا العرص فهي دامئا وأبدا خاضعة متتثل 

ألوامر الزوج بدون تفكري تدور يف فلكه وال تتلفّظ إالّ 

مبا يريد هو سامعة ال تجرؤ عىل السؤال أو االعرتاض 

يف أي أمر يخّص حياتهام معا. أمينه كانت يف األربعني 

ولكنها  ممتلئة  ليست  القامة  متوسطة  عمرها  من 

متناسقة القوام مليحة الوجه تعتقد اعتقادا راسخا يف 

الخرافات مثل الجّن والعفاريت ودامئا تبسمل وتتلو 

ما تيرس لها من سور القرآن التي تحفظها لحامية بيتها 

وأوالدها من الحسد والعني والجن نشيطة مثل النحلة 

تستيقظ منذ الفجر لتقوم عىل شؤون بيتها وأوالدها 

وخدمة زوجها الذى ال تناديه إالّ بسيدي ال تعرف شيئا 

عن العامل الخارجي إالّ ما تسمعه من الكلامت القليلة 

التي يتكلم بها زوجها فهي تهابه ومل تعص له أمر منذ 

أن تزوجته وهى يف الرابعة عرش من عمرها فالزوجة 

هنا هي متلٍق لألوامر ال يجوز لها االعرتاض وىف مقابل 

ذلك تعيش حياه مسرتيحة ماديا يف ظل زوج ميسور 

تنجب  زوجه  منافع  تبادل  هو  الوضع  وكأن  الحال 

أي  ماديا  ينقصها  ال  املقابل  وىف  جيدين  اوالدا  وتريّب 

يشء طاملا ظلّت تنفّذ األوامر حرفيا وتقوم عىل راحة 

الزوج وخدمته دون كلل أو ملل أو تقصري فتأثريها هنا 

محدود.

مثال آخر للزوجة وهي هنيه الزوجة األوىل   

للسيد أحمد فلم يكن لها تأثري كبري فقد كانت ملوله 

مل تطع الزوج طاعة عمياء مثل زوجات كثريات يف ذلك 

العرص فطلّقها يف بداية زواجهم. 

وعائشة  خديجة  تزوجن  عندما  البنات  أّّما   

يكن  فلم  والدتهن  من  متاما  النقيض  عىل  فنجدهن 

النقيض  عىل  رجال  من  تزوجن  فقد  مثلها  خاضعات 

حياه  عن  مختلفة  حياه  وعشن  والدهم  من  متاما 

والدتهن.

بأعامل  لها  طاقة  ال  التي  الجميلة  فعائشة   

ال  غني  رجل  وهو  شوكت  خليل  من  تزوجت  املنزل 
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وأخوه  هو  ورثها  أمالك  ريع  من  يعيش  فهو  يعمل 

وانتقلت إىل منزله وكان خليل ذا طبيعة مرحه محب 

فكأمنا  اعتدال  يف  ويرشب  العود  عىل  ويعزف  للغناء 

متفاهمني  فعاشا  لعائشة  تفصيال  مفصال  زوجا  كان 

تحمل  فلم  معا  ويدخنان  الغناء  حب  يف  يتشاركان 

عائشة الهموم مثل الزوجات األخريات فكانت زوجه 

معرتضة  غري  لهوه  يف  لزوجها  مشاركة  اللسان  حلوة 

وولداها  هو  مات  حتى  بها  سعيدة  بل  بطالته  عىل 

بالتيفويد تاركا لها أبنة وحيدة لتعود إىل بيت والداها 

يعترصها الحزن عىل أيام جميلة خلت ولن ترجع. 

شوكت  إبراهيم  تزوجت  فقد  خديجة  أّما   

النقد  الشخصية ذات لسان ال يكّل من  وكانت قوية 

أخذت من أمها النشاط واملهارة يف إدارة شؤن البيت 

وطيبة القلب فكانت حازمة مع زوجها الذي ال يعجبها 

تعطله عن العمل وعدم أدائه لفروض الدين فظلت 

وراءه حتى أمتثل إلرادتها يف أداء الصالة والصيام ولكنه 

مل يزل عاطال بحجة أنه ال يحتاج للعمل فخديجة كان 

تأثريها إيجابيا كزوجة صحيح أنها مل توفق متاما ولكنها 

ظلت تحاول.

يف  ذكرهن  ورد  التي  الزوجات  باقي  أّما   

جارة  مريم  فـأم  يذكر  تأثري  لهن  يكن  فلم  الثالثية 

الفراش  التي كان زوجها مريضا وطريح  السيد أحمد 

تغازل  وقد  بل  زينتها  كامل  يف  وتجيء  تروح  وهي 

بالكالم الذي يحمل أكرث من معنى وبالنظرات السيد 

أحمد.

مل  التي  ياسني  زوجة  زينب  نجد  كذلك   

لها  خيانته  تتقبّل  ومل  زوجها  حياة  طريقة  يعجبها 

فكلتاهام  الثانية  زوجته  مريم  فعلت  وكذلك  فرتكته 

الخنوع  يقبلن  فلم  طالقهن  قبل  املأل  عىل  فضحنه 

واالستسالم لنزواته أو غّض الطرف عنها عىل أمل ان 

ينصلح حاله يوما ما.

أّما زنوبة الزوجة الثالثة لياسني فقد كان لها   

ماض غري مرشف وأرادت التوبة وفتح صفحة جديدة 

ماضيها  الناس  ينىس  أن  عىس  ياسني  من  بزواجها 

تستطع  مل  عندما  لذلك  السيدات  باقي  مثل  وتعيش 

اصالح ياسني غّضت الطرف عن أفعاله يف سبيل حياتها 

الجديدة كزوجة محرتمة.

يف رواية عائله باسكوال دواريت توجد ثالثة   

مناذج للزوجة األوىل هي زوجة استبان دواريت دينيس 

)والدة باسكوال( كانت سيدة ال تتمتع بأي قدر من 

الجامل الشكيل أو الروحي وال حتى بقدر ضئيل من 

الفضيلة وقد انعكس ذلك سلبا عىل من حولها وقد زاد 

من أثر هذه الصفات كونها سكرية وجاهلة ماّم جعل 

مستحيال  حياتها  أمور  من  أمر  أي  يف  العقل  إحكام 

وبني  بينها  للتعامل  املميزة  السمة  هو  العنف  فكان 

الشفقة  من  ضئيل  بقدر  ولو  تتحىّل  تكن  ومل  أرستها 

إذ عندما مات زوجها ميتة بشعة أخذت تضحك من 

الهيأة التي مات عليها،أّما عن عالقتها بزوجها فكانت 

شأن  وكأنه  السباب  و  الرضب  فيتبدالن  ندية  عالقه 

يومي.

أّما الزوجة الثانية يف الرواية فهي لوال زوجة   

أكرث  أو  سنوات  مثان  بحوايل  تصغره  وكانت  باسكوال 

شعرها  تجدل  العينني  سوداء  طويلة  سمراء  وكانت 

أن  لها  يحلو  كان  غليظة  ضفرية  يف  الطويل  األسود 

تريد  كانت  عندما  وجهه  عىل  باسكوال  بها  ترضب 

يوحى  العام  مظهرها  كان  تزوجا.  أن  بعد  مامزحته 

بالصحة الجيدة ونظرًا لبنيتها الضخمة يظن من يراها 

بثقة  متىش  عفيفة  الخلق  جيدة  لوال  كانت  أّم.  أنها 

وكربياء وكأنها ليست فالحة فقرية، وكانت كزوجة ال 

بأس بها. كذلك كانت تتوق لألمومة بشدة وترغب يف 

جيدة،  تنشئة  بتنشئتهم  تقوم  أوالد  عندها  يكون  أن 

فقد حزنت عىل إجهاض طفلها األول، وعندما أنجبت 

أبنها الثاين كانت تخاف عليه جًدا، وال حديث لها إالّ 

الثاين حزنت عليه جًدا، وقد  أبنها  عنه، وعندما مات 

هجرها باسكوال ملدة سنتني ال تعرف عنه شيئا، ظلت 

مقيمة مع والدته، وعندما جاء باسكوال وجدها حامال 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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وعرف ان لوالدته يدا يف ذلك. لوال كانت سيئة الحظ 

كزوجة فقد تزوجت زواجا سيئا، وانتهى األمر مبقتلها.

الزوجة الثالثة يف الرواية هي أسربانثا حفيدة   

القرية  والجنائز يف  بالتوليد  املختصة  انجراثيا  السيدة 

التي طاملا كانت عونا آلل باسكوال يف املرض أو امليالد. 

عندما  لوال  مقتل  بعد  اسربانثا  باسكوال  تزّوج  وقد 

الثالثني  يف  جميلة  كانت  اسربانثا  السجن.  من  خرج 

تحتفظ  فهي  السن  عليها  يبدو  ال  ولكن  عمرها  من 

بشبابها وكانت متدينة متصوفة وهذا يشء غريب يف 

تحب  كانت  منذ صغرها  يتيمة  كتومة  املنطقة  هذه 

باسكوال وعندما تزوجته رتبت كثريا من التفاصيل يف 

بيته لدرجة انه ال ميكن التعرّف عىل البيت الذي أصبح 

أفضل كثريا ولكن والدة باسكوال كانت ال تزال متارس 

نزواتها وتؤذى زوجته التي كانت متسامحة معها إىل 

والدته  بني  التوفيق  باسكوال  يستطع  ومل  كبري  حد 

وزوجته فقد بلغت والدته من السوء مبلغا كبريا حتى 

كان  اسربانثا  أن  نجد  وهنا  بالفعل.  وقتلها  قتلها  قرر 

سيكون لها تأثري جيد كزوجة إذا ما أتيحت لها الفرصة 

بل كانت  لوال  الحظ ساذجة مثل  فهي مل تكن سيئة 

تنظر لألمور بعني العقل. 

املبحث الثالث

تأثري دور الرجل يف األحداث

املطلب األول: عالقة األب باألبناء وتأثرهم به

يتمثّل يف شخصية  ثالثية محفوظ  األب يف   

مسيطرة  شخصية  وهي  الجواد  عبد  أحمد  السيد 

يتعامل مع أوالده باألوامر من جهته والخوف والرهبة 

من جهتهم أواًل ثم االحرتام، فالسيد أحمد كان يعرف 

القراءة والكتابة ويدير تجارته مبنتهى االقتدار شديد 

من  ولوازمها  الفخمة  املالبس  يرتدي  بنفسه  االعتناء 

خاتم له فص كبري من األملاس وساعة ذهبية والعصا 

الجيد،  الطعام  تناول  عىل  الحرص  شديد  األبنوس، 

كذلك كان ال يستطيع االستغناء عن رشب الخمر وإن 

كان ليس سكريًا فهو يحرص عىل شكله أمام الناس و 

عىل هيبته أمام عائلته.

اللهو  مجالس  خارج  أحد  يره  مل  لذلك   

فقد  األغاين،  سامع  عىل  حريًصا  كان  كذلك  مخمورا 

كانت مجالس اللهو جزًءا أصياًل من حياته فليله دامئًا 

تتغري كل  بصحبة األصدقاء والخمر والغناء، وعشيقة 

فرتة عىل حسب ما يهوي قلبه، وكان يخفي هذا الجزء 

امليلء باملجون من حياته عن أرسته ثم حدث أن رأى 

عىل  ياسني  كان  عندما  العاملة  بيت  يف  والده  ياسني 

موعد مع ابنة أختها العوادة زنوبة وكأنها كانت إشارة 

الخمر  يهوى  اآلخر  هو  كان  الذي  لياسني  االنطالق 

والنساء وعندما رأى والده عرف أنه يسري عىل خطى 

األب يف اللهو ولكن مل يحُذ حذوه أبيه يف االجتهاد يف 

العمل أو يف الحرص عىل أمواله.

كان السيد أحمد حريصا عىل تعليم أبنائه   

املدارس  يف هذا  البنات يف  تعليم  يكن  إذ مل  الذكور 

الوسط منترشا يف ذلك الوقت.

مدرسة  طالب  فهمي  الثاين  األبن  أّما   

طبقة  من  رفعهم  يف  املنشود  األرسة  وأمل  الحقوق 

أعىل  مثال  والده  يرى  فكان  القضاة  طبقة  إىل  التجار 

يف كل يشء ولكن يقينه باألب تزعزع نوعا ما عندما 

الله االّ يشرتك  طلب منه والده أن يقسم عىل كتاب 

يف املظاهرات فكيف يكون األب يتفاخر بوطنيته ثم 

يطلب من ابنه عدم االشرتاك يف الثورة عىل االحتالل 

فهنا تظهر ازدواجيه األب يف التعامل. 

صغره  يف  باألب  عالقته  فكانت  كامل  أّما   

دخل  قد  األب  كان  كرب  وعندما  وخوف  مهابة  عالقة 

يف مراحل املرض وكلام أشتّد عليه املرض كانت عالقة 

كامل به أقرب إىل الصداقة.

و  يحرتمنه  فكن  بالبنات  األب  عالقة  أّما   

يهبنه جدا و من جهته كأب فقد كان يحبهن جدا و 

إن كان ال يظهر ذلك أمام أي أحد ولكنه كان يخاف 

وكانت  تلد  عائشة  أبنته  كانت  عندما  السيام  عليهن 
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متعرّسة فكان خائفا عليها بشدة وحزن حزنا شديدا 

أّما  بعد وفاة زوجها وأوالدها.  اليه حالها  آل  ما  عىل 

خديجة فقد كان هو الوحيد الذي يردعها ومينعها من 

التامدي مع زوجها وحامتها فقد كانت تخافه جدا.

السيد أحمد كان حريًصا عىل أبنائه بالرغم   

من كل يشء ونتصور هنا أن تأثريه مل يكن سيئا عليهم 

عن  أّما  لهم.  عواطفه  إظهار  عدم  رغم  كبرية  بدرجة 

عالقة ياسني بأبنه رضوان فهي فاترة نوعا ما رمبا ألنه 

ترّب بعيًدا عنه وعندما كرب وانتقل لإلقامة معه مل يكن 

أي منهام مهتاّم بالتقرب من اآلخر وال مهتاّم بأفعاله، 

و لكن ياسني كان فخورا بنجاح ابنه وتقدمه يف عمله 

من باب التباهي به أمام العائلة والناس فقط فلم يكن 

لياسني تأثري يذكر عىل ابنه. 

أّما عالقة أحمد وعبد املنعم أوالد خديجة   

بأبيهم فنجد أنهم مل يتأثروا به مطلقا ومل يحذواُ حذوه 

وعمل  الجامعة  من  تخرجا  حتى  فتعلام  أي يشء  يف 

بتيارات  والتحقوا  وأحمد صحفي  موظفا  املنعم  عبد 

سياسية بعيدا متاما عن والدهم الخامل الذي ال يعمل.

الجواد يف تجارته  السيد أحمد عبد  الحمزاوي وكيل   

مل تكن هناك تفاصيل كثرية عنه سوى أنه كان حريًصا 

ابنه فؤاد حتى تخرج من مدرسة حقوق  عىل تعليم 

الصعبة  املادية  األب  ظروف  من  برغم  قاضيًا  وصار 

وقتئذ.

والد  شداد  الحميد  عبد  أن  نجد  وكذلك   

سيئًا  تأثريه  كان  عايدة  اخته  و  كامل  صديق  حسني 

عىل أوالده فقد تربّوا يف فرنسا وعندما عادوا إىل مرص 

عن  بعيدا  الهوى  فرنسية  وتوجهاتهم  أخالقهم  كانت 

هويتهم املرصية والدينية.

يف رواية باسكوال دواريت كانت عالقة األب   

بأبنائه عالقة متغايرة فعالقته بابنه باسكوال غري عالقة 

الجثة مييزه  بابنته روساريو، األب كان برتغاليا ضخم 

شاربان مرتفعان لألعىل دامئا.

ابنه  رضب  عن  يتوّرع  ال  عنيفا  سّكريا  كان   

الذي كان يستسلم لتلقي الرضبات من والده ألنه كان 

صغريا وعندما كرب كان يهرب ويخىش هذا األب الذي 

بالتهريب  يعمل  كان  دينيس  دواريت  استبان  يدعي 

وكان دامئا مطاردا إىل أن دخل السجن ومل يعرف ابنه 

ملاذا دخل السجن ومل يجرؤ عىل سؤال أبيه أو أمه عن 

السجن  بعد خروجه من  األب  مييّز  ما  ولكن  السبب 

عندما  بداخله،  يشء  انكرس  وكأمنا  شاربيه  تهدل  هو 

كان يف السجن هذا األب كان يعرف القراءة والكتابة 

وكان مرّصا عىل تعليم باسكوال ورمبا كانت هذه هي 

أرّص عىل  فقد  أبنه  إىل  قّدمها  التي  الوحيدة  الحسنة 

طويال  يستمّر  مل  أنه  املدرسة صحيح  ايل  ابنه  ذهاب 

ولكنه ترك املدرسة و قد تعلّم ما يكفيه لتدبّر أموره.

يحرتمه  كان  لكنه  جدا  والده  يخىش  باسكوال  كان 

وعندما عّض األب كلب مسعور وأصيب بداء الكلب 

استعانوا  الجثة  ضخم  كان  وألنه  الصوان  يف  حبس 

بالجريان ألن أعراض السعار تفاقمت عند األب وكان 

استعانوا  و  الصوان  فحبسوه يف  به  املحيطني  سيؤذي 

بعوارض خشبية ثم عندما فتحوا عليه الحقا وجدوه 

ميتا ميتة بشعة هنا، نتصّور أن باسكوال شعر بالحزن 

عىل موت والده بهذه الطريقة.

االطالق عىل  عىل  جيدا  يكن  مل  األب  تأثري   

باسكوال فنشأ ال يتحىّل بالفضائل كوالده ميال للعنف 

وبه نزعة إجرامية.

وهذا  جدا  يحبّها  األب  فكان  روساريو  أّما   

أمر مستغرب من شخص كهذا فكانت الشخص الوحيد 

اليه ويكفي أن تنظر إليه وهو غاضب  الذي يستمع 

حتى يهدأ غضبه ومجرّد وجودها يف البيت مينعه من 

العجب  يثري  ّمام  وهذا  البيت  يف  املوجودين  رضب 

ألنه ما كان يظن أحد أن هذا الرجل قد يسيطر عليه 

البنته مل  ولكن رغم حبه  الصغرية  مثل هذه  مخلوق 

أصال  قيم  عنده  يكن  مل  ألنه  رمبا  تقوميها  يعمل عىل 

التي ولدت  للبيئة  ابنة  ليفعل ذلك فنشأت روساريو 

تأثري  يكن  مل  لذلك  فضيلة  بأي  تتحىل  ال  بها  ونشأت 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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األب جيدا رغم حبه وتفضيله لهذه األبنة بالذات.

املطلب الثاين: األخ وعالقته باألخرين.

الوّد  يسودها  الثالثية  يف  االخوة  عالقة   

ويرجع ذلك إىل طيبة وسامحة نفس أمينه التي أثرّت 

بشكل أو بآخر يف العالقة بني األخوة بعضهم البعض.

اختالف  من  الرغم  عىل  وياسني  فهمي   

توجهاتهم كانا عىل وفاق وكامل الصغري الذي يوّد لو 

كرب ليخرج ويسهر مثل أخيه األكرب ياسني والثالثة أوالد 

مجتمعون عىل محبة أخوتهم البنات بالرغم من أنهم 

ال يسلمون من نقد خديجة الالذع فرتاهم مجتمعني 

مع أمينه يوميا يرشبون القهوة ويتحدثون فيام بينهم 

ثم جاء موت فهمي ليفجعهم جميعا وتتواىل حوادث 

األيام فنجدهم بجانب عائشة بعد موت زوجها وأبنيها 

ليحاولوا الترسية عنها ثم مؤازرتهم لها عند موت ابنتها 

وكذلك مؤازرتهم لياسني عندما مات ابنه وتقبّلهم بعد 

ذلك لزوجته زنوبة ال ليشء إالّ ألنها زوجه أخيهم فلم 

مرياث  عىل  يختلفوا  ومل  بينهم  فيام  التفرقة  يعرفوا 

وسندا  عونا  كانوا  فقد  األحيان  بعض  يف  يحدث  كام 

لبعضهم البعض.

أّما أحمد وعبد املنعم أوالد خديجة فبالرغم   

من اختالف انتامءاتهم السياسية مل يفسد الوّد بينهم 

واملفارقة هنا انهم اعتقال معا كال حسب انتامئه.

عالقة  أن  نجد  دواريت  باسكوال  عائله  يف   

العاطفة  بني  ما  تتأرجح  روساريو  بأخته  باسكوال 

أخرى  تارة  والخزي  تارة  والغضب  تارة  األخوية 

فباسكوال كان يشعر بيشء من الغضب عندما رسقت 

مرة  وكّررتها  املنزل ورحلت  الذي يف  القليل  روساريو 

مامرستها  من  بالخزي  يشعر  كان  وكذلك  املرة  تلو 

البغاء ولكنه ال يستطيع فعل يشء ولكن كانت تربطه 

بأخته عاطفه أخوية فقد كانت بجانبه مواسية عندما 

مات ابنه وعندما خرج من السجن كانت ترعاه وتهتّم 

النقود  من  القليل  تعطيه  وكذلك  ومالبسه  بطعامه 

حتى أنها قامت بخطبة زوجته الثانية اسربانثا له لذلك 

ليس من املستبعد عىل األخوة الذين تشاركوا البؤس 

والفقر واألخالق السيئة أن يجمعهم يشء من عاطفة 

األخوة فيميلون أحيانا ملساندة بعضهم البعض ببقايا 

من رابطة دم مشبعة بالبؤس.

بأخيهم  وروساريو  باسكوال  عالقة  عن  أّما   

املخلوق  املعاق ماريو فكانت عالقة شفقة عىل هذا 

الذي ال حول له وال قوه فعندما رضبه الدون رافاييل 

عندما  اخته  باسكوال  أخرب  وعندما  وجرحه  بقدمه 

التقاها يف القرية جاءت معه إىل املنزل وحملت ذلك 

بدون  مبواساته  تقوم  وكأنها  باملاء  وغسلته  املسكني 

عىل  مجتمعني  كانا  باسكوال  و  هي  ولكنها  كلامت 

من  بالرغم  هنا  االخوة  فكان  رافاييل.  الدون  كراهية 

النشأة السيئة ميدون أحيانا يد العون لبعضهم ويأب 

األخ املعاق ماريو االّ أن يرتك مبعاناته ورحيله ذكرى 

مؤملة خلفها وراءه.

املطلب الثالث: الزوج وتأثريه عىل األحداث.

الزوج يف الثالثية والذي ميثّله السيد أحمد   

فهو  املناقشة،  يقبل  ال  متسلّط  زوج  هو  الجواد  عبد 

ينشد الكامل ويدعى االستقامة بينام خارج البيت هو 

اله عابث فهذا التناقض يف كل أمور حياته مل يؤد يف 

النهاية إالّ إىل الخسارة فكان قدوة سيئة ألبنائه.  

التأثري،  سلبي  األخر  فهو  كزوج  ياسني  أّما   

ولكن بطريقة مختلفة؛ فالولد رس أبيه يف اللهو ورشب 

الخمر، ولكن من تزوجهن تباًعا مل يقبلن الخيانة، وإن 

تذمرن من خروجه لياًل وعودته متأخرا؛ فطلّق زينب 

ومن بعدها مريم غري عابئ بيشء ولكن زنوبة سلّمت 

باألمر الواقع رمبا لحاجتها إىل حياة جديدة بعيدة عن 

حياه العوامل.

بعد  موته  من  فالرغم  عائشة  زوج  أّما   

سنوات قليلة من زواجهم فقد كان زوجا محبّا قّدم لها 

الحياة التي تستهويها فعاشت عده سنوات سعيدة.

أّما زوج خديجة فلم يكن له أي تأثري فقد كان ينساق 

من  ليتخلّص  إالّ  ليشء  ال  يفعله  أن  تريده  ما  لبعض 
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نقدها الالذع وإلحاحها املستمّر، فهو زوج مسامل ليس 

له أي تأثري إيجايب وال سلبي.

الزوج يف رواية عائله باسكوال دواريت كان   

سلبي التأثري بدرجه كبرية فهو إّما مطارد أو مسجون 

كان  عائلته  مع  فيها  يتواجد  التي  األوقات  يف  حتى 

عنيفا مع زوجته و ابنه فهو مل يقدم ألبنه مثاال مقبوال 

عاّم يجب أن يكون عليه الزوج يف بيته.

من  حاال  أفضل  فلم  كزوج  باسكوال  أّما   

والده رغم محاولته إىل أن تغلبت عليه أنانيته وحاول 

السفر إىل أمريكا تاركا زوجته التي ال تعلم أين هو و 

عندما مل يجد معه املال الكايف للسفر عاد بعد سنتني 

الرواية  هذه  األزواج يف  أن  فرنى  يكن.  مل  شيئا  وكأّن 

تأثريهم سلبي إىل أبعد حد.

أوجه الشبه واالختالف بني الثالثية لنجيب   

محفوظ وعائلة باسكوال دواريت لثيال

أوال: من حيث البيئة التي تدور بها األحداث:

تدور أحداث الثالثية يف حي الجاملية وهو   

حي شعبي عريق يتميز بخصوصية دينية إذ يوجد به 

العديد من املساجد وعىل رأسها مسجد الحسني الذي 

وذلك  السواء  عىل  ونساء  رجال  من  العامة  به  يتربّك 

أحداث  تدور  بينام  البيت،  آلل  وتبجيلهم  ملحبتهم 

فقرية  صغرية  قرية  يف  دواريت  باسكوال  عائلة  رواية 

من قرى الريف االسباين والتي وصفها باسكوال بطل 

الرواية بأنها كيوم بال خبز كناية عن فقرها وبعدها.

ثانيا: من حيث الزمن الذي تدور فيه األحداث:

القرن  بداية  يف  الثالثية  أحداث  تدور   

العرشين قبل ثوره 1919 وما تالها من سنوات حتى 

مليئة  كانت  السنوات  وهذه  الخمسينيات  بداية 

باألحداث والرصاعات فام كان ممنوعا أصبح مسموحا 

مثل تعليم الفتيات و متتع النساء بقدر ما من الحرية 

ماّم خلق رصاعا بني القديم والحديث وقد دار الزمن 

الدنيا  املعتادة فالسيد أحمد بعد أن كان ميأل  دورته 

وكامل  سيطرته  فرض  يستطيع  ال  مريضا  صار  بقوته 

بعد أن مرّت السنني ثبت له خطأ اختياراته فال صار 

كاتبا وال صاحب جاه أو مال وال حتى أفلح يف تكوين 

ندما  يبدى  وال  هاّم  يحمل  ال  فهو  ياسني  أرسة،أّما 

فقد  أمينه  أّما  أحيانا  الضيق  بعض  اعرتاه  وإن  حتى 

حصلت عىل بعض الحرية أخريا فصارت تزور مساجد 

عائشة  أّما  األحوال،  بصالح  والدعاء  للتربك  البيت  آل 

فصارت كامليتة خصوصا بعد وفاه أبنتها ، بينام تدور 

أحداث رواية عائله باسكوال دواريت بعد انتهاء الحرب 

فلم  صعبة  سنوات  من  تالها  وما  االسبانية  األهلية 

يعش لباسكوال أي أطفال وأخفق يف محاولته للهجرة 

وإن كان الفشل والندم مسيطرين عليه يف ذلك الوقت 

بناء حياة جيدة  واراد  السجن  حتى عندما خرج من 

مل يفلح فكانت مذكراته قبل إعدامه خري شاهد عىل 

مراحل حياته وندمه عىل ما اقرتفه من آثام.

الضائعة  الفرص  عىل  الندم  نجد  فهنا   

عائلة  ورواية  الثالثية  بني  مشرتكا  قاسام  والفشل 

باسكوال دواريت. 

ثالثا: املستوي االجتامعي واالقتصادي الذي تدور فيه 

األحداث:

تنتمى  مرصية  أرسة  حكاية  هي  الثالثية   

وجريان  أقارب  من  بها  يتصل  وما  الوسطى  للطبقة 

ورث  قد  فاألب  الحال  ميسورة  عائلة  فهي  وأصدقاء 

تجارة عن والده فكان يحيا يف سعة تسمح له بتعليم 

أبنائه الذكور فقط فلم يرشكهم معه يف تجارته ولكنه 

التجار إىل  كان يريدهم أن يرتقوا بالعائلة من طبقه 

التحق  الذى  فهمي  يف  أمله  جّل  وكان  القضاة  طبقة 

مبدرسه الحقوق ليكون قاضيا وكان يأمل أن يحذو أبنه 

األصغر كامل حذو أخيه خصوصا وأن أبنه األكرب ياسني 

كاتبا يف مدرسة  االبتدائية وعنّي  مل يحصل سوى عىل 

وكامل  املظاهرات  يف  اشرتاكه  أثناء  فهمى  قتل  فقد 

بدال  املعلمني  مبدرسه  يلتحق  أن  اختار  كرب  عندما 

األحفاد  ولكن  وأنجنب  تزوجن  والبنات  الحقوق،  من 

مل يرتقوا بالعائلة بل التحقوا بتيارات سياسية حديثه 

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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الظهور وقتها فكان مصريهم االعتقال ما عدا رضوان 

رواية  بينام  بوظيفه مرموقة،  التحق  الذى  ياسني  ابن 

عائلة باسكوال دواريت تدور حول عائلة فقرية تقيم يف 

قرية صغرية وبالرغم من ذلك فلم تكن العائلة تعمل 

ثم  بالتهريب  يعمل  برتغاليا  األب  كان  بل  بالزراعة 

أدين بتهمة دخل عىل إثرها السجن. ولكن يستوقفنا 

أشياء مشرتكة بني العائلتني وهى حب األب لبناته يف 

الثالثية فقد كان السيد أحمد بالرغم من شّدته محبّا 

لبناته يخاف عليهن وإن مل يظهر ذلك كذلك كان والد 

باسكوال كان شديد التعلّق بأبنته محبّا لها متسامحا 

معها بالرغم من أفعالها ولكنه مل يحسن تربيتها رمبا 

ميلك  يكن  مل  ألنه  ورمبا  األبوة  بعاطفه  أكتفى  ألنه 

ألبنائه،  السليمة  التنشئة  عىل  يعينه  ما  الفضائل  من 

ما  مثل  الذكور  أبنائه  تعليم  عىل  األب  حرص  كذلك 

فعل السيد أحمد مع أبنائه وكذلك كان والد باسكوال 

عىل  التعليم  من  قدر  عىل  أبنه  حصول  عىل  حريصا 

أيضا  باسكوال  والد  ولكن  زوجته  معارضه  الرغم من 

مل يحرص عىل تعليم أبنته بالرغم من محبته الشديدة 

لها.

أّما  نجد  الثالثية  ففي  األم  دور  إىل  نأيت   

أمينه زوجه  أبنائها مثل  لها سوى راحة  عطوفا الهّم 

تهتّم  بل  ألبنائها  كثريا  تكرتث  ال  إما  أو  أحمد  السيد 

بنفسها مثل هنيه والدة ياسني أوأم مريم جارة السيد 

أحمد، بينام يف رواية عائلة باسكوال دواريت نجد أما 

كانت  بل  األطالق  لهم عىل  تأبه  أبنائها ال  عنيفة مع 

مصدر أذى له.

األخوة  بني  الجيدة  العالقة  تتشابه  كذلك   

الثالثية  ففي  شدتها  يف  تتفاوت  ولكنها  الروايتني  يف 

األخوة متحابون متحدون مهام اختلفوا عىل الرغم من 

اليشء  ولكن هذا  أخرى  أم  من  األكرب  األخ  ياسني  أن 

باسكوال  كان  كذلك  نفوسهم،  يف  ضغائن  أي  يرث  مل 

تربطه بأخته عالقة معقدة نوعا ما يختلط فيها الحب 

دامئا  حارضة  كانت  لكنها  أخته  تفعله  ماّم  بالخزي 

شفقة  عالقة  تربطهم  وكانت  ألخيها  العون  لتقديم 

بشعة  ميتة  موته  وحتى  ميالده  منذ  املعاق  بأخيهم 

ظروف  عن  بشاعة  تقّل  تكن  مل  التي  بحياته  مرورا 

وفاته.

ولكن إذا نظرنا اىل عالقات األزواج نجدها   

الزوجة  أمينه  نجد  الثالثية  يف  الروايتني  يف  متباينة 

لها  هّم  وال  زوجها  بعيون  الدنيا  ترى  التي  الخاضعة 

رواية  يف  بينام  للعقاب،  تتعرض  ال  يك  ارضائه  سوى 

فرض  يريد  الذي  الزوج  نجد  دواريت  باسكوال  عائلة 

كلمته فال يستطيع فيلجأ للعنف البدين واللفظي لرتّد 

عليه الزوجة بعنف مامثل.

يف  األبطال  حياة  عىل  السياسية  األحداث  تأثري  رابعا: 

الثالثية ورواية عائلة باسكوال دواريت:

فكان   1919 ثورة  الثالثية  أحداث  عارصت   

لها كبري األثر من حيث استشهاد فهمى و الصعوبات 

بآخر عىل عائلة  أو  أثرّت بشكل  البلد  بها  التي مرّت 

السيد أحمد والصعوبات االقتصادية التي كانت نتاجا 

للتغريات السياسية الحاصلة وقتها أّدت إلفالس العديد 

بالرغم  متامسكا  ظّل  أحمد  السيد  لكن  التجار  من 

من صعوبة ذلك فالحياة كانت تسري بشكل أو بآخر 

الهروب  كان  دواريت  باسكوال  عائلة  رواية  يف  ولكن 

هو سيد املوقف فباسكوال أراد الهروب من الظروف 

املعيشية الصعبة السيام بعد وفاة ابنه اىل أمريكا شأنه 

يف ذلك شأن العديد من األسبان الذين كانوا يريدون 

الهروب من الدمار الذى أحدثته الحرب األهلية ولكن 

باسكوال كان ينقصه املال الالزم للسفر فلم يجد مفرّا 

من العودة إىل قريته.

وىف النهاية نجد أن يف الثالثية كام يف رواية   

األهداف  تحقيق  يف  اإلخفاق  دواريت  باسكوال  عائلة 

والتعاسة والنهاية الحزينة سمة مشرتكه بني العملني.

الخامتة

نتائج الدراسة النقدية

أوال: البيئة لها تأثري كبري عىل الفرد واألرسة فالظروف 
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روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...

التي متّر بها بلد ما نتيجة للحرب  االقتصادية السيئة 

كانت  سواء  البلد  هذا  أهل  عىل  كبريا  تأثريا  تؤثّر 

أن  فنجد  آلخر  بلد  احتالل  ام  عاملية  ام  اهلية  حربا 

ترتفع  أو  سلع  فتختفى  تتفاقم  االقتصادية  األزمات 

ولكن  امليسورون  ويعاين  فقرا  الفقراء  فيزداد  األسعار 

االقتصادية  االزمات  لتأىت  الريف دامئا يف معاناة  أهل 

لتزيد معانتهم أضعافا فتتدهور الخدمات مثل الصحة 

والتعليم ماّم ينعكس سلبا عىل حياة ومستقبل األرس 

وغالء  الحرب  ظروف  تؤثّر  مل  الثالثية  ففي  واألفراد. 

األسعار عىل حياة األبطال يف وقتها ولكنها أثّرت فيام 

بعد فام كان مفروضا أن يكون ثروة تورث مل يبق منه 

سوى ما يكفل حياة ليست بالرغيدة. يف رواية عائلة 

فاألرسة  املوقف  الفقر هو سيد  كان  دواريت  باسكوال 

عاطال  باسكوال  فكان  يومها  قوت  تجد  بالكاد  كانت 

وعندما وجد عمال كان بالكاد يكفيه.

وال شك أن لتدهور الحياة السياسية يف بلد   

تصفيه  و  الحريات  وقمع  فالرقابة  سيئا  اثرا  يرتك  ما 

التي  الناس  الرشوة والوشايات بني  الحسابات وتفىش 

فرتات  يف  خصوصا  السيايس  للفساد  مصاحبه  تكون 

األشياء  فهذه  سيئ  أثر  يعقبها  وما  األهلية  الحرب 

تبطئ من عملية اإلصالح.

املحيطة  البيئة  هل  تساؤل  يثور  وهنا   

باإلنسان تساهم يف انحرافه أم هناك أشخاص منحرفون 

املؤملة  والتجارب  الصعبة  الظروف  أن  أكيد  بالفطرة؟ 

أثرا  ترتك  لوكان طفال  اإلنسان خصوصا  متّر عىل  التي 

فتنجو نسبه قليلة وتنأى بنفسها عن النقائص نتيجة 

لخري فطري موجود يف نفسها وأحيانا تتكاتف الظروف 

السيئة ضد إنسان لتدفعه دفعا لالنحراف ويساعد يف 

إرادة ضعيفة وهناك منحرفون بالفطرة ال ينفع فيهم 

عبد  أحمد  فالسيد  عقاب.  أو حتى  إصالح  أو  توجيه 

الجواد يف الثالثية مل يجد هناك مربرا ألفعاله من رشب 

الذي سلك نفس  الغواين وولده ياسني  الخمر وعشق 

املسلك سوى إتباع هوى النفس. أّما يف حاله باسكوال 

فكانت  فيها  فضيلة  ال  منحرفة  بيئة  يف  فنشأ  دواريت 

النتيجة عده جرائم. 

ثانيا: ال شك أن املرأة تلعب دورا كبريا يف تنشئة الفرد 

تنشئ  أن  جاهدة  تحاول  صالحة  تكون  عندما  فاألم 

أفرادا صالحني حتى وإن مل توفق كليا فيكفي أن تكون 

األبرز  النموذج  نجد  الثالثية  ألبنائها. يف  قدوة حسنة 

لألم هي أمينة كانت ال تدخر جهدا يف سبيل العناية 

ياسني  وزوجة  خديجة  أبنتها  كانت  وكذلك  بأبنائها 

املحافظة  إالّ  فأبت  الشائن  ماضيها  من  الرغم  عىل 

أبنتها الوحيدة. لكن  عىل حارض جيد والعناية برتبية 

فال  فقط  أسام  كانت  دورايت  باسكوال  عائلة  يف  األم 

اإلسبانية  الرواية  حسنة.  قدوة  كانت  وال  أوالد  ربّت 

تعرّب  كانت  باسكوال دواريت رواية صادمة وإن  عائلة 

عن واقع مؤمل قوامه الفقر والجهل وما يرتتّب عليهام 

قد تكون سوداوية نوعا ما إالّ أنها تذكر مبعاناة أناس 

عاشوا وماتوا ومل يشعر بهم أحد لتكون تجربتهم عربة 

وعظة.

متكامال  وصفا  فقّدمت  محفوظ  ثالثية  أّما   

االجتامعية  للحياة  أجيال  وثالثة  سنوات  مدى  عىل 

وعادتهم  الناس  فوصفت  مرص  يف  املتوسطة  للطبقة 

بني  لنتجّول  محفوظ  لحارة  انتقلنا  فكأننا  وبيوتهم 

انتامءاتهم  عىل  ونتعرّف  فيها  الناس  ونعايش  ربوعها 

وكذلك نقائصهم.
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الهوامش:

دار  أقلمون.  السالم  عبد  والتاريخ،  الرواية  ينظر:   -1

الكتاب الجديدة املتحدة، ط1، ليبيا، 2010م، ص 84، 

.102

أن  الرواية  بإمكان  أنه  أقلمون  السالم  عبد  يرى   *

تستقبل موادا تاريخية لتشيّيد كيان رسدي دااًل فًنيا، 

ويكون بإمكان التاريخ أن يستفيد ما يحتاجه من مواد 

روائية ليشيّد كيانا رسديًا دااًل تاريخيًا. فالنص التاريخي 

يقّدم  فهو  الحكايئ،  عامله  بكلية  عارفًا  سارًدا  يقدم 

اإلحاطة  تفتضيه  ما  حسب  الحكاية  أوضاع  ويؤخر 

التاريخية بعنارص الواقعة لتحقيق إشباع رسدي مقنع 

بالنسبة للقارئ.

2- اعترب نجيب محفوظ قدوة لكل املخلصني لفنهم، 

 ،2018 مارس   12 الصحراء،  جريدة  رسور،  نجيب 

https://assahraa.ma/ التايل:  الرابط  عىل  متوافر 

 57262/2008/journal

الحقيقي،  الكاتب  إلغاء  تستطيع  قوة  ال   -3

 ،2011  /7  /25 الغد،  جريدة  رسور،  نجيب 

https://alghad. التايل:  الرابط  عىل  متوافر 

-B1 %D8 %88 %D9 %B1 %D8 %B3 %com/%D8

-A 7 %D 8 %8 4 %D 9 %

AA%D8 %D8 %-A9 %D8 %88 %D9 %82 %D9 %

-B9 %8A%D8 %D9 %B7 %AA%D8 %D8 %B3 %

-A1%D8%A7%BA%D8%D8%84%D9%A5%D8%

- %D 9 %8 4 %D 9 %A 7 %D 8 %

8%D9%A7%D8%-A8%AA%D8%D8%A7%D8%83

/82%8A%D9%D9%82%AD%D9%D8%4

4- الجامعة األردنية – كلية اآلداب قسم اللغة العربية 

النرث  فنون   – مادة  الرواية  فن   – بحث  ماجستري   –

األديب الحديث واملعارص - خولة محمد سليم الوهداين 

- الدكتور محمد أحمد القضاة.

تبحر  العربية  الرواية  السعافني،  ابراهيم  الدكتور   -5

العريب  العامل  دار   -2007 األوىل  الطبعة  جديد-  من 

للنرش والتوزيع ديب.

األردن-  يف  الرواية  السعافني،  ابراهيم  الدكتور   -6

األم يف  كتاب،  األردن- سلسلة  تاريخ  لجنة  منشورات 

تاريخ االردن )31(.

باملرشق  الروايئ  الجنس  نشأة  قسومة،  الصادق   -7

الفكر  مبعطيات  الرواية  صلة  يف  دراسة  العريب، 

والحضارة- الطبعة األوىل- دار الجنوب للنرش 2004م.

الجديدة،  العربية  الرواية  قضايا  يقطني،  سعيد   -8

الوجود والحدود - رؤية للنرش والتوزيع- 2010م.

9- الدكتور شكري عزيز املايض- أمناط الرواية العربية 

واألداب-  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  الجديدة 

دولة الكويت 2007م.

احمد  القادر،  عبد  حامد  مصطفى،  إبراهيم   -10

الوسيط-  املعجم  النجار-  عىل  محمد  الزيات،  حسن 

 – والتوزيع  والنرش  للطباعة  اإلسالمية  -املكتبة  جزء1 

إسطنبول. ص384.

11- املرجع السابق ص.345.340

األدبية،  املصطلحات  معجم  إبراهيم،  فتحى   -12

املؤسسة العربية للنرش املتحدين، تونس 1988ص60-

الرواية  يف  املرأة  صورة  مفقودة،  صالح  عن  نقال   61

قسنطينة،2001- ماجيستري  رسالة  الجزائرية 

2002ص30.

العاملي  االدب  يف  الجويني،  الصاوي  مصطفى   -13

املعارف-  منشأة  والسرية،  والقصة  الرواية  القصة، 

اإلسكندرية 2002 ص 30.    

القاهرة،31،  ط1،  عصفور،  جابر  الرواية،  زمن   -14

1999. العتبات النصية يف رواية األجيال العربية سهام 

العراق،2016،  سامراء،  جامعة  الرتبية  كلية  السامرايئ 

ص33:36

15- بحوث يف الرواية الجديدة، ميشال بيتور، ترجمة 

فريد انطونيوس، ط2، بريت،1982، 21-19.

16- الخطاب الروايئ ميخائيل باختني، ترجمة، محمد 

والتوزيع،  والنرش  للدراسات  الفكر  دار  ط1،  برادة، 

القاهرة، 1987م، 20.

17- عامل الرواية، روالن برونوف وريال أوتيليه، ترجمة: 

نهاد التكريل، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

.21 ،1991
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بيري شارتيه، ترجمة  الرواية،  18- مدخل اىل نظريات 

الدار  للنرش،  توبقال  دار  الرشقاوي،  الكبري  عبد 

البيضاء،2001، 11

19- عامل الرواية،25.

20- الخطيئة والتكفري من البنيوية اىل الترشيحية، د. 

الثقايف  األديب  النادي  ط1،  الغذامي،  محمد  الله  عبد 

)27( اململكة العربية السعودية، ص 6، 1985

سعد  د.  املعارصة،  العربية  الرواية  يف  امللحمية   -21

عبد الحسني العتايب، ط1، دار الشئون الثقافية العامة، 

بغداد2001، ص34

ترجمة  البريس،  م،  ر،  الحديث،  الرواية  تاريخ   -22

جورج سامل، ط2، بريوت،1982، ص33

23- فن الرواية كولن ولسن، ترجمة: محمد درويش، 

ط1، بغداد1986، ص282

ص34،  املعارصة،  العربية  الرواية  يف  امللحمية   -24

مدونة الربح الرسيع، تعريف الوراية لغة واصطالحا.

25- الفن الروايئ تقنيات و مناهج برنار فاليط، ترجمة: 

رشيد بن حدو

26- الرواية العربية واشكالية التصنيف، ساندي سامل 

أبو ضيف، ط1، دار الرشوق، عامن،2008ص34

27- الرواية العربية واشكالية التصنيف، مرجع سابق.

العرب،  الروائيني  وتأثريها عن  االنسيابية  الرواية   -28

1985م،  القاهرة،  املعارف،  دار  السيد،  أحمد  محمد 

العربية،  األجيال  رواية  يف  النصية  والعتبات  ص13. 

سهام السامرايئ، كلية الرتبية، جامعات سامراء، العراق، 

2016م، ص37،38.

29- املرجع نفسه33-35. )الرواية االنسيابية وتأثريها 

عن الروائيني العرب، محمد أحمد السيد، دار املعارف، 

القاهرة، 1985م(

تادييه،  ايف  جان  العرشين،  القرن  يف  الرواية   -30

العامة  الهيئة املرصية  البقاعي،  ترجمة: محمد خليل 

النصية  للكتاب، القاهرة، 1988، ص75،77. والعتبات 

يف رواية األجيال العربية، سهام السامرايئ، كلية الرتبية، 

جامعات سامراء، العراق، 2016م، ص37،38.

األدب  العرشين،  القرن  يف  االسباين  االدب  تاريخ   -31

ليتوريو،  بارندا  _نيبس  العرشين  القرن  يف  اإلسباين 

العلوين_ جعفر  غوروتشاجا_ترجمة  مونتيخو  لوثيا 

منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب_2014. سامر 

محمد إسامعيل املصدر: جريدة السفري

32- رواية بني القرصين – نحيب محفوظـ ص9.

*  رجل تجاوز األربعني طويل القامه عريض املنكبني 

عليها  اشتملت  مكتنزة  كبرية  كرش  ذا  الجسم  ضخم 

عىل  دلتا  وبحبحه  اناقة  يف  قفطان  و  جبه  جميعا 

رفاهية و سخاء، و مل يكن شعره األسود املنبسط من 

وخامته  بالغه،  عنايه  يف  رأسه  صفحتي  عىل  مفرقه 

لتؤكد  اال  الذهبية  وساعته  الكبري،  األملايس  الفص  ذو 

الهيئة  املستطيل  وجهة  أما  سخائه.  و  ذوقه  رفاهية 

يف  يدل  املالمح،  واضح  التعبري  قوى  األديم  مكتنز 

جامليته عىل بروز شخصيته والجامل بعينيه الزرقاوين 

مع  كربه  املتناسق عىل  األشم  الكبري  وانفة  الواسعتني 

بسطة الوجه، وفمه الواسع وشفتيه املمتلئتني، وشاربه 

الفاحم الغليظ املفتول طرفاه بدقه ال مزيد عليها.

33- رواية بني القرصين -نجيب محفوظ ص4.

*  سيده يف األربعني متوسطه القامه، تبدو كالنحيفة 

الضيقة لطيف  ولكن جسمها بض ممتلئ يف حدوده 

التنسيق و التبويب، أما وجهها فامئل اىل الطول مرتفع 

جميلتني  عينني صغريتني  ذو  القسامت،  دقيق  الجبني 

دقيق  صغري  وانف  حاملة،  عسيلة  نظرة  فيهام  تلوح 

ينحدر  الشفتني  دقيق  وفم  فتحتيه،  عند  قليال  يتسع 

تحتهام دقن مدبب، وبرشة قمحية، صافية تلوح عند 

موضع الوجنة منها شامة سوادها عميق نقي.

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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املصادر واملراجع:

أوال: املصادر:

1- الثالثية تأليف نجيب محفوظ: )بني القرصين، قرص 

الشوق، السكرية(.

ثيال  كاميلو خوسيه  تأليف  باسكوال دواريت  عائلة   -2

/ التوزيع  و  والنرش  للطباعة  املدى  دار  النارش:   /

يناير2014/الطبعة األوىل صدرت عام 1942.

ثانيا: املراجع:  

_نيبس  العرشين  القرن  يف  اإلسباين  األدب   -3

غوروتشاجا_ترجمة  مونتيخو  لوثيا  ليتوريو،  بارندا 

السورية  العامة  الهيئة  العلوين_منشورات  جعفر 

للكتاب_2014.

شكري  /الدكتور  الجديدة  العربية  الرواية  أمناط   -4

عزيز املايض-املركز الوطني للثقافة والفنون و األداب-

الكويت 2007.

5- بحوث يف الرواية الجديدة/ ميشال بيتور/ ترجمة 

فريد أنطونيوس/ الطبعة الثانية _بريوت_1982.

البريس-ترجمة جورج  الرواية الحديثة ر، م  تاريخ   -6

سامل، ط2، بريوت،1982.

د.  العربية  األجيال  رواية  يف  امللحمية  التجليات   -7

ثقافية  كتب  سلسلة  أوىل  طبعة  فريحات  جرب  مريم 

وزارة الثقافة األردنية_2005.

8- التخيل القصيص: الشعرية املعارصة ـ شلومني عون 

كنعان ـ ترجمة الحسن أهاممه ـ الدار البيضاء ـ دار 

الثقافة 1995.

محمد  باختني_ترجمة  ميخائيل  الروايئ  الخطاب   -9

و  النرش  و  للدراسات  الفكر  دار  أوىل  طبعة  برادة 

التوزيع_القاهرة_1987.

10- الخطيئة و التكفري من البنيوية اىل الترشيحية-د. 

الثقايف  األديب  النادي  ط1،  الغذامي،  محمد  الله  عبد 

"27" اململكة العربية السعودية،1985.

11- رحلة يف ثالثية نجيب محفوظ/ نجيب رسور/ دار 

الرشوق.

12- الرواية االنسيابية و تأثريها عند الروائيني العرب ـ 

محمد أحمد السيد، دار املعارف 1985.

13- الرواية العربية تبحر من جديد/الدكتور إبراهيم 

و  للنرش  العريب  العامل  السعافني/ط1-2007-دار 

التوزيع-ديب.

14- الرواية العربية و إشكالية التصنيف، ساندي سامل 

أبو سيف طبعة أوىل دار الرشوق_عامن_2008.

15- الرواية يف األردن/ منشورات لجنة تاريخ األردن /

سلسله كتب األم يف تاريخ األردن )31( /دكتور أبراهيم 

السعافني 

ـ  تادييه  ايف  ـ جان  العرشين  القرن  يف  الرواية   -16

ترجمة محمد خري البقاعي ـ القاهرة ـ الهيئة املرصية 

العامة للكتاب.

17- الرواية والتاريخ /عبد السالم أقلمون، دار الكتب 

الجديدة املتحدة، ليبيا.

18- زمن الرواية-جابر عصفور-ط1-القاهرة، 1999

19- عامل الرواية روالن برونوف، ريال أوتلييه_ترجمة 

نهاد التكريل_طبعة أوىل دار الشؤن الثقافية العامة_

بغداد_1991.

20- العتبات النصية يف رواية األجيال العربية للدكتورة 

سيهام السامرايئ – كلية الرتبية -جامعة سامراء/العراق 

-2016- الطبعة األوىل. 

21- فن الرواية/ كولن ولسن ترجمة محمد درويش/ 

طبعة أوىل_بغداد1986.

فاليط_ برنار  ومناهج  تقنيات  الروايئ_  الفن   -22

ترجمة رشيد بن حدو_1992.

دار  بريوت-  نجم-  يوسف  -محمد  القصة  فن   -23

الثقافة.

الرواية  و  القصة  و  الرواية  العاملي،  األدب  يف   -24

والسرية، مصطفى الصاوي الجويني، منشأة املعارف- 

اإلسكندرية 2002.

25 -قضايا الرواية العربية الجديدة الوجود و الحدود/

سعيد يقطني/رؤية للنرش و التوزيع. 

النرث  فنون  مادة   / الرواية  فن  بحث  ماجيستري   -26

سليم  محمد  املعارص/خوله  و  الحديث  األدب 

/ قسم  األداب  /كلية  القضاة  أحمد  الوهداىن، محمد 

اللغة العربية /الجامعة األردنية.
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بيري شارتييه_ترجمة  الرواية  اىل نظريات  27- مدخل 

الدار  للنرش  تويقال  دار  الرشقاوي/  الكبري  عبد 

البيضاء_2001.

إبراهيم،  فتحي   _ األدبية  املصطلحات  معجم   -28

املؤسسة العربية للنرش املتحدين، تونس،1988.

عبد  حامد  مصطفى،  _إبراهيم  الوسيط  املعجم   -29

النجار-  عىل  محمد  الزيات،  حسن  أحمد  القادر، 

جزء1 – املكتبة اإلسالمية للطباعة و النرش و التوزيع 

-إسطنبول. 

سعد  د.  املعارصة/  العربية  الرواية  يف  امللحمية   -30

الثقافية  الشؤن  دار  أوىل  طبعة  العتايب  الحسن  عبد 

العامة_بغداد_2001.

31- امللحمية يف الرواية العربية املعارصة/ سعد عبد 

العامة"افاق  الثقافية  الشئون  العتايب/دار  الحسني 

عربية"/ بغداد/ 2001.

يف  دراسة  العريب/  باملرشق  الروايئ  الجنس  نشأة   -32

الصادق   / والحضارة  الفكر  مبعطيات  الرواية  صلة 

قسومة-ط1-دار الجنوب للنرش2004.

ثالثا: املواقع اإللكرتونية:

33- اعترب نجيب محفوظ قدوة لكل املخلصني لفنهم، 

 ،2018 مارس   12 الصحراء،  جريدة  رسور،  نجيب 

https://assahraa.ma/ التايل:  الرابط  عىل  متوافر 

57262/2008/journal

الحقيقي،  الكاتب  إلغاء  تستطيع  قوة  ال   -34

 ،2011  /7  /25 الغد،  جريدة  رسور،  نجيب 

https://alghad. التايل:  الرابط  عىل  متوافر 

-B1 %D8 %88 %D9 %B1 %D8 %B3 %com/%D8

-A 7 %D 8 %8 4 %D 9 %

AA%D8 %D8 %-A9 %D8 %88 %D9 %82 %D9 %

-B9 %8A%D8 %D9 %B7 %AA%D8 %D8 %B3 %

-A1%D8%A7%BA%D8%D8%84%D9%A5%D8%

- %D 9 %8 4 %D 9 %A 7 %D 8 %

8%D9%A7%D8%-A8%AA%D8%D8%A7%D8%83

/82%8A%D9%D9%82%AD%D9%D8%4

روايُة األجيال بني الثالثية ملحفوظ وعائلة...
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النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز فرمان

 )متى تتفّتح الوردة؟( انوذجا

The parallel text and its manifestations in the poetry of Fadel 
Aziz Farman, )When does the flower bloom?( A model
Asst. Prof. Dr. Muhammad Husayn Ali Husayn
Asst. Prof. Dr. Suha Sahib Al-Qureshi

امللخص

ممثلة  املعارصة  الكربالئية  القصيدة  يف  املوازية  النصوص  شعرية  الستنطاق  محاولة  هو  البحث  هذا   

املباحث  من  بوصفها  إليها  تلتفت  العربية  النقدية  املؤسسة  بدأت  أن  بعد  فرمان،  عزيز  فاضل  الشاعر  بديوان 

النقدية املهمة، والسيام وان تجيل هذا الخطاب )شعر الشاعر( يأيت يف فرتة تعد من أحرج الفرتات التي شهدت 

ارتفاع الصوت اإلبداعي املنادي برضورة التغيري عام كان سائدا يف الشعر العراقي، مستهدفا تلك املناطق املهمشة 

لتصبح بحسب القراءة الجديدة مركزية كاشفة عن وظائفها واشتغاالتها الرتكيبية واألسلوبية والداللية، إذ نهض 

البحث بغية استنطاق دالالتها، والكشف عن خباياها وعالئقها، وهل تكتسب استحقاقها من املنت، أو يكتسب بها 

استحقاقه؟ وهل متلك أن تستعيض عنه بدالالتها الخاصة؟ ثم ماذا عن طرق التقائها مع املنت، خاصة حني يختلف 

مرسلها عن مرسله؟ هذه هي أسئلة الدراسة هنا ومنطلق االفرتاضات التي اعتمدتها وسعت إىل إثباتها أو نفيها.

وقد قسم البحث بإزاء ذلك إىل محورين تناول األول النص املوازي املحيط الخارجي والداخيل، وجاء   

الثاين ليقارب النص املوازي الفوقي كاملقاربات الغريية البعيدة )قراءات نقدية( وانتهى البحث بأهم النتائج التي 

توصل إليها.

أ. م. د. سها صاحب القرييشأ. م. د. محمد حسني عيل حسني
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Abstract:
 This research is an attempt to investigate the parallel texts in the contemporary 
Karbalai poem represented by the poetry of the poet Fadel Aziz Farman. Recently, the Arab 
monetary institution began to pay attention to it as one of the important monetary research 
projects particularly after the manifestation of this discourse )the poet’s poetry(. This discourse 
comes in a period considered one of the most critical periods that witnessed the rise of the 
creative voice calling for the need to change from what was prevalent in Iraqi poetry. It targets 
those marginalized areas to become, according to the new reading, a central revealing of 
their structural, stylistic and semantic functions and activities. This research arose in order to 
investigate its implications, and to reveal its secrets and relationships, inquiring does it gain 
its entitlement from the text, or does it gain its entitlement? Can it be replaced with its own 
connotations? Then what about the ways of meeting it with the text, especially when its sender 
differs from its sender? These are the research question of the study and the starting point for 
the hypotheses adopted and sought to be proved or refuted. The research is divided into two 
sections, the first deals with the parallel text, the outer and the inner, and the second comes 
to approximate the epitaxial meta-parallel text, such as the distant heterosexual approaches 
)critical readings(, which were supplemented by a conclusion whale the most important results 
that concluded from this research. 

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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املقدمة

سوابغ  توجبه  حمدا  وحده،  لله  الحمد   

األمني،  الصادق  الرسول  عىل  والسالم  والصالة  نعمه، 

املبعوث رحمة للعاملني وعىل آله الطيبني الطاهرين، 

وبعد:

يحاول  الجديد  النقدي  الفكر  يزال  ما   

ترسيخ وجوده عرب سن أشكاله التي تستتبع بالرضورة 

دراساتها، ومناهجها، وآليات اشتغالها املنافية للمركزية 

إحداث  يف  واملقيص  املهمش  بدور  والواعية  الرصفة، 

تغذي  بدورها  التي  الخاصة،  أنساقها  تصنع  تحوالت 

السؤال ببواعث لها صالتها بالكتابة والذات واملتخيل، 

فكان النزوع إىل األطراف والفضاءات الصامتة، بجوس 

ليتأسس  املركز،   / املنت  لصالح  أغفلت  لطاملا  منطقة 

)النص  أو  )العتبات(  درس  التسوية  تلك  إثر  عىل 

يف  والقيمي  الوظيفي  دوره  للفرع  مثبتا  املوازي( 

تدعيم األصل، يقويه الحضور بقدر ما يستثنيه الغياب 

وميلك استقالله يف ذاته بقدر ما يتصل مبتبوعه.

الذي  التقدم  بحكم  كان  أساس ذلك  وعىل   

السبق  لها  والتي  الغربية،  املعرفية  املنظومة  شهدته 

التواصلية  العملية  يف  الحاصل  التطور  اكتشاف  يف 

واإلنتاجية، فبعد أن كان النص هو ذلك املقروء املتجيل 

يف الكتابة السطحية والبنية الخطية عىل الورق، صار 

بفضل التمظهر الجديد يتجىل بشكل متداخل تتفاعل 

لتنتج  كتابية  وخارج  كتابية  متعددة  خطابات  فيه 

مظهرا من الخطاب املتداخل.

والنص املوازي موضوع له طابع الشمولية؛   

وثقافة  التشكييل  والفن  النرث  إىل  الشعر  يتجاوز  ألنه 

أدبية  رؤى  عىل  يتأسس  تفاعل  وفق  عىل  الصورة، 

محضة ال تغادر ذات الشاعر ومن هنا اكتسب موضوع 

)النص املوازي يف الشعر الكرباليئ وديوان الشاعر عينة 

تضافر  عن  فضال  الختياره؛  الداعمة  أهميته  البحث( 

أسباب عدة منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذايت.

التمهيد

أوال- نبذة تعريفية بالشاعر

يف  ولد  الربيعي)1(،  فرمان  عزيز  فاضل  هو   

مدينة الكرخ ببغداد 1955م يف بيت جده ألمه، و نشأ 

و ترعرع يف قضاء الهندية بكربالء، حيث أنهى دراسته 

الجامعية فهي  اما شهادته  الثانوية فيها،  االبتدائية و 

بكالوريوس هندسة مدنية، حيث قُبل يف قسم البناء 

و اإلنشاء يف )الجامعة التكنلوجية( يف بغداد و تخرج 

بسنتني  بعدها  تعيينه  ليتم  فيها مهندسا عام1977م، 

كثري  عىل  أرشف  و  كربالء،  مباين  مديرية  يف  مهندسا 

الدائرة  هذه  يف  بعمله  مستمرا  فيها،  املشاريع  من 

بخدمة  التحق  ثم  1985م  عام  لها  مديرا  صار  حتى 

سنة  حتى  عمله  إىل  بعدها  ليعود  العراقي،  الجيش 

2006م حيث قّدم طلبا إلحالته عىل التقاعد املبكر، و 

تم له ذلك، و لسوء األوضاع األمنية و عدم االستقرار 

بُدا من السفر مع عائلته إىل  السيايس مل يجد فرمان 

دمشق باحثا عن السالم واألمان، إال انه ما لبث أن عاد 

سنة 2012م، فقد حالت ظروف الحرب و تردي األمن 

فيها دون البقاء، و منذ عودته و إىل اآلن وهو ميارس 

عمله مهندسا استشاريا يف اإلرشاف عىل تنفيذ الدور و 

املباين التجارية للقطاع الخاص)2(.

الكتب  مطالعة  وجذبته  رساما،  حياته  بدأ   

الخارجية ونظم الشعر؛ إذ تعد أفضل هوايات فاضل 

بأنواعها،  الفنون اإلبداعية  الشعر ومتابعة  هي كتابة 

والسيام الرسم والنحت واملرسح واملوسيقى.

الشعرية  املحافل  يف  الشعر  فرمان  انشد   

املحلية والعربية، وشارك يف مهرجانات عدة و منتديات 

أبرزها جائزة  الجوائز  شعرية، و حصل عىل كثري من 

القصيدة، و  عام 1997م يف مسابقة  العراقية  الثقافة 

الجائزة الثانية يف مسابقة وزارة الثقافة عام 2001م، و 

جائزة املسابقة اإلبداعية الكربى لدار الشؤون الثقافية 

األدباء  اتحاد  يف  عضويته  عن  فضال  2011م)3(،  عام 

العراقيني، واتحاد األدباء العرب.

صدر له قبل هذا الديوان:

1- بيت الشاعر- دار الشؤون الثقافية- بغداد، 1994م.

الكتاب  اتحاد  األربعني-  وتر  عىل  منفرد  عزف   -2

العرب- دمشق- 2008م.

دمشق-  العرب-  الكتاب  اتحاد  الجمل-  دموع   -3
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2012م

وله مجموعتان قيد الطبع )اإلكليل( و )أيها   

الحب تقدم...واحتوينا من جديد( 

ثانيا- تحوالت النص 

مع نهاية النصف الثاين من القرن العرشين   

بدأت التحوالت تظهر عىل النص عىل أيدي مجموعة 

مستويني  بني  ميزوا  الذين  الغربيني  الباحثني  من 

مدار  األخرية  )النص وعتباته()4(  وعىل  إبداعيني هام 

البحث.

يف  اتخذ  قد  النص  مفهوم  كان  )إذا  ف   

متميزا  موقعا  واحتل  خاصة،  دالالت  العرشين  القرن 

الذي  الحد  إىل  اإلنسانية  و  األدبية  العلوم  مجمل  يف 

ميكننا معه اعتبار القرن العرشين عرص النص بامتياز، 

فيه،  البحث  من خالل  تحققت  التي  التنويعات  فأن 

وخاصة منذ السبعينيات، وتشكل أحدى روافده التي 

تم الكشف من خاللها عن خصوصياته املتنوعة، أدت 

وترتك  معينه،  من  متتح  جديدة  مفاهيم  ظهور  إىل 

الباب مفتوحا لالمساك بالعديد من سامته و تجلياته 

يف القرن الواحد و العرشين()5(.

سعيد  الدكتور  املغريب  الناقد  رصد  وقد   

يقطني مراحل تحوالت النص يف العرص الحديث، لينظر 

_بحسب تعبريه_ كيف تم النظر إليه منذ الستينيات 

وما طرأ عليه من تغيري، فرأى أن البنيوية عملت منذ 

و  مغلقة،  بنية  بوصفه  النص  إىل  النظر  ظهورها عىل 

تأثري  تحت  له  علمي  وصف  إنجاز  بهدف  ذلك  كان 

هو  ما  كل  استبعاد  تم  الطرح  بهذا  و  اللسانيات، 

املتأثر  األديب  النقد  موضوع  كان  ألنه  نيص(،  )خارج 

النفس  علم  األدب،  اجتامع  )علم  اإلنسانية  بالعلوم 

األديب( وقد أتاح هذا التجديد معاينة النص من خالل 

الرتكيز عىل بنياته الداخلية التي يتشكل منها، وظهر 

مفهوم "الخطاب" محمال بدالالت خاصة ليتميز بذلك 

التحليل  بها  يهتم  وحدة  أعىل  هي  التي  الجملة  عن 

اللساين)6(.

طالت  التي  التحوالت  تلك  راصدا  ويتابع   

تحليل  نظريات  أن  فيجد  التلقي  و  اإلبداع  طريف 

جميع  من  مستفيدة  تطورت  قد  النص  و  الخطاب 

و  اللسانيات  مضامر  يف  تحققت  التي  اإلنجازات 

غريها من العلوم اإلنسانية بحسب مختلف مدارسها 

التوليدية وما تالها من حقب  و  البنيوية  واتجاهاتها 

إىل  تسعى  وهي  التداولية...(،  و  )الوظيفية،  أخرى 

منظور  من  النص  أو  الخطاب  بخصوصيات  اإلمساك 

علمي)7(.

األوىل  متقدمتني  مرحلتني  إىل  ينتقل  ثم   

هي: أن التناص ظهر يف أواخر الستينيات مع الناقدة 

منظور  نص  أي  أن  ليبني  كرستيفا(  )جوليا  الفرنسية 

إليه بوصفه بنية مغلقة، ينفتح عىل غريه من النصوص 

املعارصة له أو السابقة عليه، وهذا التطور يعد مهام 

انغالقه  يف  فهو  املعقدة،  النص  بنية  عن  الكشف  يف 

عىل نفسه، ينفتح عىل غريه من النصوص موظفا إياها 

دالالت تنسجم وما يسعى إىل التعبري عنه، وكان من 

نتائج هذا التطور إبراز خاصية جديدة للنص، إذ عد 

كل نص متناصا ألنه وهو يتشكل نصا خاصا يدخل يف 

عالقات مع نصوص أخرى)8( 

سيميلوجي  بعد  من  )كريستيفا(  وتنطلق   

عدة  مبقوالت  وتحدده  نظريا  النص  فتقارب  بحت 

ليست  السيميائيات  أن  ))مبا  قولها:  يف  يظهر  مثلام 

مامرسات  لها،  كموضوع  تتخذ،  فإنها  خطابا  فقط 

سيميائية عديدة تعتربها عرب لسانية، اي متكونة من 

املقوالت  تختزل يف  قابلة الن  غري  لكن  اللسان  خالل 

التي تلصق به... من هذا املنظور، نحدد النص كجهاز 

الربط  بواسطة  اللسان  نظام  توزيع  يعيد  لساين  عرب 

بني كالم تواصيل يهدف إىل اإلخبار املبارش وبني أمناط 

عديدة من امللفوظات السابقة عليه أو املتزامنة معه، 

فالنص إذن إنتاجية، وهو ما يعني:

• ان عالقته باللسان الذي يتموقع داخله هي عالقة 

إعادة توزيع )صادمة بناءة(...

• انه ترحال للنصوص وتداخل نّص. ففي فضاء نص 

معني تتقاطع و تتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة من 

نصوص أخرى(()9(. 

التي كانت سببا يف تغري وجهة  وبعد مقولة كرستيفا 

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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يف  متثلت  أخرى  مرحلة  جاءت  للنص،  النقد  نظر 

يف  كرستيفا  لطروحات  جينيت(  )جريار  الناقد  تطوير 

تعداد  الثامنينات عىل  بداية  عندما عمل يف  التناص، 

يف  النص  معها  يدخل  التي  النصية  البنيات  مجموع 

وجهة  فيه  بني  خاصا  إسام  منها  لكل  وأعطى  عالقة، 

األخرى  النصية  والبنيات  النص  بني  العالقة  وطبيعة 

التي يستوعبها.

وبهذا قّدم تصورا مغايرا ملا كان يدرج ضمن   

النصية واقرتح  العالقات  دائرة  فيه من  التناص، وّسع 

لها اسم املتعاليات النصية، مام أدى إىل تغيري موضوع 

املتعاليات  إىل  فقط  النص  معامرية  من  )البويطيقا( 

النصية، منتقال بذلك من الخاص )الخطاب( إىل األعم 

)املتعاليات النصية( مرورا بالعام )معامرية النص(.)10( 

املبحث األول: )النص املحيط( 

ويعني كل نص مواز يحيط بالنص أو املنت،   

املجاور،  أو  املصاحب  أو  الداخيل  املوازي  النص  أو 

وهو عبارة عن ملحقات نصية، وعتبات تتصل بالنص 

من  بالكتاب  محيطا  ورد  ما  كل  ويشمل  مبارشة، 

املؤلف،  واسم  الفرعي،  والعنوان  والعنوان،  الغالف، 

وعتبة  املقدمات،  وخطاب  واالستهالل،  واإلهداء، 

التصدير، والهوامش، وغري ذلك مام حلله جريار جينيت 

يف كتابه "عتبات"، إذ هو كل ما يدور يف فلك النص من 

مصاحبات )لفظية وايقونية()11(  

املحور األول: النص املصاحب الخارجي

               

ويظهر عىل الغالف الخارجي ملدونة الشاعر   

والبرصي/  اللساين  التجيل  عىل  واملشتمل  فرمان، 

الرئيس،  البؤري  للنص  موازيا  فضاًء  منتجا  االيقوين، 

ويندرج تحت الشق اللساين للغالف كل من:

أوال-عنوان املجموعة

وميثل أكرث املكونات اللسانية أهمية واألكرث   

عناية به من قبل املتلقي والشاغل للمساحة األكرب يف 

فضاء الغالف للديوان.

من  يتشكل  موازيا  نصا  بوصفه  والعنوان   

برصي  وثانيهام:  لغوية،  بنية  أو  لساين  أولهام:  شقني: 

بالدال  فيتمثل  اللساين  الشق  فأما  سيميائية،  بنية  أو 

اللغوي أو االسم الذي اختاره الشاعر ملجموعته بعد 

عدة  أمور  فتشكلها  السيميائية  البنية  وأما  إنجازها، 

وشكله،  ونوعه،  االسم،  ذلك  به  طبع  الذي  كالخط 

ولونه، وحجمه، ومكانه يف فضاء العنوان.

هو  اللساين  بشقه  املجموعة  وعنوان   

من  يتشكل  جمعي  تشكيل  فانه  لذلك  لغوي؛  دال 

)املستوى  وهام:  املعروفة  اللغوية  البنية  مستويات 

الجمل  يف  النحوية  بالسامت  املتمثل  الرتكيبي: 

البعض،  بعضها  مع  تربطها  التي  والروابط  والعالقات 

أي البنية النحوية للرتاكيب الشعرية من حيث بنائها 

وعالقاتها وروابطها عىل املستوى البنيوي، النحوي()12( 

و )املستوى الداليل/اإليحايئ: وهو الذي ال يتحقق يف 

مجمعة  ميثل محصلة  وإمنا  له  مسبق  افرتايض  معنى 

التعبري  يف  وتكنيكه  واملجازية  اإلشارية  وسائله  لكل 

الرمزي()13(.

ميارس عنوان املجموعة )متى تتفتح الوردة؟(   

إغراء بوصفه الرسالة اللغوية األوىل التي تفتح شهية 

تأويلها،  حول  يحوم  ويجعله  املدونة  لقراءة  القارئ 

العنوان  لهذا  اللساين  للدال  الرتكيبي  البعد  ويتشكل 

االستفهام،  بأسلوب  يتمثل  طلبي  إنشايئ  منحى  من 

وهو تقنية تركيبية تسهم يف تركيب شعرية استفهامية 

ميثل التساؤل فيها )بحثا عن الخروج من الوضع الذي 

يعانيه  ما  يعاين  عراقيا  إنسانا  بصفته  الشاعر  يحارص 

أبناء هذا الوطن()14( إذ إنَّ عنوانا كهذا بوصفه عبارة 
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الرئيس،  النص  بنية  بل رأسا لجسد  لغوية متثل جزءا 

تشكل العتبة األوىل التي تشهد املفاوضات بني القارئ 

والقارئ  يشهرها،  التي  باملجهولية  النص  والنص: 

ثم  ومن  وترويضه()15(،  وتطويعه  تطبيعه  يف  بالرغبة 

وإثارته  وتدفقه  اللغوي  الرتكيب  امتداد  إىل  يؤدي 

القارئ وفضوله - يف  االنفعالية؛ فالذي يثري حساسية 

املثرية  االستفهامية  الصبغة  العنواين-  االستفهام  بنية 

التي يحملها، فتشحن الدفقة الشعرية بشحنة داللية 

فاالستفهام  اإليحايئ-  املستوى  -عىل  خاصة  عاطفية 

يحمل بعدا مجهوال مغيبا يستقطب فضوله ملعرفته، 

بذلك  وهو  استجابته،  تضمن  نفسه  يف  إثارة  ومحدثا 

ميد الصور الداللية مبزيد من التدفق وانفتاح الداللة 

العنوانية  اللحظة  تكثف  ترميزية  إيحائية  أبعاد  عىل 

وتشظي تأويالتها.

وقد متثلت الثيمة البؤرية التي يتمركز فيها   

العنوان اإليحايئ- ذو املنحى السوريايل املمكن االنطباق 

عىل أكرث من جنس)16( - إىل مقصد داليل يستحث أمرا 

وينتظر نجوزه، فالتساؤل يف عنوان املدونة أو القصيدة 

ويدعو  االنتباه  يثري  لتحليلها؛ ألنه  )يعد مدخال جيدا 

رسالة  العنوان  يبدو  وعليه  الجواب()17(،  ترقب  إىل 

الدال  عىل  متلقيها  تركيز  ينصب  لذاتها،  مستهدفة 

الذي اختلت عالقته مبدلوله )فيشحن الذهن ويغريه 

بالتحليل والتأويل ملعرفة مغزاه، بحيث ال يبدأ املتلقي 

الصفر،  العمل املبدع من نقطة  النص أو يف  يف تلقي 

إيحاء،  أو  معرفة  من  العنوان  يؤسسه  مام  يبدأ  وإمنا 

العنوان من دور مؤثر  املجاز يف  يلعبه  وهذا يبني ما 

حيوي يف عملية التلقي()18(.

العناوين  تلك  مثل  إىل  يعمد  والشاعر   

اإليحائية ألن ذلك جزء من صميم عمله؛ فهو )ال يعرب 

يسمي  وال  يقوله  أن  يريد  عام  اإلطالق  عىل  مبارشة 

األشياء عىل اإلطالق بأسامئها()19(، وذلك ما تستدعيه 

الشعرية وإحداث األثر الجاميل املنشود.

صلة العنوان باملنت

 – متنه  عن  مستقال  العنوان  قراءة  إنَّ   

الديوان أو القصيدة- تعد قراءة ناقصة، ومجرد إشارات 

لن ترفد الدرس النقدي، ولن تحقق رؤية كاملة تجاه 

النتاج املعني بالدراسة؛ والتطلع لتكوين نتائج قراءة 

فاعلة ال منفعلة، هو ما يستحث البحث للتنقيب عن 

املوسع،  أو  الضيق،  مبتنه  العنوان  تصل  التي  الصالت 

بالنظر إىل الصيغ التي بواسطتها يتعالق الطرفان التي 

األوىل: موضوعاتية  تنتظم يف عالقتني  أن  املمكن  من 

داللية، والثانية: لغوية صيغية)20(، ومع إمكانية تقسيم 

العناوين الداخلية للنصوص إىل أربعة أمناط: العنوان 

الصيغي املبارش، العنوان الصيغي غري املبارش، العنوان 

الداليل، العنوان املزدوج، إال أن األمر يبدو أكرث تشابكا 

عند الحديث عن عنوان املدونة )متى تتفتح الوردة؟( 

فهو وإن مل يكن من العناوين الواردة يف منت النصوص 

أن  منطلق  ومن  أنه  إال  تحوير،  دون  من  مبارشة 

التوظيف الناجح للعنوان هو عملية خلق من الطاقات 

الرمزية املكثفة واإليحائية قد تغطي داللته نصا، بل 

قد تتعدى إىل الديوان بكامله، فقراءة النصوص تثبت 

أّن عنوان املجموعة خضع النتقائية مقصودة ال تدعه 

اتساعا  يتسع  بل  بعينها،  قصيدة  نطاق  يف  محصورا 

يخدم الديوان كله فمن الالفت يف الديوان من الناحية 

إىل  املحيلة  الدوال  انتشار حقل  األقل  الظاهرية عىل 

ميكن  ال  بشكل  والسنابل  واألشجار  واألزهار  الورود 

إغفاله، فضال عن استهالل قصائد الديوان كلها برسم 

وردة متفتحة كبرية وضعت تحت العنوان، والشك أن 

النظر إىل هذه الورود بتوسطها لفضاء الصفحة األوىل 

وظيفة  لها  أن  يؤكد  النص  من  كجزء  العنوان  تحت 

ترتبط ببنية العنوان الرئيس يف تداخل رمزي مقصود.

الدالني  هذين  بني  العالقة  أن  والريب   

هذا  داللة  من  شيئا  تحمل  نصوص  وجود  يفرسها 

العنوان أو يوضح فكرته املقصودة وإن مل نعرث عىل ما 

)ياعيل-  الستة عرش  النصوص  يؤكد ذلك بني عناوين 

ندم – صالة عراقية – قصيدة العراق – شاعر – دموع 

البالد – كان يل – كدح...بغدادي – فيس بوك- أمي- 

الناعور- القطيع – هذا هو الوطن الجميل – ما مال 

لفجر  أغنية...   – عراقيون   – عقالها  الصعاب  يف  يوما 

عراقي( كام يف قوله)21(:

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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وبأنا 

سوف نذروها حروبا

وهشيام

دون جدوى

ثم نبيك الوردة البيضاء فينا!!

وقوله:)22(  

يصيح املؤذن يف الفجر

فيبتدئ الربعم الغض

رحلته

يف ضمري الحياة

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

بال موعد

تلفظ االُمنيات

مع الفجر أنفاسها ومتوت

وعىل هذا القياس تندرج سطور ترجح هذه   

الرؤية كقوله يف قصيدة )هذا هو الوطن الجميل()23(:

هذا هو الوطن الجميل

هذا العراق

تفتح األزهار

حني تبسمل الفجر الندي بعطرها

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

هذا هو الورد الذي

قمصانه

مفتوحة للطّل

تشكل  التي  املعجمية  الحقول  من  وغريها   

والتي خضعت  العنوان  يف  األكرب  الداللية  للبنية  نواة 

للتحوير، إذ بدت أكرث وضوحا داخل النص، ففيه أصبح 

االستفهام عن زمان تفتح الوردة ذلك الرمز الذي يعالج 

الشاعر- املسكون بالهم الوطني وهاجس الحرب - من 

خالله تجربته يف املدونة، لتغدو )الوردة( هي العراق 

يف  هو  ليبقى  برعمه،  وأيبست  الحرب  أذبلته  الذي 

حريته متسائال متى ينتهي هذا العذاب وتعود الحياة 

لتلك الوردة التي أراد لها أعداؤها أن تبقى ميتة.

واملالحظ أّن دالالت العنوان يف مواضع كثرية   

من نصوص الديوان جاءت مصاحبة دوما أللفاظ مثل 

)الفجر( وما يرافقه من دوال )كالندى والطل واألذان 

التي  املعجمية  الحقول  والصباح واالقاح( وغريها من 

الرباعم  لتفتح  مصاحبة  تكون  أن  عىل  الشاعر  حرص 

واألزهار، كام يف قوله من قصيدة )عراقيون()24(:

الجنائن تاريخهم

حيث يصعد

ماء الينابيع نحو الظام

..........

همو يقظة الفجر...قطر الندى

وهمو نجمة الصبح...بل الصدى

النص  يف  متتد  محدودة  بنية  العنوان  وألن   

عرب شبكة من الدالالت فان ذلك يفتح املجال للنظر 

إحدى  أو  )الوردة(  بـ  يرتبط  الذي  )الوطن(  دال  يف 

مرادفاتها و )التساؤل( بداللة استدعاء، إذ ورد مالزما 

لها كام يف قصيدة )دموع البالد()25(:

ملاذا بالدي

قد صار ال ينبت الزرع فيها

.....

ملاذا غدا

ابن هذي البالد

ينادي السامء

فال تستجيب؟!

تقول املحاذير

يف الليل:

- ما أصعب األسئلة

تقول األزاهري

يف الفجر:

- ما أروع السنبلة

النظر يف أغلب نصوص الشاعر يجد  أمعن   

وعيا  تتطلب  كربى  تساؤالت  عىل  تقوم  أنها  القارئ 

القائم عىل جملة  املتقدم  النص  عنها كام يف  لإلجابة 

والحياة  النفيس  الرصاع  عىل  املبنية  االستفهامات  من 

يف  العراقي  اإلنسان  ويعيشها  عاشها  التي  الصعبة 

بالده)26(.
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يف  العنوان  داللة  لكشف  السعي  ظل  ويف   

الوردة؟(  تتفتح  )متى  الشاعر  ملجموعة  النيص  املنت 

يبدو العنوان فيها من منط العناوين الداللية التي يقع 

املبارش  الصيغي  الوجود  النتفاء  هيمنتها  خارج  املنت 

فهرس  بعد  الواقع  األخري  النص  قراءة  أن  إال  داخله، 

النص...داخله(  )خارج  بـ  واملعنون  القصائد  عنوانات 

الرئيس  العنوان  عىل  تحيل  دالالت  تتوزعه  انه  نجد 

للمدونة بل تكاد تصنفه ضمن العناوين الصيغية غري 

املبارشة اي التي تخضع للتحوير والتبديل بتقليص أو 

يف  يقول  إضافتها  أو  واألسامء،  الضامئر  بعض  حذف 

أوله)27(:

استبسلت الوردة

فتفتحت

يف املوعد املعتاد

رغم حصار الربد

وجفاف تلك السنة

والسد الذي أقامه األرشار عىل صدر النهر!!

اللغوي  العنوان  تركيب  يف  النظر  ولعل   

يفيد  ما  وجود  عدم  يؤكد  النص،  هذا  داخل  املحّور 

إيحاء  من  موجود  ما  تنايف  بصيغة  االستفهام  عنرص 

بالتساؤل يف العنوان عىل الغالف، يعضد ذلك تساؤل 

معاكس متاما ذيل به نصه الخارج الداخل ذاك بقول:

من قال ان الوردة استبسلت 

فتفتحت

الوردة باسلة بالفطرة

ولذا

فهي

تتفتح

دامئا!!

)بغداد(  إال  ماهي  الوردة  أن  ليتضح   

تحيك  الوطني  الهم  عليها  يغلب  التي  واملجموعة 

قصائدها عن عذابات تلك الوردة وما جرى عىل أهلها، 

وقد جاء نص الختام فيها املوصوف بخارج النص رغم 

أنه داخله يك يحمل جواب املتفائل للشاعر املتسائل: 

متى تتفتح الوردة؟، وال شك يف أن تلك تقنية جاملية 

يتمتع فيها خطاب الشاعر تجعل هذا الديوان الصادر 

تطور  مدى  يكشف  بأن  خليق  دواوين،  ثالثة  بعد 

التجربة، أو نزوعها إىل اتجاهات مختلفة، إذ أن فرمان 

عىل ما يبدو قارب مرحلة النضج الشعري فيه.

ثانيا- اسم املؤلف/الشاعر

عتباتية؛  رضورة  املؤلف/الشاعر  اسم  يعد   

بل تأليفية )ألنه العالمة الفارقة بني الكاتب وآخر()28(  

ما  األديب  فاإلبداع  قرايئ،  وهو يف بعض حاالته موجه 

يزال عمال فرديا يكتسب مرشوعيته من كفاءة مرسله، 

وتهيّئه للنقد واملساءلة )ومهام كان االسم فارغا دالليا 

ومفتقرا لألصداء؛ فانه مبجرد تبني املؤلف له ومراكمة 

توقيع األعامل باسمه يخرج عن حياده الداليل، ويصبح 

مركبا لوظيفة بنيوية ومعادال لعملية وصف()29(  

وقد حدد جريار جينيت أهم الوظائف التي   

وظيفة  مثل:  املؤلف،  اسم  اشتغال  كيفية  يف  تبحث 

التسمية، ووظيفة امللكية، ووظيفة إشهارية؛ لوجوده 

اإلشهارية  الواجهة  تعد  التي  العنوان  صفحة  عىل 

اسمه  يكون  الذي  أيضا؛  الكتاب  وصاحب  للكتاب، 

بالقراءة،  وحقيق  لرشائه)30(،  برصيا  يخاطبنا  عاليا 

النظر إىل املبدأ املكاين السم الشاعر، إذ بدا من الالفت 

توسطه أسفل الصفحة يف املستطيل الوردي إىل شكل 

أشبه بقاعدة لألزهار الوردية، ومن الراجح أن وضعه 

الذي  نفسه  االنطباع  يعطي  ال  الصفحة،  أعىل  )يف 

يعطيه وضعه يف األسفل()31(، ولصعوبة إيجاد مسوغ 

ظاهر، ميكن لنا التذرع بحجم اليأس الذي يلف روح 

الشاعر وعظم السؤال عن زمان انتهائه جعله يسبق 

الطبيعي  من  كان  وقد  مكانيا،  اسمه  ويحتل  املؤلف 

بعد األربعة دواوين ان يضطلع اسم الشاعر بوظيفة 

بعيدا  جعله  به  املتلقي  معرفة  عدم  ولكن  إشهارية، 

عن وقوف الباحثني عىل شعره، ومن ثم ظلت نصوصه 

مغفوال عنها حتى وقت متأخر جدا. 

ثالثا- مؤرش التجنيس

املكاين  مبدؤه  حيث  من  التجنييس  املؤرش   

نجده  ما  وقليال   )annex du titre( بالعنوان  ملحق 

اختياريا وذاتيا، وهو مبثابة النظام الرسمي املعرب عن 

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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نسبته  يريدان  ملا  والنارش  الكاتب  من  كل  مقصدية 

للنص، ويضطلع بوظيفة إخبار القارئ بجنس العمل/

الذي تسهم يف  التوقع  الذي سيقرؤه)32( وهو  الكتاب 

الشفوي؛  بداهة  املتخلصة من  الكتاب  خلقه وضعية 

التي طاملا ركزت يف استحضار افق االنتظار إىل الشاعر 

وجوده  فرضت  مؤرش  إىل  حاجة  دون  من  مبارشة، 

مادية املكتوب، والتنوع االجنايس، مع األخذ باالعتبار 

االجناسية؛  النص عن صفته  استهجان جينيت إلعالن 

حني يرى أنه ليس من مهمة النص تقرير أمر النظام 

األجنايس الذي ينخرط فيه، إنها مهمة القارئ والناقد 

النظام  يف  يطعنوا  أن  يستطيعون  فهؤالء  والجمهور، 

الذي أفضت به إليهم النصية املصاحبة)33(.

وغري خاف عىل القارئ ان الديوان الشعري   

الخاص،  التجنييس يف تحديد أفقه  حني يرشع املؤرش 

دوره  سيحرص  الذي  املبدع  كاسم  مسلامته؛  يستتبع 

له  بدت  وإن  الشعر وحدها حتى  اإلبداعي يف خانة 

فرمان  فمجموعة  الثقايف،  محيطه  أخرى يف  نشاطات 

الشاعر  عزيز  فاضل  قراءة  إىل  القارئ  تهيء  كانت 

املؤرش  ينفتح  الشاعر  ديوان  ويف  آخر.  يشء  وليس 

التجنييس عىل منت الديوان، من دون أن يقرتن باسم 

الشاعر كام لو كتب مثال )شعر فاضل عزيز...( متوخيا 

النارش عقد الصلة بني املنت واملتلقي، عرب فرض قراءة 

عداد  يف  التجنييس  املؤرش  يدخل  وبهذا  مخصوصة، 

األعامل القولية؛ التي ليس الغرض منها إعالم القارئ 

ان العمل ديوان شعر، بل القول له: احرص عىل اعتبار 

املؤلف شاعرا)34(، وبهذا يغدو املؤرش التجنييس ملتقى 

)تتغلغل  إذ  مجتمعة،  التواصلية  العملية  األقطاب 

العمل  جوانب  مختلف  عىل  الجنيس  املؤرش  عالقات 

والقارئ  والشاعر  النوع،  عىل  املفتوحة  الشعرية، 

والبنية النصية، وهي األطراف التي تتضافر يف تحقيق 

نصية النص الشعري، والربهنة عىل شعريته()35(.

التجيل البرصي للغالف

لوحة الغالف:

النصوص  من  الشعري  الديوان  غالف  يعد   

دراسة  عن  النظر  غض  فإن  لذا  التفويضية؛  الغريية 

استباقية  رسالة  بوصفه  الغالف  عىل  والرتكيز  املرسل 

الداللة  ينمي  واملحتوى،  املتلقي  بني  الصلة  تتجاذب 

للعتبات  حاضنة  الغالف  ان  اعتبار  عىل  ويغنيها؛ 

املتعددة،  وإيحاءاتها  الوظيفية  بتنويعاتها  الخارجية 

بالرضورة حديث  هو  الغالف  وظائف  عن  والحديث 

اإلحساس  بث  يف  لشموليته  خارجية؛  عتبة  كل  عن 

األويل لدى املتلقي من جهة، والنتفاء تراتبية العتبات 

من جهة أخرى، فضال عن اجتامعها عىل نضد العالقة 

من  ولعل  بالقارئ،  وصال  وداخله  الديوان  خارج  بني 

والوظيفة  التميزية،  الوظيفة  الوظائف:  تلك  أبرز 

التأثريية، والوظيفة الداللية.

رسم  )الشعر  سميونيدس:  قال  أن  منذ   

ناطق، والرسم شعر صامت()36( والعالقة بينهام تتنامى 

عىل أكرث من مستوى، تأسيسا عىل العالقة األزلية بني 

الكلمة والرسم، بوصفهام عالمتني ثقافيتني مستقلتني 

ومتساويتني يف آن، إذ ظل الرسم وسيلة الفكر اإلنساين 

بالخطاب  املهتمون  )أملح  ولنئ  الكتابة،  احرتافه  قبل 

 )sign visual( البرصية  العالمة  تشابه  عىل  البرصي 

فكالهام   )signe linguistique( اللسانية  والعالمة 

تتكونان من عالقة الدال باملدلول()37( إال ان اتفاقهام 

ال يلغي الفارق الكامن يف عاملية الخطاب التشكييل، 

اخرتاق  الواحد  الديوان  الخطابني يف  امتزاج  فإن  ولذا 

دواوين  تحقق  عوامل  من  ان  إذ  الشعر؛  لخصوصية 

الشعر املعارص- يف الغالب- استقطاب فنانني يستوحون 

من عناوينها ومتونها ما يخدم أخيلة لوحاتهم، رادمني 

حال  يف  أما  التشكييل،  والفن  الشعر  بني  الهوة  بهذا، 

سبقت اللوحة الديوان؛ فإن من الرضوري تخيل اللوحة 

عن أحاديتها واختيارها عىل وفق معطيات الديوان.
اللوحة)38(  مفردات  تشف  الرأي،  بادئ  يف   

عن مالمح واضحة، فال تعتيم وال ضبابية تجعل مهمة 

استكناه دالالتها صعبة، ثم ان قراءتها يف ضوء عنوان 

الديوان تسهم يف تقريبها؛ فديوان )متى تتفتح الورد؟( 

جاء متوامئا معه تصميم اللوحة عىل الغالف كاستجابة 

فنية ملعطياته بدءا من عنوانه يف هيمنة لبنية اللون، 
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وتحدث  التضاد  بنية  تعضد  ثنائية  من  تحققه  وما 

توترا منذ لحظة تلقيها البرصي، فيمكن اإلشارة إىل ان 

البيضاء  والخلفية  الوردية  األلوان  ذات  األزهار  لوحة 

يعلوها اللون الرمادي الفاتح، قامئة عىل ثنائية اليأس 

لألمل  مضادا  الوردي  يصبح  خاللها  من  إذ  والتفاؤل، 

العنوان،  الغالف دالالت  ألوان  تغذي  واليأس، فمثلام 

يولّد التفاعل الجاميل انسجامية تأيت من التقاء الورود 

ذات السيقان الخرض تحتها أرضية وردية متفائلة رغم 

أفقها الرمادي املجسد لليأس، فكأنها ترتفع من منبتها 

الذي ميدها بالنامء والثبات، لتعلو باتجاه األفق لتحيله 

إىل أفق وردي أيضا، أما ملاذا مثانية وردات وليس وردة 

نفسه،  املتلقي  بذاتية  رهينة  رمبا-  فتأويله-  واحدة، 

ويف  توقعه.  أفق  تكرس  حني  عددها  يجذبه  الذي 

يف  الواقعي  املنهل  ذات  اللوحة  صورة  فإن  املحصلة 

فن الرسم، تعد مبثابة استعارة مجازية تتجاوب دالليا 

مع العنوان، بنهوضها عىل مشهد يكتسب حيويته من 

ألوانه، من خالل الحركة الداللية القامئة عىل عمليتي 

التضاد واإلبدال يف كال العتبتني.

الخطابني-البرصي  كال  أن  اعتبار  وعىل   

سعى  واصف  )خطاب  صورة  يف  يظهران  والشعري- 

القراءة  مناعة  كرس  إىل  واملعارشة  الجوار  خالل  من 

بتأجيج االستعارات وإسقاط  التأويل...والتواطؤ عليها 

مامرسة فنية عىل أخرى()39( فإن القارئ - لحظة العبور 

تأويل  إىل  ليصل  كّد ذهني  إىل  يحتاج  الديوان-ال  إىل 

داللة )الوردة/بغداد( بالقصائد، ففي قصيدة )أغنية...

لفجر عراقي()40( يقول متفائال بغد أفضل لبغداد:

للندى...

إذ يقبّل يف الفجر يف لهفة

زهرة االقحوان

......

للمدينة حني ننام العوايف

عىل صدرها

كام مل ننم مرة من زمان

للمؤذن يوقظ يف آخر الليل فجر املدينة

يدفع مركبها املتطامن

يف هدأة

نحو بّر األمان

وظيفة  البرصي  التشكيل  لهيمنة  كان  لقد   

تجاوزت سطحية الغالف، عرب اقرتانها الداليل بقصائد 

الديوان، وصورة وردة كبرية تتوسط صفحاتها األوىل.

املحور الثاين: النص املصاحب الداخيل

أوال- خطاب املقدمة

تتفتح  )متى  الشاعر  مجموعة  خلت   

الوردة؟( من مقدمة، واملقدمات بوصفها نصا مصاحبا 

من  اال  كينونتها  تكتسب  ال  قد  فإنها  للكتاب،  مرتهنا 

تحوالته، وتجدد طبعاته، إذ ليس رشطا أن تخرج مع 

أول خروج له، ولذلك عمد جريار جينيت إىل تصنيفها 

وفق زمن ظهورها إىل ثالثة أصناف: )إما أصلية مواكبة 

أو  الثانية،  الطبعة  تصاحب  أو الحقة  األوىل،  للطبعة 

متأخرة عادة تكتب بنفس الوصايا النقدية يف مرحلة 

متأخرة من عمر الكاتب()41(.

الحضور  بني  املقدمة  عن  الحديث  ويف   

والغياب، ال يعد وجود املقدمة رشطا وجوديا لظهور 

الشعري  الكتاب  عن  املقدمة  )غياب  إن  بل  الكتاب؛ 

أن  الذي يفرتض  القاعدة، والحضور هو االستثناء  هو 

الوظيفة  والبحث يف  والتفسري،  للمساءلة  يكون محال 

جريار  نظر  يف  وحضورها  والجدوى()42(،  والرضورة 

العمل  إمتام  عن  القارئ  تكاسل  عىل  يعمل  جينيت 

الوظيفة  كانت  وإن  فقط،  عندها  بالتوقف  ككل، 

قراءة  متابعة  عىل  القارئ  حمل  هي  لها  األساسية 

الكتاب وإمتامه)43(.

حني  الحضور  يف  املقدمة  تلح  ما  وعادة   

املسبقة  األحكام  من  جملة  لتقديم  الشاعر  يسعى 

خشية االلتباس، أو القراءة الخاطئة، أو حتى التربير، 

بعض  لرفض  التقديم عرضا  العزوف عن  )قد ميثل  و 

وظائف املقدمة، باعتبارها )املقدمة الغريية التقريضية 

إليه  يحتاج  ال  وإطراء  وتزكية  تعريفا  بالخصوص( 

الشاعر القدير...()44(.

ثانيا- عتبة اإلهداء 

وظيفتني  عامة  لإلهداء  )جينيت(  يجعل   

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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أساسيتني، األوىل: داللية؛ تبحث يف داللة هذا اإلهداء 

والعالقات  إليه،  للمهدى  معنى  من  يحمله  وما 

الوظيفة  فهي  الثانية  أما  خالله،  من  سينسجها  التي 

الحركة  تنشط  ألنها  مهمة؛  وظيفة  ويراها  التداولية؛ 

التواصلية بني الكاتب وجمهوره الخاص والعام محققة 

تفاعل كل  النفعية يف  االجتامعية ومقصديتها  قيمتها 

من املهدي واملهدى إليه)45(.

ويف ظل تشعب رؤى النقاد لوظائف اإلهداء   

و  وااليدلوجية،  اإلخبارية،  واإلعالمية  األخالقية  بني 

يف  اإلهداء  مقاربة  عىل  البحث  سيعمل  والجاملية، 

مبا  فرمان  عزيز  لفاضل  الوردة؟(  تتفتح  )متى  ديوان 

خصوصيته  له  الشعر  يف  اإلهداء  ان  حيث  يفرضه، 

املائزة، وهو يف هذه املجموعة ورد نرثا مكتوبا بأسلوب 

يبدو متصال وظيفيا  تقريرية،  بصيغة  شعري مكتوب 

من  اإلهداء  محفل  إىل  البحث  وسيحتكم  متنه،  مع 

حيث املبدأ املكاين: إهداء الديوان / إهداء القصيدة، 

ومن حيث جامليته.

1-إهداء الديوان:

إقصاء  إىل  ينزع  النمط  هذا  يف  اإلهداء   

املوضوعات الحافة بالنصوص، فهو )ميثل حيثية تتعلق 

بظروف  يتعلق  إنه  املفردة،  بالقصائد  ال  باملجموع 

فإن  لذا  الكتابة()46(؛  بظروف  يتعلق  مام  أكرث  النرش 

شكلها  يف  اإلبداعية  للعملية  مؤطراً  بوصفه  تناوله 

ان  إىل  اإلشارة  البدء  ويتعني يف  باإلثراء،  الكيل حقيق 

اإلهداء كان حارضا يف املجموعة عينة البحث.

فانه  النرثي،  إهدائه  إىل  يعمد  إذ  والشاعر   

فيُقرأ  الشعري،  وأسلوبه  مبظهره  فرضه  عىل  يلح 

وكأنه نص شعري من جنس الديوان ال ميكن تجاوزه، 

باإلضافة إىل تساوقه التياميت مع مضمون الديوان ومع 

)توتر  عن  يعرب  الذي  السلبي  بطابعها  كافة،  عتباته 

الروح وعناء التجربة املرة، التي ما تلبث أن تتحرى أية 

فرصة ليك تغتنمها وتنفث إحساسها األليم()47(  حيث 

يقول)48(:

 إىل...والدي

 وإىل روحه

 حيث نام حزينا

 ويف زمن غري ما يشتهي

 إليه...

 وقد كان آخر ما قال

 من دون صوت:

 -أما آن

 للحرب

 أن تنتهي؟؟

اإلهداء عىل شحنة  النحو نهض  فعىل هذا   

للحياة:  الكربى  األقسام  يف  تصنيفها  ميكن  عاطفية 

اإلهداء  بنية  تضافرت  فقد  واألمل،  األمل)49(،  الحزن، 

بابداالتها؛ مللء الفراغ الذي خلفه الفقد، متكئة عىل 

لالنخراط  الذهن  تشحذ  ومكانية  زمنية  مكونات 

اللحظات  فتتداعى  لإلهداء،  املوجب  اإلحساس  يف 

األحزان  من  متوالية  يف  آن،  يف  وقسوتها  بحميميتها 

والتساؤالت تبدأ بالصفة الحميمية )والدي( يف تكثيف 

وتنتهي  األبدي،  الغياب  صدع  رأب  يحاول  شعوري 

يعرف  مل  وطن  عىل  غائر  بأمل  مغلفا  الحزين  بسؤاله 

يوما للسالم طعام.

لقد رسم لنا الشاعر ومنذ اإلهداء هندسة   

خالله  من  القراءة  تؤرش  إذ  الفهرست،  مبثابة  واعية 

الذي يرمي  املعنى املسيطر  املؤدية إىل  أهم املسالك 

التي  للمضامني  منه  وإعالنا  مجموعته،  بعموم  إليه 

ف  )اليأس/الحرب/الحزن/االنتظار(  وهي  لها  تنتمي 

)مع الدخول يف عوامل اإلهداء نجده معادال موضوعيا 

لهموم مجتمع ينتظر انتهاء حرب خلفت الهم والحزن 

وأخذت منه مأخذا كبريا ف )مات حزينا( هي جملة 

عتبة  يف  يجد  فالقارئ  الهم()50(  وهذا  بالحزن  تيش 

بتجلياتها  الغالف  لوحة  مع  واضحا  تداخال  اإلهداء 

اللسانية والبرصية، إذ تكتنز معظم النصوص بدالالت 

واالنعتاق  الحرب  لنهاية  برؤية  والحلم  للسالم  التوق 

الوطن،  صدر  عىل  الجاثم  والظالم  الظلم  ربقة  من 

حيث تتجىل هذه الدالالت يف كل نصوص املجموعة 

كام يف قصيدة )دموع البالد()51(:

بالدي التي مهرها دمها/دون كل البالد/ملاذا   
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تستفيق/ ليك  الدمنيت  طن/من  تحتاج/مليون  بالدي 

الخطو  تبدأ  الحرائق/يك  لهيب  ملاذا بالدي/تحتاج كل 

فوق الطريق/ملاذا بالدي/قد صار ال ينبت الزرع فيها/

البالد/ بنيها/ملاذا غدا/ابن هذي  وال سلمها يف نفوس 

ينادي السامء/فال تستجيب.

مدار  عىل  الحزينة  تساؤالته  تبقى  وهكذا   

املجموعة تحريه، ويف مرة حاول أن يلملم حزنه العظيم 

ويبعثه يف الربيد الرسيع فساءل )كوكل( يف نص عنونه 

)فيس بوك( عن اسم أم صديقه وعن أسامء األمهات 

الحزينات يف وطنه فجاء الجواب مفجعا)52(:

صديقي  أم  اسم  عن  )كوكل(  فساءلت   

العراق/  أمهات  من  الحزينات  كل  وأسامء  البعيد/ 

الحبيب/ الكئيب/ فأدرج يل/ كل ما يف العراق/ من/ 

االمهات!!

2-اهداء القصيدة:

ميكن القول إن هذا النمط من اإلهداء ذو   

يف  اإلهداء  أثر  يتحقق  فيه  بالرضورة،  إحالية  طبيعة 

فك مغاليق النص، إذ إنه )من أكرث النصوص العتباتية 

ومبارشة  عليه  انفتاحا  وأكرث  بالنص  واحتكاكا  تداخال 

له، باعتباره أحد أقرب البوابات األكرث داخلية ومبارشة 

للقصيدة()53(.

شيوع  يلفته  النوع،  هذا  يف  واملتأمل   

الرتكيبي، من مثل  املتجانسة عىل الصعيد  اإلهداءات 

قال  الذي  الفقراء  أمري  )إىل:  عيل(  )يا  قصيدة  إهداء 

يوما: لو كان الفقر رجال لقتلته( 

فرمان  لدى  اإلهداء  أن  للنظر  والالفت   

تقدحه دوافع إخوانية اجتامعية يف املقام األول، وإن 

كان املهدى إليه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب "عليه 

اختيار  أن  إال  الدينية،  بطبيعته  يوحي  الذي  السالم"، 

الشاعر أن يستبدل لفظة )املؤمنني( بلفظة )الفقراء( 

من  انطالقا  االجتامعية  بالسمة  القصيدة  وسم  يؤكد 

الكم  هذا  إىل  بالنتيجة  أدت  واضحة  سياسية  شكوى 

من الظلم والجور والعدوان، يقول منها)54(:

- يا عيل/ أيها امليزان/ يا مبتدأ اإلميان/ يا قطر الندى 

تقدم/  فجر/  إىل  فجر  من  السائر/  أيها  املنهل.../  يف 

كام  ساسونا/  بعدك/  من  نحن  جديد/  من  واحتوينا 

اللوعة  خفف  عيل/  يا  حبيبي  يا  العبيد/.../  ساسوا 

عني/ وأعدين خلف أستار نشيدي/ فأنا مثل يتيم دائم 

تحتار كفي/ حني تبقى/ حصة الخرسان/ من عيد لعيد

الشعر  عرب  العدل  ينشد  الذي  القارئ  أن  ريب  وال 

سيجد يف هذا اإلهداء محفزا لقراءة نص قد يحرره من 

أرس واقع سعى فرمان إىل مالمسته إفصاحا وإضامرا

وإهداء قصيدة )كان يل...( )إىل: عيل الفتال   

وعودة ضاحي وعيل حسني وعيل لفتة وكفاح وتوت( 

)فيس  قصيدة  يف  الحطاب(  جواد  صديقي  )إىل:  و 

بوك(، وقصيدة )الناعور( املهداة )إىل: صديقي الشهيد 

الشاعر عدنان سعيد هاشم(، والتي تكررت مبعدل)4( 

قصائد فقط هي ذاتها القصائد املهداة يف الديوان كله، 

إذ تخلو القصائد االثنتا عرشة املتبقية من اإلهداءات 

أصال، وعىل هذا النحو يبدو اإلهداء لدى فاضل منطقة 

وأصدقائه،  قصائده  بني  العالقة  خاللها  من  ينضد 

وأفراد مجتمعه، ولعل إمعان النظر يف اإلهداء األخري، 

عىل  يقترص  ال  إليه  باملهدى  التعريف  أن  يكشف 

الثقافية  هويته  يحدد  مبا  يسبق  بل  الشخيص،  االسم 

واالجتامعية، فضال عىل وسام الشهادة الذي نال رشفه، 

إميانا  النحات،  ومنهم  الرسام  ومنهم  الشاعر  فمنهم 

بأنَّ الكتابة مجال معريف تنخرط فيه الذات واملجتمع 

والتاريخ، من دون إغفال ما لبعض العناوين الداخلية 

مثل  لإلهداء  والصيغي  الوظيفي  للدور  استعارة  من 

عنوان قصيدته )أغنية...لفجر عراقي(.

ثالثا- التصدير

التصدير  حد  يشوب  الذي  االرتباك  أضحى   

املفهومي مثار قلق للدارس؛ فهناك من يقرنه بخطاب 

املقدمات؛ فريى فيه )كلمة يكتبها املؤلف يف أول كتابه 

قارئ  إىل  موجهة  شخصية  مالحظات  عن  فيها  يعرب 

لألشخاص  الشكر  فيها  بفقرة  عادة  وتنتهي  الكتاب، 

والهيئات التي ساعدت املؤلف يف بحثه()55(، ومثة من 

قوال  أو  إهداء  تتضمن  عبارة  أو  )مقطع جملة  يعّده 

شارحا()56(، يف حني عمل جريار جينيت عىل حرصه يف 

الكتاب، أو جزء منه،  )اقتباس يوضع عامة عىل راس 

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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وبإمكانه أن يكون فكرة أو حكمة()57(.

تتفق  تسميات  مثة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   

مع التصدير من حيث املبدأ املكاين، ذكرها عبد الحق 

توطئة،  متهيد،  منها:  االستهالل  عتبة  تحت  بلعابد 

مع  إدماجه  ولعل  بديئ)58(،  خطاب  فاتحة،  ديباجة، 

تحته من تسميات من  يندرج  االستهالل وما  خطاب 

هذه  إىل  النزوع  يعضد  الوظيفي،  االشتغال  حيث 

من  يعد  التصدير  وأّن  دون سواها، والسيام  التسمية 

املتلقي  يهدي  أن  فيه  يفرتض  الذي  الداللية،  املنافذ 

إىل النواة املرتكز حولها املنت، وهو من العتبات التي 

إن أغفلت فلن يأبه بغيابها املتلقي، ومادام قد وجد، 

فالبد أن له دورا ووظيفة ال ميكن تجاوزها؛ ألن إعادة 

االلتفات إىل النص، بتسييجه بنص آخر، هو إدراك من 

الكاتب أن نصه يحتاج إىل مزيد من الضوء؛ أما لشد 

انتباه متلقيه؛ فيصدق فيه ما قاله حازم القرطاجني- 

الكالم  يّصدر  )أن  االستهالل-:  عن  حديثه  معرض  يف 

يؤثر  ما  أو يرشب  السامع،  لنفس  وإيقاظ  تنبيه  فيه 

فيها انفعاال، ويثري لها حاال من تعجيب أو تهويل، أو 

تشويق()59(.

بني  يجمع  الشاعر  مجموعة  يف  والتصدير   

ينزع  أن  وبني  النص،  قيل  ملاذا  أو  النص  يقول  ماذا 

نزوعا جامليا يتعدى حدود وظيفته املنوطة به، ويأيت 

عرب منطني هام التصدير الكيل والتصدير الجزيئ. 

1-التصدير الكيل:

لقد جاء التصدير الكيل الذي ارتأى الشاعر   

فيه مقطعا  أورد  إذ  األول( )غرييا(،  )املدخل  تسميته 

من شعر شعبي للشاعر مظفر النواب، قال فيه)60(:

مو حزن

لكن حزين

مثل بلبل

كعد غبشة

وشاف

بغداد الحبيبة

بالية تني

وهو بهذا التصدير عالوة عىل انفتاحه عىل   

نص سابق باقتباسه إياه، ولّد عالمة قرائية مفارقة كونه 

يخالف  ما  وهو  املحكية،  العامية  باللغة  مكتوبا  جاء 

املجموعة؛  نصوص  عليها  جاءت  التي  الكتابة  نوع 

بالتكثيف  تيش  السيميائية  امللفوظات  دالالت  )لكن 

بالكامل،  املجموعة  نصوص  يختزل  الذي  العايل 

فعالقة البلبل بالتني عالقة تكشف عن تالزمها، فقدان 

مكانتها  بغداد  لفقدان  موضوعيا  معادال  للتني  البلبل 

وأمنها وسالمها، فبغداد مدينة السالم الزمتها عىل مر 

التصدير  لهذا  املرتكز  هي  بغداد  وكون  العصور()61(، 

للديوان  الرئيس  العنوان  محور  ويؤكد  يفرس  ما  هو 

قصائده،  ملضمون  رؤيته  ويوضح  )بغداد/الوردة(، 

منهام،  للخالص  أمل  عن  والبحث  والدمار  فالحرب 

هي عالمات شكلت محتوى العنوان والنصوص داخل 

التصدير  أما  بينهام،  املتالزمة  العالقة  ومدى  الديوان 

الكيل الثاين فقد جاء )ذاتيا( تحت عنوان )مدخل ثاين( 

باالمياضية  يتصف  أن  عىل  أيضا  الشاعر  حرص  وقد 

النيص  املنت  داللة  إىل  فيه  يرشد  حيث  والتكثيفية، 

)الحرب  ثنائية  عىل  بناها  التي  موضوعاته  وطبيعة 

الله  فطر  التي  القاعدة  السالم  من  جاعال  والسالم( 

الناس عليها، والحرب هو االستثناء من هذه القاعدة 

والذي يصنعه األرشار من البرش، قال فيه)62(:

يف هذا الكون الواسع الجميل...

الحرب هي االستثناء

والسالم هو القاعدة

ووحده اإلنسان 

من صنع هذا االستثناء

لتبتيل به هذه القاعدة!!

والالفت أن الشاعر مل يأت بالتصدير الثاين   

بإزاء األول أي مواليا له، وإمنا فصل بينهام بقصيدة )يا 

بعدها  من  جاء  صفحات  استغرقت ست  التي  عيل( 

مع  املرتبطة  التصديرات  بهذه  وهو  الثاين،  املدخل 

غريها من النصوص املوازية األخرى العنوان واإلهداء، 

سياق  مع  تشدها  مبارشة  اتصال  عالقة  عن  يكشف 

مضموين واحد يرتكز عىل ثيمة الهم الوطني وهاجس 

الهيكلية  بناء  يف  مبجموعها  أسهمت  التي  الحرب، 
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 – فيها  التصدير  يلعب  حيث  كله،  للديوان  الداللية 

دورا  موازيا-  نصا  بوصفه  ذاتيا  أم  غرييا  أكان  سواء 

رئيسا يعمل عىل توجيه القارئ نحو مضمون نصوص 

العمل األديب قبل الولوج يف عوامله الداخلية.

2-التصدير الجزيئ:

الثيمة  تأثيث  نحو  التصدير  يتجه  وفيه   

قرائيا،  موجها  ويشكل  يتصدره،  مفرد  لنص  األساسية 

لفك شيفراته،  النص  بها مقارب  وأداة مهمة يستعني 

ومسك دالالت رموزه املتموضعة داخل أطره الداللية 

العامة.

وقد استعان فرمان بهذا النمط من التصدير   

داللية  مزاوجة  ويخلق  املوازية،  إمكاناته  ليوظف 

)التصدير(؛  ومنت  النص  منت  بني  التناص  بآلية  منتجة 

من خصوصية  تتأىت  مضافة  نصه جاملية  ليسبغ عىل 

الشاعر  املستجلبة، فضال عام تحمله شخصية  املقولة 

بعد  النص  الستقبال  املتلقي  تغري  تأثريية  طاقة  من 

النمط  هذا  ونجد  قبله،  )التصدير(  مقولة  استقبال 

صدره  حيث  الجميل(  الوطن  هو  )هذا  قصيدة  يف 

بقوله)63(:

ام عراقية يف الستني من العمر ظهرت عىل   

بعض  يف  جولة  يتضمن  برنامج  ضمن  التلفاز  شاشة 

بحرقة  تحيك  كانت   2007 الفقرية  بغداد  مناطق 

ودموعها تسيل وهي تقول للصحفي: ملاذا رصنا هكذا 

يا ولدي، اقسم بالله كنت يف املايض مستعدة أن أبيع 

عباءيت ألعيش ضيفي... ليتني كنت أعرف اسمها ألثبته 

مهداة  بالتأكيد  القصيدة  وهذه  األوىل  الصفحة  عىل 

إليها واىل العراق الذي يف ذاكرتها

وهو ما نجد له ملمحا مبنت النص الشعري   

يف قوله)64(:

هذا الذي قالت:

- أبيع عباءيت لعشاء ضيف عابر

هذا املهاويل

البهاليل

الكامة الصيد

السابق  التصدير  يف  الداللة  مرتكز  ان  إذ   

تغري  يف  السبب  عن  السؤال  يؤطرها  حرية  عىل  قائم 

البالد وأهلها واملقارنة املمضة بني جيلني، جيل ماض 

وجيل حارض، يجسد فيه املايض صفة الوطن الكريم 

فيه  تركت  وجيل حارض  رفيع،  وخلق  منقبة  كل  بلد 

الحرب وكرثة املصائب أثرها عليه فاختلف عن سابقه.

رابعا- الهوامش:

املوازي  النص  عنارص  من  الهوامش  تعد   

املداخل  ومن  الرئيس،  بالنص  املحيطة  الداخلية 

األساسية لالمساك بدالالت النص السطحية والعميقة، 

فضال عن كونه من العتبات املهمة للولوج إىل العمل 

النصية،  النواحي  جميع  من  تطويقه  قصد  اإلبداعي، 

واإلحاطة به بناء وموضوعا ورؤية)65( 

يف  التهميش  آللية  الجوهرية  الوظيفة  اما   

حال   - املتلقي  بإحالة  فتتمثل  الشعري  فرمان  نص 

أحيان  يف  واضحة  هامشية  بإشارة   – بالتلقي  رشوعه 

وإرغامه  املهمش،  إىل  األحيان  بعض  غامضة يف  كثرية 

املستمر  الدينامي  واالنرصاف  الداخل/املنت،  ترك  عىل 

النصوص  أفضية  إىل  فبالنظر  الخارج/الهامش،  باتجاه 

التي  الوردة؟(  تتفتح  )متى  مجموعة  يف  الشعرية 

متعددة  أمناط  وجود  يظهر  التهميش،  عنرص  وظفت 

من الهوامش املستعملة أبرزها:

1( الهوامش املفرسة:

و )هي هوامش تقليدية تقوم وظيفتها عىل   

النص  يف  غمض  ما  فتفرس  الكشفي  التوضيحي  البعد 

توضيح()66(،  إىل  تحتاج  معتمة  وعالمات  إشارات  من 

وهي يف الغالب تفرس كلامت مكتوبة باللهجة العامية 

يضمنها شعره من باب انفتاح نصه عىل الرتاث الشعبي، 

وهذه اآللية تنترش يف املجموعة، كام يف نص )التصدير 

بقوله: )شعر شعبي  ذيله  الذي  أول()67(  الكيل/مدخل 

عراقي للشاعر الكبري مظفر النواب(، حيث اتبع تقنية 

طباعية تقتيض إعطاء الكلامت املقصودة بالتفسري عالمة 

هامشية- نجمة- أشبه ما تكون بالوردة املتفتحة، تزداد 

بازدياد عدد الهوامش يف النص الواحد:

مو حزن )*( 

لكن حزين

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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مثل بلبل 

كعد غبشه )**( 

وشاف )***( بغداد الحبيبه

باليه تني )****( 

)كعد  و  حزنا،  ليس  تعني:  حزن(  )مو  ف   

)بالية  و  رأى،  )شاف(:  و  الفجر،  يف  استيقظ  غبشة(: 

تني(: بال تني وهو الطعام األثري لدى البالبل، باعتبار ان 

لغة النص هو من العامية العراقية التي قد ال يعرفها 

العرب من غري العراقيني فضال عن بعض العراقيني.

الذي  )أمي(  نص  النمط  هذا  مناذج  ومن   

كتبه مبناسبة عيد األم وهو يف دمشق سنة2009م، قال 

فيه)68(:

ومازلت 

اشتاق ذاك االمان

دللولها )*( 

مل تزل تتناسل

بني شغاف فؤادي الرهيف

وهنا يحيل القارئ إىل معنى الكلمة فيقول   

يف الهامش )الدللول: هي تنومية األمهات العراقيات( 

حني يردن تنويم اطفالهن.

2( الهوامش املوضحة للتناص:

إليها  الشاعر  يلجا  التي  الهوامش  وهي   

أو  سابقة  نصوص  عىل  انفتاحه  مدى  فيها  ليوضح 

معارصة مهام كان نوعها أدبية أو اقتباسات قرانية أو 

غريها كام يف قصيدة )صالة عراقية()69(:

وجهت وجهي...إىل بلدي

وأقمت الصالة

وكان يصيل

معي

كمدي

وملا وصلت إىل: )ربنا آتنا...( )*( 

القرآن  من  اقتباسه  الهامش  يف  أوضح  إذ   

قائال: )إشارة إىل دعاء أثناء الصالة يتضمن قوله تعاىل: 

)ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

النار()70(.

3( الهوامش الزمكانية:

النص  تهميش  عىل  تعتمد  )التي  وهي   

بعالمتي )الزمان واملكان(؛ لتحيل عىل إطاره الزمكاين 

الذي انتج فيه عن املناسبة التي قيل فيها؛ ليك تجعل 

املتلقي يربط يف ذهنه بني العوامل الخارجية )املاحول(، 

)الهامش:  املهمشة  بوساطة  )النص(،  والداخلية 

مكان+زمان()71(.

النمط  هذا  التميمي  صباح  الدكتور  ويعد   

أهم أمناط الخطاب التهمييش؛ بوصفه )يشكل عنرصا 

الزمكانية  أفضيته  ليؤطر  األصيل؛  النص  يوازي  موازيا 

متأثرا  صاحبه  وأنتجه  ظلها،  يف  منى  التي  الخاصة 

خاللها  من  يتسلل  قرائية  فجوات  بذلك  فيفتح  بها، 

املتلقي ليصل إىل الداللة التي بني عليها النص والسيام 

الغامض()72( وميكننا أن نجد هذا النمط من التهميش 

يف قصيدة )يا عيل( التي يوجه الخطاب فيها له عليه 

من  وأهله  العراق  به  مير  مام  وحزينا  شاكيا  السالم 

املتمثلة بصدام  الحاكمة  السلطة  ظلم وجور عىل يد 

وأزالمه، قال فيها)73(:

يا دموعا تتهامى من عيون املتعبني

مل نقف للجرح بهتانا

وال يف الحرب خرسانا

وال يف السلم نريانا

ولكن

)نحن طول الدهر كنا واقفني( )*( 

بني  الهامش  هذا  يف  الشاعر  جمع  حيث   

منطني من الهوامش األول: هو التنايص املبارش فأوضح 

فيه تناصه مع بيت من قصيدة للشاعر خزعل املاجدي، 

والثاين: الزمكاين بني فيه مكان كتابة القصيدة املتناص 

منها وزمانها حني قال فيه: )الشطر بني القوسني لصديقي 

الشاعر خزعل املاجدي كتبت القصيدة يف الطريق بني 

كربالء والنجف عام 1995م()74(.

املبحث الثاين: )النص الفوقي(:

طرف  من  موجه  نشاط  )القراءة  أن  مبا   

هذا  يف  املتبناة  النظرية  ضوء  يف  فإنها  النص()75(، 

املتون  تالمس  موازية  اسرتاتيجية  متثل  البحث 
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مستويات  وتؤرشف  كوامنها  عن  لتكشف  اإلبداعية 

برنامج  للمتلقي  لتقدم  هيكلتها  وتعيد  تشكيلها، 

مالمسة  قبل  استقباله  يروم  مبا  علام  يحيطه  قراءة 

عملية فعلية، ويسهم يف توجيه عنايته صوب مناطق 

للمتلقي  يتيح  املدروس؛ مام  املنت  الشعرية يف  إنتاج 

يبقى  أن  من  بدال  البدائل  بني  من  االنتقاء  خيارات 

الجانب  احادية  نتائج  به  تُفيض  احادية  قراءة  عىل 

أيضا.

والحقيقة هي أن مدونات فاضل الشعرية   

مبقاربات  تحظ  مل  البحث  حيز  مجموعته  والسيام 

نقدية ومعاينات غريية استطاعت أن تخرق مكنوناتها 

وتتغلغل يف أعامق تشكالتها املرمزة، وتدخل مغاورها، 

عىل الرغم من أنها متثل تجربة شعرية حافلة باألسلوب 

كشفت  فقد  املوضوعات  أغلب  شمل  الذي  الجاميل 

املقاربات  وانكشفت  فرمان،  العتمة عن شعر  مؤخرا 

منط  عىل  الشعرية  متونه  لجسد  املالمسة  البحثية 

واحد: مقاربة كلية، إذ اشتغلت عىل مقاربة التجربة 

للكشف  واحدة  شعرية  مدونة  أو  عامة،  الشعرية 

الشعري.  خطابها  تشكل  وبؤر  الرئيسة،  ثيامتها  عن 

ومن هذا النمط من املقاربات بحث لـ )كريم عجيل 

الهاشمي( وسمه بـ )سيميائية العتبات النصية يف شعر 

مخترصة  دراسة  وهي  2018م،  فرمان(  عزيز  فاضل 

اختصت بدراسة العتبات املحيطة الخارجية من وجهة 

الشاعر،  تجربة  يف  والغالف  كالعنوان  سيميائية  نظر 

تحت  رضا(  محمد  )هدى  للطالبة  ماجستري  ورسالة 

عنوان )شعر فاضل عزيز فرمان دراسة يف األداء الفني( 

اإلحاطة  حاولت  شاملة  عامة  دراسة  وكانت  2020م، 

يف  وأمناطه  للتناص  تعرضت  حيث  الشاعر،  بتجربة 

الشعرية،  والصورة  واألسلوب،  الشعر،  ولغة  شعره، 

أعامقها،  يف  تدخل  ومل  التجربة  بحق  تف  مل  ولكنها 

للعميقة،  منها  أقرب  للسطحية  دراسة  كانت  وإمنا 

بـ  القرييش( وسم  )سها  للدكتورة  ومؤخرا نرش بحث 

)من جامليات األسلوب يف تجربة فاضل عزيز فرمان 

قصائد "الوطن والحرب" امنوذجا( 2021م.

الخامتة

مام سبق ميكن الخلوص إىل اآليت:

الجديدة  العراقية  الشعرية  البحث عن أن  1- كشف 

خطت  قد  فرمان،  الكرباليئ  الشاعر  بخطاب  ممثلة 

خطوات مهمة نحو مغايرة النتاج الشعري املستنسخ 

التغيري  بعد  والسيام  شعرية  مدونات  توليد  ومحاولة 

حدايث  لخطاب  أسس  مام  العراق،  يف  حصل  الذي 

تتداخل فيه املكونات والعنارص خصوصا يف ظل عرص 

االنفتاح التكنلوجي الهائل.

2- استهدف البحث يف فضاء مجموعة الشاعر )متى 

)الغالف  الخارجي  املحيط  النص  الوردة؟(:  تتفتح 

املؤلف،  الرئيس، واسم  العنوان  اشتمل عليه من  وما 

والنص  للوحة(  االيقوين  والتجيل  التجنييس،  والعنوان 

والعنوانات  والتصدير،  )اإلهداء  الداخيل  املحيط 

الداخلية، والهوامش( 

نظر  وجهة  من  الغالف  دراسة  أن  البحث  أظهر   -3

ينبجس  البرصية، حيث  اإلرسالية  من  تنبثق  وظيفية 

ما هو غري لغوي ليأخذ قوة إنجازية مع ما هو لغوي، 

فنفاذه إىل الديوان يؤكد أن الغالف نص برصي تتعدى 

الداللية،  وظيفته  إىل  واالشهارية  التمييزية  وظيفته 

إذ يغلب عىل تلك الدوال إحالتها إىل الديوان بشكل 

عام، فالغالف لدى فرمان وحدة عتباتية يندغم فيها 

دون  من  أحدهام  يحل  فلم  الجاميل؛  مع  التواصيل 

متعن اآلخر واستكناه أبعاده.

4- أفصحت دراسة العنوان بوصفه نصا مستقال، عن 

حضور االسمية املرتبطة لدى النحاة بالثبات، مام يقود 

إىل الجزم بأنه عنوان ينزع إىل يقينية تتناىف مع بنيته 

إن  كام  باألسئلة،  الغارقة  الداخلية  النصوص  وبنيات 

الزمن فيه ممثال بالرتكيب الفعيل أظهر توجيهه نحو 

املستقبل.

5- خضعت العنوانات النتقائية كانت كفيلة بكشف 

الداليل  العنوان  نسبة  ارتفاع  إن  النصوص، كام  سياق 

يظهر ميل الشاعر نحو اإلبداع.

6- بدا من الالفت نزوع الشاعر إىل املناصفة يف كتابة 

صالة  مثل:  اإلضايف(  الرتكيب  )ذات  بني  العنوانات 

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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عراقية- دموع البالد- كدح بغدادي- قصيدة العراق، 

وغريها، والعنوانات )الكلمة( مثل: ن دم- شاعر-فيس 

بوك- امي- الناعور- القطيع، وغريها.

نقطة  والجزيئ  الكيل  التصدير  أن  الدراسة  أبانت   -7

هيمنة  يف  والقصيدة،  النيص  الخارج  بني  ما  عبور 

وضع  اسرتاتيجية  كشفت  كام  املرجعية،  للوظيفة 

التصدير،  بوظيفة  وعيا  فرمان  لدى  أن  التصدير 

فالقصائد ذات السياق االجتامعي والسيايس، مل تخل 

مناسبتها،  أو  موضوعها  إيضاح  يف  يسهم  تصدير  من 

تحقيق  بوجوب  الشاعر  إميان  من  جزء  ذلك  ولعل 

الشأن  مادام  القارئ  وأفق  النص  أفق  بني  االنسجام 

موضوعيا أكرث منه متعلقاً بالذات الشاعرة.

جاءت  وإن  الدراسات  بعض  أن  الدراسة  وجدت   -8

طيلة  وجوده  أثبت  مثانيني  شاعر  لتجربة  متأخرة 

موازية  اسرتاتيجية  مثلت  انها  إال  عقود،  ثالثة  مدة 

لتكشف عن كوامنها،  اإلبداعية  الشاعر  تقارب متون 

وتؤرشف مستويات تشكيلها؛ لتقدم للمتلقي برنامج 

اشتغاله  قبل  العمل  تلقي  يساعده يف  متكامل  قراءة 

الفعيل عليه، ويأخذ بيده نحو مناطق الشعرية عنده، 

عن  تبعده  ثم  ومن  قراءة،  من  أكرث  أمامه  يفتح  مام 

األحادية يف وضع النتائج.

والدراسة  بالبحث  الشاعر جديرة  فنصوص  9- وأخريا 

مثقفة  نصوص  ألنها  الضوء  من  مزيد   وتسليط 

من  وهذه  متعددة  وتأويالت  قراءات  عىل  ومنفتحة 
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الهوامش:

-1970( العراقيني  والكتاب  املؤلفني  ينظر: معجم   -1

2000( د.نوري صباح املرزوك، مطبعة الحكمة، بغداد، 

ط1، 2002م: 83

6كانون  بتاريخ:  الشاعر  مع  شخيص  حديث   -2

االول2021م 

رجال  )معجم  الكربى  بغداد  أو  بابل  حلة  ينظر:   -3

نوري  صباح  والفنون(  والعلوم  اآلداب  يف  الحلة 

املجلد  العراق،  بابل-  العربية،  الدار  املرزوك، مطبعة 

الثالث )ف-ي( ط1، 2013م: 12 

العريب  الرتاث  يف  بحث  النص:  عتبات  ينظر:   -4

إدرييس،  يوسف  د.  املعارص،  النقدي  والخطاب 

منشورات مقاربات، 2008: 41

)نحو  العربية  الثقافة  ومستقبل  املرتابط  النص   -5

كتابة عربية رقمية(، سعيد يقطني، ط1، املركز الثقايف 

العريب، الدار البيضاء- املغرب، 2008م: 21

6- ينظر: م.ن: 57

7-  ينظر: م.ن: 58

8- ينظر: م.ن: 58

الزاهي،  النص، جوليا كرستيفا، ترجمة: فريد  9- علم 

للنرش،  توبقال  دار  ناظم، ط2،  الجليل  عبد  مراجعة: 

الدار البيضاء، 1997م: 21

الشكل  الرسدي،  والتحليل  الرسديات  ينظر:   -10

والداللة، سعيد يقطني، ط1، املركز الثقايف العريب، الدار 

البيضاء، املغرب، 2012م: 49-48

11- عتبات )جريار جينيت من النص اىل املناص( عبد 

الحق بلعابد، الدار العربية للعلوم نارشون، منشورات 

االختالف، بريوت، الجزائر، ط1، 2008: 49

الجبل،  بدوي  شعر  يف  اسلوبية  ظواهر  ينظر:   -12

عصام رشتح، منشورات اتحاد الكتاب العرب – دمشق، 

2005م: 145ب

13- ينظر: انتاج الداللية األدبية، د.صالح فضل، ط1، 

مؤسسة مختار للنرش والتوزيع، القاهرة )د.ت(: 34

فاضل  شعر  يف  النصية  العتبات  سيميائية   -14

للفلسفة  الرك  الهاشمي،  عجيل  كريم  فرمان،  عزيز 

واللسانيات والعلوم االجتامعية/ع )24( /2017م: 117

شؤون  يف  تأويلية  مغامرة  العنوان-  نظرية  يف   -15

دمشق،  التكوين،  دار  حسني،  خالد  النصية،  العتبة 

د.ت، 2007م: 87

16- ينظر: العنوان يف الشعر العراقي الحديث- دراسة 

سيميائية: 92- 93

السعودي،  الشعر  يف  العنوان  دراسة  اىل  مدخل   -17

ط1،  بريدة،  االديب،  القصيم  نادي  الرشيد،  الله  عبد 

2008م: 35

الصكر:  حاتم  عند  النقدية  الكتب  عنونة   -18

رسالة  اآلداب،  كلية  املوصل،  جامعة  تحليلية،  دراسة 

ماجستري/2011م: 28

19- بناء لغة الشعر، جون كوهن: 136

املنجز  يف  دراسة  الحديث:  العريب  الشعر  ينظر:   -20

البيضاء،  الدار  الرشق،  أفريقيا  يحياوي،  رشيد  النيص، 

د.ط، 1998م: 111- 112

21- متى تتفتح الوردة؟، فاضل عزيز فرمان، املؤسسة 

الوطنية للتنمية والتطوير، ط1، 2014م: 25

22- م.ن: 45

23- م.ن: 97

24- م.ن: 116-115

25- 51 م.ن:

فاضل  شعر  النصية يف  العتبات  سيميائية  ينظر:   -26

عزيز فرمان، كريم عجيل، الرك للفلسفة واللسانيات 

والعلوم االجتامعية، ع )24(، 2018: 118

27- م.ن: 125

28- عتبات جريار جينيت من النص اىل املناص: 63

29- الخطاب املوازي للقصيدة العربية املعارصة، نبيل 

منرّص، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 2007م: 347

30- ينظر: عتبات جريار جينيت من النص اىل املناص: 

65-64

جميل  والتطبيق،  النظرية  بني  السيميولوجيا   -31

حمداوي، دار الوراق، عاّمن، ط1، 2011م: 522

32- ينظر: عتبات جريار جينيت من النص اىل املناص: 

90-89

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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مجلة  التواصل:  العتبات،  اىل  األطراس  من   -33

عنابة،  مختار،  جامعة  واالنسانية،  االجتامعية  العلوم 

عند  النص  شعرية  ينظر:   36 2009م:  ع32ديسمرب، 

)جريار جينيت( 

34- ينظر: معجم الرسديات: محمد القايض وآخرون، 

دار محمد عيل، مؤسسة االنتشار العريب، تونس، لبنان، 

ط1، 2010م: 436

35- عتبات النص الشعري العريب املعارص: 149

أدبية  يف  مونتاجية  قراءة  الشعريات،  علم   -36

ط1،  عامن،  مجدالوي،  املنارصة،  الدين  عز  االدب، 

2007/1428م: 27

37- إشكالية مقاربة النص املوازي وتعدد قراءته، عتبة 

العنوان منوذجا، محمد التونيس جكيب، مجلة جامعة 

االقىص، غزة، عدد خاص، ج1، 2006م: 552-551

أرسلت  ببريوت،  النرش  دار  فناين  ألحد  اللوحة   -38

فكرة  عن  تعبريا  فيها  وجد  النه  للشاعرفاستحسنها 

الديوان.

39- شعرية جربان: املستمر بني الشعري والفني، سمري 

الساملي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 2011م: 112

40- متى تتفتح الوردة؟: 119

امللك  عبد  العربية،  الرواية  يف  الكتابة  عتبات   -41

أشهبون، دار الحوار، الالذقية، ط1، 2009م: 70-69

دراسة  املعارص،  العريب  الشعري  النص  عتبات   -42

تطبيقية عىل نصوص مختارة، صادق القايض، جامعة 

القاهرة، كلية اآلداب، اطروحة دكتوراه، 2012م: 171

43- ينظر: عتبات جريار جينيت من النص اىل املناص: 

124

44- عتبات النص الشعري العريب املعارص: 171

45- ينظر: عتبات جريار جينيت من النص اىل املناص: 

99

القايض،:  صادق  املعارص،  الشعري  النص  عتبات   -46

231

47- بالغة العالمة وتأويل الرؤيا: من السرية اىل التجربة 

االدبية، محمد صابر عبيد، عامل الكتب الحديثة، اربد، 

ط1، 2013م: 26

48- متى تتفتح الوردة؟: 5

أحمد  تر:  كوهن،  جون  الشعر،  لغة  بناء  ينظر:   -49

درويش، الهيأة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د.ط، 

1990م: 202 

عزيز  فاضل  شعر  يف  النصية  العتبات  سيميائية   -50

فرمان: 

51- متى تتفتح الوردة: 54-50 

52- 97 م.ن: 

53- عتبات النص الشعري العريب املعارص: 233

54- 18-19 متى تتفتح الوردة: 

55- معجم مصطلحات االدب: انكليزي، فرنيس، عريب، 

مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بريوت، د.ط، د.ت: 432

محمود  خطاب  يف  مقاربة  العنوان:  جامليات   -56

مجدالوي،  جاسم،  محمد  جاسم  الشعري،  درويش 

عامن، ط1، 2014م: 33

57- عتبات جريار جينيت من النص اىل املناص: 107

58- ينظر: م.ن: 113

القرطاجني،  حازم  االدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج   -59

االسالمي،  الغرب  دار  بن خوجة،  الحبيب  ت: محمد 

د.ت، د، ط.: 310

60- متى تتفتح الوردة: 7

عزيز  فاضل  شعر  يف  النصية  العتبات  سيميائية   -61

فرمان: 

62- متى تتفتح الوردة؟: 21

63- متى تتفتح الوردة؟: 95

64- م.ن: 98

65- ينظر: شعرية الهوامش يف الرسد القصيص املغريب 

منوذجا(،  كرماط  الدين  لنور  أحمر(  سكر  )مجموعة 

ابريل 2013م،   14 مكتبة دروب،  د.جميل حمداوي، 

http: //www.doroob.  21072 الكرتوين:  موقع 

=com/?p

الشعري  الخطاب  يف  املوازي  النص  شعرية   -66

التميمي،  حسن  د.صباح  واالجراء،  املقولة  املعارص، 

الدار املنهجية للنرش والتوزيع، ط1، 2018م: 339

67- متى تتفتح الوردة؟: 7
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68- م.ن: 81

69- م.ن: 29

70- م.ن: 31

الشعري  الخطاب  يف  املوازي  النص  شعرية   -71

املعارص: 339

72- م.ن: 340

73- متى تتفتح الوردة؟: 12

74- م.ن: 20

البيضاء، نرش  الدار  الجديدة،  النجاح  الكدية، مطبعة 

وتوزيع: مكتبة املناهل، فاس، 1995م: 

النص املوازي وجتلياته يف شعر فاضل عزيز...
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املصادر واملراجع:

1- انتاج الداللة األدبية، د.صالح فضل، ط1، مؤسسة 

مختار للنرش والتوزيع، القاهرة )د.ت(.

2- بالغة العالمة وتأويل الرؤيا:من السرية إىل التجربة 

االدبية، محمد صابر عبيد، عامل الكتب الحديثة، اربد، 

ط1، 2013م.

درويش،  تر:أحمد  كوهن،  جون  الشعر،  لغة  بناء   -3

الهيأة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، د.ط، 1990م.

محمود  خطاب  يف  العنوان:مقاربة  جامليات   -4

مجدالوي،  جاسم،  محمد  جاسم  الشعري،  درويش 

عامن، ط1، 2014م.

5- حلة بابل أو بغداد الكربى )معجم رجال الحلة يف 

اآلداب والعلوم والفنون( صباح نوري املرزوك، مطبعة 

)ف-ي(  الثالث  املجلد  العراق،  بابل-  العربية،  الدار 

ط1، 2013م.

6- الخطاب املوازي للقصيدة العربية املعارصة، نبيل 

منرّص، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 2007م.

والداللة،  الشكل  الرسدي،  والتحليل  الرسديات   -7

سعيد يقطني، ط1، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 

املغرب، 2012م.

جميل  والتطبيق،  النظرية  بني  السيميولوجيا   -8

حمداوي، دار الوراق، عاّمن، ط1، 2011م. 

النيص،  املنجز  يف  دراسة  الحديث:  العريب  الشعر   -9

د.ط،  البيضاء،  الدار  الرشق،  أفريقيا  يحياوي،  رشيد 

1998م.

الشعري  الخطاب  يف  املوازي  النص  شعرية   -10

التميمي،  حسن  د.صباح  واإلجراء،  املقولة  املعارص، 
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الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن الكريم
بحث مستل لطالبة الدكتوراه: وسن هاشم عودة الحريشاوّي

إرشاف: أ. د. صاحب جعفر أبو جناح

The Argument scale of the Interrogative style in the Holy 
Qur’an
Retrieved research by PhD student: Wisan Hashim Ouda Al-
Hreshawi
Supervised by Prof. Dr.  Sahib Jaffar Abo Jinah

امللخص

يف هذا البحث نسلّط األضواء عىل الّسلم الحجاجّي أو تراتبية الحجج  ومدى اعتامد أُسلوب االستفهام يف   

القرآن الكريم عليها يف عرض حججه, ونكشف عن قّوتها االقناعيّة يف تحقيق التأثري واالستاملة للّسامع أو املخاطَب. 

نه الخطاب اإللهّي  وعليه أوضح البحث األثر الحجاجّي البالغ ألُسلوب االستفهام يف إقناع الّسامع وإذعانه لاِم يتضمَّ

من تراتبيّة وُسلّميّة الحجج من األقوى إىل األضعف أو الخالف. 

الكلامت املفتاحيّة: الحجاج, الُسلّم الحجاجّي, قانون الخفض, قانون تبديل الُسلّم, قانون القلب.

Abstract:
 In this research, we shed light on the introductions of argument in the new rhetoric 
theory and the extent of the interrogative style in the Holy Qur’an is launched in its light. 
We also reveal its persuasive power in achieving influence and appeal to the listener or 
addressee. Accordingly, the research clarified the profound effect of the interrogative method 
in persuading the listener and his acquiesce to what is included in the divine speech in the light 
of an introductions from which it was launched because they are postulates, ideas and common 
points between the dialogue parties that cannot be refuted or denied.
Keywords: Arguments, Events, Facts, Assumptions, Hierarchies
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توطئة:

املراتب  أو  الحجاجّي  الُسلّم  مسألَة  إّن   

لدن  من  واسعاً  اهتامماً  أخذت  للغة  الحجاجيّة 

من  سواء  وغريهم  واللسانيني  واللغويني  الفالسفة 

البالغيّة أو املنطقيّة؛ فهي ظاهرة  اللغويّة أم  الناحيّة 

لغويّة طبيعيّة مهمة. ومن هنا فإّن االهتامم بها أخذ 

صبغة خاّصة مع انبعاث الدراسات اللسانيّة ومباحث 

فلسفة اللغة)1(. ولعّل أّول من أشار إىل فكرة املراتب 

قال  إذ  سابري"؛  "إدوارد  الشهري  اللسايّن  هو  اللغة  يف 

املتّضاّدة، فقد  األلفاظ  للغة يف  الرتاتبّي  التصّور  مببدأ 

تكون األلفاظ دالّة عىل معاٍن ميكن ترتيبها بني طرفني 

الرمضاء  اآلتية:  املرتبة  األلفاظ  ذلك  ومثال  متباينني، 

فهذه  والقرس،  والربد،  والفتور،  والدفء،  والحّر، 

اللذين  "الرمضاء" و"القرس"  اللفظني  األلفاظ تتضّمن 

هام مبنزلة طرفني أعىل وأسفل متباينني بينهام مراتب 

كثرية بعدد مستويات درجات الحرارة)2(. 

وهناك ألفاظ مرتبة ترتيباً كميّاً؛ للّدالة عىل   

مقتىض  عىل  أّما  واحد،  اتجاه  يف  رج  التدَّ تقبل  معان 

األوزان،  التناقص مثل معايري  أو عىل مقتىض  التزايد، 

اللسانيان:  الرضب هام  هذا  يف  اشتغل  من  أكرث  وإّن 

نجد  "فوكونيي"، وكذلك  والفرنيس  "هورن"،  االمرييك 

النمط ال يدخل عىل  قصديّاً، وهذا  ترتيباً  للغة  ترتيباً 

قصد  فيكون  أيضاً،  الجمل  عىل  بل  وحدها،  األلفاظ 

املتكلّم عامالً يف تحديد اتجاه املراتب التي تنزلها هذه 

اللسانيان  املراتب  من  الرضب  بهذا  وأختّص  األلفاظ، 

يف  و"الُسلَّم"  و"انسكومرب")3(.  "ديكرو"  الفرنسيان 

فاألّول:  العربيّة  اللغة  يف  معنيني  يحمل  العام  معناه 

الصعود  قصد  ُوِضعت  التي  اآللة  وهو  مادّي  )معنى 

ُسلّم  يتمثّل يف  معنوّي  ومعنى  باملكان،  تتعلّق  والتي 

املراقي يف الفضائل والعلم()4(. وقد جاء لفظ الُسلّم يف 

القرآن الكريم يحمل معنى الصعود واالرتقاء والعروج 

أفادت  التي  القرآنيّة  اآليات  من  كثري  يف  الّسامء  إىل 

فهو  للُسلّم،  االصطالحي  املعنى  أّما  املعاين)5(.  هذه 

معنى حجاجّي، فقد ُعرِّف بأنّه: )عبارة عن مجموعة 

ترتيبيّة وموفيّة  بعالقة  األقوال مزودة  فارغة من  غري 

بالرشطني اآلتيني: أ- كّل قول يقع يف مرتبة ما من الُسلّم 

يلزم عنه ما يقع تحته؛ إذ تلزم عن القول املوجود يف 

الطرف األعىل جميع األقوال من دونه. ب – كّل قول - 

كان يف الُسلّم-  دليٌل عىل مدلول معنّي، كان ما يعلوه 

الحجاجّي  بالُسلّم  والقول  عليه()6(.  أقوى  دليالً  مرتبة 

للغة انطلق من إقرار التالزم يف فعل املحاّجة بني قول 

الحّجة والنتيجة، فالتالزم هنا يعني أن الحّجة ال تكون 

كذلك إاّل إذا أضيفت إىل النتيجة، مع العلم أّن النتيجة 

ح بها وقد تبقى ُمضَمرة.  قد يرُصَّ

وعليه فاملبدأ العام الذي تتحرّك فيه نظريّة   

هة توجيهاً قصديّاً مبدأ "إقرار الالزم" الّذي  املراتب املوجَّ

ويؤّسس  الرتابط،  ويؤّمن  األقوال،  بني  التتابع  يحكم 

وظيفة كّل قول يف املحاّجة، مبعنى أن مفهوم "التالزم" 

يحّدد الحّجة بالنسبة للمتكلّم مبرآة النتيجة، فال ميكن 

املرُّصح  النتيجة  مبنظار  إاّل  حّجة  القول  بكون  اإلقرار 

إقرار  ميكن  فال  صحيح،  والخالف  الضمنيّة،  أو  بها، 

مبدأ  التالزم  فمبدأ  الحّجة،  عن  النظر  بغّض  النتيجة 

محّددة)7(؛  ومقامات  سياقات  يف  اللغة  تنتجه  عكيّس 

مسّد  يسّد  كونه  يف  "القول"  حجاجيّة  تتمظهر  لهذا 

الدليل املعنيَّ الّذي يُفهم من السياق الذي به يقصد 

به، والنهوض للعمل عىل  التصديَق  املتكلُّم املخاطََب 

وفقه، أّي: يقصد "إلزامه" و"التزامه معاً"، وهنا تظهر 

حواريّة القول وتفاعله)8(. 

فالبناء الهيكيّل للُسلّم الحجاجّي يقوم عىل   

حجج عّدة، ومتفاوتة يف القّوة الحجاجيّة، ذات عالقة 

نتيجة معيّنة، قد تكون ظاهرًة  إىل  لتؤدي  تسلسليّة؛ 

وقد تكون ُمضَمرًة يستنبطها املتلّقي من سياق الحجج 

التي أُلقيت عليه؛ وعليه فقد كانت السالمل الحجاجيّة 

مقاصد  بيان  إىل  تؤدي  التي  اإلقناع  آليات  أهّم  من 

نفوس  يف  املطلوب  األثر  وإحداث  القرآنيّة  اآليات 

يف  املقصود  املعنى  وترسيخ  انتباههم  وشّد  الّسامعني 

وكذا  إليه؛  وامتثاله  به  العمل  إىل  لدفعهم  أذهانهم؛ 

 )6( فَآَوٰى  يَِتياًم  يَِجْدَك  }أَلَْم  الضحى:  الحال يف سورة 

    })8( فَأَْغَنٰى  َعائاًِل  َوَوَجَدَك   )7( فََهَدٰى  َضاالًّ  َوَوَجَدَك 

الضحى: 6 – 8. يف هذه اآلية ثالث حجج، وكلّها تخدم 

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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الحجج  أطلق عىل مجموع هذه  واحدة، وقد  نتيجة 

أو  الحجاجّي")10(،  "القسم  أو  الحجاجيّة")9(،  "الفئة 

هي  ذلك  كّل  من  والغايّة  الحجاجيّة")11(.  "الوجهة 

ذلك  عن  فضالً  للمتكلّم،  املقاميّة  الوضعيّة  تحديد 

حّجة  ها  عدِّ دون  من  النتيجة  عىل  املصداقيّة  إضفاء 

حاسمة، فالحّجة ليست هي الربهان)12(.

تكمن  الحجاجيّة  السالمل  فأهمية  وعليه   

حيّز  من  الحجاجّي  القول  قيمة  إخراج  يف  أساساً 

الصدق  لرشوط  الخاضع  للقول  الخربّي  املحتوى 

حجاجيّة  وجهة  ذي  حجاجّي  قول  إىل  املنطقّي 

ما)13(.  نتيجة  يدعم  بكونه  قيمته  تحّدد  استداللية 

قائٌم عىل عالقة دالليّة تربط  "ديكرو"  فالِحجاج عند 

بني األقوال، فيقّدم املتكلّم قوالً، أو مجموعة أقوال عىل 

أنّها حّجة، يستهدف منها حمل املتلّقي عىل قبول قوٍل 

آخر، أو مجموعة أقوال عىل أنّها نتيجة، وهذه األلفاظ 

الحجاجيّة، ومن  قّوتها  متفاوتة من حيث  الحجج  أو 

حيث إمكاناتها اإلقناعيّة االستدالليّة، ومن هنا نفهم 

مفهوم الُسلّم الحجاجّي، أو مفهوم املراتب الحجاجيّة، 

فالحجج اللغويّة ليست متكافئة وال متامثلة، وتخالف 

يف هذا الرباهني املنطقيّة والرياضيّة، فالحّجة اللغويّة 

لها قّوة معيّنة، وتحتّل مرتبة من املراتب الحجاجيّة، 

فهناك الحجج القّوية والحجج األقوى، وهناك الحجج 

الضعيفة والحجج األضعف)14(، وبذا فالُسلّم الحجاجي 

هو عالقة ترتيبيّة للحجج)15(.

وقد مثّل ديكرو لهذا الُسلّم بالخطاطة اآلتية)16(:

                      

"ج1"  وترمز  األقوى،  للحّجة  ترمز"ج2"  إذ   

مبفهوم  الِحجاجّي  الُسلّم  ويقرتن  األقل،  للحّجة 

"التوجيه"؛ ليختصا معاً بالعمليّة الحجاجيّة)17(، وهذه 

التي  والنتيجة،  الحّجة  بني  الربط  محور  هي  العالقة 

تختلف اختالفاً جذريّاً عن عالقة االستلزام أو االستنتاج 

املنطقّي، ويرمز لها عىل النحو اآليت)18(:

          

           

وهذه العالقة الِحجاجيّة بني الحّجة والنتيجة   

تتسم بخاصيّة أساس تؤكّد ُسلّميّة اللغة الِحجاجيّة، إذ 

للقياس  قابلة  أو   ،)Scalaire( َدرَجيّة أن تكون  يجب 

بالدرجات، أّي: تكون واصلة بني سالمل)19(؛ وبهذا ندرك 

أّن "ديكرو" وضع ُسلاّمً حجاجيّاً تخضع فيه األقوال إىل 

يف  ووصفها  الِحجاجّي(،  )الُسلّم  بقوانني  نعتها  قوانني 

بداية دراسته للُسلّم الِحجاجّي بأنّها عبارة عن أقوال، 

عنرص  عن  عبارة  أنّها  إىل  أفىض  الجديد  تصّوره  لكّن 

داليّل يقّدمه املتكلّم لصالح عنرص داليّل آخر، والحّجة 

بهذا قد تكون فقرة أو نّصاً)20(. 

"ديكرو"  عند  الِحجاجّي  الُسلّم  ويتَّسم   

باآليت:

يكون  الُسلّم،  من  ما  درجة  يف  حّجة  يرد  قول  كّل   -

القول الذي يعلوه حّجة أقوى منه بالنسبة إىل النتيجة 

"ن".

فهذا  "ن"  النتيجة  إىل  يؤدي  "ب"  القول  كان  إذا   -

يستلزم أّن "ج" أو "د" الذي يعلوه درجة يؤدي إليها 

والعكس غري صحيح)21(، فإذا أخذنا الجمل اآلتية:

- حصل زيد عىل شهادة اإلجازة

- حصل زيد عىل املاجستري

- حصل زيد عىل الدكتوراه

فهذه الجمل تتضّمن حججاً تنتمي إىل الفئة   

الِحجاجيّة نفسها، وتنتمي كذلك إىل الُسلّم الِحجاجّي 

نفسه، فكلّها تؤدي إىل نتيجة ُمضمرة من قبيل "كفاءة 

زيد" أو "مكانته العلميّة"، ولكّن القول األخري هو الذي 

سريد يف أعىل درجات الُسلّم الِحجاجّي، وحصول زيد 

العلميّة"؛  كفايته  دليل عىل  أقوى  الدكتوراه هو  عىل 

إذ إّن )كّل فئة ِحجاجيّة تتحّدد بنتيجتها املشرتكة()22(؛ 

ة للجمل الثالث مّقيدة  وعىل هذا تكون الفئة الحجاجيِّ

باملدلول أي: النتيجة "كفاية زيد"، وميكن الرتميز لهذا 

الُسلّم  باآليت)23(:
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األعىل  من  وتّدرجها  الحجج  هذه  وتراتب   

مينحها  الذي  هو  الضعف  إىل  القّوة  ومن  األسفل  إىل 

أّن  يتّضح  ذلك  خالل  ومن  الُسلّمية،  الطبيعة  تلك 

رج  أنّها ال تتساوى بل تتدَّ الحجج ليست مطلقة كام 

قّوة وضعفاً)24(.

وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا الرّتاتب الُحججي   

ة  والعقليِّ ة  البالغيِّ دات  املحدِّ عن  معزوالً  ليس 

ل مبقتضاها إىل النتيجة املقرتحة  ة التي يَتوصَّ والسياقيِّ

قد  ما  إىل  و  والنتيجة،  الحّجة  من  كّل  عن  واملنبثقة 

تجعل  التي  واللغويِّة  ة  البالغيِّ املؤكِّدات  ببعض  ُدِعام 

تثبت  التي  فالحجج  ُمستَبَعداً)25(.  النتيجة  يف  الشّك 

نتيجة واحدة تتصف مبا يأيت:

املحكوم  التعدّد  يستلزم  وهذا  الحجج،  بني  التدّرج   -

بـ"مبدأ التالزم".

محكومة  الصفة  وهذه  بالنتائج  وعالقتها  الحجج   -

مببدأين:

الحّجة  تكون  أن  وهي  الحجاجيّة:  القّوة  مبدأ  األّول: 

الثّانية أقوى من الحّجة األّوىل يف تدعيم النتيجة.

الثّاين: مبدأ التعارض الحجاجّي: وهي أن تكون الحّجة 

ة األّوىل)26(.  الثّانية تتجه إىل نقض الُحجَّ

قوانني الُسلّم الِحجاجّي:

إّن الُسلّم الحجاجّي له ثالثة قوانني، هي:  

يف  القول  صدق  إذا  إنّه  ومقتضاه:  الخفض:  قانون   -

يف  يصدق  نقيضه  فإّن  الُسلّم،  من  معيّنة  مراتب 

املراتب التي تقع تحتها)27(. وهو عند "ديكرو" يُعرف 

أي:  الوصفّي"،  "النفي  بالنفي  ويقصد  النفي  بقانون 

النفي الذي يقع عىل حالة األشياء يف الكون من دون 

"النفي الجديّل"، ومن أبرز الظواهر التي يكشف عنها 

ليخدم  ما؛  حّجًة  استخدم  ما  متى  املتكلّم  أنَّ  النفي 

لصالح  تكون  نفسها  الحّجة  فإّن  معيّنة،  نتيجة  بها 

النتيجة املضاّدة)28(، ومثاله قوله تعاىل:}َما َسلََكُكْم يِف 

نَُك  َولَْم   )43( الُْمَصلِّنَي  ِمَن  نَُك  لَْم  قَالُوا   )42( َسَقَر 

نُطِْعُم الِْمْسِكنَي )44( وَكُنَّا نَُخوُض َمَع الَْخائِِضني )45( 

الْيَِقنُي)47(  أَتَانَا  َحتَّٰى  يِن)46(  الدِّ ِبيَْوِم  ُب  نَُكذِّ وَكُنَّا 

املّدثر: 42 - 48.  اِفِعنَي)48({  الشَّ َشَفاَعُة  تَْنَفُعُهْم  فاََم 

الّنار  أهل  عىل  الجّنة  أهل  يطّلع  توبيخ،  سؤال  هنا 

فيقولون لهم: ما أوقعكم يف الّنار؟ أي يسألونهم عن 

ذنوبهم التي استّحقوا بها الّنار، وهذه النتيجة، ُدعمت 

ونقض  عليهم،  حججاً  مثّلت  أعامل  بأربعة  بإقرارهم 

هذه الحجج يكون لصالح النتيجة املضاّدة.

- كنا نصيّل "الصالة الواجبة".

- كنا نطعم املسكني من األموال الواجبة "الزكاة".

- كنا ال نخوض مع الخائضني.

ب بيوم الدين. - كنا ال نُكذِّ

جناٍت  يف  )إنّهم  املضاّدة  النتيجة  وهذه   

ونعيم(؛ ألّن من استحّق جهنم بهذه األعامل استحّق 

"الجّنة"؛ برتكه هذه األعامل، وهذا التشارط بني "ح1 + 

ح2 + ح3 + ح4"  و "ن"  ال يخالف التعامل الطبيعّي 

يقيم  ال  الذي  املادّي  االستلزام  يخالف  بل  للمتكلّم، 

فكّل  و)بهذا  والنتيجة)29(،   الحّجة  بني  تشارط  عالقة 

دليل يستلزم منطقيّاً ما يقع تحته من أدلّة ()30(.

الرحمن  عبد  طه  د.  ويُعرّفُه  الُسلّم:  تبديل  قانون   -

بأنّه )إذا كان القول دليالً عىل مدلول معنّي، فإّن نقيض 

من  ونفهم  مدلوله()31(،  نقيض  دليل عىل  القول  هذا 

الحجج هو نفي  أو  األدلّة  أحد  نفي  أّن  القانون  هذا 

ملدلول الخطاب، ولكّن قّوة النفي ترتتّب ترتّباً عكسيّاً؛ 

إذ إّن نفي ما يقع يف أدىن الُسلّم، هو نفي أقوى ملدلول 

الخطاب، وهو القانون الثّالث الذي أطلق عليه د. طه 

عبد الرحمن "قانون القلب".   

إذا كان  )إنّه  القانون  القلب:  ومقتىض هذا  قانون   -

مدلول  عىل  التدليل  يف  اآلخر  من  أقوى  القولني  أحد 

يف  األّول  نقيض  من  أقوى  الثّاين  نقيض  فإّن  معنّي، 

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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كانت  التي  فالحّجة  املدلول()32(،  نقيض  عىل  التدليل 

الِحجاجّي  الُسلّم  يف  الحجج  أدىن  الخفض  قانون  يف 

عىل  للداللة  الحجج  أقوى  القلب  قانون  يف  أصبحت 

املدلول نفسه.

وبناء عىل ذلك فإّن قوانني الُسلّم الِحجاجّي   

القانون  إّن  بحّجة دون أُخرى، بل  ليست شيئاً خاّصاً 

يتحّدد بحسب وجهة نظر املخاطَب، وقصد املخاِطب 

الحجج، وقد يختلف  املفاضلة يف  أو  الرتتيب  يف ذلك 

نوع القانون الذي تنتمي إليه الحجج داخل الخطاب 

نفسه يف ترتيبها بني املخاِطب واملخاطَب، بوجهة نظر 

وضع  املتكلِّم  قصد  يكون  فقد  األُخرى)33(.  تعاكس 

الحّجة  املتلّقي  يرى  بينام  الُسلّم،  أعىل  يف  الحّجة 

نفسها، لكّنها عنده يف أدىن الُسلّم؛ لذلك فهي تُحكم 

بالقرائن والسياق، واملقام املحيط بها؛ ليتجىّل القصد 

املتكلّم،  يتوّخاها  التي  والنتيجة  املعنى  أو  الحقيقي، 

ولكنَّه يستند إىل أدوات لغويّة وآليات شبه منطقيّة؛ 

أو يف وضعها  الخطاب،  الِحجاجيّة من  غاياته  ليحّقق 

يف درجة معيّنة من الُسلّم الِحجاجّي من حيث سامته 

الدالليّة أي: األدىن واألعىل من حيث القّوة الِحجاجيّة. 

وعىل  اللغويّة،  األقوال  بنية  عىل  مؤّسس  فالحجاج 

تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب)34(.

األدوات  من  نوعني  بني  "ديكرو"  ميّز  وقد   

اللغويّة التي تحّقق الوظيفة الِحجاجيّة، وهام: الروابط 

الِحجاجيّة، والعوامل الِحجاجيّة.

مكّونات  هي  الحجاجيّة:  الروابط  وحّد   

يف  داخلني  أكرث  أو  قولني  بني  تربط  تداوليّة  لغويّة 

اسرتاتيجيّة حجاجيّة واحدة، بحيث تسمح بالربط بني 

املتغرّيات الحجاجيّة بني حّجة ونتيجة، أو بني مجموعة 

من الحجج)35(. 

عنارص  فهي:  الحجاجيّة   العوامل  حّد  أّما   

والنفي  أو معجميّة،  كالحرص  نحويّة  إسناديّة  لغويّة 

اإلمكانات  حرص  هي  ووظيفتها  وغريها،  والرشط، 

الحجاجيّة ملحتوى امللفوظات وتحويلها)36(، وهنا نجد 

تغاير ومتايز العامل عن الرّابط الِحجاجّي؛ فالعامل ال 

يربط بني متغرّيات ِحجاجيّة أي: بني "حّجة" و"نتيجة"، 

وال ينتج عنه "عالقة ِحجاجيّة"، بل يقوم بحرص وتقييد 

اإلمكانات الحجاجيّة التي تكون لقول ما، ومثالها: رمّبا، 

وتقريباً، وكاد، وكثرياً، وقليالً، وما...إاّل، وغريها)37(، وله 

ثالث وظائف ِحجاجيّة هي: 

- القضاء عىل تعّدد االستلزامات والنتائج.

- قدح املواضع وتنشيطها؛ لالتكاء عليها يف استخالص 

نتائج معيّنة.

- تقويّة التوجيه نحو النتيجة)38(.

اللغويّة  األدوات  أثر  عن  سنبحث  وعليه   

بوصفها روابط وعوامل حجاجيّة، يف أُسلوب االستفهام 

يف القرآن الكريم عىل وفق ُسلَّميّة اللغة الِحجاجيّة.

أّما الّروابط الِحجاجيّة: فهي من األدوات اللغويّة التي 

لها أثٌر يف الربط بني الحجج، وترتيبها عىل وفق درجات 

بوصفها حججاً يف الخطاب، ومن هذه الروابط:                                                                                 

1- الرابط "لكن": 

هو من الروابط التي تسوق الحجج، وتكون   

قبلها، وهي  التي  الحّجة  قّوة من  أكرث  الحّجة بعدها 

التي نعنيها حني نريد إدراج الحجج يف سلّم ِحجاجّي 

واحد أي: النتيجة نفسها لجميع الحجج املدرجة، لكن 

النتيجة  خدمة  يف  جميعها  تصّب  متفاوتة  بدرجات 

تدرج  التي  "لكن"  وليست  برّمته،  القول  يف  املتوّخاة 

تعاىل:  قوله  يف  "لكن"  ومثال  متعارضة)39(.   حججاً 

يِف  َمْن  تُْنِقُذ  أَفَأَنَْت  الَْعَذاِب  كَلَِمُة  َعلَيِْه  َحقَّ  }أَفََمْن 
النَّاِر)19( لَِٰكِن الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغرٌَف ِمْن فَْوِقَها 

ُغرٌَف َمبِْنيٌَّة تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر َوْعَد اللَِّه اَل يُْخلُِف 

اللَُّه الِْميَعاَد)20({ الزمر: 19 – 20. 

                يف هذه اآليات يخاطب الله تعاىل نبيّه؛ 

وشّدة جحدهم،  قومه  عناد  عىل  حزنه  عنه  ليخّفف 

فيبرّصه الله تعاىل بأّن مهمته التبليغ، وأّما غرس اإلميان 

إرادتهم  مبحض  لهم  راجع  أمر  فهو  الّناس  قلوب  يف 

الله  وليس مبقدور أحد أن يسلبهم حّق االختيار غري 

سبحانه، والله  تعاىل هو الذي شاء أن ال يفرض عليهم 

االختيار يك يكون ذلك حّجة عليهم، لذا علّل الله تعاىل 

للناس  جعل  أن  باألمر)40(،  التبصري  هذا  حّجة  لنبيّه 

جزاء ونتيجة لاِم يختارون مبحض إرادتهم من اإلميان 
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أو الكفر، فكان لهذا األمر أثر بالغ يف مواساة  النبّي 

وتهدئة حزنه، فال يحّمل نفسه املشاّق من أجل هداية 

إبالغ،  نفسه هو  الوقت  فقط، ويف  التبليغ  بل  قومه، 

لكّل عمل جزاًء، ولكّل  إّن  كافة  للناس  وتنبّيه  وبيان، 

قوم عاقبًة، فمن آمن وَعبَد الله سبحانه حّق عبادته؛ 

فساق  مأواه،  فالّنار  وعىص؛  كفر  ومن  مأواه،  فالجّنة 

الله تعاىل هذه الحجج يف أُسلوب استفهامّي متعّدد، 

للفئة  تنتمي  واحدة  لنتيجة  يصبو  أو  يدعو  لكّنه 

الحجاجيّة نفسها، ولكّنها جاءت يف تراتبيّة ُسلّميّة من 

حيث قّوة األثر  يف  تأكيد حقيقة تلك الحجج، ولتنبيه 

الّسامع إىل خطرها وما مُيكن أن تؤول إليه لو مل يأخذ 

بها، فيتفّكر ويتدبّر، ومن ثّم يفعل ما وّجهه إليه تأثري 

ذلك القول.

فأّول هذه الحجج هي قوله سبحانه: }أَفََمْن   

النَّاِر{  يِف  َمْن  تُْنِقُذ  أَفَأَنَْت  الَْعَذاِب  كَلَِمُة  َعلَيِْه  َحقَّ 

الزمر: 19، فهنا استفهام إنكار لهداية و إنقاذ من حّق 

ثّم  اإلميان،  الكفر عىل  نتيجة الختياره  العذاب؛  عليه 

النتيجة،  أو  الحقيقة  تلك  يقّوي  ما  تعاىل  الله  يدرج 

بحّجة أخرى.

ُغرٌَف  لَُهْم  َربَُّهْم  اتََّقْوا  الَِّذيَن  }لَِٰكِن  الثّانية:  والحّجة 

َوْعَد  اأْلَنَْهاُر  تَْحِتَها  ِمْن  تَْجِري  َمبِْنيٌَّة  ُغرٌَف  فَْوِقَها  ِمْن 

فلتأكيد   ،20 الزمر:  الِْميَعاَد{:   اللَُّه  يُْخلُِف  اَل  اللَِّه  

الّسامع  نفس  يف  تعاىل  الله  إليها  يصبو  التي  النتيجة 

أثراً  الحّجة بعده أقوى  بـالرابط)لكن(الّذي تكون  أىت 

أّن  بيان  يف  اإلقناع  وتحقيق  النفوس  يف  وقعاً  وأشّد 

الله تعاىل ُحكمه العدل، فال يعاقب أحداً إاّل مبا فعل، 

الدنيا حّق عليها  فمن كانت هذه أحواله وافعاله يف 

العذاب أي موجبة للُحكم عليه بالعذاب يف الّنار، فجاء 

متعارضة  تكون  حّجة  فأدرج  الحقيقة  يؤكّد هذه  مبا 

الّذين  اآلخر  الفريق  حّق  تبنيِّ  ألنّها  العذاب،  مع 

أحوالهم يف الدنيا أوجبت لهم ذلك النعيم الذي جاء 

وآمنوا،  ربّهم  أتّقوا  الذين  فيكون  )لكن(،  الرابط  بعد 

فيكون جزاء فعلهم واختيارهم اإلميان أّن لهم غرفاً يف 

الجّنة طبقات تجري من تحتها األنهار، وهو وعد الله 

تعاىل فال يخلف الله وعده. وبهذا تكون قّوة )لكن(

يف اإلقناع والتأثري يف النفوس أعمق وأشّد، فتجعلها يف 

أعىل الُسلّم الحجاجّي؛ إذ جاء بعدها ما جعل قلوب 

به  تعاىل  الله  وعد  ماّم  وخوفاً  حزناً  تشتد  الكافرين 

املتّقني املؤمنني.  به  لاِم وعد  الكافرين، وشوقاً وسعياً 

وهذا هو ُحكم الله سبحانه العدل الذي ال يُظلَم عنده 

أحد. 

2- الرابط "حتّى": 

وتأيت  الحجاجّي  الُسلّم  أدوات  من  هو   

الخطاب للداللة  "إىل أن"؛ إذ تستعمل يف  هنا مبعنى 

عىل أّن ما بعده أقوى األجزاء، وعندما تكون جارّة ال 

ويكون  قبلها  ما  ُحكم  يف  بعدها  ما  فيدخل  عاطفة، 

جزءاً منه)41(. 

نَُكْن  أَلَْم  }يَُناُدونَُهْم  تعاىل:  قوله  ومثاله يف   

َوتََربَّْصتُْم  أَنُْفَسُكْم  فَتَْنتُْم  َولَِٰكنَُّكْم  بىََلٰ  قَالُوا  َمَعُكْم 

َوارْتَبْتُْم َوَغرَّتُْكُم اأْلََمايِنُّ َحتَّٰى َجاَء أَْمُر اللَِّه َوَغرَّكُْم ِباللَِّه 

الَْغُروُر )14( فَالْيَْوَم اَل يُؤَْخُذ ِمْنُكْم ِفْديٌَة َواَل ِمَن الَِّذيَن 

كََفُروا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْواَلكُْم َوِبئَْس الَْمِصرُي )15({  

الحديد: 14 - 15. 

إّن االستفهام يف هذه اآلية مرتبط مبا قبلها،   

جواب  معنى  يف  جاء  وهنا  تقريرّي،  استفهام  وهو 

واملنافقات  املنافقون  يفعل  فامذا  قيل:  كأنّه  السؤال 

بعد رضب السور ومشاهدة العذاب من ظاهره؟ فجاء 

...{؟  بىََلٰ قَالُوا  َمَعُكْم  نَُكْن  أَلَْم  }يَُناُدونَُهْم  الجواب: 

املؤمنني  مع  كانوا  الدنيا  يف  كونهم  أي:   .14 الحديد: 

واملؤمنات يف ظاهر الدين. فيأيت الجواب من املؤمنني 

لهم بقولهم كحّجة أّوىل:}بىل{ الحديد: 14، أي:  بىل 

سبب  أّول  هو  الجواب  وهذا  الدنيا،  يف  معنا  كنتم 

ثّم  جهنم،  نار  يف  واملنافقات  املنافقني  هالك  لنتيجة 

يبدأ املؤمنون برسد حجج أو أسباب تُفرّس لهم عدم 

وجودهم مع املؤمنني يف الحياة اآلخرة، فيقولون لهم 

حّجة ثانية:   }َولَِٰكنَُّكْم فَتَْنتُْم أَنُْفَسُكْم{ الحديد: 14 ،   

أي:  أهلكتم أنفسكم، ثّم يدرج حّجة ثالثة: }يرََتَبَّْصتُْم 

وأهله،  بالدين  تربّصتم  أي:    14 الحديد:  َوارْتَبْتُْم{ 

أي:  الحديد: 14،  }وارْتَبْتُم{  رابعة:   يعقبها حّجة  ثّم 

 } شككتم يف دينكم، ثّم حّجة خامسة: }َوَغرَّتُْكُم اأْلََمايِنُّ

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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الحديد: 14،  أي: أمنيتكم أن الدين سيُطفأُ نورُه ويرتكه 

أهلُه، فأدرج حّجة سادسة بقوله: }َحتَّٰى َجاَء أَْمُر اللَِّه{ 

الحديد: 14، أي: جاء املوت، ثّم أُخرى سابعة: }َوَغرَّكُْم 

ِباللَِّه الَْغُروُر{ الحديد: 14، أي: غرّكم الشيطان)42(.  ثّم 

تأيت النتيجة بعد الرابط الفاء: }فَالْيَْوَم اَل يُؤَْخُذ ِمْنُكْم 

َمْواَلكُْم  ِهَي  النَّاُر  َمأَْواكُُم  كََفُروا  الَِّذيَن  ِمَن  َواَل  ِفْديٌَة 

َوِبئَْس الَْمِصرُي{ الحديد: 15.

اسرتاتيجيّة  املؤمنني  جواب  يف  فنلحظ   

حجاجيّة يف إيراد الحجج أو األدلّة، فبعد أن أجابوهم 

بتأكيد وجودهم معهم يف الدين يف عامل الدنيا، وهذا 

يكونوا  أن  لنتيجة  حّجة  يكون  أن  يستلزم  الجواب 

يف  معهم  كانوا  ألنّهم  ولكن  أيضاً،  اآلخرة  يف  معهم 

جوابهم  أعقبوا  لذا  فقط،  الدين  يف  الظاهريّة  املعية 

بحّجة تعارض النتيجة املتوّخاة التي يريدها املنافقون، 

كونها  من  الرغم  فعىل  )لكن(،  الرابط  بفضل  وذلك 

من أدوات تنسيق الخطاب، إاّل أّن لها وظيفة تداوليّة 

فعالً  تليها  التي  للوحدة  تجعل  أنّها  وهو  مختلفة، 

املضاّد؛  الدور مؤّسس عىل معناها  مضاّداً؛ وألّن هذا 

إذ ال تنّسق "لكن" بني الوحدات الوظيفيّة إاّل إذا كان 

هناك يشء من العالقات املتضاّدة يف محتواها الذهنّي 

أو التفاعيّل)43(. 

وعليه فـ)لكن( جاءت بعدها حّجة نتيجتها   

تعارض نتيجة الحّجة األّوىل أو الجواب األّول من قول 

املؤمنني، لكّنها تخدم وتنسجم مع النتيجة املقصودة 

من القول أو الجواب كلّه ، فالحّجة بعد )لكن(  تقّوي 

الحّجة التي قبلها؛ فهي من ضمن جواب املؤمنني عن 

حرف  بالرابط  مسبوقة  أنّها  والدليل  املنافقني،  سؤال 

من  أقوى  حّجة  أدرجت  فـ)لكن(  )الواو(،  العطف 

سابقتها يف دعم النتيجة من القول برّمته، ويف الوقت 

نفسه دحضت النتيجة التي يريدها املنافقون ونفتها، 

وترّسخ،  وتقّوي،  تثبت،  التي  الحجج  بعدها  وجاءت 

وتعلّل أسباب دحض نتيجة املنافقني، فجعل آخر حّجة 

جارة  هنا  فهي  )حتّى(،  الرابط  بفضل  الحجج  أقوى 

تكون  املوت، وهكذا  جاء  أن  إىل  أي  أن"  "إىل  مبعنى 

هذه الحجج كّل واحدة أقوى من سابقتها يف إحداث 

استحقاقهم  بصّحة  وإقناعهم  املنافقني  نفس  يف  األثر 

للنتيجة التي هي نتيجة لحقيقة عملهم ونواياهم يف 

ُسلّم  املؤمنون يف جوابهم يف  أدرجها  التي  الدنيا،  دار 

حجاجّي تصاعدّي من حيث القّوة الحجاجيّة؛ ليكون 

الّنار وبئس املصري. ومُنثّلها بالُسلّم الحجاجّي  مأواهم 

اآليت: 

الّنار هي  ن: فاليوم ال يؤخذ منكم فدية.... ومأواكم 

موالكم وبئس املصري      

ح7: وغرّكم بالله الَغُروُر 

ح6: حتّى جاء أمر الله تعاىل 

ح5: وغرّتكم األماينُّ

ح4: وارتبتم

ح3: وتربّصتم

ح2: ولكّنكم فتنتم أنفسكم

ح 1: بىل

4- الرابط "الواو": 

التي تحّقق  اللغويّة  هي من أهّم األدوات   

برتتيبها  للخطاب)44(؛  والتواصليّة  الِحجاجيّة  الوظيفة 

خطاب  يف  ونسجها  ببعض،  بعضها  ووصل  للحجج 

تقّوي  بل  الحجج،  مواضع  تفّصل  إذ  متكامل؛  واحد 

كّل حّجة منها األُخرى)45(، فهي تربط بني القضايا التي 

تأثريها  قّوة  يف  متفاوتة  لكّنها  معنّي،  داليل  معنى  لها 

بالنتيجة املعطاة، فتأيت "الواو"؛ لرتبط بني تلك القضايا 

ارتباط الالحق بالسابق، وهي كام تأيت ُمدرجة للحجج؛ 

يكون  وهكذا  للنتائج،  ُمدرجة  تأيت  فكذلك  لتقويتها، 

توجيهها حجاجيّاً؛ من أجل تحقيق اإلقناع)46(.

ترتيب  يف  مهام  دوراً  تؤدي  فـ"الواو"   

الحجج وتسلسلها يف الخطاب، وهي من أكرث الروابط 

من  لها  لاِم  القرآيّن؛  الخطاب  يف  وروداً  الحجاجيّة 

وانسجام  وتنسيق  تنظيم  يف  التأثري  يف  حجاجيّة  قّوة 

الّسامع  يتمّكن  حتّى  الخطاب،  يف  املقصودة  املعاين 

من االنتباه لها وإدراك غاياتها، ومن ثّم إحداث األثر 

عليه  ترتّب  ما  لينجز  الّسامع وحّسه  توجيه ذهن  يف 

ذلك التأثري من أفعال. ومثال حجاجيّة الرابط "الواو" 
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اْدُعوا  }قُِل  الكريم يف قوله تعاىل:  القرآن  العاطفة يف 

يِف  َذرٍَّة  ِمثَْقاَل  مَيْلُِكوَن  اَل  اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  زََعْمتُْم  الَِّذيَن 

َوَما  ِمْن رِشٍْك  ِفيِهاَم  لَُهْم  َوَما  اأْلَرِْض  َواَل يِف  اَمَواِت  السَّ

لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَِهريٍ{ سبأ: 22، هنا جواب لسؤال ُمضمر 

ملّا كان عبدة األصنام يرون أّن أصنامهم ستشفع لهم، 

ويعبدونها ظّنناً منهم أنّها تقّربهم من الله تعاىل زلفى، 

فجاء رّد الله تعاىل عليهم لبيان حقيقة هذه األصنام، 

ما  يعبدوا  حتّى  فطنتهم،  وقلّة  عقولهم  سفه  وبيان 

حقائق  ميثّل  تعاىل  الله  وجواب  بأيديهم،  يصنعوه 

ساقها الله تعاىل بسلسلة مرتابطة من الحجج أو األدلّة 

التي  االقناعيّة  قّوتها  يف  التفاوت  حيث  من  وتناسق 

تدعو جميعها إىل نتيجة واحدة، وهي إثبات حقيقة 

األصنام وعجزها، وتأكيد وحدانيّة الله تعاىل وقدرته، 

الرتابط  هذا  الحقائق، وحدث  أنكر هذه  من  ومصري 

العاطفة، يف ربطها  "الواو"  الرابط  الحجاجّي بوساطة 

السابق بالالحق وجعله يؤدي لنتيجة واحدة أو إثبات 

حقيقة واحدة هي التي سيقت تلك الحجج إلثباتها. 

ُسلّميّة  ناطقة عن  متثّل صورة  الحقائق  فكانت هذه 

أو تراتبيّة العمليّة الحجاجيّة يف هذه الحقائق تقنيطاً 

جاء  الحقيقة  هذه  ولتأكيد  أصنامهم،  من  للمرشكني 

بحجج تدعمها، و منثّلها باآليت:  

ح1: }قُِل اْدُعوا الَِّذيَن زََعْمتُْم ِمْن ُدوِن اللَّه{ سبأ: 22.  

الله عليه  "صىّل  نبيّه  الله  تعاىل  أمر  الحّجة  يف هذه 

دليلهم  تقديم  املرشكني  من  يطلب  بأّن  وسلّم"  وآله 

الله  من  وقربها  أصنامهم  ألوهيّة  من  اّدعوه  ما  عىل 

تعاىل ليتّخذوها زُلفة له.  فهي تثبت عدم استجابتها 

ثّم  حوائجهم)47(.  من  يشء  عن  سألوها  لو  لدعائهم 

فجاء  دعواهم  بطالن  تؤكّد  أخرى  بحّجة  يعقبها 

بالرابط "ال النافية" لقّوتها الحجاجيّة يف نفي زعمهم 

وتأكيد  بطالنه فتكون:

اَمَواِت{ سبأ: 22.   السَّ يِف  َذرٍَّة  ِمثَْقاَل  مَيْلُِكوَن  }اَل  ح2: 

لهم:  قيل  كأنّهم  الجواب،  موقع  وقعت  الحّجة  هذه 

ماذا يكون إذا دعوهم؟ فقيل: ال يستجيبون لهم بيشء؛ 

ألنّهم ال ميلكون أيَّ يشء ولو كان مثقال ذرة، فُصغر 

يف  قّويّة  حّجة  هو  لها،  امتالكهم  وعدم  الذرّة  حجم 

إنزال اليأس يف قلوب املرشكني يف قلّة حيلة ما يعبدون 

أّن  وعدم ملك أصنامهم ليشء يف السامء، فهذا يؤكّد 

أّي مدد ساموي من غيث، أو ضياء شمس، أو قمر، أو 

أّي أمر من السامء، فليس لهم فيه يشء، وهذا دليل 

أقوى عىل غبائهم، فكيف تكون آلهة وأرباباً وهي ال 

متلك شيئا قط؟!!! )48(. ثّم تأيت حّجة أقوى لرتسيخ هذا 

التأييس يف سياق تتابعي  بعد الرابط "الواو"،  وذلك 

تأكيداً لقلّة حيلة أصنامهم فتكون:

ح 3: }َواَل يِف اأْلَرِْض{ سبأ: 22، وكذلك ال ميلكون مثقال 

رّش  أو  خري  فأّي  عليها،  تعيشون  التي  األرض  يف  ذرّة 

أو نفع أو رّض عىل هذه األرض تقدر أصنامهم جلبه 

لهم أو دفعه عنهم، فام هذه اآللهة التي يعبدون؟؟؟ 

تفّكروا أيّها الناس لعلّكم تهتدون. ويعّزز هذا التأييس 

والعجز بحّجة أُخرى فتكون:

إذ مل  ِمْن رِشٍْك{ سبأ: 22. أي:  ِفيِهاَم  لَُهْم  }َوَما  ح 4: 

يكونوا ميلكون مثقال ذرّة يف الساموات وال يف األرض 

منفردين مبلكه من دون الله تعاىل، وال لهم ما ميلكونه 

عىل وجه الرشاكة؛ ألّن األمالك يف اململوكات ال تكون 

ملالكها إاّل عىل أحد الوجهني: إّما مقسوماً، وإّما مشاعاً، 

فإذن هم ال ميلكون وزن ذرّة ال يف السامء وال يف األرض 

هكذا  كان  من  يكون  فكيف  مقسوماً،  وال  مشاعاً  ال 

فهذه  ذلك)49(.  ملك جميع  له  الذي  تعاىل  لله  رشيكاً 

الحّجة أكرث تسويغاً وتفصيالً من سابقتها؛ لتنبيه عقول 

املرشكني من غفلتهم وعنادهم. ثّم يأيت بحّجة أو دليل  

أكرث أثراً يف تأكيد هذه الحقيقة وعدم وجود أّي زُلفى 

أو عالقة بني الله تعاىل وهذه األصنام، حتّى يتّخذوها 

عىل  دليل  أّي  فيقطع  تعاىل،  الله  إىل  يقّربهم  شفيعاً 

ذلك فيقول: 

ح5: }َوَما لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَِهريٍ{ سبأ: 22. أي: ليس لله 

سبحانه من آلهتهم ُمعني يُعينه فيام يُفرتَض فيه عجزه 

عن القيام بأمور تدبرّيه. 

املرتتّب  آللهتكم  املُلك  نفي  فالنتيجة:  إذن   

عىل إثبات عدم استجابة الدعاء وعدم ُملكها ليشء يف 

األرض والسامء أو عىل وجه رشاكتها مع الله تعاىل أو 

أن يكون منهم معنٌي لله سبحانه مع أنَّه ليس لها يف 

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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هذه الساموات وال يف األرض من يشء، وليس لها منزلة 

عند الله تعاىل قط)50(، فمع هذه الُسلّميّة يف الحجج 

إىل  تقّربهم  أنّها  ويزعمون  يعبدونها  فكيف  البالغة، 

الله تعاىل زلفى؟!. 

وعليه فإّن هذه الحّجة أّدت إىل بطالن ما   

اّدعاه املرشكون يف تدّرج حجاجّي بالغ األثر بوساطة 

توجيههم  إىل  أّدت  نفسه  الوقت  ويف  "الواو"،  الرابط 

وتوجيه الناس أجمع، ودفعهم إىل ترك األصنام وعبادة 

الله تعاىل دون سواه. 

لها  التي  اللغويّة  الروابط  من  هو  "إذ":  الرابط   -4

قوله  يف  ومثاله  الحجج.  تراتبيّة  يف  حجاجيّة  وظيفة 

أَنَْحُن  اْستُْضِعُفوا  لِلَِّذيَن  اْستَْكرَبُوا  الَِّذيَن  }قَاَل  تعاىل: 

ْجرِِمنَي{  َصَدْدنَاكُْم َعِن الُْهَدى بَْعَد إِْذ َجاءكُم بَْل كُنتُم مُّ

}سبأ/32{

ُمضَمر  سؤال  عن  جواباً  اآلية  هذه  جاءت   

وهو: ماذا قال الذين استكربوا بعد أن اتّهمهم الّذين 

استُضِعفوا بأنّهم هم الّذين صّدوهم عن اإلميان بالله 

سبحانه وتوحيده)51(؟. 

َعِن  َصَدْدنَاكُْم  }أَنَْحُن  األّوىل:  فالحّجة   

الجواب،  متثّل  وهي  سبأ:32،  َجاءَكُْم{  إِْذ  بَْعَد  الُْهَدى 

لكّنه جاء بصيغة االستفهام؛ ألثره البارز يف جعل من 

فهم  االتّهام،  لهذا  إنكارهم  يف  يشاركونهم  اتّهموهم 

عن  صدوهم  من  هم  يكونوا  أن  وينفون  ينكرون 

ُمْجرِِمنَي  كُْنتُْم  }بَْل  ثانية هي:  فأدرجوا حّجة  الهدى، 

اإلنكار ويف  تقّوي هذا  32، وهي حّجة  سبأ:    })32(

الوقت نفسه تأيت بصفة حّجة تعارض حّجتهم وتثبت 

السبب  إنكارهم  ونفيهم، وتعلّل  أي  نتيجة عكسيّة، 

فله  )إذ(؛  الرابط  بفضل  هدايتهم  عدم  يف  الحقيقّي 

جاءت  التي  الحّجة  قّوة  بيان  يف  حجاجيّة  وظيفة 

هذا  لقّوة  وإشارة  سببها  بيان  طريق  عن  سياقها؛  يف 

السبب جاء بعدها الرابط )بل(؛ لينقلنا لحّجة تحدث 

هؤالء  اّدعاه  ما  عكس  تثبت  النفس  يف  البالغ  األثر 

بعد  التي  هي  الحجج  أقوى  فتكون  املستضعفون، 

)بل(، فتكمن قّوة )بل( يف إقامة عالقة حجاجيّة مركّبة 

يف األصل من عالقتني فرعيتني تسريان يف اتّجاه النتيجة 

املضاّدة)52(، أي أن قّوة )بل( يف إحداث اإلقناع كمنت 

نتيجتها  فتكون  مجرمني(،  )كنتم  بالحّجة  مجيئها  يف 

هي: أنّهم ضلّوا عن الهدى ومل يؤمنوا بسبب جرمهم، 

وهذه النتيجة هي مضاّدة لنتيجة الحّجة التي اّدعاها 

املستضعفون لضاللهم، وهي: إّن املستكربين هم من 

مخالفتهم،  عن  ضعفهم  بسبب  الهدى  عن  صّدوهم 

تكون  الحّجة  وهذه  معاندتهم،  عىل  قدرتهم  وعدم 

نتيجتها )أنَّ املستضعفني ضلّوا عن الهدى ومل يؤمنوا؛ 

بسبب املستكربين وبطشهم(، فجاءت )بل( ودحضت 

ساقها  لذا  عكسيّة؛  نتيجة  وأثبتت  النتيجة،  هذه 

التّهمة عنهم يف كفر  لدفع  املستكربون يف حجاجهم؛ 

املستضعفني وجعلهم هم وحدهم من يتحّملون وزر 

دامغة؛  حّجة  فكانت  مجرمني.  كانوا  ألنّهم  ضاللهم؛ 

لذا تكون يف أعىل الُسلّم الحجاجّي؛ إذ أسكتت أفواه 

املستضعفني، وبيّنت حقيقتهم يف عدم اإلميان. فتكون 

النتيجة تنبّيه الّسامع عىل أن يتفّكر فيام يعبد وال يتّبع 

يتحّمل  بيّنة؛ ألنّه وحده هو من  أو  دون دليل  أحداً 

نتيجة ما يفعل.

4- الرابط "بل": 

املفردات  عىل  يدخل  إرضاب  حرف  هو   

أو  الجمل،  عىل  دخوله  هو  يهمنا  وما  والجمل)53(، 

الكالم  إبطال  غريِ  ِمن  آخر  إىل  غرض  من  االنتقال 

السابق، فهي هنا مبعنى "لكن"؛ إذ تربط بني حّجتني 

هي  "بل"  بعد  تأيت  التي  الحّجة  ولكن  متعارضتني، 

قوله  يف  ومثاله  الحجاجّي.  الُسلَّم  يف  الحجج  أقوى 

قُْل  َمْعُدوَدًة  أَيَّاًما  إاِلَّ  النَّاُر  َنا  مَتَسَّ لَْن  تعاىل:}َوقَالُوا 

أَْم  َعْهَدُه  اللَُّه  يُْخلَِف  فَلَْن  َعْهًدا  اللَِّه  ِعْنَد  أَتََّخْذتُْم 

كََسَب  َمْن  بىََلٰ  تَْعلَُموَن )80(  اَل  َما  اللَِّه  َعىَل  تَُقولُوَن 

ِبِه َخِطيئَتُُه فَأُولَِٰئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم  َسيِّئًَة َوأََحاطَْت 

الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  َوالَِّذيَن   )81( َخالُِدوَن  ِفيَها 

        })82( َخالُِدوَن  ِفيَها  ُهْم  الَْجنَِّة  أَْصَحاُب  أُولَِٰئَك 

البقرة: 80 - 82.  

عن  الحديث  سياق  يف  جاءت  اآلية  هذه   
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الحياة  أمور  يف  فعبثوا  ونفاقهم،  ولجاجتهم  اليهود، 

الدنيا وخالفوا الحّق واتّبعوا الباطل مبا يخدم مصالحهم 

وأهواءهم. ومن شّدة جهلهم وتطاولهم عىل الله تعاىل 

اتّخذوا من أنفسهم قضاة يف أمور الحياة اآلخرة فاّدعوا 

معدودة،  أياماً  إاّل  هم  متسَّ فلن  النار  دخلوا  إذا  أنّهم 

وهذا األمر مل يُعرف لطائفة غري طائفة اليهود الضالنّي. 

"صىّل  نبيّه  فأمر  وتعاىل،  سبحانه  الله  من  الرّد  فجاء 

الله عليه وآله وسلّم" أن يواجههم به؛ فيطلب منهم 

لهم  يكن  مل  وإن  دعواهم،  صّحة  تثبت  التي  البيّنة 

دليل صادق فدعواهم باطلة، فيكون ذلك حّجة ودليالً 

من حيث  تراتبيّة حجاجيّة  كذبهم يف  إلثبات  داحضاً 

وجاءت  اّدعائهم،  ونفي  كذبهم  تأكيد  يف  التأثري  قّوة 

األدلّة  من  يحمل  إنكارّي،  باستفهام  الحجج  هذه 

من  الباطلة  اليهود  دعوى  لتطويق  والعقليّة؛  النقليّة 

كّل جهة، وفضحهم عىل رؤوس االشهاد)54(. 

فالحّجة األّوىل:}قُْل أَتََّخْذتُْم ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا{    

البقرة: 80، وقّوة األثر الحجاجّي لاِم أنكره الله تعاىل 

بـ"حرف  باستفهامه  متثلت  الحّجة  هذه  يف  عليهم 

غريها  عن  به  تفرّدت  الذي  اإلقناعّي  ألثرها  الهمزة"؛ 

ما  هو  بها  عنه  )املسؤول  إذ  االستفهام؛  أدوات  من 

يليها()55(. 

فالله تعاىل أنكر وقوع الفعل فقط، أي فعل   

أخذ اليهود العهد منه سبحانه، وليس إنكاراً للقول كلّه 

الذي جاءت الهمزة يف صدارته، وتأكيد ذلك أّن تكملة 

القول تُعّد نتيجة بفضل الرابط "الفاء السببيّة" بقوله 

تعاىل:)فلن يُخلَِف اللُه وعده(البقرة: 80، فـ)لن( كام 

رت  نعرف أداة تفيد نفي املايض واملستقبل معاً، وتصدَّ

الجزء الثّاين من القول؛ )إلفادتها النفي املؤكَّد املستغرق 

آلماد طويلة من أزمنة املستقبل()56(. أي: إّن الله تعاىل 

مل يخلف عهداً يف املايض، ولن يخلف عهده مهام بقي 

الدهر. إذن فهذه النتيجة تؤكّد إنكار أن يكون لليهود 

عهد من الله تعاىل يف البقاء يف العذاب أياماً معدودة. 

ويف الوقت نفسه هي زيادة يف تأكيد كذب   

يرتتّب  وما  الفعل  هذا  لشناعة  لتنبيههم  افرتائهم؛ 

عليه، ومن ثَمَّ يعقبه بدليل آخر أو حّجة أخرى أقوى 

لتكون  القول  هذا  حقيقة  وتبنّي  تؤكد  سابقتها  من 

َما  اللَِّه  َعىَل  تَُقولُوَن  }أَْم  قائالً:  فسألهم  أُخرى،  حّجة 

)أم( جاءت  االستفهام  فأداة  البقرة: 80،  تَْعلَُموَن{  اَل 

واالنتقال،  اإلرضاب  تفيد  التي  )بل(  مبعنى  منقطعة 

أي انتقال االستفهام األّول الذي كان غرضه إنكار الله 

يقّررهم  استفهاٍم  إىل  عليه،  وتوبيخهم  لفعلهم  تعاىل 

به، فيثبت فيه أنّهم قالوا عىل الله تعاىل ما ال يعلمون. 

كذب  دحض  يف  أثراً  أقوى  الثّاين  االستفهام  فيكون 

مثل  لتّدعي  لعقولهم؛  وتسفيهاً  توبيخاً  وأشدَّ  اليهود، 

هذا االّدعاء. 

ثّم يزيد يف تأكيد افرتائهم بحّجة ثالثة أقوى   

من سابقتها، وهي متثّل تفسرياً وتبييناً لكذبهم، فيقول 

َخِطيئَتُُه  ِبِه  َوأََحاطَْت  َسيِّئًَة  كََسَب  َمْن  }بىََل  تعاىل: 

فَأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن{  البقرة: 81، 

به،  كفرتم  ما  وكفر مبثل  مثل عملكم،  أي: من عمل 

فأولئك أصحاب  له من حسنة،  حتّى يحيط كفره مبا 

الّنار هم فيها خالدون. و"بىل" هنا أصلها "بل" فِزيد 

عطفاً  كانت  إذ  عليها؛  الوقوف  ليصلح  "ألٌف"؛  فيها 

ورجوعاً عن جحد، ولتكون – أعني "بىل" – رجوعاً عن 

الجحد فقط، وإقراراً بالفعل الذي بعد الُجحد، فدلّت 

"األلف" منها عىل معنى اإلقرار، ودّل لفظ "بل" عىل 

الرجوع عن الجحد)57(. 

الحجاجيّة  القّوة  من  لها  )بل(  فإّن  وعليه   

الكبرية األثر يف ترسيخ تكذيب الله تعاىل الّدعاء اليهود، 

ويف بيان شناعة فعلهم والتنبّيه عليه، ويف الوقت نفسه 

أّن  كافة  للناس  أي  اليهود  وغري  لليهود  تقرير  فيها 

العذاب يف النار يكون لكّل من كفر به وكّذب برسله 

وأحاطت به ذنوبه، فنتيجة كفره الخلود يف الّنار وليس 

البقاء أياماً معدودة،  ثّم يعقبها بحّجة رابعة تقّوي أثر 

هذه الحّجة يف النفس بفضل الرابط )الواو( العاطفة 

التي تربط املعنى املقصود من القول السابق بالالحق، 

الَِحاِت أُولَِئَك  فيقول تعاىل: }َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

أي:   ،  82 البقرة:  َخالُِدوَن{  ِفيَها  ُهْم  الَْجنَِّة  أَْصَحاُب 

والذي آمن بالله تعاىل وصّدق رسله وعمل الصالحات، 

السابقة  الحّجة  يف  فـ)بل(  فيها.  خالداً  مأواه  فالجّنة 

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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جعلت ما جاء بعدها هو األشّد قّوة وتأثرياً يف نفس 

املرشكني، وأبلغ توجيهاً، ودفعاً لفعل الطّاعة، واالمتثال 

ألوامر الله تعاىل، وجاء الرابط)الواو( لريّسخ ما أحدثته 

)بل( من أثر يف نفوسهم؛ إذ ربطت بني حال من جاء 

بكفره، فذاق العذاب وعاش يف الّنار خالداً فيها، وحال 

من آمن وعمل صالحاً، فله جّنة النعيم وهو فيها من 

الحجج  مقاصد  ترسيخ   يف  الرتاتبيّة  فهذه  الخالدين، 

وإنجاز  تعاىل  لله  العبوديّة  فعل  إىل  الّسامع  تدفع 

االعامل الصالحات التي تجعله من أصحاب الجّنة. 

5- الرابط "الفاء" السببيّة:

فهي  والنتيجة،  الحجة  بني  تربط  أداة  هي   

ملا  سبباً  قبلها  ما  يكون  حني  حجاجيّاً  رابطاً  تكون 

بعدها)58(.

فََقْد  بُوَك  يَُكذِّ }َوإِْن  تعاىل:  قوله  ومثالها يف   

بَْت قَبْلَُهْم قَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َومَثُوُد )42( َوقَْوُم إِبْرَاِهيَم  كَذَّ

َب ُموىَسٰ فَأَْملَيُْت  َوقَْوُم لُوٍط )43(  َوأَْصَحاُب َمْديََن وَكُذِّ

لِلَْكاِفِريَن ثُمَّ أََخْذتُُهْم فََكيَْف كَاَن نَِكريِ )44( فََكأَيِّْن ِمْن 

قَْريٍَة أَْهلَْكَناَها َوِهَي ظَالَِمٌة فَِهَي َخاِويٌَة َعىَلٰ ُعُروِشَها 

َوِبرْئٍ ُمَعطَّلٍَة َوقرَْصٍ َمِشيٍد )45( أَفَلَْم يَِسريُوا يِف اأْلَرِْض 

ِبَها  يَْسَمُعوَن  آَذاٌن  أَْو  ِبَها  يَْعِقلُوَن  قُلُوٌب  لَُهْم  فَتَُكوَن 

يِف  الَِّتي  الُْقلُوُب  تَْعَمى  َولَِٰكْن  اأْلَبَْصاُر  تَْعَمى  اَل  فَِإنََّها 

ُدوِر )46({  الحج: 42 - 46.  الصُّ

قد جاء يف هذه اآليات حّجة واحدة، ولكّنها   

الحّجة  هذه  ارتبطت  وقد  متعّددة،  نتائج  لها  كان 

السببيّة، ولكن هذه  "الفاء"  الرابط  بواسطة  بالنتيجة 

النتائج املتعّددة التي جاءت يف ُسلّميّة حجاجيّة تراتبية 

الفاء،  وهي"  مختلفة،  بروابط  بينها  فيام  ارتبطت 

والواو، وثمَّ أو، ولكن"، ولكّن أكرثها الفاء السببيّة. 

وإّن هذه اآليات جاءت عقب آيتني ذُكرتا؛   

وتثبيت  وسلّم"  وآله  عليه  الله  "صىّل  النبّي  لتسلية 

قلبه، وتعزية له عىل ما يلقاه من عناد قومه وكفرهم، 

وبأّن تكذيبهم له ليس ببدع؛ فقد كّذبت أمم قبلهم 

أنبياءها، ويف الوقت نفسه هي إنذار وتخويف لقومه 

ولكّل من يكّذب الرُسل)59(، وقد رسدتا مناذج من قصص 

أقوام الرسل السابقة، وبعد ذلك رسد الله تعاىل لنبيّه 

مصري تلك األقوام نتيجة لكفرهم بأسلوب استفهامّي 

توبيخّي تقريعّي؛ لغرض حجاجّي يف تقويّة حضور حال 

ذهنه  يستحرض يف  الّسامع  يجعل  األمم؛  تلك  ومصري 

ما آل إليه مصري من كفر بالرسل من األمم السابقة، 

يُحدث  الطرفني،  لدى  إجابته  معروفة  سؤال  فتوجيه 

أثراً أكرب لدى  الطرف اآلخر من الخطاب؛ فيتنبّه عقله 

ويتفّكر لبُّه؛ ليدرك الغايّة من ذلك السؤال، وهي: أن 

بالله تعاىل؛ حتّى ال يكون مصريه مثل  يذعن ويؤمن 

الّسامع  وّجه  هنا  فالسؤال  قبله،  من  كفر  من  مصري 

للغايّة املقصودة ودفعه إىل اإلقرار بوحدانيّة الله تعاىل 

وفعل الطّاعة والعبوديّة له سبحانه بال رشيك.

وقد أدرج الله سبحانه وتعاىل هذه الحّجة   

القّوة  استفهامّي تدرّجّي من حيث  بأسلوب  والنتائج 

النتيجة  بينها وبني  رابطاً  اإلقناعّي،  األثر  والضعف يف 

لاِم  علّة  أو  سبباً  قبلها  ما  ليجعل  )الفاء(؛  بالرابط 

جاء بعدها ونتيجة له،  فهذه النتيجة جاءت بصيغة 

باألداة )كيف(  االستفهام وأّي استفهام! فهو استفهام 

وما لها من أثر يف تنبّيه النفس والفكر إلعطاء الجواب 

الذي ُسئل عنه، فـ"كيف" اسم يُسأل به عن الحال)60(، 

وجاءت مبعنى "عىل أّي حال هو")61(، لكّنها يف سياق 

تكون  أن  من  وأوسع  أعمق  معنًى  تحمل  اآلية  هذه 

تسأل عن الحال فقط؛ بل تتعّداه؛ لتنبّه الفكر والحّس 

لهيأتهم  وفكرّي  شعورّي  ووعي  بعمق  ليتدبّر  معاً؛ 

نتيجة  بالعذاب  تعاىل  الله  يأخذهم  حني  وحالهم 

مقتىض  يحمله  الذي  الحجاجّي  األثر  فهذا  لكفرهم؛ 

النفيّس  األثر  وقوع  يف  الشديدة  املعاين  من  "كيف" 

والعقيّل يف إدراك هذه الحقيقة أو النتيجة التي هي 

عّدة  بنتائج  أردفت  وقد  وعنادهم،  كفرهم  حصيلة 

فكانت  واحد،  لسبب  جاءت  جميعها  وهي  تتبعها، 

تنبّيه  يف  األثر  إلحداث  ناجعة؛  حجاجيّة  قّوة  متثّل 

الّسامع وإقناعه وترسيخ أثر تلك الوقائع التي حدثت 

يف نفسه؛ فيخىش املصري نفسه بسبب كفره؛ فيدفعه 

والتّسلّيم،  اإلذعان  إىل  بالنتيجة  السبب  ارتباط  شّدة 

وفعل ما يكون سبباً لنتيجة أُخرى غري الهالك، والعذاب، 

مرتبطة  الحّجة  هذه  فجاءت  الكفر.  بسبب  والدمار 
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بالنتيجة التي عرّب عنها بأُسلوب استفهامّي؛ لقّوته يف 

السيطرة عىل ذهن الّسامع وشّد انتباهه وتوجيهه إىل 

إلنجاز  دفعه  ثَّم  وِمن  املتكلّم،  يريدها  التي  الوجهة 

وتوحيده.  تعاىل  بالله  اإلميان  وهو  املقصود  الفعل 

وتكذيبهم  املرشكني  كفر  أي:   الحّجة  هذه   وجاءت 

بوساطة  مرتبطة  وسلّم(  وآله  عليه  الله  )صىّل  للنبّي 

"الفاء" بنتائج متعّددة سيقت يف تراتبيّة حجاجيّة من 

األقوى،  الّسامع من  األثر يف عقل وشعور  قّوة  حيث 

فاألكرث قّوة. وميكن متثيلها بالُسلّم الحجاجّي اآليت:                                                                                                

                                                        42 الحج:  بُوَك{  يَُكذِّ }َوإِْن  ح:  أو  الحّجة 

نُوٍح  قَْوُم  قَبْلَُهْم  بَْت  كَذَّ }فََقْد  ن1:  أو  األّوىل  النتيجة 

 )43( لُوٍط  َوقَْوُم  إِبْرَاِهيَم  َوقَْوُم   )42( َومَثُوُد  َوَعاٌد 

َب ُموىَس{ الحج: 42 – 44   َوأَْصَحاُب َمْديََن وَكُذِّ

أي:  اإلمالء   .44 الحج:  لِلَْكاِفِريَن{  }فَأَْملَيُْت   :2 ن 

اإلمهال وتأخري األجل.

( فيها  ن3: }ثُمَّ أََخْذتُُهْم{ الحج: 44، ثّم أخذتهم، فـ)ثُمَّ

إهالكهم  يف  والرتتيب  لإلمهال  املناسب  الرتاخي  من 

نتيجة لكفرهم.

مبعنى  فالتنكري:   ،44 الحج:  نَِكريِ{  كَاَن  ن4:}فََكيَْف 

اإلنكار والتغيري، حيث أبدلهم بالنعمة محنة، وبالحياة 

هالكاً وبالعامرة خراباً، فكيف كان نكري أي: إنكار الله 

تعاىل لاِم وقع من تلك األقوام، وهو الكفر والتكذيب 

برسلهم، والذي كان ينبغي عليهم أاّل يكفروا ويكّذبوا 

تعاىل  الله  أخذ  يثبت  تقريرّي  استفهام  وهو  بالرسل. 

لتلك األقوام وهالكهم، وإنكارّي؛ ألّن الله تعاىل أخذهم 

بسبب إنكاره كفرهم وعنادهم)62(.

فَِهَي  ظَالَِمٌة  َوِهَي  أَْهلَْكَناَها  قَْريٍَة  ِمْن  }فََكأَيِّْن  ن5: 

َخاِويٌَة َعىَل ُعُروِشَها َوِبرْئٍ ُمَعطَّلٍَة َوقرَْصٍ َمِشيٍد )45({   

من  وخالية  جدرانها  ساقطة  قرية  أي:   .45 الحج: 

الوديان وآثار الحياة.

ن 6: }أَفَلَْم يَِسريُوا يِف اأْلَرِْض{ الحج: 46،  وهو استفهام 

يف  ساحوا  بأنّهم  إثبات  النفي  فنفي  إنكارّي،  تقريرّي 

األرض وشاهدوا عاقبة الكافرين قبلهم.

ن 7: }فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن ِبَها{ الحج: 46، فهي 

نتيجة لرتتيب ما بعدها عىل ما قبلها.

ِبَها{ الحج: 46. وهي نتيجة  ن8: }أَْو آَذاٌن يَْسَمُعوَن 

أخرى تتّبع ما قبلها. فهذا الرتديد بني القلب يف الحّجة 

السابقة واألُذن يف هذه الحّجة دون التعرّض للبرص له 

أثر بالغ يف النفس والعقل ليتنبّه إىل أنَّ املقصود منه 

هو إدراك أنَّ التعّقل ومعرفة الخري من الرّش هو من 

شأن القلب واألُذن)63(. 

ن9: }فَِإنََّها اَل تَْعَمى اأْلَبَْصاُر{ الحج: 46.  نتيجة أُخرى، 

كانت  إذا  األبصار  عمى  رضر  نفي  عن  كناية  وهي 

القلوب مبرصة.

ُدوِر{ الحج:  ن10: }َولَِكْن تَْعَمى الُْقلُوُب الَِّتي يِف الصُّ

قّوة  له  )لكن(  فالرابط  قبلها؛  ماّم  أقوى  نتيجة   .46

حجاجيّة يف جعل النتيجة التي تأيت بعده أقوى النتائج؛ 

نفس  يف  املعنى  ترسيخ  يف  املقصودة  الغايّة  فتحّقق 

الحقيقي  السبب  أو  الحّجة  إلدراك  وتوجيهه  الّسامع 

لكفرهم، فتكون النتيجة أّن العمى الحقيقي هو عمى 

البرص وإن ترتّب عليه حرمان من  القلب؛ فإن عمى 

فال  صاحبه،  استقام  إذا  أنّه  إاّل  الدنيا  ملّذات  بعض 

يرضّه هذا العمى يف اآلخرة، أّما عمى القلب، فإن مل 

يحرم صاحبه من حظوظ الدنيا، فإنّه ال محالة سيكون 

سبباً للشقاء والعذاب يف اآلخرة)64(. 

ن: النهائية: الكفر حدث نتيجة عمى العقول والقلوب، 

فلم  األمم،  تلك  حال  رأوا  ألنّهم  البرص؛  عمى  وليس 

يعتربوا.

الحقيقة  وتبرص  تدرك  مل  فعيونهم  إذن   

املعطلة  واآلبار  القرى  تلك  هالك  من  الواضحة، 

والقصور املشيدة التي تركتها تلك األمم، فيستحرضوا 

هالكهم  يف  الحقيقّي  السبب  ويدركوا  الوقائع  تلك 

وحالهم من الكفر بالرُسل، وهي حالكم نفسها. 

للنبّي   الكافرين  تكذيب  نتيجة  فإّن  وعليه   

داهية  وهو  وقلوبهم  عقولهم  عمى  بسبب  هي 

الدواهي وسبب الهالك؛ ألّن أعمى البرص إذا كان بصري 

العقل والقلب ال يضريه من عمى برصه يشء عند الله 

تعاىل، وهذه النتيجة هي أقوى النتائج التي أدرجت؛ 

لاِم تحمله من القّوة الحجاجيّة يف إقناع الّسامع عىل 

األوان؛  فوات  قبل  الغفلة  من  وتنبيهه  عقله  إعامل 

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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والتوحيد؛  العبوديّة  يستحّق  فيمن  نفسه  ليّدارك 

فيعبده حّق عبادته ويرتك عبادة األوثان. 

6- الرابط "ثّم": 

هي مثل "الفاء" تربط بني الحجج والنتائج   

إاّل أنّها أكرث تراخياً)65(. وهي ترد لغرض التوكيد والتنبيه 

لاِم سيأيت بعدها. ومثاله ما جاء يف قوله تعاىل: }أَلَْم تََر 

اَمِء َماًء فََسلََكُه يََناِبيَع يِف اأْلَرِْض ثُمَّ  أَنَّ اللََّه أَنْزََل ِمَن السَّ

يُْخِرُج ِبِه َزْرًعا ُمْختَلًِفا أَلَْوانُُه ثُمَّ يَِهيُج فرََتَاُه ُمْصَفرًّا ثُمَّ 

لَِك لَِذكَْرٰى أِلُويِل اأْلَلْبَاِب{ الزمر:  يَْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ يِف َذٰ

.21

جاءت هذه اآلية عقب قوله تعاىل: }أَفََمْن   

َحقَّ َعلَيِْه كَلَِمُة الَْعَذاِب أَفَأَنَْت تُْنِقُذ َمْن يِف النَّاِر )19(  

ُغرٌَف  فَْوِقَها  ِمْن  ُغرٌَف  لَُهْم  َربَُّهْم  اتََّقْوا  الَِّذيَن  لَِٰكِن 

َمبِْنيٌَّة تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر َوْعَد اللَِّه اَل يُْخلُِف اللَُّه 

الِْميَعاَد{ الزمر: 19 - 20، وهي شديدة االرتباط بها؛ 

الناس  يراه  فيام  وجّل  عّز  الله  آليات  سوقاً  فيها  ألّن 

من  تعاىل  الله  ينزله  الذي  الطاهر  املاء  رحلة  من 

السامء إىل األرض، فيستقّر فيها جداول وأنهاراً وبحوراً 

عباده،  أيدي  بني  التناول  قريب  ليكون  ومحيطات؛ 

وينتفعوا به يف أغراض شتّى يف حياتهم، ثّم يكون هذا 

املاء سبباً يف إنبات النبات مختلف الثامر واأللوان، ثّم 

ألوانه يف  تأخذ  ثّم  ويشتّد،  والزرع  النبت  يقوى هذا 

امليل إىل االصفرار يف نهاية دورته مبا فيها من منافع ال 

تحىص، ثّم يغدو هشيامً وقد نَِعَم به الناس، وها هي 

من  أُخرى  دورة  تستقبل  ليك  منه؛  تخلو  األرض  ذي 

اإلنبات)66(. 

الله  وجود  عىل  والرباهني  الدالئل  فهذه   

لغايّة  تقريرّي  استفهامّي  بأسلوب  عنها  عرّب  تعاىل 

فهو  معاً؛  والعقول  النفوس  يف  األثر  عميقة  حجاجيّة 

تقريرهم مبا يرونه بعيونهم وعقولهم معاً؛ فيتفّكرون 

ويتدبّرون بواهب تلك الِنعم، وكيف ميكنه أن يسلبها 

منهم، فكيف تكون حياتهم إذن،؟! فيدفعهم ذلك إىل 

اإلميان به وطاعته سبحانه وتعاىل. 

الحقائق  أو  الحجج  تلك  بني  ربط  وقد   

التي جاءت  الحّجة  لطبيعة  مناسبة  بروابط حجاجيّة 

الحّجة  ارتباط  مع  يتناسب  حجاجّي  بُسلّم  معها 

بالنتيجة. 

َماًء  اَمِء  السَّ ِمَن  أَنْزََل  اللََّه  أَنَّ  تََر  }أَلَْم  فالحّجة األّوىل: 

فََسلََكُه يََناِبيَع يِف اأْلَرِْض{ الزمر: 21، هنا ربط بني إنزال 

وهو  )الفاء(،  بالرابط  األرض  ينابيع  يف  وسلكه  املاء 

ودقيق  رائع  تصوير  وفيه  اإلنزال  عىل  السلك  ترتيب 

للواقع املحسوس الذي يألفه الناس يف حياتهم. 

ثانية  كحّجة  بعده  الذي  بالدليل  جاء  ثّم   

  ،21 الزمر:  أَلَْوانُُه{  ُمْختَلًِفا  َزْرًعا  ِبِه  يُْخِرُج  وهو:}ثُمَّ 

نكتة  من  له  لاِم  (؛  )ثُمَّ بالرابط  مقرتنا  الزرع  فإخراج 

املاء  إنزال  بني  الزمنّي  الرتاخي  إفادة  يف  حجاجيّة 

إبقاء  يف  إقناعيّة؛  وظيفة   ) )ثُمَّ فأّدت  الزرع؛  وإخراج 

إرادة الرتتيب فيها؛ لذا جاءت كذلك مع الحّجة الثّالثة 

ُمْصَفرًّا{    فرََتَاُه  يَِهيُج  تعاىل:}ثُمَّ  بقوله  بعدها  التي 

يَْجَعلُُه  }ثُمَّ  ثّم حّجة رابعة بقوله تعاىل:   ، الزمر: 21 

ُحطَاًما{ الزمر: 21. 

مع  مرتبطة  األدلّة جاءت  أو  الحجج  فهذه   

بل  مفردات،  عطف  ليس  فهو   ،) )ثُمَّ بالرابط  بعضها 

هو عطف مراحل زمنيّة متباعدة، لكّنها مرتّبة ترتيباً 

حجاجيّاً يبنّي مراحل إنبات الزرع وإخراجه، ثُّم هيجانه 

أي: حركته إذا نضج كالقمح والشعري؛ فتجّف أعوادها 

الهائج  هياج  تشبه  حركات  الرياح  فتحرّكها  وتخّف، 

ي هذا الفهم قوله تعاىل: }فرََتَاُه  من ذوي الحياة، ويقوِّ

أّن رؤية  بـ)الفاء( يفيد  الزمر: 21، فالعطف  ُمْصَفرًّا{ 

الزرع مصفراً مقارنة لحالة الهياج، ثُّم يجعله حطاماً، 

الدارس  والحطام:  والحشيش،  التنب  فتات  والحطام: 

واستخراج  حصده  بعد  الزرع  أعواد  من  املتكرس 

املبدأ  الزرع من  لحياة  املتدرّجة  املراحل  فهذه  مثاره، 

سبحانه)67(.  الله  من  كلّها  الحطام،  وهو  املصري  إىل 

النتيجة  لتكون  كافية  واألدلّة  الحقائق  هذه  فتكون 

الواعيّة؛  والعقول  الراجحة  األلباب  ذوي  اعتبار  هي: 

فهذه األدلّة سيقت باستفهام تقريرّي؛ للتعريض بأهل 

الكفر بسفههم وذهاب عقولهم عن إدراك مثل هذه 

الحقائق الواضحة، فلو كان الله تعاىل قد أمسك هذا 

واملحيطات،  األنهار  فجفّت  السامء،  من  النازل  املاء 
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فهل هناك حياة تنمو وتستمر لجميع املخلوقات؟! أو 

تنقرض ويكون البرش أّول الهالكني؟)68(.

تلك  عن  للناس  تعاىل   الله  فسؤال  إذن   

الحقائق غرضه أن يجعلها ماثلة أمام عيونهم؛ لتزيد 

الكافرين  وتهدي  وتوّجه  ولتنبّه  املؤمنني،  إميان  يف 

الضالنّي؛ وإلقامة الحّجة عىل املعاندين، فالله تعاىل ال 

يريد ظلامً لعباده أجمعني. 

الخامتة:

يف ختام البحث نشري إىل أهّم النتائج التي   

توّصلت إليها الدراسة، وتتمثّل مبا يأيت:

1- إّن البناء الهيكيّل للُسلّم الحجاجّي يقوم عىل عّدة 

عالقة  وذات  الحجاجيّة،  قّوتها  يف  متفاوتة  حجج، 

نتيجة معيّنة، قد تكون ظاهرًة  إىل  لتؤّدي  تسلسليّة؛ 

وقد تكون ُمضَمرًة يستنبطها املتلّقي من سياق الحجج 

التي أُلقيت عليه؛ وعليه فقد كانت السالمل الحجاجيّة 

مقاصد  بيان  إىل  تؤّدي  التي  اإلقناع  آليات  أهّم  من 

نفوس  يف  املطلوب  األثر  وإحداث  القرآنيّة  اآليات 

يف  املقصود  املعنى  وترسيخ  انتباههم  وشّد  الّسامعني 

أذهانهم؛ لدفعهم إىل العمل به وامتثاله.

يف  االستفهام  أسلوب  أهمية  الدراسة  أوضحت   -2

فاعلية الحجج اإلقناعية وترتتبيتها يف درجات متفاوتة 

من الضعف والقوة يف شّد األذهان وتنبيه العقل لاِم 

تحريك  يف  السؤال  لفاعلية  الحجج؛  من  عليه  يلقى 

الفكر وتنبيه العقل لاِم يُلقى ويطرح عليه من أفكار.

تبديل  لقانون  تطبيقية  أمثلة  الدراسة  نذكر يف  مل   -3

الّسلم، وقانون القلب، وذكرت الدراسة أمثلة لقانون 

لخلّو   - بحثنا  بحسب   - وذلك  فحسب؛  الخفض 

النمط  هذا  من  الكريم  القرآن  يف  االستفهام  أسلوب 

من القوانني.

من  القرآيّن  الخطاب  متّكن  الدراسة  أوضحت   -4

وإدراجها  وصياغتها  وبنائها  الحجج  أو  األسئلة  توليد 

لتنقض  الحجاجّي؛  األثر  قّوة  يف  ُسلّميّة  تراتبيّة  يف 

فال  حقيقتها،  يف  واملُشّكك  املعاند  اآلخر  الطرف  رأي 

إليه  ألقي  مِبا  الّسامع  تفكري  له يف رّدها. وبعد  سبيل 

عناية  بكّل  فكره  وإنصات  عقله  وإعامل  األسئلة  من 

عاّم  إجابة  من  عنده  ما  بقياس  يقوم  عنه؛  ُسئل  لاِم 

ُسئل عنه وما يطرحه السائل من أدلّة ومدى منطقيّتها 

وعقالنيّتها التي قد تدفعه ألّن يكون جوابه هو توجيه 

اإلجابة  إىل  يصل  يك   اآلخر؛  الطرف  إىل  عّدة  أسئلة 

ال  الذي  الراسخ  اإلقناع  فيتحّقق  بنفسه،  املقصودة 

بكّل  والتفّكر  العقل  إعامل  بعد  ألنّه جاء  أبداً؛  يتغرّي 

بعمليّة  اإلقناع  هذا  ويتمثّل  حجج  من  إليه  أُلقي  ما 

التغيري فيام اعتقده الّسامع ُمسبقاً أو تعزيز املواقف 

بتلك األسئلة  يُدافع عنه  الذي  املُعتقد  أو  السلوك  أو 

وهذا  منها،  املقصودة  الغايّة  فتتحّقق  أُثريت،  التي 

بني  القامئة  الحجاجيّة  العالقة  أو  العمليّة  هدف  هو 

الطرفني "السائل واملسؤول". 

5- أوضحت الدراسة أّن الُسلّميّة الحجاجيّة يف ترتيب 

األسئلة يف الخطاب القرآيّن موّجهٌة للناس جميعاً وليس 

ه له السؤال آنذاك فقط، بل هي أسئلة كونيّة  لِمن ُوجِّ

العقيّل  وإدراكهم  وعيهم  اختالف  عىل  كاّفة  للبرش 

العقول  تخاطب  فجاءت  الفاسدة،  عقائدهم  وتباين 

والقلوب لتتنبّه وتتدبّر ما يُطرح عليها وما فيه الحّق 

نته من أدلّة عقليّة  والنفع والنجاة لهم جميعاً مِبا تضمَّ

ومنطقيّة وواقعيّة تحّقق اإلقناع.

يف  الحجاجية  الروابط  أهمية  الدراسة  أوضحت   -6

سلّمية اإلقناع الحجاجّي من حيث تراتب الحجج من 

من  تحمله  مِبا  وذلك  الخالف  أو  القّوة  إىل  الضعف 

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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يف  امليزان  وينظر:   ,91  /4 الكّشاف:  وينظر:   ,297/8

البالغي  التفسري  وينظر:    ,255  /17 القرآن:  تفسري 

لالستفهام يف القرآن الحكيم: 3/ 419.

67- ينظر: مجمع البيان يف تفسري القرآن: للطربيّس, 8/ 

298-299, وينظر: الكّشاف: 4/ 91-92, وينظر: امليزان 

يف تفسري القرآن: 17/ 255, وينظر:  التفسري البالغي 

لالستفهام يف القرآن الحكيم: 3/ 419.

يف  امليزان  وينظر:   ,92-91/4 الكّشاف:  ينظر:   -68

البالغي  التفسري  وينظر:    ,255  /17 القرآن:  تفسري 

لالستفهام يف القرآن الحكيم: 3/ 419.

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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املصادر واملراجع:

- القرآن الكريم 

1- اسرتاتيجيات الخطاب، مقاربة لغويّة تداوليّة: عبد 

الجديد  الكتب  دار  ط1،  الشهرّي،  ظافر  بن  الهادي 

املتحدة، بريوت- لبنان، 2004م.

من  الغربيّة  التقاليد  يف  الحجاج  نظريّات  أهّم   -2

والحجاج،  البالغة  يف  البحث  فريق  اليوم:  إىل  أرسطو 

 – اآلداب  كلية  منشورات  ود،  صمَّ حامدي  إرشاف 

اإلنسانيّة،  والعلوم  والفنون  اآلداب  جامعة  مّنوبة، 

تونس)د-ت(.

عادل،  اللطيف  عبد  د.  املناظرة:  يف  اإلقناع  بالغة   -3

ط1، طبع ونرش وتوزيع: دار ومكتبة عدنان – بغداد- 

شارع املتنبي، 1434هـ-2013م.

4- التَّحاجج طبيعته ومجاالته ووظائفه: تنسيق حّمو 

النَّقارّي، ط1، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة 

بالرباط، اململكة املغربيّة، 1427هـ-2006م.

5- التداوليّة والحجاج مداخل ونصوص: صابر حباشة، 

ط1،  سورية،   – دمشق  والنرش،  للدراسات  صفحات 

2008م.

د.  الحكيم:  القرآن  يف  لالستفهام  البالغّي  التفسري   -6

عبد العظيم إبراهيم املطعنّي، مكتبة وهبة، القاهرة، 

مرص، ط3، 2011م.

بالغة  يف  بحث   – املعارصة  البالغة  يف  الحجاج   -7

النقد املعارص، محمد سامل األمني، دار الكتاب الجديد 

املتحدة، بريوت – لبنان، ط1، 2008م.

إمنوذجا"  األنبياء  "سورة  القرآين  النّص  يف  الحجاج   -8

الجودي  د.  إرشاف:  درنوين،  إميان  ماجستري(:  )رسالة 

العربيّة  اللغة  قسم  واللغات-  اآلداب  كلية  مردايس، 

باتنة، الجزائر، السنة   – وآدابها، جامعة الحاج لخرض 

الجامعية 2012م – 2013م.

شعبة  البن  العقول  تحف  يف  الحجاج   -9

ومكتبة  دار  عودة،  هاشم  وسن  الحرّايّن)ت381هـ(: 

عدنان، العراق – بغداد، الطبعة األّوىل لسنة 2021م.

إسامعيل  حافظ  د.  ومجاالته:  مفهومه  الحجاج   -10

إربد-األردن،  الحديث،  الكتب  عامل  ط1،  علوي، 

1431هـ-2010م.

11- الخطاب والحجاج: د. أبو بكر العزاوّي: مؤّسسة 

الرحاب الحديثة للطباعة والنرش، بريوت – لبنان، ط1، 

2010م.

12- دالالت الرتاكيب- َدراَسة بالغيّة-: د. محّمد محّمد 

أبو موىس، النارش: مكتبة وهبة، دار التضامن. الطبعة 

الثّانية 1408هـ- 1987م.

13- السالمل الحجاجيّة يف القصص القرآيّن )أطروحة(: 

الحليم،  عبد  عيىس  بن  د.  إرشاف:  فايزة،  بوسالح 

الجزائر،  اآلداب،   كلية  بلة،  بن  أحمد  جامعة وهران 

السنة الجامعيّة 2014 – 2015.

بن  عيل  بن  يعيش  الّدين  موفق  املفصل:  رشح   -14

الكتب،  عامل  )د-ط(،  )ت643هـ(،  النحوّي  يعيش 

بريوت، )د-ت(.

وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكّشاف   -15

عمر  بن  محمد  لإلمام  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل 

الله  عبد  أبو  وتوثيق:  ضبط  ت)528هـ(،  الزمخرشي 

الداين بن منري آل زهوي، دار الكتاب العريب، بريوت – 

لبنان، الطبعة األّوىل، لسنة 1427هـ - 2006م. 

16- يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم: د. طه عبد 

البيضاء-  الدار  العريّب،  الثقايّف  املركز  ط3،  الرحمن، 

املغرب، 2007م.

عبد  طه  د.  العقيّل:  التكوثر  أو  وامليزان  اللسان   -17

البيضاء،  الدار  العريّب،  الثقايّف  املركز  ط1،  الرحمن، 

بريوت، 1998م.

العمدة يف  العزاوّي،  أبو بكر  اللغة والحجاج: د.   -18

الطبع، ط1، 2006، الدار البيضاء – املغرب.

مطبعة  السامرايّئ،  صالح  فاضل  النحو:  معاين   -19

التعليم العايل، املوصل، 1989م.

القاهر الجرجاين  20- املقتصد يف رشح اإليضاح: عبد 

املطبعة  املرجان،  بحر  كاظم  د  تح:  )ت471هـ(، 

الوطنية، عامن، دار الرشيد للنرش، بغداد، 1982م.

21- مجمع البيان يف تفسري القرآن: تأليف أمني اإلسالم 

القرن  أعالم  الطربيّس من  الحسن  بن  الفضل  عيّل  أيب 

والطباعة  للتحقيق  العلوم  دار  الهجري،  السادس 
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والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان،  الطبعة األّوىل السنة 

1427 هـ - 2006م.

 ( د،  املربِّ يزيد  بن  د  محمَّ العباس  أبو  املقتضب:   -22

ت285هـ(، تحقيق: محّمد عبد الخالق عضيمة، لجنة 

إحياء الرتاث اإلسالمّي، القاهرة، 1994م-1415هـ.

محّمد  السيد  العالمة  القرآن:  تفسري  يف  امليزان   -23

حسني الطباطبايّئ )ت 1402هـ - 1981م (، منشورات 

ط1،  لبنان،    – بريوت  للمطبوعات،  األعىل  مؤّسسة 

1417 هـ - 1997م.

البالغيّة  الدراسات  الحجاجيّة من خالل  النظريّة   -24

النارش  دار  طروس،  محّمد  واللسانيّة:  واملنطقيّة 

الثقافيّة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1، 

2005م.

- الدوريات:

اللسانية  الحجاجيّات  يف  وتطبيقاته  املوضع  مفهوم   -

عامل  مجلة  الرايّض،  رشيد  وديكرو)بحث(:  ألنسكومرب 

الفكر، الكويت، العدد الثّاين، املجلد/40 لسنة 2011م.

- مقاربة تداولية لحكمة عطائية )بحث(: د. عز الدين 

الناجح، مجلة خطاب، منشورات مخرب تحليل الخطاب 

جامعة مولود معمري – تيزي وزو، الجزائر، دار األمل 

للطباعة والنرش والتوزيع، العدد الثالث 2008.

الُسلُّم احلجاجُيّ يف أسلوب االستفهام يف القرآن...
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املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ(

دراسة يف ضوء النقد الثقايف

Political praise in the poetry of Mansour al-Nimri )d. 190 
AH(: A study in the light of cultural criticism
Prof. Dr. Harby Naim Muhammad Al-Shibli
Researcher Luma Salam Kazem

امللخص

العبايس عن طريق ما هو  الشاعر  النمري)ت190هـ(  البحث  قراءة نقدية  لشعر منصور  يقدم هذا   

سطحي وما هو مضمر وعميق، يكشف عن اللبس الذي طاملا وقع يف عدم فهم الدارسني لشعره، وقد ارتبط شعر 

النمري بالرصاع السيايس بني العباسيني والعلويني وكان البّد لنا من أن نبني االنساق الثقافية يف إطار البعد السيايس 

للمديح، الذي شكل أهم موضوعات شعره، ومن منطلق الرصاع السيايس أرتأينا أن ندخل إىل املديح السيايس، الذي 

بدا صورة مطابقة لتقلبات حياتِه الخاصة والعامة، افكاره ومعتقداتِه وقناعاتِه الشخصية، ولهذا كان غرض املديح 

السيايس لديه البؤرة األكرث غموضاً ما بني اتجاهات متعددة طالت شعره،  إذ يشغل املديح السيايس منزلة مهمة 

يف شعر منصور النمري)ت 190هـ(، وتأيت أهميته من ارتباط شعره بالرصاع السيايس بني العباسيني والعلويني والبّد 

من أن نبني االنساق الثقافية يف إطار البعد السيايس للمديح، الذي شكل أهم موضوعات شعره.

 الكلامت املفتاحية: املديح السيايس، منصور النمري، النقد الثقايف.

Abstract:
 This research presents a critical reading of the poetry of Mansour al-Nimri )d. 190 
AH(, the Abbasid poet. It examines the superficial and implicit and deep elements, revealing 
the confusion that has long occurred in the scholars' lack of understanding of his poetry. In 
the context of the political dimension of praise, which constituted the most important topics 
of his poetry, and out of the political struggle, we decided to enter into political praise, which 
appeared to be a mirror image of the fluctuations of his private and public life, his thoughts, 
beliefs and personal convictions. For this reason, the purpose of political praise was the most 
ambiguous focus among several trends that affected his poetry, as it occupies an important 
position in the poetry of Mansour al-Nimri )d. 190 AH(. This importance comes from the 
connection of his poetry with the political conflict between the Abbasids and the Alawites. It 
is also relevant to show the cultural patterns within the framework of the dimension political 
praise, which formed the most important themes of his poetry.
Keywords: political praise, Mansour Al-Nimri, cultural criticism.

أ. د حريب نعيم محمد الشبيلالباحثة: ملى سالم كاظم
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املقدمة:

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل   

الطاهرين  بيته  وآل  محمد  واملرسلني  الخلق  ارشف 

ومن واله واتبعه بإحسان اىل يوم الدين.

أّما بعد...

جاءت انطالقة البحث من القراءة النقدية    

لشعر منصور النمري)ت190هـ( الشاعر العبايس عن 

طريق ما هو سطحي وما هو مضمر وعميق، ليكشف 

الدارسني  فهم  عدم  يف  وقع  طاملا  الذي  اللبس  عن 

لشعره، وقد ارتبط شعر النمري بالرصاع السيايس بني 

العباسيني والعلويني وكان البّد لنا من أن نبني االنساق 

الوجهة  من  للمديح  السيايس  البعد  إطار  الثقافية يف 

املرتبطة  املضمرة  الثقافية  االنساق  لها  تدعو  التي 

بالنقد. 

بـ  املوسوم   البحث  طبيعة  اقتضت  وقد   

النمري)ت190هـ(  منصور  شعر  يف  السيايس  )املديح 

أربعة  عىل  يقسم  أن  الثقايف(  النقد  ضوء  يف  دراسة 

محاور تسبقها توطئة وتتلوها خامتة.

ملفهوم  بسيط  بتوضيح  التوطئة  نهضت   

نسق  بعنوان   فكان  األول  املحور  أما  الثقايف،  النقد 

التوظيف املادي )كرم الخلفاء(، و املحور الثاين نسق 

الرتغيب  نسق  الثالث  املحور  إما  الشباب،  استالب 

التمثيل  نسق  عنوان  حمل  الرابع  واملحور  الثقايف، 

املعاكس(.

أبرز  نت  تضمَّ بخامتة  الدراسة  وانتهت   

للمصادر  بقامئة  وتُِبعت  إليها،  توصلُت  التي  النتائج 

واملراجع.

العاملني،  رب  لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر   

الطيبني  بيته  أهل  وعىل  محمد  عىل  الله  وصىل 

الطاهرين  وصحبه املنتجبني

توطئة:

يحمل الخطاب الشعري دالالت ومضمرات   

كثرية ألنه جزء من خطابات لسانية متعددة أذ تطور 

من وحدة صوتية اىل كلمة ثم جملة ومحطته األخرية 

النص ولهذا ال ميكن أن نتحرر من املرجعية اللسانية 

يف تحليل الخطاب، من أجل الكشف عن النصوص يف 

بناها العميقة، اي الوصول إىل مكامن النص الشعري 

والتلون  التعدد  الكالم  سامت  ))من  ألن  مبجمله، 

الخطاب  مصطلح  عىل  ينطبق  ما  وهو  والتنوع(()1( 

الذي جاء به سوسري كونه مرادفاً للكالم عنده.

بالبنية  الخطاب  صاحب  يكتف  ومل   

السطحية، وإمنا عمد إىل إخفاء أفكاره يف بنية عميقة، 

إذ ))أن تفريق تشومسيك بني البنية السطحية والبنية 

العميقة نابع من فلسفته العقالنية العامة، ونظرتِه إىل 

اإلنسان بوصفِه مخلوقاً يختلف عن سائر املخلوقات، 

ويتميز عنها مبيزات كثرية من أهمها: اللغة، والذكاء، 

والقدرة عىل التفكري(()2(.

النمري)ت190هـ(  منصور  شعر  قراءة  أن   

هو  وما  سطحي  هو  ما  طريق  عن  العبايس  الشاعر 

وقع  طاملا  الذي  اللبس  عن  يكشف  وعميق،  مضمر 

شعر  ارتبط  وقد  لشعره،  الدارسني  فهم  عدم  يف 

والعلويني  العباسيني  بني  السيايس  بالرصاع  النمري 

إطار  يف  الثقافية  االنساق  نبني  أن  من  لنا  البّد  وكان 

موضوعات  أهم  شكل  الذي  للمديح،  السيايس  البعد 

شعره، ومن منطلق الرصاع السيايس أرتأينا أن ندخل 

إىل املديح السيايس، الذي بدا صورة مطابقة لتقلبات 

وقناعاتِه  ومعتقداتِه  افكاره  والعامة،  الخاصة  حياتِه 

الشخصية، ولهذا كان غرض املديح السيايس لديه البؤرة 

األكرث غموضاً ما بني اتجاهات متعددة طالت شعره، 

التوظيف  نسق  بني  املتأرجحة  املتشتتة  فنجد هويته 

املادي )كرم الخلفاء(، ونسق استالب الشباب، ونسق 

ذلك  كل  املعاكس،  التمثيل  نسق  و  الثقايف،  الرتغيب 

من أجل التقرب من السلطة العباسية وزيادة العطاء 

وكان  القتل)3(،  من  بنفسه  النجاة  نفسه  الوقت  ويف 

منهج الدراسة املتبع هو املنهج الثقايف، وكام سيوضح 

البحث أدناه.

1- نسق التوظيف املادي )كرم الخليفة(

أكرث  هو  السيايس  املديح  أن  املالحظ  من   

أغراض ديوان الشاعر وأجودها، ومل ميدح النمري من 

الخلفاء غري )الرشيد واملأمون(، بيد أنه مدح من الوزراء 

املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ(...
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الدولة  رجاالت  ومن  الربيع(،  بن  والفضل  )الربامكة 

مدح )يزيد بن مزيد الشيباين(، وهذا ما أدخل النمري 

يف تجاذبات متعددة األطراف بينه وبني ممدوحيه من 

الشعراء من جهة  من  الشاعر ومعارصيه  وبني  جهة، 

أخرى ولعل مدحه لتلك االسامء دون غريها يحمل بني 

طياته اشياء يضمرها الشاعر، إذ أن الشاعر أتخذ من 

شعر املدح وسيلة للتقرب من ذوي السلطان وكسب 

ذلك  ويتمثل  العلوية،  عقيدته  إخفاء  واألهم  املال 

بقولِه مادحاً الرشيد)4(: )الوافر(

أِمرْيَ املؤمنـــنَي إليــــَك ُخْضَنا

ِغاَمَر الَهْوِل من بلٍد َشــــــــطرْيِ

بُخـــوٍص كــاألهلِِة َخاِفَقــــاٍت 

ى وعىل الهجريِ تَلِنُي عىل الرسُّ

َحَملَْن إليــــــك أْحامالً ثِقاالً

َوَمثَْل الّصْخِر والـــدر النثــــــريِ

فقـــــْد وقف املديُح مبنتهاُه                  

َوَغايِتِه َوَصـــــــاَر إىل املِصــــريِ

الثقافية تتخفى حول أستار النص  االنساق   

موطن  من  خرج  فالشاعر  البالغية،  وحيلته  الجاميل 

من  للتقرب  وسيلة  فمدحه  يشعر  أن  دون  املألوف 

املمدوح ولكن ملاذا هذا التقرب وألجل أي يشء، ولهذا 

انتقل النمري إىل خطاب الرشيد بنوع من الغموض إذ 

يقول:)5(: )الوافر(

أْمرَي املؤمنني إليك ُخْضـــَنا

غامر الَهْوِل من بلٍد َشـــــــطرْيِ

بخوٍص كاألهلِة َخاِفَقـــــاٍت

ى وعىل الَهْجريِ تلني عىل الرسُّ

عرّب  إذ  الرشيد،  هارون  مدح  يف   الخطاب   

الرحلة  عن  منها،  الخامس  وحتى  األول  البيت  ومنذ 

طلباً  )الرشيد(  املمدوح  إىل  السفر  مشاق  وتحمل 

لرضاه وطمعاً يف نوالِه.

املدحي  السيايس  الخطاب  نص  أّن  نلحظ   

هذِه  بدت  إذ  والغلو،  املبالغة  بثوب  متشحاً  لديه 

الصفة واضحة يف مدائحِه املوجهة لهارون الرشيد كام 

يف قوله)6(: )البسيط(

أيُّ امرٍئ بَاَت من َهاُروَن يف ُسُخٍط

لواِت الَخْمِس يَْنتَفُع فليس بالصَّ

إنَّ املكـــــــارَم واملعروف أوديةٌ           

أحلَّك اللُّه منها حيُث تتســــُع

إذا رفعـــت امرأً فاللُه يَرِْفُعُه

َوَمْن َوَضــْعَت ِمن األقواِم ُمتْفُع

تُعد ظاهرة املديح السيايس من أبرز سامت   

العبايس  البالط  شعراء  غالبية  وأن  العبايس،  العرص 

كانوا شعراء مرتزقة مأجورين، فلم يكن مدحهم صادٌر 

عن إميان أو عقيدة)7(، فقد كانت موهبتهم الشعرية 

كان  والنمري  توهب،  وخلع  تنرث  أموال  بني  تتأرجح 

عىل  للرشيد  مدحِه  يف  ركز  فقد  الشعراء  هؤالء  أحد 

صفة الكرم أكرث من بقية الصفات كالشجاعة مثالً، رمبا 

لتذكري املمدوح – الرشيد – بواجبِه تجاه املادح، وهو 

به  أىت  إذ  فيه  املدائح  تلك  بذل  مقابل  األموال  بذل 

يدي  يف  ما  استجداء  يف  الراغبة  ثقافته  وفق  الشاعر 

املمدوح من عطاء وافر كام جاء يف قوله)8(: )الوافر(

إَذا اْعتَاَص املديُح عليك فَاْمَدْح

أمرَي املؤمننَي تَجـــــْد َمَقاالَ

َوُعـــْذ بفَنائِِه واْجَنْح إليِه              

تََنــــــْل ُعرْفَاً ومل تَُذلْل ُسؤَاالَ

رأيُت امَلُْصطَفى هاروَن يُْعِطـــي

ؤَاالَ َعطَاًء ليَس ينتظُر السُّ

فَِناٌء التزاُل به ركاُب

َوَضْعَن مدائحاً َوَحَملَْن َمـاالَ

من  وهي  الكرم  صفة  أورد  ظاهراً  الشاعر   

ليحقق  نبيل  مبظهر  صاحبها  تظهر  التي  الصفات 

ألَنَّ  الشجاعة  صفة  يورد  ومل  العطايا،  وينال  مبتغاه 

الذهن  يف  ارتبطت  التي  والصورة  عنها  بعيد  هارون 

عنه هي  القتل وسفك الدماء.

أما يف قوله)9(: )البسيط(
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آُل الرسوِل خياُر الناس كُلِّهم

وخرُي آل رسوِل الله هاروُن

كسب  يحاول  النمري  أن  الظاهر  الخطاب   

وّد الرشيد واستاملة عواطفه لكن اذا ما أمعنا النظر يف 

النص نجد الشاعر قد حجب أسم الشهرة التي عرف 

هارون  باسم  يذكره  الّنمري  وكان  الرشيد،  وهو  به 

اإلمام  بهارون  أراد  الشاعر  و  الرشــــيد  باسم  وليس 

عيل )عليه السالم( استنادا اىل الحديث الرشيف: )يا 

موىس()10(،وبذلك  من  هارون  مبنزلة  مني  انت  عيل 

نجد أن النمري يلعب مبساحة الذات النفسية للرشيد، 

عن طريق إثارة الغبطة والرسور حال سامعه ملثل هذا 

النهاية نتاج شعر التكسب الذي  املديح الذي هو يف 

أمتهنُه الشاعر منصور النمري.

املديح   قراءة  يف  استنتاجنا  يؤكد  ومام   

عىل  قصيدته  يف  يقترص  الشاعر  أن  للرشيد،  السيايس 

غياباً  هناك  أن  أي  األفعال،  عن  بعيداً  الصفات  ايراد 

واضحاً للحكاية التي يتمركز فيها البطل هارون الرشيد، 

الصفات  القصيدة وامنا هي سلة من  إذ ال حكاية يف 

يف  لديه  بطولة  ال  كونه  املمدوح  تغري  التي  الخارقة 

الوقت الذي تأتيه البطولة محمولة عىل الصفات التي 

يسبغها الشاعر عىل الخليفة كام يف قوله)11(: )البسيط(

هو األماُم الذي طاب الجهاُد بـــه

والحجُّ للناِس واألعياد والُجمُع

يَْقري العدوَّ املنايـــا والعفاَة نََدًى  

من كِل ذاك النَّدى احواُضُه تُرَدُع

ُمْستَِحكُم الرأي مستغن بوحدتٍه  

عن الرجال بريب الدهر ُمضطلُع

إذ نجد يف األبيات السابقة صفات ال أفعال،   

بني اإلمامة واألقراء واليقظة وعدم الضيق واالستحكام 

واالستغناء، فال أفعال فيها، ألن الفعل عنرص من عنارص 

الخليفة،  مدح  قصيدة  يف  حكاية  ال  حيث  الحكاية، 

وهذِه الخصيصة ال تُعيل من شأن القصيدة بل تجعلها 

مرتاكمة، كالوقائع التي ال وجود لها يف القصيدة.

2- نسق  استالب الشباب

لعل من أبرز قصائد النمري يف مدح الرشيد   

قصيدته العينية، التي تعد أول قصيدة للنمري بحسب 

ابو  أوقع  ملا  ))أنه  قوله:  يف  ذكر  فقد  املرزباين  رأي 

أمره  الرشيد  وكان  ربيعة  ديار  بأهل  الشيعي  عصمة 

بذلك، فأوفدت ربيعة إىل الرشيد وفداً مائة رجل فيهم 

هذِه  من  تخريوا  قال:  بابه  إىل  صاروا  فلام  النمري، 

منهم  فاختاروا  يكرثون  فقال:  ففعلوا  النصف  العدة 

الربع فاستكرثهم فاختاروا عرشة النمري منهم ثم من 

العرشة اثنان النمري أحدهام، فلام دخال قال: قوال ما 

تريدان؟ فاندفع النمري ينشد ومل يكن منه شعر قبل 

ذلك بل كان مؤدباً:

ما تنقيض لوعة مني وال جزع

          فقال له الرشيد: عد عن هذا وسل حاجتك، 

فقال: إال ذكرت شباباً ليس يرتجع وأنشده القصيدة... 

املؤمنني  أمري  يا  فقال:  حاجتك  قل  ويحك  فقال 

وهتك  الرجال،  وقتل  األموال  واخذت  الديار  أخربت 

بعرشة  له  وأمر  يريد  ما  بكل  له  اكتبوا  فقال:  الحرم، 

آالف درهم ولجميع اصحابه مبثلها واحتسبه وشخص 

أصحابه فقضيت حوائجهم(()12(.

أنها  سنجد  القصيدة  هذه  يف  نظرنا  لو   

اتبعها  قد  الشاعر  كان  تشتمل عىل مفاصل منطقية، 

يف بداية رحلتِه مع شعر املديح هي: االستهالل مبقدمة 

الشباب  عىل  وتحرس  اآليت  الشيب  فيها  شكا  طويلة 

الذاهب، ثم انتقل اىل املديح ‘ثم احتج فيها للعباسيني 

وفند مزاعم العلويني بالخالفة.

ويتبادر إىل الذهن سؤال عن سبب تفاوت   

أطوال تلك املفاصل، التي اعتمدها النمري يف قصيدته؟ 

ولعل قراءة متأنية للقصيدة تكشف النقاب عن سبب 

أن  إذ  القصيدة،  مفاصل  يف  الحاصل  التفاوت  ذلك 

للقصيدة مخاطبة  تقسيمه  يغلب يف  أن  أراد  الشاعر 

القصيدة  جل  فأستغرق  بـ)الرشيد(،  املتمثل  الحارض 

الرشيد  إذ  الذاهب(،  بـ)الشباب  املتمثل  الغائب  عىل 

من وجهة نظر الشاعر حارٌض مستمٌع للقصيدة، مقابل 

ّمداح  شاعر  النمري  وألن  آٍت،  وشيب  ذاهب  شباب 

املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ(...
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يهمه يف نهاية األمر أقناع ممدوحُه بصدق ما جاء به 

من صفات ومناقب ليجزل له العطاء، لذلك نراه يطيل 

الوقوف بني يديه متتبعاً األسلوب الشعري القديم يف 

مقدمتِه التي يقول فيها)13(: )البسيط(

ما تَْنَقىِض َحرْسٌَة مني وال َجَزُع

إَذا ذكــــرُْت َشبَاباً لَيْــس يرْتََجُع

بَـــــــاَن الَشـــباُب َوفَاَتتَِّني ِبلذته        

رُصُوُف َدْهــٍر  وأيــاٌم لها ُخَدُع

ما كاَن أْحَسَن أيام الشباِب َوَمـــا            

أبَْقــــــى َحالَوة ذكــراه التي تََدُع

تعجبْت أْن رأْت أَســـراَب َدْمَعِتِه    

يف َحلَبِة الخدِّ أجراها َحَشاً َوجُع

بالتحرس  قصيدته  الشاعر  استهل  لقد   

والجزع من ضياع الشباب ووصف للمشيب وذلك عن 

طريق إدارة حديث مع امرأة تنكر عليه الشيب، فيبدأ 

قدر  محاوالً  الشباب  ببث شكواه من ذهاب  الشاعر 

املستطاع أن يظهر ))التجلد وعدم الجزع مناقضاً، ما 

ذكره يف مستهل قصيدتِه وهو من قبيل التأيس والتعزي 

أمله  من  مكفكفاً  بنفسِه  علقت  التي  الجراح  ومسح 

وبالغ حزنه(()14(، متمثالً ذلك بقوله)15(: )البسيط( 

ماكنت أوَل َمْسلوٍب َشبيْبَتَُه

مْكُسِو شيٍب فاَلَ يَْذَهْب ِبَك الَجَزُع

ملوضوع  الشعراء  تداول  كرثة  من  وبالرغم   

أن  إال  الشعري،  العريب  تراثنا  يف  والشباب  الشيب 

من  فريدة  كانت  القصيدة،  هذِه  يف  النمري  مقدمة 

قال  حيث  مستحدثة  ألفاظها  تكون  وتكاد  نوعها، 

عنها ابن املعتز: ))هذِه القصيدة عجيبة، وتشبيبها يف 

هالل  ابو  علق  وقد  أحد(()16(،  مثله  يَُقَل  مل  الشباب 

للبيت  الثاين  املرصاع  يف  النمري  قول  عىل  العسكري 

الرابع – فاذا الدنيا له تبُع – بقوله: ))هذا من أرشف 

كالم وانبله واجمعُه واوجزُه(()17(، حيث عده اآلمدي 

من الشعراء املطبوعني)18(، ويقال أن الرشيد حني سمع 

منه هذا املطلع قال له: ))أحسنت والله ال يتهنا أحد 

بعيش حتى يخطر يف رداء الشباب(()19(.

يف  مرات  تسع  الشباب  لفظة  كُررْت  وقد   

املقدمة، مقابل لفظة الشيب التي كررها أربع مرات، 

واملستلب  الضائع  الشباب  فكرة  أّن  عىل  يدل  وهذا 

ما  وأّن  الشاعر،  فّكر  عىل  شديداً  الحاحاً  تلح  كانت 

عن  همُه  رصف  الفقر،  ظروف  من  شبابِه  يف  قاساه 

التمتع برونق الشباب وإن استالب موجودات الحياة 

يعانيها  كان  التي  الظروف  بفعل  كان  إمنا  لحياته 

الشاعر، والحياة السياسية من أبرز املؤثرات يف الحياة 

السلطة  اىل  يحيلنا  النهاية  يف  ذلك  ألن  االجتامعية، 

السياسية التي كانت تدير الدولة وكيفية تعاملها مع 

وليس  املجتمع   ابناء  أحد  الشاعر  وبالتأكيد  الرعية 

بعيداً عن الحرمان والفقر الذي عاناه أحد أفراد ذلك 

املجتمع وما الشيب إال إشارة  إىل أن الحياة بقت عىل 

حالها اليسء ومل تتغري فمعاناته يف الشباب زادت معه 

يف تقدم العمر. 

بني  مقابلتِه  خلق  يف  الشاعر  نجح  وقد   

والوجع  )الجزع،  وبني  والولع(  واملشيب  )الشباب، 

املقابلة  إذ هيمنت هذِه  والسلب والتحرس، واألىس(، 

أراد  الشاعر  وكأن  القصيدة،  مقدمة  يف  األبيات  عىل 

البيت وعدمها يف  الفكرة يف شطر  التأكيد عىل  بذلك 

عجزه. كام وقد أحسن الشاعر االلتفات الذي متثل يف 

قوله)20(: )البسيط(

تعجبْت أْن رأْت أَْســــرَاَب َدْمَعِتهِ           

يف َحلْبَِة الَخدِّ أجراها َحَشاً وَجُع

إن كُْنِت ملْ تَطَْعمي ثُْكَل الََّشباِب َولَمْ          

ِتِه فالُعْذُر ال يََقـــُع تَْشــــَجْى بُغصَّ

الحديث  من  الشاعر  عدل  ما  فرسعان   

بضمري املتكلم إىل خلق شخصية نسائية، تدير حواراً 

معه حول موضع )الشيب( الذي عال رأسه، وقد أفاد 

الجياشة  العاطفة  لتجسيد  العدول،  ذلك  من  الشاعر 

تلك  خلق  طريق  عن  افراغها  حاول  والتي  نفسِه،  يف 

فبثها  معُه،  حواراً  تدير  التي  الوهمية  الشخصية 

يستطيع  ال  ما  وهذا  لواعجه،  وخفي  قلبه  مكنونات 
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ضمري املتكلم ان يرتجمه)21(.

إل  االلتفات  حسن  من  الشاعر  وأفاد  كام   

بعد  به  املشيب  أحدثُه  ما  عىل  املبالغة  صفة  ضفاء 

من  وزوالها  السعادة  احساسه مبظاهر  وعدم  حلولِه، 

نفسه.

ويختم النمري استهالله بقوله)22(: )البسيط(

باب أىَسً قَْد كِْدَت تقىض عىل فوِت الشَّ

لوال تعزيـــــــك أّن الَْعيَش ُمْنَقِطُع

الشاعر  ذاكرة  عىل  مهيمن  اإلنساين  القلق   

فكانت قضية املوت و نسقية القلق الوجودي حارضة 

صفة  الشيب  عىل  ليضفي  به،  الدائم  والتفكري  لديه 

النمري  عن  خفف  ما  هذا  املوت،  نبأ  لبث  التمكني، 

الرشيد  ملديح  يخرج  الشباب وجعله  فوت  أساه عىل 

متهلالً بقوله)23(: )البسيط(

الَ بَْل بََقـــاُء أِميْـــــــر املؤمنني لنا

ين والرَفَــُع فيه الَغنى َوَحيَاُة الدِّ

إْن أْخلَف الْغيُث مل تُْخلِْف مخايلُه

ـــــــــُع أو ضاق أْمٌر ذكــرناه فَيتَسَّ

إن الخليفَة هــــاروَن الذي امتألت

منــــــــه القلوُب رََجاًء تحتُه فزُع

َمْفروضٌة يف رقاب النَّاس طَاَعتُــُه

َعاصيِه من ِربْقِة اإلسالم ُمْنَقِطُع

أسلوب  للرشيد  مدحِه  يف  النمري  أتبع   

مثل  ونقيضه  اللفظ  ذكر  خالل  من  اللفظي،  التضاد 

رجاًء/  اتسع،  وضاق/  يخلف،  مل  اخلف/  )إن  قوله: 

لنا  كشفت  الضدية  الثنائيات  تلك  أن  نرى  إذ  فزع(، 

الذكر  الشاعر اآلنف  الثقايف لدى  الرتغيب  عن سلطة 

الصفات  أن  إىل  الغذامي  مقولة  أن  نتيقن يف  جعلتنا 

الشعرية التي يبثها الشاعر املادح يف مدحه  للسلطة 

هي  بل  حقيقية،  واقعية  صفة  تعد  مل  املمدوحة  

يف  رغبة  العطاء  استدرار  ثقافة  جنس  من  مصنوعة 

الثناء ورهبة يف الهجاء، وبذلك تحققت قاعدة الرغبة 

والرهبة مبوجبات املحرك النفعي وبذلك تحولت القيم 

اإلنسانية األخالقية من )كرم، شجاعة، رشف،...الخ( إىل 

الرغبة والرهبة يف  قيم فردية نفعية خاضعة لرشوط 
نسقية الخطاب املدحي.)24(

مدائح  فاتحة  أن  حقاً  املستغرب  ومن   

طويلة،  بقصيدة  ابتدأت  قد  النمري  منصور  الشاعر 

وهي )العينية( ذات السبعني بيتاً، ولن يكرر القصيدة 

الدهشة واالستغراب  يثري  ما  بعد ذلك وهذا  املطولة 

حقاً؟ ويقودنا ذلك إىل أن نناقش األمر بتمعن، ولكن 

العينية سبعني  نتساءل ملاذا كانت مطولتِه  قبل ذلك 

ومن  االغراض  ِجّل  ويف  قصائد  من  بعدها  وما  بيتاً 

اطوالها  تتجاوز  ولن  مطوالت  تكن  مل  املديح  ضمنها 

الثامنية والعرشين بيتاً؟

تأسيس عالقة  النمري يف مطولته  أراد  رمبا   

قوية بينه وبني الرشيد؛ ليك يبعد عنه الوشاة والناممني، 

والسيام حني أطال من بنية املفصل الثاين من القصيدة 

العينية متباطئاً يف ذلك ليك يُحسب األمر عليه مدحاً، 

والتعرض آلل عيل )عليهم السالم( يف املفصل الثالث 

شتامً،  عليه  األمر  يحسب  ال  ليك  متسارعاً  واألخري 

وهذا هو التقابل يف ما هو سطحي وما هو مضمر يف 

املتلقي  يولد حرية عند  الشاعر  أن  أي  القصيدة،  بناء 

يف  جلياً  وتراه شامتاً  يف مدحِه،  جلياً  مادحاً  فرتاه مرة 

شتمِه، ومرة أخرى تراه مخبوء اللسان يريد الخفاء يف 

توحي  املضمر  الخطاب  نسقية  وكأن  معانيه وصوره، 

بأن النمريي أراد بث عقيدته العلوية عن طريق تلك 

استهلها  أيضاً  الرشيد  املدائح، ويف قصيدة له يف مدح 

بقوله)25(: )مخلع البسيط(
يا زَائِــــْريَنـــا ِمَن الخيــاِم

ـــــــــــالَم حياكُاَم اللُه بالسَّ
يُْحزِنُني أْن أطفتاَُم بــــــي

ومل تََناالَ ِســــــــَوى الَكالِم
مل تَطْرُقَاين وبـــي َحراٌك

إلــــى َحــــــالٍَل والَ حــــرام
َهيَّهاَت لِلَّْهِو والتَّصابــــــــي

وللَغَوانِــــــــــــي وللُمــــــــَداِم
أقَْصـــر َجْهيِل وثاب ِحلْمي

ـــــيُْب من ُعراَمِي َونَْهنَه الشَّ

املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ(...
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الغزل،  يف  أنه  بدا  وإن  الثقايف  الخطاب   

عىل  والتحرس  الشباب،  ذهاب  عىل  البكاء  حيث  من 

يف  يزهد  جعله  فقد  ثم  ومن  إليه،  املشيب  مجيء 

ما  وهذا  بهن،  والتمتع  وصلهن  عن  ويرغب  النساء 

بَعد  فقد  والتصايب..(،  للهو  )هيهات  بقوله:  عنه  عرب 

اللهو والتصايب ووصل الغواين ومعاقرة الخمر إذ جعل 

كل  ترك  أجلها  من  التي  املوت،  أنساق  أحد  الشيب 

هذِه امللذات.

3- نسق الرتغيب الثقايف   

الرشيد  أيادي هارون  الشاعر عن  يتحدث    

عىل العلويني ذاكراً فضله عىل )عبدالله بن يحيى(*، 

عندما عفا عنه، حني تجاوز وخرج عىل سلطته متمثالً 

بقوله: )26( )الوافر(

يٌَد لَك يف رقاب بنــــــــي عيلٍّ 

ومّن لَيِْس باملنَّ اليســــــــــريِ

فَإْن شـــكروا فََقْد أنَْعمَت فيهم   

وإالَّ فالندامــــــــُة للكـــفوِر

َمَنْنَت عىل ابن عبدالله يَْحيَى

وكاَن ِمَن الُحتُوِف عىل شفريِ

التسلط  طابع  بيان  اىل  الشاعر  سعى   

والسيادة للممدوح، وفق ثقافته ألّن كل فكرة مغايرة 

للممدوح املتسلط هي اعتقاد خاطئ  بعد الخضوع 

فنسقية املضمر تكشف عن مثّة أصوات غري خاضعة 

للسلطة، وأن الشاعر يضمر خالف ما يظهر النص حتى 

ولو ارتسم النص بسيمياء الوالء.

منصور  الشاعر  بقول  النسق  هذا  يتمثل   

النمري)27(: )مخلع البسيط(

بُورَِك هـــــاُروُن من إَمـــام

ِبطاَعــِة الله ذى اْعِتصاِم

له إىل ذي الجالَل قُْربَـــــى

ليَْســـــــْت لَِعْدٍل وال إمــاِم

يا َخــرَي ماٍض َوْخرَي باٍق                   

بَْعَد النبيِّنَي فــــــي األناِم

ما اْســـتُودع الدين من إمام

حامى عليه كام تحامــــِى

يَأُنُس مــــن رَأِيـــــــِه برأٍى

أْصَدَق من َسلَِّة الُحَســـــاِم

األمام  إىل  القصيدة  هذِه  الشاعر  مرَّر  فقد   

عيل عن طريق )هارون(، وهذا ما نؤكده يف قراءة جل 

شعره الذي تتنازعه معاٍن مقصودة يف بنية القصيدة 

البنية  العميقة ومعاٍن أخرى ظاهرة غري مقصودة يف 

السطحية للقصيدة، وقد نسب إليه النفاق فلم يكن 

النمري منافقاً, بل كان يعمل بالتقية فيوّري يف مدح 
هارون بعيل)28(

فيها  التي مدح  فقصيدتِه  الوزراء  أما مدح   

النزارية  بني  الشامية  الفتنة  أثر  يحيى  بن  جعفر 

واليامنية سنة 180هـ، والتي استهلها الشاعر بقوله)29(: 

)الطويل(

لقد أوِقَدْت بالشــــأم نرياُن ِفتَنٍة

فََهذا أواُن الشــام تُْخَمُد نَارُها

إذا َجاَس موج البحر من آل بَرْمٍك

عليها خبت شـهبانُهاَ َورَشارُها

رََماَها أمرُي املؤمنــــنَي بجعفـــــــٍر

وفيه تاَلَقى َصَدعَها وانِجبارَُها

رماها مبيموِن النقيبــــــِة ماجٍد

تَرَاَضــــى به قَحطاُنَها َونِزَارُها

كانت  للوزير  الخطاب  سلطة  أن  نلحظ   

أعىل من مثالية السلطة الحاكمة، معتمداً بذلك عىل 

انساقها  املضمرة، التي أضمرت خالف ما أظهرت، وال 

يغفل جانب املبالغة يف الرتغيب الثقايف.

أما يف قوله)30(: )الطويل(
َوزيُر أمري املؤمننَي َوَســــــيُْفُه

وَصْعَدتُُه والْحرُب تَْدِمى ِشفارَُها
َوَمْن تُطَْو أْســراُر الخليفة دونه

فَِعْنــدك مأَواَهــا َوأنَت فَــرارَُها
وفيت فلم تَْغِدْر لقوٍم ِبِذّمــــةٍ 

َولَْم تَْدُن من َحاِل ينالك َعـــارُها
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طبيٌب بإحياِء األموِر إذا التوْت

ْهـــــِر أعناٌق فأنت ُجبَارَُها من الدَّ

ويصفه  يحيى  بن  جعفر  ميدح  أخذ  فقد   

وزير  وأنه  البأس،  وشدة  والبطولة  الشجاعة  بصفات 

وصفه  ثم  رسه،  ومكمن  مشورتِه  ومستودع  الخليفة 

وطهارة  الرس  وكتامن  العهد  وحفظ  الوفاء  بصفات 

ملامت  ويواجه  األمور  يحسم  الذي  والحكيم  الذمة، 

زرع  اىل  الشاعر  األوصاف سعى  تلك  بكل  الخطوب، 

طابع التسلط والسيادة للممدوح وفق ثقافته الراغبة 

لتعزيز املمدوح، فأن نسقية املضمر الثقايف تكشف لنا 

إن الشاعر أراد أن يجعل من سلطة الوزير أعىل من 

سلطة الخليفة، وكأن الشاعر أراد ان يحدث رشخاً بني 

الخليفة والوزير عن طريق اإلعالء من سلطة الوزير.

ثم ينتقل الشاعر إىل مدح )يحيى بن خالد   

والجود  الكرم  بصفات  األخر  هو  فيصفه  الربميك(، 

فكأمنا  جاوره  من  وأن  ببابه،  يقف  من  عىل  والعطاء 

الحت له )نجوم السعد( وهي األبراج التي تعرب عن 

الحظ والفأل الحسن وذلك بقوله)31(: )الطويل(

أبوَك ابو األمالك يحيى بُن خالٍد  

أخو الُجوِد والنُّْعمَى الكباُر صغارُها

كأيّْن ترى فــي الربمكنّي من نََدىٍّ  

َوِمْن ســــــــــابقاٍت ما يَُشقُّ ُغبارَها

غدا بنجوم الّســْعِد من ِحلَّ رَْحلُُه  

إليَك وعزَّْت ُعْصـــــــبٌَة أنَت جارَُها

قدم  الشاعر  أن  القصيدة  يف  يلحظ  ومام   

املدح،  يف  خالد(  بن  )يحيى  األب  عىل  األبن  جعفر 

يتحقق  ومل  مقلوباً  اسرتجاعياً  رسداً  استخدم  وكأنه 

ذلك الرسد إال عرب ذكر مناقب األبن الحارض ثم األب 

الغائب،  نجد أن هذِه القصيدة ذات وحدات رسدية 

الرتغيب  نسقية  عىل  اتكأت  القصيدة  وان  واصفة)32( 

شعراء   عند  عليه  املتعارف  فمن  املدائحي،  الثقايف 

املدح يكون عىل وفق سياسة  أن  املمدوحة،  السلطة 

العطاء املادي فال تفسري ملدح األب اال لزيادة العطاء 

فنسقية  األب  لدور  مكمل  االبن  دور  أن  وبيان  اوال 

املضمر تكشف لنا إن الشاعر أكد عىل إن الوزير من 

عائلة عريقة قادرة عىل السيطرة عىل زمام األمور.  

الشاعر  أن  نجد  القصيدة  تحليل  وعند   

الرشيد يف مستهل  الخليفة هارون  الربامكة عىل  قدم 

القصيدة  يف  سائد  غري  النمط  هذا  ويعترب  القصيدة، 

يف  الرتاتيبة  عن  خارجاً  كونه  النمري،  لدى  املدحية 

مكانة املمدوحني والذي متثل بقوله)33(: )الطويل(

لَقْد أُِقدْت بالشــــــأم نرياُن فتنٍة

فََهذا أواُن الشـــــام تخمد نارها

إَذا جاش موُج البحر من آل بَرْمكٍ           

عليها َخبَْت ُشــــَهبانها َورشارُها

       رماهـــا أمرُي املؤمنــني بجـعفــرٍ                   

وفيه تالَقى َصدَعَها وانجبارَُها

رََماَها مبيمــــون النقيبـــة ماجٍد

تَرَاضــــى بِه قَحطانَها َونِزَارَُها

خلف  تتخفى  الثقافية  االنساق  أن  نجد   

مدٌح  والثاين  األول  البيتني  أن  إذ  الجاميل  النص  أَستار 

للربامكة بينام الثالث والرابع مدحاً للرشيد، و كان عليه 

أن يقدم البيتني الثالث والرابع عىل األول والثاين متثالً 

لو كانت  الوزير، هذا  الخليفة ثم  لرتاتبية املمدوحني 

نراه يف مدائحِه  ما  الرشيد صادقة، عكس  مدائحه يف 

فقد  عاطفة،  وأعمق  أكرث صدقاً  التي هي  برمك  آلل 

كان الشاعر ))مصافياً للربامكة(()34(، والسيام جعفر بن 

يحيى الربميك بحسب بعض الروايات فهم من قدموه 

إىل الرشيد وساعدوه عىل الوقوف بني يديه مادحاً، ألن 

عندما  الشاعر  عىل  تفرض  املدائحي  الخطاب  نسقية 

اىل  يستجيب  أن  عليه  الحاكمة  السلطة  بني  يقف 
أولويات السلطان وأفكاره ومشاعره)35(

4- نسق التمثيل املعاكس

قراءتنا  يف  مركزياً  السيايس  املديح  كان   

لشعره ألنه ّمثل بدايات حياة الشاعر ونهايات مسريته 

الشعرية، أما التشيع فهو الخفاء الذي ضللُه مبدائحِه 

املفرطة للرشيد، فقد خرج النمري عن صحيح الدين، 

املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ(...
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تعدل  الرشيد  إرادة  جعل  حني  املبالغات  إىل  وجنح 

الشاعر  عقيدة  يف  شكك  ما  وهذا  تعاىل،  الله  إرادة 

لدرجة اتهامه بالتخاذل)36(. فقد استنفذ الشاعر طاقتِه 

العباسيني،  ألسياده  وبنائها  مدائحِه  رص  يف  الشعرية 

النبوية لخلفاء  فيها الصفات اإللهية والسجايا  حاشداً 

هذِه  يف  بالخلود  ورغبوا  دنياهم  ألجل  دينهم  باعوا 

الدنيا الفانية، لذا أراد العباسيون تخليد أنفسهم عن 

الشعراء  أعدها  التي  الخارقة،  القصائد  هذِه  طريق 

كمسالت تخليد لهم تبقى عىل مر العصور مقابل ذلك 

لدى  اموال ومكانة مرموقة  يريد من  ما  يحصل عىل 

الخليفة ويف نفس الوقت يخفي أشياء أراد لها الخفاء 

ألسباب أضمرها الشاعر.

اهتاممه  يجد  النمري،  لقصائد  املتتبع  إن   

مبدح  هارون الرشيد، إذ أفرد له أربع قصائد وثالث 

أبيات  من  القدر  هذا  ويُعد  يتيامً،  وبيتاً  مقطوعات 

بجملة شعره يف  قورن  ما  إذا  كثرياً  الرشيد  يف  املديح 

الشديد  الشاعر  حذر  أيضاً  يلحظ  ومام  الغرض،  هذا 

يفهمه  باتجاه  لديه  املعنى  ينزلق  أن  من  وخوفه 

املتلقي مبعنى آخر يعود عىل الشاعر بالرضر، وهذا ما 

حصل فعالً عندما حبس الرشيد منصور النمري بسبب 

الرفض فخلصُه الفضل بن الربيع شفيعاً له.

حيث أنكر النمري ذلك ))وقال: ال يا سيدي   

ما أنا قائل هذا ولقد كذب عيّل ولكني القائل: )مخلع 

البسيط(

يا َمْنزَِل الحيِّ ذا املغاين

أنعْم َصبَاحاً علــــــى باَلكا

هاروُن يا خرَي من يُرَّجى

مل يُطـــــعِ الله من عطاكا

نجح  سبيله(()37(  وتخلية  بأطالقِه  فأمر   

النمري يف صياغة املعنى املراد تشكيله يف قصيدتِه عن 

طريق مالءمته بني الظاهر واملخفي، وال شك أن اتسام 

يف  ناجم  واملراوغة  املخاتلة  بحدث  الشعري  النّص 

واقع الحال، عن متيز تشكيله اللغوي الذي يتضمن يف 

نسيجه الكيل طاقات استعارية ومجازية المتناهية)38(، 

عليه،  حرض  أن  بعد  للرشيد  املطلق  الوالء  ابدى  إذ 

وإال كيف تفرس سجنه ثم شفاعة ابن الربيع له عند 

الرشيد، وبهذا النسق املعاكس نجح النمري من النجاة 

بنفسه.

الخامتة: 

شعر  يف  السيايس  املديح  عىل  االطالع  بعد   

منصور النمري، تبينت أمور عّدة منها:

حمل  خصبًا  أدبيًا  نتاًجا  النمري  منصور  شعر  مثل   -

طاملا  الذي  اللبس  عن  ، كشفت  انساقًا مضمرًة  معه 

شعر  ارتبط  لشعره،إذ  الدارسني  فهم  عدم  يف  وقع 

النمري بالرصاع السيايس بني العباسيني والعلويني.

)كرم  املادي  التوظيف  انساق  الشاعر  استثمر   -

و  الثقايف،  الرتغيب  و  الشباب،  استالب  و  الخلفاء(، 

التقرب  السيايس  املدح  ذلك  املعاكس، حمل  التمثيل 

من السلطة العباسية وزيادة العطاء ويف الوقت نفسه 

النجاة بنفسه من القتل.

الشاعر جعل  الثقايف إن  لنا نسقية املضمر  - كشفت 

السلطة  مثالية  من  أعىل  للوزير  الخطاب  سلطة 

املضمرة،التي  انساقها   عىل  بذلك  معتمداً  الحاكمة، 

أضمرت خالف ما أظهرت، وكأن الشاعر ال يعنيه كالً 

من الخليفة والوزير فهام يف نظره سيان لهذا يرفع من 

شأن أحدهام دون اآلخر متى شاء.
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الهوامش:

السيميائيات:  إىل  اللسانيات  من  الخطاب  تحليل   -1

أحمد يوسف، بحث أنرتنت، 

.38,46.P/htt://www.nizwa.com/Yolume12

.2006,6/12/08,html

األم:  اللغة  التحويلية واكتساب  التوليدية  النظرية   -2

بحث أنرتنت

,htt://aljalal.wordpress.com

أيام  الجمهرة يف  الثقافية يف كتاب  3- ينظر: االنساق 

العرب : 77

4- الديوان: 153، شطري: بعيد ويقال للغريب: شطري 

العني  ضيق  الخوص:  بخوص:  قومِه،  عن  لتباعده 

وصغرها وغئورهام، األهلة: املهللة من اإلبل: التي قد 

ضمرت وتقوست، والهالل: الجمل املهزول من رضاٍب 

أو مسريٍ.

5- الديوان: 153، وما بعدها.

ايب  بن  بن عيل  الحسن  بن  عبدالله  بن  يحيى  * هو 

طالب، خرج عىل الرشيد بالديلم سنة 176هـ، واشتدت 

الفضل بن يحيى يف جيش  الرشيد  إليه  شوكتُه فجهز 

يختاره،  وما  األمان  له  وبذل  الفضل،  فكاتبه  كثيف، 

فأجاب يحيى بن عبدالله إىل ذلك، وطلب ميني الرشيد، 

وأن يكون بخطه، ويشهد فيه األكابر، ففعل ذلك، وقد 

ماالً  وأعطاه  الرشيد  فإكرمه  بغداد،  إىل  يحيى  حرض 

كثرياً، وما غتم الرشيد أن انقلب عليه، فحبسه وتويف 

يف سجن الرشيد بعد أمور عظيمة وخطوب جسيمة، 

ينظر: مقاتل الطالبيني، أليب الفرج األصفهاين، تحقيق 

السيد أحمد صقر، ط ، عيىس البايب الحلبي، القاهرة، 

1946م، ص471، 472.

6- املصدر نفسه: 163 – 164.

ناظم  د.  العبايس،  العرص  يف  العريب  األدب  ينظر:   -7

رشيد، 25.

8- الديوان: 186.

9- الديوان: 203.

10- صحيح البخاري:2404

11- الديوان 163

املرزباين، تحقيق:  الشيعة،  أخبار شعراء  12- مخترص 

الشيخ محمد هادي األميني، 88 وما بعدها.

13- الديوان: 162.

عبدالحفيظ  د.  املحقق،  مقدمة  الديوان:  ينظر   -14

مصطفى، 85.

15- املصدر نفسه: 162.

16- طبقات الشعراء: 242.

17- ديوان املعاين: 153/2.

18- ينظر املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي: 4/1.

19- تاريخ االدب العريب العرص العبايس األول: شوقي 

ضيف، 315.

20- الديوان: 162.

عبدالحفيظ  د.  املحقق،  مقدمة  الديوان:  ينظر:   -21

مصطفى، 86.

22- الديوان: 162.

التي  والحلقة  الحبل  ِربَْقِة:  نفسه: 162،  املصدر   -23

والربقة: عروة يف  ترضع،  لئال  الصغار  الغنم  بها  تُشدُّ 

لإلسالم:  فاستعارها  البهيمة،  عنق  يف  تجعل  الحبل 

يعني ما يشد املسلم به نفسه من عرى اإلسالم. ينظر: 

لسان العرب )ربق( – 1570/3.

،د.عبد  الثقافية  االنساق  يف  قراءة  الثقايف  النقد   -24

الله الغذامي :150 ، 152

25- الديوان: 200.

26- الديوان: 153، وما بعدها.

27- املصدر نفسه: 200.

باألميان:   مطمنئ  شاعر  النمري  منصور  ينظر:   -28

)بحث منشور عىل االنرتنيت(

29- الديوان: 149.

30- الديوان: 150.

31- املصدر نفسه: 150.

خضري،  محمد  أدب  يف  قراءة  الرسد  مرآة  ينظر:   -32

))الوحدة   ، املطلبي  ومالك  طهامزي  عبدالرحمن 

الرسدية تتمظهر إىل ثالث وجوه هي: التمظهر األيقوين، 

والتمظهر األشاري والتمظهر الرمزي اللغوي((.

33- الديوان: 149.

املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ(...
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34- األغاين: 98/13.

فخري   ، املعارصة  االدبية  النظرية  افاق  ينظر:   -35

صالح،97

النمري(:  منصور  )شعر  غفلة  بعد  يقظة  ينظر:   -36

انرتنت:-  بحث   ،22 الغفاري،  الرسول  عبد  الشيخ 

Refed.net.turathona

37- املصدر نفسه: 167/13، وينظر الديوان: 180.

38- ينظر : تحوالت الخطاب  النقدي العريب املعارص، 

د. يوسف عليامت وآخرون:1364
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املصادر واملراجع:

أوالً: املصادر:-

• القرآن الكريم

1- األغاين: أليب الفرج األصفهاين، رشح وكتب هوامشه: 

ومصحة  جديدة  طبعة  الطويل،  عيل  يوسف  د. 

ومنقحة، دار الفكر للطباعة والنرش، 2013م.

نسخة  عن  العسكري،  هالل  أليب  املعاين:  ديوان   -2

اإلمامني العظيمني: الشيخ محمد عبده والشيخ محمد 

محمود الشنقيطي مع مقابلة املشكل بنسخة املتحف 

الربيطاين، عامل الكتب، بريوت )د. ت(.

الطيب  وتحقيق  جمع  النمري:  منصور  شعر   -3

بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  مطبوعات  العشاش، 

1401هـ - 1981م، دار املعارف للطباعة.

د.  ودراسة:  وتحقيق  جمع  النمري:  منصور  شعر   -4

مكتبة  النارش:  عبدالهادي،  مصطفى  عبدالحفيظ 

 - 1424هـ  ط1،  القاهرة،  األوبرا،  ميدان   42 اآلداب، 

2003م.

5- صحيح البخاري، محمد بن اسامعيل أبو عبد الله 

البخاري الجعفي )ت 256ه( تحقيق. محمد زهري بن 

نارص النارص،  دار طوق النجاة، 1422هـ.

املعتز  بن  محمد  بن  عبدالله  الشعراء:  طبقات   -6

العبايس، تحقق: عبدالستار احمد فراج، دار املعارف، 

القاهرة، ط4، 1981م.

عيل  عبدالله  تحقيق:  منظور،  البن  العرب:  لسان   -7

محمد  وهاشم  الله  حسب  أحمد  ومحمد  الكبري 

الشاذيل، دار املعارف القاهرة.

تحقيق:  املرزباين،  الشيعة:  شعراء  أخبار  مخترص   -8

الشيخ محمد هادي االميني، الكتبي للطباعة والنرش، 

بريوت، ط2، 1413هـ - 1993م..

تحقيق:  االصفهاين،  الفرج  اليب  الطالبني  مقاتل   -9

السيد احمد صقر، طبعة عيىس البايب الحلبي، )د. ت(.

10- املوازنة بني شعر ايب متام والبحرتي ، اآلمدي )ت 

،دار  الدين  شمس  ابراهيم  حواشيه  وضع  370هـ(، 

الكتب العلمية، بريوت ،لبنان،

ثانياً: املراجع:

ناظم رشيد،  د  العبايس:  العرص  العريب يف  األدب   -11

)د. ط(، )د. ت(.

ام  )بنيوية  املعارصة  االدبية  النظرية  افاق   -12

وتقديم  تحرير  الباحثني،  من  مجموعة  بنيويات(، 

فخري صالح، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت ط1 

،2007 م.

د.  األول:  العبايس  العرص  العريب،  األدب  تاريخ   -13

شوقي ضيف، دار املعارف، ط8.

14- تحوالت الخطاب االديب العريب املعارص، د. يوسف 

عليامن وآخرون، منشورات عامل الكتب الحديثة ، اربد 

االردن ، ط1 ،  2008م  

خضري:  محمد  أدب  يف  قراءة  الرسد،  مرآة   -15

الخريف  دار  املطلبي،  ومالك  طهامزي  عبدالرحمن 

للطباعة والنرش، بغداد، ط1، 1990م

16- النقد الثقايف قراءة يف االنساق الثقافية ، عبد الله 

املغرب،  البيضاء  الدار  العريب  الثقايف  املركز  الغذامي، 

ط1  ،2012 م .

ثالثاً: الرسائل الجامعية:ـ

1- االنساق الثقافية يف كتاب الجمهرة يف أيام العرب 

نصيف  اوراس  262هـ(،  )ت  البرصي  شبة  بن  لُعمر 

جاسم، اطروحة دكتوراه، جامعة كربالء، كلية الرتبية، 

2020م.

رابعاً: البحوث املنشورة عىل شبكة املعلومات الدولية 

)االنرتنت(:-

السيميائيات:  إىل  اللسانيات  من  الخطاب  تحليل   -1

 p/htt//www.nizwa.com/yolumel2 ،أحمد يوسف

.2006/12/08,html.38,46.

2- النظرية التوليدية التحويلية وأكتساب اللغة األُم:

Htt://aljalal.wordpress.com -3

4- منصور النمري شاعر مطمنئ باألميان ، بحث منشور 

يف موقع للعتبة الحسينية املقدسة، االدب الحسيني، 

19-12-2018م.

الشيخ  النمري(:  منصور  )شعر  الغفلة  بعد  يقظة   -5

عبد الرسول

املديح السيايس يف شعر منصور النمري)ت190هـ(...
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الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 

The Written Space in the Poetry of Adeeb Kamal Al-Din
Prof. Dr. Kazem Fakher Hajim 
Haifa Jawad Muhammad Kazem

امللخص

له القابلية عىل فتح آفاق القراءة بشكل واضح، إذ  تأويلياً  يشّكُل الفضاء الكتايب البرصي فضاًء شعرياً   

أصبح من املسلاّمت الحداثوية أن الكتابة بأمناطها وصورها وتنّوع أساليبها أصبحت فضاء مفتوحاً لقراءات أخرى 

يتلّمسها املتلقي، فيحاول الوصول إىل املعنى املسكوت عنه، وهي يف الحقيقة قصدية واعية من الباّث إىل املتلقي، 

ليجعله مشاركاً يف النص بل منتجاً آخر بفعل قراءة جديدة أُريد لها الظهور وتقانة جديدة يف الشعر املعارص تحايك 

التطور الكتايب البرصي.  

وعليه لجأ الشعراء عىل استعامل التقطيع الكتايب والنثيث التنقيطي واألشكال الهندسية والبياض والسواد   

وعالمات الرتقيم عىل أنها أشكال لها القدرة عىل محاكاة املتلقي برصياُ ومن ثمَّ قرائياً للوصول إىل فضاء شعري 

وتأوييل يف آن واحد. 

الكلامت املفاتيح: 

التقطيع الكتايب، النثيث التنقيطي، األشكال الهندسية، البياض والسواد،  عالمات الرتقيم. 

Abstract:
 It is clear, as it has become a modernist postulate that writing with its patterns and 
images and the diversity of its methods has become an open space for other readings that 
are touched by the recipient, trying to reach the silent meaning. In fact, it is intentional and 
conscious from the transmitter to the recipient to make him a participant in the text, but 
another product by the act of a new reading intended for it. It is an emergent and a new 
technology in contemporary poetry that mimics the development of visual writing                                           
 Accordingly, poets resorted to the use of epigraphy, dotteds letters, geometric shapes, 
white and black, and punctuation marks as forms that have the ability to simulate the recipient 
visually and then reading to reach a poetic and hermeneutic space at the same time
Keywords:
 Written fragmentation, dotted letters, geometric shapes, white and black, punctuation 
marks.

أ.د. كاظم فاخر حاجم 

كلية اآلداب / جامعة ذي قار

هيفاء جواد محمد كاظم 

كلية اآلداب / جامعة ذي قار 
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توطئة: الفضاء الكتايب:

للكتابة  البرصي  التشكيل  معامرية  تشغل   

املساحة ذاتها يف الدرس النقدي الحديث من القراءة 

والتأويل، إذ تنتمي إىل "ما مييز الثقافة الكونية الراهنة 

بتوليدها  التقنية  تقوم  وأشكال  صور  ثقافة  بكونها  

وتنويعها، ويتضّمن معاين الصوغ والتحويل والرتكيب 

أو التأليف بحثاً عن ذلك الشكل الذي مل يَر من قبل")1(، 

وهذه التقنية عىل اختالف أنواعها متثّل فضاًء شعرياً 

"يساير واقع الحياة املعارصة التي تهتم بجانب املادة 

واملدركات الحسية، ويتضمن كل ما هو ممنوح للبرص 

يف فضاء النص، ويحيل إىل أهمية املبصورات يف إنتاج 

داللة النص الشعري")2( وقراءته، وله القدرة عىل فتح 

آفاق التأويل بشكل كبري وواضح بفعل قدرة املتلقي 

عىل التخييل والتصّور الذهني الذي يحيل عىل خربات 

تراكمية سابقة لها القدرة يف الحضور يف اللحظة اآلنية 

بوصفه  القارئ  يتمثّله  جديد  نص  بناء  يف  لتساهم 

أريد  عتبات  أخرى  بعبارة  أو  للنص  جديداً  منتجاً 

عوامل  ليبني"  الباّث  أراده  قصدي  بفعل  الحضور  لها 

نصه عىل وفق كيفية ما: محاكياً بناءات موجودة، أو 

يف  جديدة  طرائق  النوعي،  املمكن  نطاق  يف  مبدعة، 

الذي  النص  منها  يتشّكل  التي  النصية  بنياته  تنظيم 

يبدع عىل وفق رؤيته لعمله اإلبداعي، تبعاً لرضورات 

ليامرس  املتلقي  ذهن  يف  وحرض  املعنى")3(  تشكيل 

سلطته التأويلية عليه، إذ تأخذ القصيدة عند الشاعر 

أمناطاً عدة يف بنية الخطاب الشعري، فإذا كان املكان 

النيص هو " مساحة الصفحة التي يتكون من خاللها 

الشعري  للنص  الحقيقي  الشكل  فإن  الكتابة،  جسد 

الحديث يتمثّل يف تشّكله عىل الصفحة التي تتشّكل 

اللغة تكون يف فضاء  باللغة وبها تستنطق")4(، وهذه 

الزمن تحول من فن  الشعر ومع مرور  الصفحة؛ ألن 

سمعي شفاهي إىل فن مكاين برصي، يتخذ له حيزاً يف 

فضاء الورقة يقوم عىل العنرص التشكييل للمكان)5(.

أن  إىل  مييُل  الشعر  بدأ  ذلك  عىل  وتأسيساً   

يكون شعراً قرّائياً ال سامعياً،وإن القصيدة الحديثة ال 

تخلق تقاليدها الجاملية من طاقاتها عىل التمظهر يف 

بل  للشعر،  األدائية  الخاصية  يف  أي  الصوت فحسب، 

يف الكتابة وتجليّاتها املرئية يف فضاء الورقة أو املكان 

املمكنة  التأويلية  املقرتحات  عىل  وانفتاحه  الطباعي 

التي تجعل من هذه الفضاءات مساحة للقراءة وفّك 

للشعر،  الكتايب  الرسم  خاصية  بفعل  النص،  شفرات 

القصيدة  شكل  فأخذ  فيه،  املوجودة  والفراغات 

الحديثة حيزاً كبرياً يف قراءة النصوص وتأويلها، وهذا 

جاءت  إذ  الدين،  كامل  أديب  قصائد  يف  نلحظه  ما 

بناًء  فيها  فنجد  املألوف،  تخالف  متنّوعة  بأشكال 

الفكرة  تكثيف  عىل  تقوم  جديدة  برصية  بطريقة 

وانفتاح القراءة ومن ثم حصول التأويل: 

أوالً: التقطيع الكتايب وقصدية الباث:

ميثّل التقطيع الكتايب يف فضاء الورقة فاعلية   

الباّث واملتلقي بقصدية واضحة،  فيها  تأويلية يشرتك 

فالباّث يعمل عىل تفريق الكلمة كلها أو بعض منها؛ 

إىل  إرساله  أو  إليه  الوصول  يروم  الذي  املعنى  لتأكيد 

املتلقي أو لبيان معاناته وإحساساته، وهي أيضاً سمة 

ارتفاع الصوت ووضوحه الذي ميثّل صورته يف اللحظة 

وتهّدجه)6(،  الصوت  انخفاض  سمة  هو  مثلام  اآلنية، 

الشعر  رافقت  التي  الجديدة  الخاصية  هذه  بفعل 

حالة  ليصف  استعملها  الذي  الشاعر  وشعر  املعارص 

الضياع التي يشعر بها: 

دعنا نرصخ اآلن: 

ال........ن............ج.............دة!

رمّبا سيسمعنا ذلك الرجُل الطيّب 

أو من أرسله يف مهمته العجيبة.)7(  

البرصي  التقطيع  تقنية  الشاعر  يتخذ   

بالصعود  بدأت  التي  معاناته  لبيان  )النجدة(،  لكلمة 

بزيادة  نلحظه  ما  وهذا  الزمن،  مىض  كلام  تدريجياً 

عدد النقاط التي تؤدي غرضاً برصيأ يبنّي فيها معاناته 

السايكلوجية  اإلنسان بطبيعته  بالتاليش والضياع؛ ألن 

عندما يشعر بالضعف وعدم القدرة عىل الوجود يبدأ 

والرصاخ  كانت،  وسيلة  وبأي  النجاة،  بقشة  بالتشبّث 

بضيق  أحّس  كلام  نربته  صاعدت  التي  وسيلته  كان 

للكلمة  األول  التقطيع  ففي  األمل،  وانعدام  الوقت 

كانت النقاط املوضوعة مثان نقاٍط، ويف املقطع الثاين 

اثنتي عرشة نقطًة، ويف الثالث ثالث عرشة نقطة، مع 

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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وضع عالمة التأثر لبيان شدة الحزن واألمل.

إالّ محاولة  التدرج يف الرصاخ ما هو  وهذا   

النجاة والتمّسك باألمل؛ ألنه الوسيلة الوحيدة للبقاء، 

ماّم جعله يكّرر األمر نفسه يف نهاية القصيدة: 

أنا مل أفقد األمَل بعد ! 

أرجوك 

 ال........ن............ج.............دة!

 ال........ن............ج.............دة!
 ال........ن............ج.............دة!)8( 

خاصية  املوضوعة  النقاط  تكرار  مثّل  لقد   

طباعية وبرصية وفضاًء تأويلياً؛ لبيان   الحدث وهول 

املصيبة، بعد أْن تُرَك وحيداً، إذ استطاعت هذه النقاط 

املتكّرر  الشاعر  برصاخ  تيش  أن  تقطيعها،  وطريقة 

التجاوب  غري املنقطع، فال يتّم االتحاد مع اآلخر، وال 

الحدث  نهاية  تكتمل  ومل  املحتمل،  اإلنقاذ  وال  معه، 

االنفعال،  حّمى  يف  يضعنا  الذي  الرصاخ  باستمرارية 

ليبقى املعنى مؤّجالً ومفتوحاً الحتامالت عدة، يزداد 

توتراً بفعل الخامتة املفتوحة وتشكيلها البرصي للبحث 

يزيد  الذي  القصيدة)9(،  نهاية  بعد  الالئذ  املعنى  عن 

املتلقي توتراً أيضاً يف استكامل القراءة وردم الفجوات 

املوضوعة  النقاط  وكأن  املؤلف،  قصدية  إىل  للوصول 

القراءة  آفاق  فتح  وتدرّجه  البرصي  تشكيلها  وطريقة 

للقراء عىل اختالف  النص مفتوحاً  والتأويل، بل أبقى 

األمل،  بوجود  توحي  النهاية  أن  والسيام  مستوياتهم 

من  الخالص  عن  بوساطته  يبحث  الذي  النجاة  طوق 

ِبُحلِمَك  متّسْك   " قوله:  بداللة  وضياعها  الذات  تاليش 

كانت  السمة  وهذه  كالُغبار!")10(،  خفيفاً  كاَن  وإن 

حارضة عند الشاعر، فكلام زادت معاناته ازدادت معها 

التقطيع البرصي  التقطيع البرصي، فزيادة تكرار  آلية 

للفظة يوحي بضخامة الحدث وانعكاسه عليه: 

آه شبايب 

دمٌع.. دال 

دمٌع.. ميم 

دمٌع.. عني 

دمٌع.. نون.)11(  

عىل  الدمع  للفظة  الكتايب  التقطيع  عمل   

بيان البعد السايكلوجي للذات بعد أن فقدت شبابها، 

وضع  مع  مرات(  )أربع  املقطع  اللفظ  بتكرار  فقام 

حالته  تسكن  التي  الحرية  عىل  الدالّة  التوتر  نقاط 

املنهزمة، وكأنه يريد القول إن فَقَد الشباب ال يضاهيه 

فَْقد يف الوجود، فقطع اللفظة ليعطي لكلِّ حرف قيمة 

نهايته  حتى  البكاء  عملية  استمرار  عىل  تدّل  خاصة 

الحتمية، فجاء العدول الفضايئ عىل الورقة يف الكتابة 

تعبرياً عن البعد السايكلوجي لداللة املفردة املقطّعة 

السواء)12(،  عىل  واملتلقي  الذات  عىل  الشديد  وأثرها 

لإلنسان،  الحيوي  الوجود  فقد  هو  الشباب  ففقد 

فتتغري مالمحه وتنبعث آهاته "آه شبايب، رأيس أبيّض، 

كام أبيّض املوت")13(، بل يرى نفسه قريباً من املوت، 

تأكيداً  وحروفها  الدمع  لفظة  يكّرر  جعله  ما  وهذا 

لسايكلوجيته أوالً، وانفتاح القراءة التأويلية ثانياً.

وميثّل تقطيع الكلمة خاصية كتابية وفضاء   

الحدث  قلب  يف  القارئ  وضع  عىل  القدرة  له  نصياً 

وضخامته: 

حاء، 

راء، 

باء؛ 

ثالثُة حروف، 

ثالث حروب،  

ثالُث طعناٍت يف الّروح والجسد.

ثالث ِميتَاٍت ال تُبقي وال تََذر 

ومل يرها، من قبل، برش)14(    

بيان  الحرب  لفظة  تقطيع  الشاعر  يحاول   

تقسيامتها  إن  ثم  ومن  املتلقي،  عىل  الكبري  أثرها 

بظاللها  وألقت  العراق  خاضها  التي  الحروب  ناسبت 

وكأن  واالجتامعي،  واالقتصادي  السيايس  واقعه  عىل 

فكرة التقطيع تتامىش مع األثر الذي خلفته الحروب 

عىل الذات الشاعرة يف الروح والجسد واآلخر، فهي ال 

تبقي لحامً وال ترتك عظامً إالّ أحرقته، فيظهر أثرها عىل 

الجميع وكأنها سقر يف عظمتها وتهويلها: }َوَما أَْدَراَك 

َما َسَقُر{)15(، وهذا التأويل الذي نتلّمسه بتناص الشاعر 

مع قوله تعاىل: }اَل تُبِْقي َواَل تََذُر{)16(، فالحرب تقطع 

واألفراد  للشعوب  االجتامعي  النسيج  حتى  يشء  كل 
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فضائه  يف  بثّه  الذي  الحياة  واقع  عىل  ينعكس  ماّم 

الكتايب القائم عىل فكرة التقطيع املرتبطة بتقطيع كل 

التوحيد  يشء، فحّول املجتمع من حال إىل حال، من 

إىل  التطّور  من  الفقر،  إىل  الغنى  من  التفريق،  إىل 

الجهل، من الصدق إىل الغّش، من العدل إىل الباطل، 

من الصدق إىل الكذب....  

ثانياً: النثيث التنقيطي )شعرية الصمت وأفق التلقي(:

الكتايب  الرسم  يف  املوضوعة  النقاط  جاءت   

لتوضح معاناة الشاعر وما يعرتيه من هّم وأمل يناسب 

الفضاء  يف  النقاط  عدد  زاد  فكلام  املقصود،  الحدث 

يناسب  عدة  لتأويالت  مفتوحاً  فضاًء  أصبح  الكتايب 

تنّم عن  ذاتية   يصبح صورة  بل  الحدث ومقصديته، 

يجعل  النقاط  عدد  فزيادة  به،  التاّم  ووعيه  قصديته 

الصمت يطول يف فضاء الورقة، لكنه يكون أكرث تفاعالً 

بقراءته  الكتايب  الفراغ  ملء  يحاول  الذي  القارئ  عند 

التأويلية وقدرته البرصية التصويرية يف ملء الفراغات 

والتعويض عنها مبا يناسبها:

تحرّكْت بنادُق جند الطاغية 

وطّوقت املُصلني الباكني من كلِّ جهة 

وبدأْت تحصدهم حصداً. 

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

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

........................................
كانت الطّلقُة األوىل من نصيِب العارف ِ بالطبع.)17( 

محاولة  يف  املايض  إىل  بالعودة  النص  يبدأ   

يف  مرّت  أحداث  بعرض  وبرصياً  ذهنياً  إلحيائه  منه 

تخيلية  بصورة  اإلسالمي  العامل  من  مختلفة  مناطق 

يحرض  الذي  البرصي  بالخيال  األحداث  ربط  تحاول 

النوع  أحداثا من هذا  أو  متلّق عارص حدثاً  عند كل 

أو قرأ عنها، وميكن القول: إن العراق والدول العربية 

نستطيع  إذ  الحوادث،  هذه  عاشت  قد  واإلسالمية 

فقدوا حياتهم  الذين  الدين  نستحرض صور رجال  أن 

األحداث  وهذه  ثانياً،  واإلنسانية  أوالً  الناس  لخدمة 

ليست ببعيدة عن الذات الشاعرة والقارئ والتاريخ، 

النقاط  الصمت ويحرض نص آخر بفعل  ولهذا يطول 

الكثرية التي وضعت بعد النص املكتوب الذي انتهى 

بوضع النقطة التي تعني نهاية املصلني ونهاية النص، 

نص  أمام  تجعلنا  النص  بعد  املوضوعة  النقاط  لكن 

آخر بعد أن سكت الباّث وجعل مهمته للقارئ الذي 

عليه أن ميأل السطور الثالثة املوجودة التي يجب أن 

تتناسب تصويرياً وذهنياً مع النص الذي سبقها، والبد 

التي  والعرشين  املائة  النقاط  مع   أيضاً  تتناسب  أن 

يؤكد  التطبيقي  فالواقع  جداً،  كبري  الفراغ  أن  توحي 

"أّن زرع النقط يف الصياغة الشعرية يكشف عن رغبة 

اإلبداعي،  املستوى  عىل  باملتلقي  االلتحام  يف  حميمة 

بل رمبا وصل إىل املستوى الوجودي، ويف هذا النمط 

كل  يف  بالناقص  تعبريياً  يتحرك  أن  للمتلقي  يتّهيأ 

سطر")18(، بل هو نص جديد أوكلت مهمته لكل متلق، 

ولكل شاهد عارص أو قرأ هذه األحداث واستحرضها 

مع رمزيتها الدينية املتمثلة باإلمام واملرجع والعارف 

والشيخ الذين فقدوا حياتهم من أجل اإلنسانية، وهذا 

املتلقني  يناسب  عنه  املسكوت  أو  الكالم  من  الناقص 

والسيام  وقصصهم،  وشعوبهم  مراتبهم  اختالف  عىل 

أن النص الجديد يرتبط مع عقائد  املتلقي فالسلطة 

الدينية تفوق السلطة السياسية واالجتامعية، فالذوات 

الجامعية تتمثل من تفاعالت جامعية مرتبطة ارتباطاً 

وثيقاً مبدلول وجودي ذي بعد الهويت غيبي يبلغ إىل 

ليصبح  األرضية  األبعاد  يف  أفكاره  ببّث  املطلق  بلوغ 

الوجود  صور  من  وصورة  الجميع  به  يحتذي  مثاالً 

الغيبي)19( يكون أثرها أكرب من كل املؤثرات  األخرى، 

السلطوي  املرّبر  وهذا  باآلخر،  تأثرياً  أكرث  ونصوصها 

يفوق  الذي  والعدد  األسطر  بهذه  النقاط  عدد  جعل 

األعداد الطبيعية.   

عنه  باملسكوت  التنقيطي  النثيث  يرتبط   

إىل جعل  يعمد  الذي  الدين،  أديب كامل  نصوص  يف 

فالنقاط  مبارش،  بشكل  به  ترتبط  الفكرية  مساحته 

الزمني  التتابع  تفتح  النص  نهاية  بثّها يف  يحاول  التي 

والفكري للمتلقي بأثره الذايت:      

سُت بنكاً لألحالم  حينام أسَّ

نرشُت إعالناً يف الّصحف كلّها 

بطلِب األحالِم من الحاملني 

واملُترشّدين واملجانني.

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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مل يتقّدْم أحٌد بأّي حلٍم كان 

سوى رجل واحد 

كاّن يقّدم يل بكرٍم حامتّي 

مائة حلٍم وحلٍم كّل يوم. 

وحني مددُت يدي ألصافحه 

اكتشفُت أنّه....................... أنا!)20(       

الحدث  ضخامة  ليكشف  التعبري  جاء   

أحالمه  بنك  مع  مواٍز  بخط  سارت  التي  وفنتازيته 

يتفّوق  فعندما  واملجانني،  املرُشّدين  أحالم  فاق  الذي 

الواقعي  تجاوز  أنه  يشعرك  أحالمه،  يف  املجانني  عىل 

واملتداول والحامل إىل ما هو أبعد من ذلك بكثري، وهذه 

النقاط بامتدادها األفقي الطويل الذي وصل إىل )ثالث 

وعرشين( نقطة مثّل فخامة املفاجأة التي ظهرت بعد 

أن اكتشف أنه الوحيد الفنتازي؛ ألنه مل يجد مثيالً له 

يف الوجود، بل أفصح بعد تّوقف كبري أنه الوحيد الحامل 

موقعاً  لنفسه  ويهيئ  الواقع  من  الهرب  يحاول  الذي 

ممتازاً ميكن بوساطته االطالع عىل الثغرات الوجودية 

أعامل  ألن  بسايكلوجيته؛  ترتبط  التي  واملعرفية)21(، 

الفنتازية،  الخصائص  من  كثرياً  تقرتب  نفسه  فرويد 

فقط،  األحالم  إىل  الواقع  من  الهرب  ليس  فاملقصود 

وإمنا استغوار له بفعل عاميل الرمز والخيال)22(، اللذين 

تحققا عند الذات الشاعرة مبقابلة ذاتها بصورة أخرى 

تقرتب من الرؤية الغريبة بعد أن وضع عدداً كبرياً من 

النقاط، استطاع بها أن يحطّم األطر املسبقة لالتساق 

الظاهري للوجود العيني الذايت بل كان أقرب إىل اللقاء 

النظام  ترتيب  يعيد  ال  الفنتازي  فإن  ومنه  الفنتازي، 

إالّ إذا اقتحم عنرُص ما قد يُدعى الالّنظام، ماّم يجعل 

مبعنى  عليه،  الربهنة  يستطيع  ال  ألنه  مرتدداً؛  الفكر 

أنه يعيش عىل القلق والخوف، فيتجه نحو عامل آخر 

الواقع  برؤيته عن  بالغموض والغرابة، يختلف  يتسم 

ليحيي  وقوانينها،  الغرابة  من  يقرتب  بل  وممكناته 

وجوده بكثافة ويُْعِمُل مخيّلته ليجعل ملخاوفه أشكاالً 

وُحجوماً وأجساماً يركّبها من الواقع، يُهدهدها وحيداً 

يف ظلمته وعزلته ويعطيها مربرات لتحيا بني جوانحه، 

النص  يف  واملتّوفر  املمكن  الحضور  تخالف  فالذات 

الشعري لتسبح بعيداً إىل عامل غريب تسعى إىل إحياء 

وتشظيها  قلقلها  به  ترتجم  فنتازية  بصورة  وجودها 

ازداد  وقلقها  تشظيها  ازداد  وكلام  غريبة)23(،  بأنساق 

الكتايب املحذوف  معه توتّرها وزيادة مساحة الفضاء 

الذي يوحي بذلك القلق، فالنقاط هي القلق والخوف 

والتشظي والحلم والترشد والجنون والهرب... وغريها.  

أّما إذا قلّت الغرابة فإن التوتر والقلق يكون   

شعوره  عىل  أيضاً  يعتمد  األمر  لكن  سبق،  مام  أقّل 

وشدة معاناته:

آه...

هي ال تعرُف معنى الحريق !

هي ال تعرُف معناه أبداً !

هي ال تعرُف معنى الُعري أبداً ! 

هي ال تعرف...

هي................... اللعنة !)24(  

وتوتره  الشاعر  آهات  النص  من  تنبعث   

العاطفي، مبعنى آخر إنه يقرتب من الواقع الحقيقي 

الذي تشّكل برصاع وجودي بني املرأة والرجل، ولهذا 

والفضاء  التعجب  عالمة  مع  الحذف  نقاط  تعاضدت 

نقطة،  عرشة(  )بتسع  املتمثّل  البرصي  الطباعي 

الرصاع  وحقيقة  والتأويل،  القراءة  دائرة  يف  لتجعله 

متثّلت مباهية املرأة وتأثريها عىل الرجل عاطفياً حتى 

تراعي  ال  فهي  املجازي،  االحرتاق  مرحلة  إىل  وصل 

وصلت  حتى  أنوثتها  تراعي  ال  مثلام  الرجال،  مشاعر 

اللعنة ، وقد أفصحت نقاط الحذف عن مشاعر  حّد 

الذات يف املوضع األول )آه...(، التي بُنيت عىل اآلهات 

فعلته  وما  املأزوم،  العاطفي  والتوجع  والحرسات 

مبشاعره، ويف املوضع الثاين أشار إىل جهلها ما مل تفعله 

تنايف  مثلام  الحقة  اإلنسانية  مبادئ  تنايف  أشياء  من 

والوقار، وهذا  الحشمة  القامئة عىل  الدينية  الضوابط 

الذي  البرصي  الكتايب  بالفضاء  قصده   ما  هو  الجهل 

التي  اللعنة  يناسب  مبا  الفراغ  ملء  أجل  من  وضعه 

باإلنسان  يصل  الذي  هو  املخلوق  فمعصية  قصدها، 

أوصلها  الذي  العري هو  نتج عن  وما  اللعن،  اىل حّد 

إىل هذه الدرجة وما بني العري واللعن تشـكل فضاًء 

القراءة: 
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ترتبط  عدة  قراءات  البرصي  الفضاء  مثّل   

بالتجاهل / الالمباالة، الجهل / عدم املعرفة، واملعصية 

التي تتولّد عنها قراءات أخرى وفرتها النقاط املرسومة 

دينية  أبعاداً  يحمل  بينهام  ما  ولعنتها، ألن  املرأة  بني 

وأخالقية، وما فعلته وتفعله كانت له ردود فعل سلبية 

يف  لكنها  تنالها،  التي  اإلطراء  كلامت  من  الرغم  عىل 

الحقيقي  الحب  عن  بعيدة  تكون  سوف  األمر  نهاية 

أن  دون  من  تحرتق  ألنها  النساء،  عنه  تبحث  الذي 

وصل  حتى  مبفاتنها  اآلخرين  أحرقت  أن  بعد  تعرف 

األمر إىل اللعن 

وعدد  الكتايب  بالفضاء  الشاعر  عالقة  إنَّ   

السياق  تناسب  التي  األلفاظ  بني  املوضوعة  نقاطه 

عالقة واعية تعتمد عىل أثر الحدث عليه، فكلام كان 

تأثريه كبرياً ازدادت النقاط املوضوعة، وقد تتضاءل مبا 

يناسب الحدث: 

 املوسيقى تهبط... تهبط 

والروح تضيُع........ ومُتّحي)25( 

البرصي  الكتايب  باالستعامل  التفاوت  هذا   

للنقاط مثل ظاهرة واضحة يف خطاب الشاعر ترتبط 

لها مكان  الدينية  فالسلطة  الشاعرية،  الذاتية  برؤيته 

يناسب  التي  الظاهرة واملضمرة  النصوص  الصدارة يف 

الفانتازي  والخطاب  التأوييل،  والفعل  النقاط  عدد 

ورمزيته  متشّعب،  وفكره  عميق  خياله  املنظوم  يف 

متنّوعة، فهو "اشتغال يف نسق اللغة يحركه االستعامل 

املجازي لأللفاظ والعبارات، إنه اشتغال يبدأ من اللّغة 

إمكاناتها  تفجري  عرب  وذلك  العامل  عن  التعبري  ليكّون 

التخيلية")26( هو رؤية مختلفة للكون بداللة أن الذات 

الوجود،  يف  واملترشدين  املجانني  كلِّ  عىل  تفّوقت 

ذاتها،  إالّ  يشبهها  وال  الجميع  فاقت  التي  وأحالمها 

الكبائر  يُعّد من  الذي  اللعن  األمر عىل  وينطبق هذا 

أيضاً فقد ورد يف القرآن: }َملُْعوننَِي أَيَْناَم ثُِقُفوا أُِخُذوا 

{)27(، أي يخرجون )ملعونني( ُمبعدين عن  َوقُتِّلُوا تَْقِتيالً

الُقرْآِن  يِف  الَْملُْعونََة  َجرََة  تعاىل:}َوالشَّ وقوله  الرحمة، 

والشجرة  كَِبرياً{)28(  طُْغيَاناً  إاِلَّ  يَِزيُدُهْم  فاََم  فُُهْم  َونَُخوِّ

تنبت  التي  الزقوم  هي  الكريم  القرآن  يف  امللعونة 

والرتويع،  للتنبيه  عالمة  الله  جعلها  الجحيم  أصل  يف 

لحدوث  الله  رحمة  من  الخروج  داللته  يف  فاللفظ 

املعصية، وهي صورة واقعية إىل حد ما فجاء فضاؤها   

واسعاً ومتنوعاً وقدرته التأويلية تفوق النصوص التي 

تكون نقاطها أقّل من هذا العدد، وكأمنا يريد القول إن 

القراءات غري مفتوحة إىل ماالنهاية بل هي محدودة 

بعد النقاط، لكنها ال تفوق الحدث الديني أو الفنتازي 

بداللة عدد النقاط، وهذا التدّرج يف القراءة والتأويل 

يناسب متاما أثر املوسيقى عىل الروح بفعل ما تحمله 

من أنغام، فتضيع الروح وتحلم مبا يناسب املوسيقى 

وأثرها بعد أن هبطت يف الروح، وهو حدث ال يصل 

النقاط  عدد  أن  أي  السابقة،  األحداث  مستوى  إىل 

لكنه  املوجود،  التأوييل  الفضاء  قيمة  أوضح  الثامن 

وموتها  الحقيقي  الذات  ضياع  إىل  يصل  لن  بطبيعته 

الخطاب  يف  املتشّكل  الخيال  أو  الديني  الخطاب  يف 

الغرائبي أو فقدان الرحمة التي يبحث عنها الجميع.  

ثالثا: األشكال الهندسية وفاعليتها البرصية التأويلية :        

فضاَء  للنص  الطباعي  الفضاُء  يكون  قد   

نتلّمسه  أن  نستطيع  ما  وهذا  والتأويل،  القراءِة 

الشاعر بوساطة حرصه  به  الذي جاء  الكتايب  بالشكل 

بشكل معني، كأنه تدّرج مقصود للمعنى يف مساحات 

معينة لتجسيد" رؤيتها البرصية ذات األشكال الخطية 

املنسقة، واملنظمة فيام بينها، لتكون غاية يف االستقطاب 

البرصي / واملناوشة التشكيلية املفاجئة")29(، ماّم يجعل 

ومساحته  تخيّله  املراد  الشكل  هذا  يف  تدور  القراءة 

وجودي  فضاء  وكأنه  والتساوي،  والتناقص  التزايد  يف 

حقيقي: 

نعم، 

  

 

حاُء الحياِة ُحّب           

رغم الزالزل والفواجع والحروب)30(  

يبدو أن الكتابة جاءت بهذا الشكل لتناسب   

يريده  الذي  التدّرج  لتناسب  وأيضاً  الهنديس  الشكل 

النص، إذ بدأ بالبوح بكلمة نعم وهي االستجابة الفعلية 

لوجود الذوات يف الحياة عىل الرغم من سلطة الزمن 

والفواجع  بالزالزل  البرشية  أرهقا  اللذين  والوجود 

والحروب، التي هي القاعدة الحقيقية واملساحة األكرث 

حضوراً يف الواقع املعيش، وهذه الداللة أظهرتها قاعدة 

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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الشكل الهنديس املثلث القائم عىل ثنائية الخري والرش 

النص  بتنظيم  يقوم  الذي  الحيس  اإلدراك  عن  الناتج 

عىل وفق رؤية معينة داخل مثلث برصي، والرابط بني 

النقاط الثالث بشكل تلقايئ " ومع أنه ال يُرى إالّ أن له 

حضوراً حقيقياً يف مامرستنا البرصية، ففي حالة وجود 

فجوات يف التكوين، فإن الخط الوهمي سيجرب العني 

عىل إكامل حدود محيط التشكيل ")31(، ليصل باملعنى 

املراد.

األشكال  يناسب  مبا  الكتابة  أن  نلحظ   

ومامرسة  للمتلقي  تأويلياً  فضاًء  أصبح  الهندسية 

قصدية لرمبا من الباث الذي أراد أن مييّز حدثاً ما عن 

أراد  املوجود  صور  من  صورة  أو  الحوادث  من  غريه 

القارئ  من  تجعل  تأويلية  بخصوصية  معها  التعامل 

املنتج الجديد للنص:                                  

شكراً عىل هذا الكرم الجهّنمّي،         

شكراً لَك من أبناء الوطن 

ومن أعداء الوطن 
ومن الوطن !)32(

 

   

            

يستحرض ذهن املتلقي مثلث قائم الزاوية   

املحورية  الكلمة  لفظة)شكراً(،  وتعّد  علوية،  بقاعدة 

القراءة  بفعل  تبوح  التي  املفتاح  والكلمة  النص  يف 

بالحضور الفعيل أو بأسلوب العطف الذي استعمله، 

وقد عمد الشاعر إىل توظيف الشكل الهنديس بصورته 

إنقاص  أجل  من  العلوية  بقاعدته  املتمثّل  الحالية 

قدر  عىل  الشكر  توجيه  عىل  القامئة  املركزية  الرؤية 

مع  تتناقص  بدأت  والتي  الوطن  عاشها  التي  املعاناة 

كانت  الذي  الشكر  بتضييق  بدأ  إذ  العبارة،  تناقص 

الطغيان  مبساحة  ارتبط  عندما  واسعة  مساحته 

تصغر  وبدأت  وفواجعها،  بالحروب  املرتبطة  الواسعة 

شيئاً فشيئاً مع أبناء الوطن الذين ميثلون أعداداً قليلة 

يف حالة الشكر، واألعداء الذين هم بأعداد أقّل ووجود 

محدود، إىل الوطن الذي أصبح معدوم اإلرادة؛ بسبب 

وجوده،  وقّل  متاماً  غاب  حتى  بها  مّر  التي  الظروف 

املقلوب دوره يف إظهار داللة  الهنديس  الشكل  فأّدى 

التناقص للمتلقي تجسيداً برصياً)33( مقصوداُ يف إظهار 

التناقص وفتح مغالق النص أمام املتلقي. 

الـهنـدسـية  التـأثـري الـبرصي وأبـعاده  يأيت   

عـىل فضـاء الورقــة لـيحقـّق فـضـاء كـتابـياً بـرؤيـة 

جـديدة تـقوم عىل القليل الغني الذي يتسم بفاعليته 

البرصية التأويلية: 

 هـا هـو البحـر معـي ويســمُع قـولـي،     

البحُر الذي تعـَب من شكـواي كـل يـوم 
وأنيني الذي جاوز املوج طوالً وعرضاً.)34(

 

 

    

بطوله  املستطيل  تجسيد  إىل  الشاعر  يلجأ   

عندما  البحر  موج  جاوز  الذي  أنينه  ليناسب  وعرضه 

عمل عىل أنسنته، فهو يسمُع قوله وشكواه الذي بثّه 

فاعلة،  مشاركة  يشاركه  فالبحر  اآلخرين،  عن  بعيدا 

وهذه املشاركة جاءت بشكل مستطيل ما مينح القارئ 

بعدين: األول " رؤيًة جديدًة وإيقاعاً مختلفاً يتجّسد 

الحيّس  التأثري  ذات  الكتابة  أمناط  فيه منط معني من 

بإيقاع  البرصي  بتشكيله  النص  ويرتهن  والذهني، 

املشهد التصويري واملتعلّق مبهام حالة التوتر النفيس 

الوجدانية  املشاركة  تتبّنى  التي  الشاعرة")35(  للذات 

بينها والبحر فقط، فجاءت الشكوى الطولية والعرضية 

الهنديس،  املوجي  واضطرابه  النفسية  حالته  لتناسب 

بطوله  الهنديس  والشكل  املوج   حركة  فتعاضدت 

وعرضه لتصف حالته وشكواه التي أفرغها عند البحر، 

أكرث  لرمبا  ثان  بُعد  للمتلقي عىل  يؤكد  باملقابل  لكنه 

للمستطيل  استعامله  يف  التأويلية  القراءة  يف  أهمية 

البرصي للكتابة وهو بيان صالبته وقوته، فهو يشري إىل" 

الثبات واالستقامة... والدينامية والقوة واالطمئنان، بل 

من  نفسه  اإلنسان  إىل  امتداده  خالل  من  يوحي  قد 

حيث طوليته واستقامته")36(، فالشاعر عىل الرغم من 

شكواه وضعفه يف لحظة ما إالّ أنه ضعف ذايت، بوح 
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الذات للذات من أجل املحافظة عىل متاسكه حتى يف 

أقىس الحاالت.

الهنديس  الشكل  داللة  النص  من  تنكشف   

الذي يرتبط بقراءة حالة الثبات والصالبة التي يبحث 

عنها الشاعر: 

سأرثـيك أماَم خرائـب ُحبّك    

سأهجـوِك أماَم مشنقة ُحبّك

وسأطريِك أمـاَم عرش ُحبّك
حتى أموت أو يأذن يل ُحبّك.)37(

  
  

          

داالًّ  هندسياً  شكالً  البرصي  املربع  يعد  مل   

عىل التجسيم والتصميم فقط،بل هو فضاء كتايب وداّل 

يشري  وهو  والثبات،  والقوة  بالصالبة  يوحي  برصي 

التي يحملها إىل حبيبته، وموقفه  العاطفة  إىل صالبة 

املتمّسك حتى يأذن له بالحب أو املوت، مثلام يوحي 

يف  ظهرت  التي  أيضاً  واملساواة  واملوضوعية  بالحياد 

وبني  والرثاء  الهجاء  بني  البرصي  النص  داخل  تنّوعها 

الشكل  يؤكده  ما  وهذا  وبقوة،  يريده  الذي  الحب 

األربع  النفسية  الوظائف  ميثّل  الذي  البرصي  الكتايب 

عند اإلنسان: الفكر واإلحساس والحدس والشعور)38(، 

التي تتامىش مع محموالت النصية التي تدور يف فضاء 

مقيّد األبعاد ال ميكن تجاوزه يجعل من الحب نقطة 

انطالق وانتهاء.        

رابعاً:  البياض والسواد:

التأويلية،  بفاعليته  الطباعي  الفضاء  يقوم   

عىل  الورقة  تحويه  الذي  بالفراغ  البياض  يتمثّل  إذ 

وعىل  القصيدة  أو  الشعري  السطر  يف  السواد  جانبي 

أو  وسطه  أو  النص  بداية  يف  كان  سواء  الورقة  طول 

يف  الشاعر  مساحة  أي  الصمت  فضاء  وهو  نهايته، 

هي  مثلام  الصمت  بلغة  ومشاعره  مبكنوناته  البوح 

تريده  ما  الكتشاف  البياض  قراءة  يف  املتلقي  مساحة 

لغة البياض أو عىل أقّل تقدير محاولة الوصول لقراءة 

لغرض  وجدت  املحذوفة  الشعرية  فاألسطر  املبدع؛ 

يراه الباّث، وهو غرٌض يجعل من النص مفتوحاً عىل 

احتامالت عدة بفعل التأويل، أّما السواد فهو األسطر 

الشعرية أو القصيدة بشكل عام والجزء الذي يفصح 

له  طباعياً  فضاًء  يشّكل  الذي  البياض)39(  فاعلية  عن 

القدرة عىل البوح، فجاء ليمثّل قراءة أخرى تضاف إىل 

السواد الذي يرافقه، ألنه األصل يف النصوص الشعرية: 

أسقُط يف الفراغ 

وأصعُد 

أصعُد

أصعُد

فال أجُد إاّل الفراغ ّ يقبُّل نْفسه)40(.

والقارئ،  النص  عىل  هيمنته  البياض  فرض   

خاصة  برصية  مامرسة  له  صويتُّ  كتايٌب  تشكيٌل  فهو 

تشّد الناظر إليه، إذ مياثل بني حركة النص داخل فضاء 

الورقة وبني حركة الذات، فالسقوط يف الفراغ ومحاولة 

الصعود  ثالث مرات ما هو إالّ انفتاح النص عىل الفراغ 

ذاته، مبعنى أن البياض جاء ليعرّب عن حالة الفراغ التي 

والتاليش،  باالنعدام  يوحي  فالسقوط  النص،  شغلت 

ومحاولة الصعود املقرتنة ببياض الورقة يجعل املتلقي 

يف حالة انتظار وترقّب لعملية الصعود: 

/السقوط  أصعُد أصعد أصعُد الفراغ 

 فراغ 

ليجد بعد ذلك فراغاً آخر. فمساحة البياض   

فاشلة  محاوالت  إالّ  هي  ما  والثاين  األول  الفراغ  بني 

للتسلّق والعودة للصعود، وكأنه يحايك الفراغ الذي مأل 

السكون  فيها  يقصد  طباعية  عالمة  فالبياض  وجوده، 

أو انعدام الحركة، فبغياب الحروف عىل الورقة يعني 

غياب الصوت وانعدام الحياة)41(. وكأنه ينقل املتلقي 

مجموع  إىل  معاناته،  عن  املوحية  الصمت  حالة  إىل 

فيها  تأّسس  التي  السوسيولوجية  والظروف  الرشوط 

النص وتشّكل عىل فضاء الورقة، أي الفضاء النيص.

الغياب،  لغة  ليحايك  البياض  جاء  لذا   

فحضوره يعني حضور املتلقي بفاعليته التأويلية التي 

ميارسها النص للوصول إىل غايته الفعلية.     

وسقطْت غرفتي الخرضاء 

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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وسقَط رسيري الضيّق 

ثُمَّ  

سقطُت

أنا 

عضواً

فعضواً

إىل القاع،

إىل جهّنم املُظلمة.)42( 

الذي مارسه عىل  السقوط  أثر  النص  يظهر   

الشاعر وأدواته فكلام ضاقت املساحة، تقلّص السواد 

نلحظ  إذ  سلطته،  ليامرس  البياض  عنه  بدال  ووصل 

تتضاءل  بدأت  الغرفة  شغلتها  التي  السوداء  املساحة 

مبا يناسب مساحة السقوط، فالرسير أقّل من الغرفة، 

مساحة  فيها  ضاقت  التي  الرسير،  من  أقّل  والذات 

السواد إىل حّد كبري، ثم بدأ باالزدياد مع نفاد عملية 

مساحة  يناسب  حصل  الذي  فالتفاوت  التساقط 

األدوات التي بدأت بالسقوط وهذا التفاوت املكاين بني 

السواد والبياض هو تفاوت يف حجوم األدوات والذات 

التقليدي  الشكل  من  القارئ  يخرج  الذي  وأجزائها، 

السقوط،  مبواضع  يتمثّل  جديد  شكل  إىل  للعقيدة 

عىل  القائم  الرسدي  الحدث  يتابع  القارئ  جعل  ماّم 

تتابع الصور بفعل املساحة البيضاء التي تفاعلت مع 

الفضاء الكتايب ألن "السواد ينتج ملفوظاً شعرياً، هو يف 

املحصلة مقول داليل، فإن البياض بوجود السواد ينتج 

الالمقول شعريا هو يف املحصلة مقول داليل أيضاً")43(، 

له القابلية عىل مشاركة القارئ مبا أنتجه السواد وما 

داخل  موازياً  نصاً   " بوصفه  البياض  من  معه  متاثل 

النص  وأن املتلقي يجد نفسه أمام نصني، نص حارض 

يف املكتوب ونص مغيب يف البياض، الذي ال يفصح عن 

ولكنه  مبارشة،  مكنوناته  عن  يبنّي  وال  بوضوح  نفسه 

يسبك رؤاه بصيغة يجعلها شكالً متوازياً مع املنت")44(، 

مثلت حالة  السقوط  التي الزمت  البيض  فاملساحات 

الذهول عند الشاعر التي أوصلته إىل قاع جهنم، فعاش 

املتلقي حالة السقوط التدريجي الذي يوحي بضخامة 

الذي  بالوجود  وظيفتها  الشاعرة  الذات  عىل  الحدث 

أوصلها إىل جهنم، ويقيناً أن هذا السقوط مثل انحدارا 

بالتناغم  يوحي  برصياً  ونسقاً  األسفل  إىل  األعىل  من 

الداليل بني البياض والسواد الذي يشّكل قراءة تأويلية 

تكشف عن البعد الداليل. 

تعبري  النص  بنية  يف  الصفحة  بياض  إدخال   

عن شعور الشاعر الذي يفصح فيه عن تأمالته الذاتية 

ومشاعره: 

أرسَل يل برقيًة يسخُر من فشيل النويّن العظيم. 

وحني قرأتُها 

ضحكُت 

وضحكُت

وضحكُت

ثُمَّ بكيت.)45(  

جاء البياض ليشّكل ظاهرة واضحة يف النص   

املتكّرر  فالضحك  الحسية،  الذات  مبشاعر  ارتبطت 

الذي جعل مساحة البياض تفوق مساحة السواد هو 

تعبري عن حالة السخط واالستهزاء من اآلخر، إذ اكتفى 

بإظهار هذه املساحة بعد استمرار الضحك، ألن التكرار 

إليه،  املرسلة  الرسالة  عىل  بإجابته  يوحي  الرتكيبي 

يتلّمسها  أن  ميكن  خاصة  مشاعر  تحمل  لغة  فكأنها 

املتلقي عىل شكل مجّسات يف "االستقبال واالسترشاف 

القراءة،  بسحر  القراء  ميّتع  أن  أمكنه  باذخ  ثراء  ذات 

بحيوية  النقدية.  والثقافة  اآلخر  وعي  يرثي  وأن 

تأويالت  عىل  القراءة  انفتاح  ثم  ومن  استقباله")46(، 

بعد  الضحك  ثيمة  إىل  األساس  بالدرجة  ويعود  عدة؛ 

استقبال الرسالة وتكراره ملرات عدة، ومن ثّم البكاء، 

هو لغة قامئة بذاتها، فالضحك سعادٌة وأملٌ، والبكاء أملٌ 

وسعادة، وهذا يعني انفتاح الخطاب عىل أمرين معاً.  

مقصودة،  عملية  هي  البياض  توظيف  عملية  إّن     

ألنها تحايك الذات قبل القارئ، ولهذا ترتبط بها ارتباطاً 

مبارشاً مع ارتباطه باملتلقي بطبيعة الحال:  

 إىل نْفيس

البحُر عنيْف 

واملوجُة ساحرُة 

تتربُّج يف َسَمِك األيّاْم.)47(  

خالص،  أنوي  أنه  عىل  الخطاب  يظهر   

البياض/  ميثل  طويل  صمت  أعقبها  للذات  فالرسالة 
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عن  فالسكوت  بعدها،  وما  نفيس  إىل  بني  ما  الفراغ 

إمتام الكالم هو رسالة لآلخر لغرض إمتامه فاملساحات 

البيض العمودية " مساحات سكون ألنها تقّدم مناطق 

برصياً  عمالً  وإمنا  بنائياً")48(،  عمالً  تشهد  ال  منفتحة 

يقدّمه الفراغ الكتايب، لغة النص املسكوت عنها الذي 

تظهر قدرته عىل قدر قدرة املتلقي فالبياض نص قائم 

وترك  واضحة  بقصدية  آخر  نص  إىل  منه  عدل  بذاته 

عملية  ميارس  الذي  املتلقي  إىل  الفراغ  ملء  مهمة 

التأويل مبا يناسب السياق أو السواد الذي جاء بعده، 

باإلشارة إىل البحر وعنفوانه، لكنه باملقابل ذكر املوجة 

وجاملها، وكأن املقصود  أن الحياة هي البحر، يحمل 

)املرأة(   اآلخر  املقصود  أن  أو  آن،  يف  والرش  الخري 

الجفاء  األول  مختلفني  بتصورين  معه  يتعامل  عندما 

والهجر املتمثّل بلفظة العنف، والثاين الحب والتواصل 

أفصح  األمر  وهذا  الجميل.  ومنظره  باملوج  املتمثّل 

النفس  إىل  املوّجهة  الرسالة  بني  ما  الكبري  الفراغ  عنه 

"الفراغ  البحر وموجته، فتضافر  وما بني الحديث عن 

وفق  النص  ومتّوجات  السواد  مع  الشعري  النص  يف 

ما  أحياناً، هو  متناظر ومكّرر  نحو  الثنائية عىل  هذه 

يوحي يف رأي الشاعر باالنسجام بني املعنى املوحى به، 

واملعنى املنتظر... بني ما هو مجّسم، وما هو مغيّب 

يف صورة تجريدية، تتم فيها كل أنواع املطاردة للبحث 

عاّم يربط أطراف ثنائية )السواد والبياض (أو ما ورد 

أفق  يفتح  الذي  الفراغ")49(  وصنعة  الكلمة  مهارة  يف 

القراءة عىل مستويات متنوعة.

خامساً: عالمات الرتقيم:

املهمة  العنارص  من  الرتقيم  عالمات  تعّد   

تحليل  يف  يساهم  أن  يستطيع  إذ  الكتابة،  فضاء  يف 

النصوص وتأويلها، ومرّد ذلك إىل الخصائص املتنوعة يف 

القصيدة الحديثة واملعارصة، فتلعب دوراَ محورياً من 

الناحية الذهنية والوجدانية والحركية، مبعنى أنها تلزم 

القارئ عىل التفاعل مع كل رمز من رموزها له القابلية 

عىل اإلفصاح عن فاعليته يف فضاء الورقة، فيتأثّر عند 

التعجب ويستفهم عند االستفهام مع متكني القارئ من 

الوقوف عند بعض املحطات الداللية والتزّود بالنفس 

الرضوري؛ ملواصلة عملية القراءة والتأويل.)50(  

برصية  أيقونة  العالمات  هذه  وتشّكل   

عىل  القارئ  تجرب  الورقة،  فضاء  عىل  تأويلية  وعالمة 

القدرة  لها  التي  العالمات  والسيام  عندها  الوقوف 

عىل البوح لحاظها، مبعنى أنها وضعت لغاية قصدية 

وواعية فضال عن وظائفها املعروفة واملتداولة يف فصل 

عند  الصوت  وتنويع  بعض،  عن  بعضه  عن  الكالم 

الفصل ومكان  املعنى، وتحديد مواقع  القراءة، وفهم 

الناتج يف الكتب  االنتهاء ومعالجة الخلل واالضطراب 

فاصل  بال  آخرها،  إىل  أولها  من  بالكتابة  املطموسة 

يسرتيح عنده النظر أو اللسان بحيث أن الباحث يفقد 

كثريا من وقته إىل أن يظفر بضالّته بل أنه قد ميّر عىل 

موضع الحاجة، ولكنه ال يقف عليه أو ال يكاد يهتدي 

إليه، إالّ القليل منهم من عمل صرب الباحث املتمرّس 

العارف.)51(   

ولهذا أصبحت عالمات الرتقيم ثيمة رئيسة   

يف القراءة التأويلية يف ضمن الفضاء الكتايب الحديث، 

ما  تحّقق  التي  العالمات  إمّنا  و  مبجملها  ليس  لكن 

ذهب إليه البحث يف تحقيق فاعلية تأويلية عىل فضاء 

للداللة  الثالث  بنقاطها  الحذف  عالمة  ومنها:  الورقة 

عىل كالم محذوف أو مضمر، ألي سبب كان قد يعود 

واجتامعية)52(،  سياسية  لرضورة  أو  نفسه  للباحث 

فجاءت نصوص أديب كامل الدين لتحمل ذلك األثر 

القرايئ املهم: 

ياه... 

كلّهم يرون فال يفقهون، 

كلّهم يتعّذبون برماِح النحاس 

وهي تدخُل يف عيونهم التي أعامها الربيق. 

يا لصيحاتهم،

يا آلهاتهم،

يا لخيباتهم !)53( 

يدور النص حول صورة بالغة التأثري بدأها   

بعد  محذوف  كالم  وجود  تعني  التي  اإلضامر  بنقاط 

) ياه...( الذي يراد به دعاء غري اإلنسان، إذ تستعمل  

لإلبل وهذا يعني أن الخطاب كان بأسلوب استنكاري 

الرأس  قيمة  يعرف  الذي ال  اآلخر  قائم عىل مخاطبة 

حركة  يضمر  الحذف  وهذا  الرمح،  عىل  املرفوعة 

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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الناس تبرص وال  باتجاه مجموعة معيّنة من  األنساق 

تفقه وهم خارسون يف الدنيا واآلخرة، وحقيقة الحذف 

وليس  اإلضامر  خاصية  عىل  القراءة  انفتاح  يعني 

وعىل  اإلذالل  بلغة  يخاطبهم  أن  أراد  ألنه  االختصار، 

القارئ أن يتصورهم ويكمل النص الذي حذف، أو أراد 

الكتايب إىل خاصية  الفضاء  القارئ يف  يلفت عناية  أن 

الذين  املخاطبني  قدر  لبيان  النداء،  بعد  السكوت 

وعي  دون  من  الجمعي  املدنّس  الفهم  إىل  انقادوا 

ميثّل  بل  ضالّة،  ملجموعة  خاطئاً،  عرفاً  فأصبح  منهم، 

وعيهم الخاطئ بفعل أنساق أريد لها الحضور بفعل 

تواصلية  قراءة  هي  القراءة  وهذه  والنفوذ،  السلطة 

من  النص  تعاين  ألنها  الثقايف،  باملنجز  وعياً  تتطلّب 

منظور ثقايف متحرك، ينبغي عىل القارئ إدراكه وعدم 

السعي وراءه من دون تفحص وإدراك، حققتها نقاط 

الحذف التي جعلت القارئ يبحث عن قدرة املسكوت 

من  فاعليته  يستمد  الذي  املراد  املعنى  بيان  يف  عنه 

النظرة  "وهذه  والتعّدد،  االختالف  عىل  النص  انفتاح 

اختالف  من  مرشوعيتها  تستمد  النص  إىل  املتفتحة 

النص كذلك، إي  الواحد، فلو مل يكن  للنص  القراءات 

قراءته  تغريت  ملا  قراءة،  من  أكرث  عىل  لينفتح  إمكاناً 

املعنى  إلنتاج  قراءة")54(  كل  عند  داللته  تنوعت  وملا 

الحذف  بفعل  تبوح  التي  املضمرة  أنساقه  وفق  عىل 

والسياق. 

وهذا الشكل الكتايب الناقص عىل القارئ أن   
يجتهد يف محاولة استنطاق الفراغ وتحفيز القراءة)55(  

مبا يناسب املعنى املراد عرضه أو املعنى الذي يفصح 

عنه بفعل السياق: 

أيّا يكون ُ ُمرسلِك... تعايَل.

أيّا يكوُن ُمرسلِك: حيّاً أو ميّتاً،

ضائعاً، غريقاً، مرميّاً يف املجاهيل... تعايَل.)56(         

عند  واضحة  والتوّسل  االنتظار  لغة  تظهر   

أي  تحت  حبيبته  رسالة  تصل  أن  يريد  فهو  الشاعر 

ظرف وبيد أي مرسل، فوضع نقاط الحذف يك يستطيع 

سايكلوجيته  يناسب  مبا  النص  يساير  أن  املتلقي 

والقارئ يف آن معاً ملرتني متتاليتني األول يرتبط بالثاين، 

املرتبط  املحذوف  عن  اإلجابة  حاول  الشاعر  وكأن 

باملرُسل سواء كان حياً أو ميتاً أو غريقاً... وهذا يعني 

أنه أجاب عن مدلول الحذف األول، ولكنه صمت عن 

أنواع أخرى، لرمبا عىل املتلقي ملء هذه الفراغات مبا 

يناسبها أو مبا يناسب سياق النص، فالشاعر عندما ذكر 

الحي وامليت، هذا يعني قبوله بأي ُمرسل يصل إليه 

فالهدف هو التواصل وقراءة املسكوت عنه، فالنقاط 

حالة  وبيان  أوالً،  الوصف  استمرارية  يعني  وتكرارها 

التي أرغمها عىل تكرار  الذات وأزمتها الحقيقية ثانياً 

نقاط الحذف ملرتني يف نصه يسكت ويبوح ويسكت 

ّمام يجّسد لنا الصمت الزمني القائم عىل التناوب يف 

البوح والصمت مع بقاء األصل للصمت عىل حساب 

وتركيزاً  "كثافة  القصيدة  عىل  أضفى  الذي  البوح 

وتكوين  الشعورية  القيم  عن  واإلفصاح  الداللة  يف 

املعنى، وإضافة إىل ما يصاحب هذا األسلوب من إثارة 

وتنشيط لخيال املتلقي حتى أخذ هذا األسلوب دوره 

القصيدة")57(   يف  الشعري  اإليحاء  أدوات  بني  البارز 

وتشّكل القراءة التأويلية. 

املتلقي  ليامرس دوره عىل  االستفهام  وجاء   

التعبري  أساليب  أحد  فهو  القارئ،  عىل  سلطته  وبيان 

عىل  قامئة  بصورة  النص  آفاق  تفتح  التي  والتدليل 

مجموعة األسئلة:

أين مّنا لقاءاتنا املشمسة؟

أين مّنا مصادفاتنا؟ 

أين مّنا نزواتنا؟ 

أين مّنا غيومنا التي كّنا نركبها 

قبل أْن تلقينا الشياطني إىل األرض؟)58(  

يفتح  الذي  السؤال  فعل  عىل  النص  يقوم   

آفاق القراءة واإلجابة يف آن، فاالستفهام املتكّرر يجعل 

القارئ يف قلب الحدث، فكلُّ سؤال يحتاج إىل إجابة 

عن  يتساءل  فهو  إالّ،  ليست  قراءة  الحقيقة  يف  وهي 

يف  عاشها  التي  الصفاء  وحالة  أحّب  من  مع  ذكرياته 

الوشاة  بفعل  تغرّيت  التي  معاً  وأحالمهام  املايض، 

استطاعوا  الذين  والغيورين  والحاقدين  والحاسدين 

تبديل حالة االرتباط إىل الهجر. 

إنَّ النص يبعث تساؤالته املرشوعة عن وٍد   

األرض  بفعل شياطني  أحواله  تتغري  أن  قبل  قامئاً  كان 
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التي مل تكن لها مهّمة إالّ محاربته يف عواطفه، فاستطاع 

يفارقه  مل  الذي  وأمله  بحزنه  البوح  االستفهام  بفعل 

والتساؤالت  األحاديث  فهذه  األرض،  شياطني  بسبب 

النفس وخلجاتها، واألصل  أشبه بحديث  التي عرضها 

بسبب  الذات  معاناة  بيان  هو  التأويلية  القراءة  يف 

املقربني منه، فغادر عشقه بسببهم، وهذه املعاناة ال 

تقترص عىل الحب فقط، فاملعاناة الوجودية تأيت من 

القامئة عىل  الحرية  فتظهر عالمات  أو صديق،  مقرب 

التساؤل.)59( 

مجهولة  لغاية  التساؤل  يكون  أن  وميكن   

عىل  القائم  استفهامه  فيضع  إليها،  الوصول  يصعب 

التي  اإلجابة  لينتظر  متغايرين  أمرين  بني  املقارنة 

يجهلها ماّم يجعل النص يف املجهول: 

 َمن ينتظُر َمن؟

الشمُس تنتظُر الشارع 

أم الشارع ينتظُر الناس: ُمغّفلني وشّحاذين؟

الحقوُل تنتظُر النحل 

أم النحل ينتظُر األزهار؟ 

الخوُف ينتظُر املوت 

أم املوت ينتظُر الظالم؟

َمن ينتظر َمن؟)60(  

املعادلة  بأم  أمرين  عن  الشاعر  يستفهم   

التي يحاول من خاللها بيان حالة االنتظار القائم عىل 

االستفهام، فيكون النص بحالة استفهام مستمرة وهو 

بالوجود، فاالنتظار هو  الشاعرة  الذات  خالصة تفكري 

حالة  القارئ يف  لتجعل  َمن،  و  َمن  بني  تبادل  عملية 

عن  تنّم  التي  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  لبيان  ترقّب 

تساؤالت جوهرية ترتبط مبضمونه الداليل الذي يوحي 

التغيري  وهذا  الحياة،  يف  الحقيقية  املعادلة  بتغيري 

للحقائق ما هو إالّ رضٌب للمفاهيم القارّة يف الوجود 

أظهرتها  كبرية  الشاعر يف حرية  حتى جعلت  اإلنساين 

والشارُع  الشارع،  تنتظر  فالشمُس  التعّجب،  عالمات 

ينتظر الناس، والحقول تنتظر النحل، والخوف ينتظر 

ليامرس  الظالم  ينتظر  الكبرية  بداللته  واملوت  املوت، 

دوره، انزياح أسلويب واضح للمعنى السياقي املتداول 

الذي أراده من القول ان كّل األشياء أصبحت مختلفًة 

التكوين  بأصل  يرتبط  كبري  تساؤل  وهو  الوجود،  يف 

)َمن  االستفهامي  األسلوب  حقيقتها  زعزع  الذي 

ينتظر َمن(، فالقراءة توحي بقلب املعادلة الوجودية 

وجوهر التكوين الذي ألفه الناس، وإن مل يرّصح بذلك 

الحقيقية  املعادلة  بقلب  توحي  داللته  لكن  مبارشة، 

ألصل األشياء، وهو انقالب كامل لجوانب الحياة التي 

يُستبعد عودتها عىل ما كانت عليه سابقاً، فكل يشٍء 

فقد مالمحه وأصل تكوينه يف ضوء خاصيّة االستفهام 

الظواهر  كل  دامت  ما   " عنها  املستفهم  للظواهر 

الخربة  تتضمنه  الذهنية ظواهر شعورية، وإيضاح ما 

الشعورية")61( وإن هذه املعطيات الجديدة املوجودة 

بنمط آخر تعتمد عىل طريقة تفكري اإلنسان وزعزعته 

والرتميزات  الزمني  الفضاء  بفعل  القيمة  للثوابت 

قدرة  بيان  إىل  يرمي  الذي  االستفهام  لفعل  الواعية 

التي  متغرياته  ثم  ومن  وواقعيته  وجوده  يف  اليشء 

ظهرت واضحة جداً يف شكواه من هذه الدنيا وما حلَّ 

بها وما حلَّ به: 

إذ يعوي الليُل يقوم، يقوُم دمي يتشبث يب: 

ماذا حلَّ بتلك األرض؟

 قتلت أحداً؟

رسقت فاكهَة األغراب؟

ضاعْت يف الرّبية؟

وقعْت يف املستنقع 

وتعرّْت من برِقعها؟..)62(  

أسلوب  من  الشعري  فضاءه  النص  يجرتح   

االستفهام بوصفه الثيمة الرئيسة لبيان داللته الجديدة 

وحركة أنساقه، فاألرض مل تعد كام كانت؛ ويعود ذلك 

لتبّدل أحوال قاطنيها الذين هم سبب الدمار والخراب 

وال  تتحرك  وال  تتغري  ال  ثابتة  فاألرض  بها،  حّل  الذي 

تقتل وال ترسق وال ترتكب اآلثام والخطيئة وال تتعّرى، 

لكن من أوقعها يف كل ذلك من ميارس هذه األفعال 

ارتبط  ألنه  وقلقاً  ومخيفاً  مفزعاً  أصبح  فالليل  عليها، 

بكل ما ذُكر من تغريات وأفعال مارسها البرش ليغريوا 

مالمح األرض وجوهرها النقي. 

يبطن،  ما  خالف  باستفهامه  النص  أظهر   

فجعل اآلثام ترتبط باألرض وترك للقارئ مساءلة النص 

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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واإلجابة عاّم عرضه، ألن الجامع بني هذه االستفهامات 

الوعي بالحياة الطبيعية التي ترافق الناس وسلوكهم، 

وبني مقومات الوعي نفسه من حيث هي من جنس 

مختلف عنها، هو املحصلة النهائية للتجربة الخالصة 

بوصفها مرجعاً ملختلف رضوب فهم الظاهرة والتعامل 

فاألرض  منا)63(،  واحد  كل  معطيات  وفق  عىل  معها 

وصلنا  أننا  أي  بفعلنا،  وتعرّت  املستنقع  يف  وقعت 

للوجود،  السلبية  املتغريات  من  النهائية  املراحل  إىل 

وهذا ما جّسده الشاعر بالجمع بني عالمتي االستفهام 

والتوتر.          

إطار  يف  رئيساً  دوراً  التوتر  نقاط  تلعب   

التلقي البرصي )فضاء الكتابة(، التي تعني ظهور سمة 

الكتابة)64(،  أو  النطق  للتوقّف عن  التوتر مام يضطره 

وهي عملية مقصودة يف الشعر املعارص؛ ألن الشاعر 

هدفه األول أن يوقف القارئ ليقرأ توتره: 

حارصين املعنى بالالمعنى..

أجلسني يف تاِء املوِت قليالً..

أجلسني يف نوِن الحزِن وقاَل النوُن عيوْن. 

أطفأَ نوري مرتبكاً، قال بأّن العني 

سقطْت يف نكِد الدنيا..

فهلّم الساعة نخرُج، نخفي موتاً من نوْر.)65(  

يظهر  إذ  الشاعر،  عند  واضحاً  التوتر  يبدو   

بالالمعنى  املعنى  يحارص  عندما  البدء  منذ  عجزه 

ذاته يف  يبحث عن  ماّم جعله  املوِت،  تاء  ليجلس يف 

اإلبداع  مقومات  ففقد  حارصه،  الذي  التاّم  الضياع 

ووجود املعنى للدنيا وله، وهذا يعني أن الحزن والبكاء 

قد غلب عليه، إذ أفاد تكرار نقاط التوتر ليس بحالته 

املتوترة فقط، وإمنا إشارة واضحة إىل الناس وسلوكها، 

فالدنيا عنده ليست الدنيا التي يبحث عنها ّمام جعل 

القارئ يفرّق يف خضم التوتر الذي بثه، فأصبح سؤاالً 

ثوابت  عىل  وينترص  املرتاكم  ويحرّك  املشاعر  يحّفز 

متغريات  عىل  صياغته  فتقوم  للقراءة،  القابلة  النص 

الثوابت  عنه  وتزيح  الجديد،  فيه  تُخلق  التي  التلقي 

يتجّدد  القارئ  يجعل  ما  فيه، وهو  املكونات  لكشف 

التوتر  أثر  من  تظهر  التي  القراءات)66(  بتغرّي  ويتغرّي 

الذي  املعنى(،  )خيانة  النص  عنونة  من  ظهر  الذي 

والحرية  وتوتره  ضعفه  إىل  شاعريته  عن  اللّثام  أماط 

نقطتي  باستعامل  عنها  فأفصح  دواخله،  تسكن  التي 

التوتر التي "تخلق نوعاً من الرصاع بني الفراغ والكتابة 

يعادل ذلك الرصاع النفيس العميق الذي يعيشه")67( يف 

الدنيا ومحموالتها عليه.    

عند  غالبًة  سمًة  أصبح  الذايت  التوتر  إن   

تتامىش  ألنها  الشعراء؛  عند  شعرية  وسمة  الناس، 

املجتمع  عن  بعيداً  ليس  فالشعر  املعاش،  الواقع  مع 

ومتغرياته، إنها عالقة تبادلية يصنع حارضه منه، مثلام 

يصنع منجزه اإلبداعي من مرجعياته الثقافية املختلفة 

املايض  فهو  حضوراً  أكرثها  الحال  بطبيعة  واملجتمع 

البعيد والحارض اآلين:

وتقّدْم!.. 

سأريَك جهّنم يف األرْض 

وأريَك اللعبَة كاملًة، فَتقدْم !..

فهمسُت بصوٍت مخذوٍل: " أنا أعمى".)68(   

تبدو مالمح التوتر واضحة عند الشاعر، إذ   

استعار قناع املعّري ليبدأ رحلته الشاعرية الوجودية، 

"املعّري  التيه يف عنونته  النص عىل مالمح  إذ ينطوي 

عامل  آخر،  عامل  إىل  الرحيل  فكرة  متثل  التي  التيه(  يف 

فاقت  التي  معاناته  ليصف  السامء  عن  بدالً  األرض 

ولعبة  تُطاَق،  أن  ميكن  ال  جهنٌم  فاألرُض  يشٍء،  كلَّ 

وتشرتى  تُباُع  فهي  أحرقتها،  التي  السياسة  تقاذفتها 

وتتغري مالمحها ويُباع أطفالها وتجوع شعوبها، وهذه 

الصورة نقلها بقناع املعري الذي اتخذه وسيلًة للتعبري 

عن رؤاه وأفكاره وتوتره، فهو ال يقوى عىل مشاهدة 

األرض فاقتبس "أنا أعمى" التي تحمل داللتني األوىل: 

الناس  إليه  وصلت  ما  يرى  ال  سعيُد؛  األعمى  إن 

أنه  والثانية:  السامع،  غري  والناظر  بالسامع،  ويكتفي 

مهمة  ألن  الشعري؛  وتراثه  خلقه  يف  باملعري  يتشبّه 

اكتساب  تتضّمن  به،  والوعي  الباّث  من  الرتاث  فهم 

أفق معريف مالئم يحاول استيعابه استيعاباً موضوعياً 

وفنياً يف ضوء الحارض، فيامزج ما بني أفكاره وتراث من 

سبقه يف عالقة ذات أفق معريف جديد، تكون محّددة 

النص  بناء  تسهم يف  وذاتية ومجتمعية  معرفية  بأطر 

وتشكلّه)69( ومن ثم فتح األفق التأوييل للمتلقي الذي 
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الفضاء  أفاد من  بعد أن  أيضاً  يبدأ بإسقاط مكنوناته 

وعالمة  والتنصيص  التوتر  بنقاط  املتمثّل  الطباعي 

والقلق  والتأثر  التوتر  بقوة  توحي  التي   التعجب 

جهة  من  والبوح  الترصيح  عن  جهة،وتحفظها  من 

للقارئ أن يكمل  أخرى، حيث أعطت مالمح وأبقت 

الذاتية وقراءته للنص  املسكوت)70( ، عىل وفق رؤيته 

وفاعلية عالمات الرتقيم وأثرها. 

ويبدو واضحاً الدور الذي أبان عنه التنصيص   

التأويلية بني  القراءة  "أنا أعمى" وفاعليته يف  السابق 

يجعل  الكيفية  بهذه  فالتنصيص  والحارض،  الرتاث 

القارئ أمام نص جديد يُقرأ بتعاضده مع ما يرتبط به:

" الحرُب ال تنتهي أبداً".

هذا هو عنواُن الفلِم الجديِد الذي يُْعرََض 

عىل كوكبنا املنكوِب بنجاٍح ساحق.)71(  

نص قائم بذاته ميّزه تنصيصه بني مزدوجني   

داللة عىل قيمته الداللية التي تُنبئ أنه أساس القراءة 

القدم،  يف  موغلة  تاريخية  بأنساق  املتمثّلة  الواعية 

قدمياً  ودوامها  الحرب  استمرارية  إىل  يشري  فاملقتبس 

وحديثاً، فلٌم يتكرر عرضه عىل األرض بنجاح ساحق، 

العاملي  السينام  مركز  يعد  الذي  العراق  يف  والسيام 

إىل  النص  فيخرج  األزل،  منذ  الحروب  أفالم  إلنتاج 

األرض  كوكب  طبيعة  بيان  يف  واإليحاء  التكثيف  عامل 

تتوّجه  النص  أن خصوصية  ويقيناً  املستمرة،  وحروبه 

ومزّقته  املجتمع  أضعفت  التي  املهلكة  الحروب  نحو 

قصص  من  عنها  ينتج  وما  اآلن،  حتى  الجاهلية  منذ 

هي بحق ترتبط بحكايات قلَّ نظريها بل هي روايات 

اختلطت  فالحروب  الواقع،  لكنه  بالخيال  تأيت  منتجة 

الفقراء  موت  هو  عنهام  نتج  وما  والعوز،  الفقر  مع 

بدماء  ينعمون  والقتلة  الجالد  ليبقى  وتكراراً  مراراً 

ألن  بامتياز؛  عراقي  عريب  عامل  الحرب  فعامل  غريهم، 

بلغة  تؤمن  قارّة  ثقافات  إىل  يستند  البرشي  العقل 

للوجود،  نظرته  منها  استسقى  لألقوى،  والبقاء  الدم 

فنجد أبطالها يتحركون يف مرسحها الخالد القائم عىل 

التاريخ  اجرتار  تاريخنا هو  لألقوى، وأن  البقاء  قاعدة 

والعراقية  العربية  الثقافة  يف  وتكراره  نفسه  القديم 

عىل  بالالشعور  ينسحب  التفكري  وهذا  املعارصة)72(، 

العقلية العربية التي تجعل من الحرب مركز الوجود 

تنصيص  فكان  اإلبداعي،  املنجز  يف  حتى  والتميّز 

قارّة  أنساق  إال  هو  ما  النص  بداية  يف  الحرب  وجود 

الذات  عىل  سلطتها  مارست  التي  العربية  املخيّلة  يف 

الشاعرة عىل الرغم من الرفض الذي أظهره يف السياق، 

بالحرب  ترتبط  األوىل  املقتبس صورتني:  النص  فحّقق 

وما ينتج عنها، والثاين الركون إىل العقلية العربية التي 

تؤمن مبركزية الحرب وصورها، وإن رفضها يف العلن، 

فشّكل النص فضاًء تأويلياً وفره التنصيص " الحرب ال 

" بوصفه نصاً قامئاً بذاته يوحي مبكنوناته  تنتهي أبداً 

الثقافية واملعرفية الكامنة عند كل متلق ميارس القراءة 

الذهنية والبرصية.

ارتـباطاً  التـعجب  أو  التـأثر  عالمة  متثّل   

مواضع  يف  بسايكلوجيتنا  ترتبط  ألنها  خـالصـاً؛  ذاتـياً 

الحرية والقلق والفرح والقسم والنداء)73(، مبعنى أنها 

ترتبــط بالحالة االنفعالية للذوات: 

سالماً عىل عاطليِك الذين يزدادون 

كّل يوم 

وكأنهم يتناسلون!.)74(        

والسخرية  التهّكم  بأسلوب  النص  يعرض   

التي  البطالة  التعقيد، وهي  غاية يف  اجتامعية  قضية 

التكافل  وغياب  العربية،  الشعوب  بعض  منها  تعاين 

العريب اإلسالمي إالّ بحدود ضيقة، فالنص يظهر تأثّره 

قضية  يعرض  مثلام  الفقراء،  طبقة  ازدياد  من  الكبري 

النسل بأسلوب تأوييل، التي تتناسب مع زيادة طبقة 

وفّرها  واحد،  آن  يف  قضيتني  عرض  وكأنه  الفقراء، 

الرتكيب اللغوي ) يتناسلون( الذي يظهر مجموعة من 

القيم واملامرسات املجتمعية املتوارية خلف النص)75(، 

واملتلقي  الذات  انفعال  أظهرت  التي  التأثّر  وعالمة 

من  تعاين  فعامن  األمرين،  من  واندهاشهام  وتأثّرهام 

شحة املياه وشحة الرزق وزيادة أعداد الفقراء بشكل 

آخر  تأوييل  بعد  وهو  العريب  التآخي  غياب  مع  كبري 

الناس واالبتعاد عن تعاليم  التوافق بني  يتضّمن عدم 

الناس  بني  التكافل  يضمن  الذي  اإلسالمي  الدين 

ورضورة التعاون بني العرب واملسلمني.

وتظهر فاعلية الفضاء الكتايب املتمثّل بعالمة   

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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أو  الحزن  بحالة  يرتبط  الذي  الذات  انفعال  التأثّر 

الفرح، لكن نصوص الشاعر تعاملت مع التأثّر الحزين، 

فنجد أن ثيمة البكاء قد حرضت لتمثّل قدرة تعبريية 

تأويلية: 

معة  أوقفني يف موقف الدَّ

وقال: كم بكيَت ! وكم ستبيك ! 

فأنا خلقتُك من طني يا عبدي.)76(                 

بامتياز،  عراقياً  نسقاً  الحزن  نغمة  تُعّد   

مالزمة  سمة  بل  بعينه،  شاعر  عىل  تقترص  ال  وهي 

للمنجز العراقي األديب، لكنها بنسب متفاوتة وطرائق 

وارتباطها  النصوص  يف  حضورها  حسب  عىل  شتى 

بسايكلوجيىة الباّث وثقافة كل منهم وظروفه)77(، لذا 

كان حضوره تعبرياً عن حزن رسمدي ميتّد بنا منذ نشأة 

الخليقة، فالبكاء سوف يستمر حتى نهاية الوجود؛ ألن 

عىل  يقوى  وال  طني  من  خلق  ضعيف  كائن  اإلنسان 

صعوبات  وسيواجه  والتحديات،  العقبات  مواجهة 

عدة ومواقف متنّوعة بداللة عالمة التأثّر واستمرارية 

الذاتية ذات االنفعال  الحزن، بل هي عالمة املواقف 

بعالمة  الكتايب  الفضاء  فارتبط  بالذات)78(،  املرتبطة 

االنفعال املستمرة؛ ألن  وجودها يف النص مثل " مرآة 

التناقضات  اكتظاظ  وحالة  التوتر  وقف  ألحاسيس 

املحيطة باملعيش، أنها املنبّه، الذي حرك تجربته التي 

والحرية  الدائم  القلق  فيتّولد   )79(" أهوائها  يف  يتخبّط 

املستمرة والحزن الذي ال ينقطع، وهذا األمر تولّد من 

نسق البكاء وعالمة التأثر. 

الخامتة: 

بوصفه  الكتايب  الفضاء  القصيدة  معامرية  تشغل   -1

ما  إىل   تنتمي  ألنها  الوجود؛  عن  الحقيقي  البديل 

تقوم  وأشكال  يقوم عىل صور  الذي  الراهن  الفضاء   ّ

التقنية بتوليدها وتنويعها لتحّقق مبتغاها يف االنفتاح 

وتعّدد املعنى 

2- ميثّل التقطيع الكتايب يف فضاء الورقة فاعلية تأويلية 

يشرتك فيها الباّث واملتلقي بقصدية واضحة

التي  األلفاظ  بني  املوضوعة  النقاط   عدد  متثّل   -3

الحدث  أثر  تعتمد عىل  واعية  عالقة  السياق  تناسب 

النقاط  ازدادت  كبرياً  تأثريه  كان  فكلام  الشاعر،  عىل 

املوضوعة، وقد تتضاءل مبا يناسب الحدث، ّمام يفتح 

أبواب القراءة.  

للمتلقي  الهندسية فضاًء تأويلياً  4- أصبحت األشكال 

ومامرسة قصدية لتّميز نصا عن آخر أراد التعامل معه 

بشكل خاص.  

له  كتابياً  فضاء  بوصفها  الرتقيم  عالمات  حرضت   -5

القدرة عىل التأويل والقراءة والسيام العالمات التي لها 

القدرة عىل القيام بذلك الدور وهي: عالمة الحذف، 

مثّل  إذ  والتعجب،  والتنصيص،  واالستفهام،  والتوتر، 

الثيامت  قدرة  إىل  مضافة  قدرة  النص  يف  حضورها 

األخرى داخل النص الشعري.
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 ،177 الثاين:  املجلد   ،217  ،69  ،39 ينظر:  لالستزادة 

املجلد   ،302  ،168  ،166 الثالث:  املجلد   ،220  ،178

 ،229 الخامس:  املجلد   ،135،168  ،119  ،112 الرابع: 

السادس:18،36، 126، 150،  املجلد   ،355 ،318 ،266

 .184

38- ينظر: تجليات الصورة سيامئيات األنساق البرصي: 

   .160

39- ينظر: الفضاء الشعري عند برشى البستاين: 93.   

40- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد األول: 61.   

41- ينظر: بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة: 

محمد الويل، ومحمد :55.   

42- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد الثاين: 334.   

43- الرماد ثانية: 315.   

44- معارج املعنى يف الشعر العريب الحديث، د. عبد 

القادر فيدوح: 17.   

45- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد األول: 34.   

قراءة  والتطبيق،  النظرية  يف  البياض  عتبة   -46

الشعرية،  محمد  داوود  سلامن  مدونة  يف  سيميائية 

رحمن غركان: 14.   

 ..242 األول:  املجلد  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -47

 ،242،،225  ،171  ،61 األول:  املجلد  ينظر:  لالستزادة 

املجلد     357  ،267  ،254  ،60،153 الثاين:30،  املجلد 

الثالث: 19، 25، 31، 70، 255، املجلد الرابع:40، 54، 

104، 144، املجلد الخامس: 52، 67، 77، 78، 90، 205، 

280، املجلد السادس: 17، 68، 101، 136.   

 ،) ظاهرايت  لتحليل  مدخل   ( والخطاب  الشكل   -48

محمد املاكري، املركز الثقايف العريب : 237.   

49- معارج املعنى يف الشعر العريب الحديث: 18.   

التشكيل  من  املعارص  الشعري  الخطاب  ينظر:   -50

املامرسة  يف  قراءة  البرصي،  التشكيل  إىل  السمعي 

النصية وتحوالتها، عامر بن أحمد: 181. 

أحمد  العربية،  اللغة  يف  وعالماته  الرتقيم  ينظر:   -51

زيك: 10 ـ 11

52- ينظر: املصدر نفسه: 20.

53- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد الثاين: 129.   

54- نقد الحقيقة، عيل حرب : 9

النارصية  شعراء  عند  النصية  العتبات  ينظر:   -55

)2003 ـ 2018م (: 174

 .257 الثاين:  املجلد  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -56

 ،280  ،279  ،278 األول:200،  املجلد  ينظر:  لالستزادة 

 ،125  ،62  ،39  ،26  ،19  ،18 الثاين:  املجلد   ،282

129،267،  170، 341، املجلد الثالث: 29،  113، 129، 

238،، املجلد الرابع: 200، املجلد الخامس:41،81، 96، 

106، 125، املجلد السادس: 76، 102، 103  159.  

57- الرماد ثانية:329.   

58- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد األول: 31.   

59- ينظر: داللة االستفهام يف شعر أديب كامل الدين، 

املجلد السادس أمنوذجاً، م.د. فاطمة عبد الزهرة عبد 

الجليل العيداين : 649. 

60- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد الثاين: 52.   

هرسل،  إدمون  عند  املنطق  الفينومينولوجيا   -61

يوسف سليم سالمة : 110.   

 .228 األول:  املجلد  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -62

ميثل االستفهام ثيمة رئيسة يف شعر أديب كامل الدين 

فقد ورد يف املجلد األول: 249 مرة، واملجلد الثاين:233 

 209 الرابع:  واملجلد  مرة    225 الثالث:  مرة،واملجلد 

السادس:  واملجلد  مرة،   256 الخامس:  واملجلد  مرة، 

   .197

وفينومينولوجيا  هورّسل  األصول  قول  ينظر:   -63

التّخوم، فتحي إنفزّو: 24.    

64- ينظر: التشكيل البرصي: 204
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 .174 األول:  املجلد  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -65

بشكل  واضحة  كانت  التوتر  عالمة  إن  القول  وميكن 

كبري يف املجلد األول فقط حتى شكلت ظاهرة واضحة، 

 ،166  ،165  ،160  ،159  ،149  ،146  ،142 ينظر:69، 

 ،231 ،230 ،225 ،204 ،201 ،174 ،171 ،170 ،169

 ،250 ،249 ،244 ،239 ،238 ،237 ،236 ،234 ،232

     .259 ،256 ،254 ،251

66- ينظر: منهج الجواب يف آليات تحليل الخطاب، أ. 

د. عامر سايس: 85.

الجزائري  الشعر  يف  البرصي  التشكيل  ينظر:   -67

املعارص، د. زهرية بولفوس : 211. 

68- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد األول: 231.   

69- لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة فلسفة املعنى 

الفتاح  عبد  د.  الثقافة،  ورشوط  الخطاب  نظام  بني 

احمد يوسف   : 78.   

الجزائري  الشعر  يف  البرصي  التشكيل  ينظر:   -70

املعارص: 214. 

71- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد السادس: 184.  

لالستزادة ينظر: املجلد الثاين: 62، 73، 97، 114، 116، 

267، 336، 373، واملجلد الثالث: 227، واملجلد الرابع: 

19، 137، واملجلد الخامس: 24، 39، 62، 290، واملجلد 

السادس: 72، 184، 260. 

 : الجابري  عابد  د. محمد  العريب،  العقل  تكوين   -72

   .45

عبد  الرتقيم،  لعالمات  تاريخية  مقاربة  ينظر:   -73

الستار عوين :281.   

  .178 الثالث:  املجلد  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -74

استعمل الشاعر عالمة التأثر لبيان حالته النفسية يف 

 : بواقع  األول  املجلد  إذ حرضت يف  متعددة،  مواضع 

الثالث:    مرة،واملجلد  الثاين:122  واملجلد  مرة،   173

201مرة  واملجلد الرابع: 101 مرة، واملجلد الخامس: 

91 مرة، واملجلد السادس: 97.    

الثقافية  والدراسات  املصطلحات  دليل  ينظر:   -75

والنقد الثقايف، د، سمري الخليل: 294.   

76- األعامل الشعرية الكاملة، املجلد الرابع: 91.   

كامل  أديب  شعر  يف  الثقافية  األنساق  ينظر:   -77

الدين، نور رحيم حنيوي : 93.    

78- ينظر: سيموطيقا عالمات الرتقيم، القصة القصرية 

جدا أمنوذجاً، جميل حميداوي:79.    

79- ينظر: أشكال القصيدة الجزائرية املعارصة يف ضوء 

نظرية األجناس األدبية: 208.    

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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املصادر واملراجع: 

• القرآن الكريم 

أبرت،  ي.  ت.  الواقع،  إىل  مدخل  الفنتازيا  أدب   -1

ترجمة: صبّار سعدون السعدون، دار املأمون للرتجمة 

والنرش، بغداد ، ط1، 1989م.   

2- أشكال القصيدة الجزائرية يف ضوء نظرية األجناس 

جامعة  دكتوراه،  أطروحة  أحمد،  ولد  نّواره  األدبية،  

مولود مرصي، بتزي وزو، الجزائر، 2017م.

الدين،  كامل  أديب  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -3

املجلد األول، منشورات ضفاف، بريوت ـ لبنان، ط1، 

1439هـ ـ 2018م.

الدين،  كامل  أديب  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -4

املجلد الثالث، منشورات ضفاف، بريوت ـ لبنان، ط1، 

1439هـ ـ 2018م.    

الدين،  كامل  أديب  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -5

لبنان، ط1،  ـ  الثاين، منشورات ضفاف، بريوت  املجلد 

1437هـ ـ 2016م.

الدين،  كامل  أديب  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -6

لبنان،  ـ  بريوت  ضفاف،  منشورات  الخامس،  املجلد 

ط1، 1440هـ ـ 2019م.

الدين،  كامل  أديب  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -7

املجلد الرابع، منشورات ضفاف، بريوت ـ لبنان، ط1، 

1439هـ ـ 2018م.

الدين،  كامل  أديب  الكاملة،  الشعرية  األعامل   -8

لبنان،  ـ  بريوت  ضفاف،  منشورات  السادس،  املجلد 

ط1، 1441هـ ـ 2020م.    

الساموي،  يحيى  شعر  يف  دراسة  الشعرية،  آفاق   -9

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الينابيع  دار  رشتح،  عصام 

دمشق ـ سوريا، ط1، 2011م.       

10- االنزياح الكتايب يف الشعر العريب املعارص، دراسة 

ونقد ، د. عيل أكرب محسني، رضا كياين، مجلة دراسات 

يف اللغة العربية وآدابها، العدد 12، السنة 2013م.    

الدين،  كامل  أديب  شعر  يف  الثقافية  األنساق   -11

للعلوم  الرتبية  املثنى،كلية  نور رحيم حنيوي، جامعة 

اإلنسانية، 1440هـ ـ 2018م       

12- بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة: محمد 

الدار  للنرش،  توبقال  دار  العمري،  ومحمد  الويل، 

البيضاء ـ املغرب، ط1، 1986م.   

البرصي،  األنساق  سيامئيات  الصورة  تجليات   -13

ـ  البيضاء  الدار  للكتاب،  الثقايف  املركز  بنكراد،  سعيد 

املغرب، ط1، 2019م   

زيك،  أحمد  العربية،  اللغة  يف  وعالماته  الرتقيم   -14

مرص  جمهورية  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة 

العربية، ) د. ط(، 2012م  

املعارص،  الجزائري  الشعر  يف  البرصي  التشكيل   -15

 ،11 املجلد  رأى،  من  رس  مجلة  بولفوس،  زهرية  د. 

العدد40، السنة الحادية عرشة، شباط، 2015م  

الحديث  العريب  الشعر  يف  البرصي  التشكيل   -16

األديب  النادي  الصفراين،  محمد  د.   ،)2004 ـ   1950(

بريوت  البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف  واملركز  بالرياض 

, ط1 , 2008م.

الجابري،  عابد  محمد  د.  العريب،  العقل  تكوين   -17

لبنان، ط1،  ـ  بريوت  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز 

2009م   

18- الخطاب الشعري املعارص من التشكيل السمعي 

النصية  املامرسة  يف  قراءة  البرصي،  التشكيل  إىل 

وتحوالتها، عامر بن أحمد، أطروحة ودكتوراه، جامعة 

الجيالين اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 2016م.   

19- داللة االستفهام يف شعر أديب كامل الدين، املجلد 

السادس أمنوذجاً، م.د. فاطمة عبد الزهرة عبد الجليل 

العيداين، مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية، املجلد 2، 

العدد 4، ابريل، 2001م. 

والنقد  الثقافية  والدراسات  املصطلحات  دليل   -20

الثقايف، د، سمري الخليل، دار الكتب العلمية، بريوت ـ 

لبنان، ط1، 2016م.

الشعر  يف  الغنائية  القصيدة  تطور  ثانية  الرماد   -21

العراقي الحديث النصف الثاين من القرن العرشين , 

د. كاظم فاخر الخفاجي , متوز طباعة. نرش. توزيع , 

دمشق ــ سوريا , ط1 , 2012م    

22- السلطة وأثرها يف اإلبداع األديب عند العرب، أ. د. 
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ديزيره سقال، بريوت ـ لبنان، ط1، 2020م.  

القصرية جدا  القصة  الرتقيم،  23- سيموطيقا عالمات 

أمنوذجاً، جميل حميداوي، دار الريف، تطوان اململكة 

العربية السعودية، 2017م      

)مقام  ديوان  يف  الشعري،  الخطاب  سيميائية   -24

العيش، د. شادية شقروش،  اللّه  للشاعر عبد   ) البوح 

 / ـ األردن، ط1، 1431هـ  الكتب الحديث، إربد  عامل 

2010م.   

الزغبي،  منصف  عند  القصرية  القصيدة  شعرية   -25

الرتبية  كلية  أبحاث  مجلة  ياسني،  الله  جار  أحمد 

األساسية، املجلد الثاين، العدد الرابع، 2005م     

 ،) ظاهرايت  لتحليل  مدخل   ( والخطاب  الشكل   -26

لبنان،  ـ  بريوت  العريب،  الثقايف  املركز  املاكري،  محمد 

ط1، 1991م    

 2003( النارصية  شعراء  عند  النصية  العتبات   -27

أطروحة  الشمري،  جابر  معارج  وسام   ،) 2018م  ـ 

للعلوم  الرتبية  كلية  ــ  البرصة  جامعة  دكتوراه، 

اإلنسانية، 1442 هــ ــ 2021 م.  

28- عتبات جريار جنبت )من النص إىل املناص(، عبد 

منشورات   , يقطني  سعيد  د.  تقديم:   , بلعابد  الحق 

 1429 , , ط1  الجزائر  ـ  العاصمة  الجزائر   , االختالف 

هـ ـ 2008م.

29- عتبة البياض يف النظرية والتطبيق، قراءة سيميائية 

يف مدونة سلامن داوود محمد الشعرية، رحمن غركان، 

سوريا،  ـ  دمشق  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  متوز  دار 

ط1، 2018م     

الرسد،  شعرية  منظور  من  األدب  يف  العجائبي   -30

ـ  العاصمة  الجزائر  االختالف،  منشورات  حسني عالم، 

الجزائر، ط1،1430هـ  ـ 2010م: 48 ـ 49.    

31- الفضاء الشعري عند برشى البستاين، فيحاء عبد 

البرصة،  الكريم جابر عجيل، رسالة ماجستري، جامعة 

كلية الرتبية، 2005م.     

هرسل،  إدمون  عند  املنطق  الفينومينولوجيا   -32

والنرش  للطباعة  التنوير  دار  سالمة،  سليم  يوسف 

والتوزيع، بريوت ـ لبنان، ط1، 2007م   

التّخوم،  وفينومينولوجيا  هورّسل  األصول  قول   -33

فتحي إنفزّو، منشورات االختالف، منشورات الضفاف، 

ط1،  لبنان،   ـ  الجزائر،بريوت  ـ  العاصمة  الجزائر 

1435هـ ـ 2014م.      

34- لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة فلسفة املعنى 

الفتاح  عبد  د.  الثقافة،  ورشوط  الخطاب  نظام  بني 

العاصمة  الجزائر  االختالف،  يوسف، منشورات  احمد 

ـ الجزائر، ط1، 1431هـ ـ 2010م. 

ليىل،  مجنون  أخبار  يف  والتشكيل  املحو  لعبة   -35

العدد1،   ،16 املجلد  فصول،  مجلة  الزهراين،  معجب 

صيف 1997م.

36- معارج املعنى يف الشعر العريب الحديث، د. عبد 

ـ  دمشق  والنرش،  للدراسات  فيدوح، صفحات  القادر 

سوريا، ط1، 2012 م.     

الستار  عبد  الرتقيم،  لعالمات  تاريخية  مقاربة   -37

عوين،عامل الفكر، العدد1، مجلد 26، 1997م.       

د.  أ.  الخطاب،  تحليل  آليات  يف  الجواب  منهج   -38

عامر سايس ، عامل الكتب الحديث، أربد ـ األردن، ط1، 

1432هـ ـ 2011م.

العريب،  الثقايف  املركز  حرب،  عيل  الحقيقة،  نقد   -39

بريوت ـ لبنان، ط1، 1993م 

الفضاُء الكتايبُّ يف شعر أديب كامل الدين 
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امللخص

ميثُّل هذا البحث إطاراً ملفهوم تحليل الخطاب )والتحليل النقدي للخطاب( يف ضوء ما استقّر يف الدراسات   

العربية الحديثة، إذ يضع تصّوراً لهذا املجال املعريف الوافد من الثقافة الغربية، يف ظّل القناعات املنهجية للباحثني 

العرب؛ فطبيعة التعامل مع املفهوم تنعكس عىل املنظومة املعرفية لهذا االختصاص.

األبستيمولوجية،  قناعاتهم  الخطاب يف ضوء  لتحليل  تعريفاتهم  بناء  يف  التي وظِّفت  املداخل  تنّوعت   

هذا  فهم  يف  مؤثرة  تكون  باملفهوم  فاإلحاطة  العربية،  الدراسات  مجال  البحثي يف  اإلطار  هذا  استثامر  ومحاولة 

االختصاص، وبالتايل تنعكس عىل اإلجراء باإليجاب أو السلب، وهذا ما تبنّي من خالل عدم إدراك املفهوم، أو حرصه 

يف مجال معني، ّمام يؤدي إىل مغالطات معرفية تبتعد عن إطار تحليل الخطاب ومقارباته.

Abstract:
 This research represents a framework for the concept of Discourse Analysis and Critical 
Discourse Analysis in light of what has settled in modern Arabic studies. It lays out a vision 
for this field of knowledge coming from the Western culture, in light of the methodological 
convictions of Arab researchers. However, the nature of dealing with the concept is reflected on 
the knowledge system of this specialization. The approaches that were employed in constructing 
their definitions of discourse analysis in the light of their epistemological convictions varied, and 
the attempt to invest this research framework in the field of Arabic studies. Thus, understanding 
the concept would be influential in understanding this specialty, which is reflected on the 
procedure, either positively or negatively. This was shown by not understanding the concept, or 
limiting it to a specific field, that leads to cognitive fallacies that move away from the framework 
of discourse analysis and its approaches. 
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املقدمة

متّعدد  منظوراً  الخطاب  تحليل  ميثّل   

متعّددة،  علوم  مبنهجيات  يستعني  االختصاصات، 

عجزت  لتساؤالت  إجابة  _الغربية_  نشأته  فكانت 

اللسانيات عنها، وهذا املجال وافد لإلجراء العريب بأثٍر 

تعّددت  فقد  العريب  اإلطار  ويف  الغربية،  الثقافة  من 

تبعاً  التعريفات  واختلفت  تحديد مفهومه،  الرؤى يف 

وتباينها،  الرتجامت  واختالف  الثقايف،  الباحث  ملنظور 

ورصاع املناهج البحثية املُحدثة مع املناهج الكالسيكية، 

كّل هذا وغريه جعل تحليل الخطاب -بوصفه مفهوما 

املعرفية  املنظومة  يف  االستقرار  لعدم  عرضًة  إجرائياً- 

العربية، وهذه هي إشكالية البحث.

جاء البحث عىل أربعة مطالب، بحث األول   

الدراسات  املصطلح يف  الخطاب وظهور  )تحليل  منها 

العربية(، واإلشارات األوىل للباحثني العرب يف الحاجة 

إىل هذا املفهوم يف ظّل التطّور الفكري، والحاجة إىل 

مستويات  عىل  التطّور  لهذا  مواكبة  بحثية  مناهج 

االجتامعية  والعلوم  اللسانيات  يف  املتعّددة  البحث 

والسياسة.

الخطاب  تحليل  )اتجاهات  الثاين  واملطلب   

يف املنظور العريب(، وهنا يُعرض ألهّم االتجاهات التي 

الخطاب يف  تحليل  لتصورات  العرب  الباحثون  تبّناها 

)تحليل  الثالث  واملطلب  العربية،  املعرفية  املنظومة 

التي  الكيفية  الخطاب واملفهوم العريب(، وفيه يُبحث 

بها يُنظُر لهذا املجال بوصفه مفهوماً داالًّ عىل مجاٍل 

لهذا  املحدثني  العرب  تعريفات  بعرض  وذلك  بحثي، 

املجال وتحليلها وفقاً ملنهج علمي مبني عىل استقرار 

املفهوم وإجراءاته التطبيقية يف اآلونة األخرية.

أّما املطلب الرابع )التحليل النقدي للخطاب   

لتحليل  األحدث  املدرسة  فهو  املحدثني(  العرب  عند 

الخطاب، إذ تتبّع البحث املفهوم العريب لهذا املجال، 

يف ظّل تراكم الكتابات والبحوث العربية فيه.

يف كل ما تقدّم من إشكاليات معرفية، وتتبع   

ملفهوم تحليل الخطاب بشقيّه الوصفي والنقدي اتخذ 

تحليالً يف عملية عرض مطالب  البحث منهجاً وصفياً 

وذلك  فيه،  الواردة  الباحثني  آراء  ومناقشة  البحث، 

للوصل إىل نتائج ذات فائدة.

الدراسات  يف  املصطلح  وظهور  الخطاب  تحليل  أوالً، 

العربية

وأطره  الخطاب  تحليل  مصطلح  ظهور  تأّخر        

مقارنًة  الحديثة  العربية  الدراسات  يف  التحليلية 

املجال،  هذا  يف  اشتغلت  التي  الغربية  بالدراسات 

العريب  البحث  النشغال  ذلك  يف  السبب  ويرجع 

أن  استيعابها، فضالً عىل  النصية ومحاولة  بالدراسات 

تحليل الخطاب ميثّل توّجهاً غربياً مستّجداً عىل ساحة 

البحث العريب، وهذا مدعاة للنفور يف ضوء الرصاع بني 

ما هو ُمحدث وما هو كالسييك.)1( 

تكن  مل  الخطاب  تحليل  مفهوم  مالمح  إّن   

غائبة عند املحدثني العرب، إذ أشار له محمد مفتاح 

الغربية،  مبرجعيته  للمفهوم  إدراكه  متثّل  نتيجة  يف 

اتجاهان:  له  والسيميايئ  اللساين  البحث  أن  يرى  فهو 

األول اتجاه وضعي، يبحث يف صياغة القوانني العلمية 

الثاين  واالتجاه  اللغة،  تفسري ظواهر  االحتاملية يف  أو 

الذايت، يبحث يف كشف أرسار اللغة عىل وفق تقّديم 

مقاربات معيّنة لتحليل ما استعىص عىل قوانني االتجاه 

اإلنسانية  العلوم  باالستعانة مبقوالت  وذلك  الوضعي، 

األخرى، وعليه ميكن –كام يرى- أن يتخذ هذا االقرتاح 

))إّن  يقول:  إذ  أنواعه،  تعّدد  عىل  الخطاب  لدراسة 

أداة  يُتخذ  أن  املؤلف ميكن  املقرتح يف هذا  النموذج 

لدراسة الخطب الفقهي، أو الفلسفي، أو النحوي... يف 

وحدة متامسكة شمولية تجمع بني الشكل واملضمون 

اللغوي وما فوق لغوي. عىل أنّه ليس منوذجاً نهائياً أي 

أنّه قابل للتطوير والتدقيق واالستكامل((.)2(  

محمد  حذو  زيد  أبو  حامد  نرص  ويحذو   

يراها،  التي  الوجهة  الخطاب  تحليل  ليوّجه  مفتاح 

رشح  من  نوعاً  الخطاب  تحليل  ))يصبح  فيقول: 

وأحياناً  تأويل،  أو  تفسري  دون  تلخيصها  أو  النصوص 

يقترص عىل مجرد مثل من هنا وآخر من هناك لتأكيد 

األنساق  اكتشاف  محاولة  دون  فرضية،  أو  مالحظة 

يعيب  ورمبا  الخطاب.  يف  الدالّة  والظواهر  الكربى 

حتليُل اخلطاب واملفهوم العريب )دراسة حتليلية(
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التحليل االنحياز املسبق إىل وجهة نظر أو تفسري، أو 

االنكفاء عىل منوذج أو نظرية ال تصلح للتعامل مع ما 

يتناوله التحليل من نصوص. وقد يعيب دراسات تحليل 

النصوص  من  املطّولة  باالقتباسات  تكتّظ  أن  الخطاب 

موضوع التحليل دون مرّبر أو تفسري. وقد تقع بعض 

دراسات تحليل الخطاب يف رشك التعميم واالعتامد بأّن 

ما يصدق عىل سياق يصدق عىل غريه((.)3( 

يربط  لنشوء حقل معريف  زيد  أبو  ويُسوغ   

اللغة بالفكر بغّض النظر عن نوع الخطاب املدروس 

وآليات التحليل، ))إّن تحليل اللغة، وصوالً إىل تحليل 

الخطاب(،  )تحليل  مفهوم  إىل  قادنا  الذي  الفكر، هو 

والفارق بني املفهومني أّن األخري ال يُفرّق بني خطاٍب 

وخطاب بناًء عىل اختالف قنوات اإلدراك عند اإلنسان 

واحدة،  وحدة  اإلنسان  أّن  ذلك  ووجداين،  عقيل  إىل 

مهام تعّددت قنوات اإلدراك والتعبري لذلك ال يستبعد 

من  أي منط  فاعليته  مجال  من  الخطاب  تحليل  نهج 

واألديب،  والثقايف  والديني  السيايس  الخطاب:  أمناط 

وإن كان يُفرّق بالطبع بني أمناط الخطاب وفقاً آللياته 

املهنية والعقلية من خالل آلياته اللغوية املعرّبة عنه((

)4(، وهذا ما يؤكد الحاجة إىل حقل بيتخصيص ترتبط 

اللغة  اللغة مع حقول معرفية تظهر فيه طبيعة  فيه 

الخطابية واالجتامعية، ومتثالتها اإلنسانية. 

ال  ما  خطاب  قراءة  إعادة  إىل  الحاجة  إّن   

األيديولوجية  ))القراءة  فمثالً  معني،  بجانٍب  تختصُّ 

بتربير  تنشغُل  ما  قدر  بالتناقضات  نفسها  تشغُل  ال 

األيديولوجيا  لتربير  األسايس  وهّمها  أيديولوجيتها، 

يكون  وهذا  ذاته(()5(،  القراءة  نهج  تربير  يف  يكمن 

بقراءة الخطاب وفقاً ملنظور متعّدد االختصاصات.

ثانياً/ اتجاهات تحليل الخطاب يف املنظور العريب

يف  الخطاب  لتحليل  أّن  دياب  حافظ  يرى   

األبحاث العربية ثالثة تصورات لدراسته، ))قد خلفت 

األبستمولوجي  املنظور  يف  نتلمحها  جزئية،  تصورات 

الذي يقوم عىل تفكيك الخطاب بعيداً عن لحظ املهام 

وبفصله  لذاته،  به  االهتامم  قصد  لها،  تصّدى  التي 

قرساً عن سياقه االجتامعي والتاريخي... وهناك أيضاً 

املنظور الرمزي الذي يعني برصد خصائصه الخطابية 

إىل  ويضاف  وقيمه،  معانيه  واشتغال  إنتاج  وآليات 

هذين املنظورين، منظور التصور الذايت، الذي يعتقد 

أصحابه أنّهم يتوسلون فحص ونقد الخطاب، يف حني 

مبا  إاّل  يهتّمون  وال  قناعاتهم،  إاّل عن  يعرّبون  ال  أنّهم 
يريدون كشفه والربهنة عليه((.)6(

ويجمل بازي اتجاهات تحليل الخطاب تبعاً   

يف  يندرج  األول  اتجاهات:  أربعة  يف  الخطاب  لتدّرج 

التواصل  التفاعل االجتامعي والنفيس، والثاين ما يويل 

ما  والثالث  اهتاممه،  الخطاب  وأجناس  االجتامعي 

األيديولوجية،  واملواقع  الخطابية  باملامرسة  ينشغل 

رابطاً  وأدواته  النّص  نظام  عرب  تصّوره  يبني  والرابع 

إياها بسامت التلفظ.)7( 

طلحة  محمود  يحّدد  آخر  منظور  ومن   

التصور العريب ملفهوم تحليل الخطاب:

1- التصور األديب: إذ استُعِمل املصطلح تحليل الخطاب 

يف الدراسات العربية –أحيانا- استعامالً مغايراً لتصوره 

الغريب، فقد ُعدَّ تخصصاً أدبياً بامتياز، وكان هذا بأثٍر 

من نظريات البنيوية والسيامئية التي ركّزت دراستها 

الخطاب)8(،  أو  النص  مفهوم  وفق  عىل  األدب  عىل 

وبناًء عىل هذا التصّور يكون استعامل مصطلح تحليل 

التحليل األديب مثار تداخل بني مفهومني  الخطاب يف 

مختلفني، أولهام يعنى باألدب شعراً ونرثاً وفقاً ملعايري 

النص اإلبداعي، واملفهوم اآلخر يويل اهتاممه  صناعة 

للخطاب عىل تعّدد أجناسه سواٌء أكان نصاً إبداعياً أم 

محادثًة شفوية، يف إطار تحلييل متعّدد املناهج.   

مجال  يف  يحرصه  التصور  وهذا  اللساين:  التصور   -2

الدراسات الّنصيّة،، فقد جاء مفهوم تحليل الخطاب يف 

كثري من الدراسات العربية -وباألخص التأسيسية منها- 

الدالة  للمصطلحات  أُخرى  مرة  ومالصقاً  مرة،  مرادفاً 

عىل الدراسات اللسانية الّنصية يف العنوان واالستعامل، 

تعّداه  بل  فقط،  املرحلة  هذه  عىل  األمر  يقترص  ومل 

إىل دراسات متقّدمة عليها)9(، فكان استعامل املصطلح 

يف هذه الدراسات املهتمة باللسانيات النصية ال يشري 

إىل حقل تحليل الخطاب، بل يكون داالً عىل مفهوم 
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العنوان  إطار  يف  له  تابعاً  يكون  أو  النص،  لسانيات 

فاألجدر  الخطاب(،  وتحليل  النص  )لسانيات  نحو 

ألّن  املفاهيمية؛  داللتهام  الختالف  املصطلحني  فصل 

كّل منهام له مجاُل بحث خاص، ويختلف يف متبنياته 

املعرفية.

عىل  قامئة  املفاهيمية  التصورات  وهذه   

االتجاهات املتعددة لألبحاث التي يشتغل عليها محللو 

إذ  الخطاب،  تحليل  مقاربات  لتنّوع  نتيجًة  الخطاب؛ 

يرى عامد عبد اللطيف أنّه ناتٌج عن منطلقات نظرية 

أو معرفية متباينة، زد عىل ذلك اهتاممات كّل مقاربة 

تحليلية  بأطر  بحثها  عرب  محّددة  ظواهر  أو  بظاهرة 

تخّص تلك املقاربة، ويتحول هذا التباين بني املقاربات 

أساسية  مفاهيم  تبّني  ضوء  يف  اختالف  إىل  أحياناً 

ملفاهيم  تصورات  ينتج  وبالتايل  الخطاب،  لتحليل 

أساسية متباينة، ومنها تبّني مفهوم متباين للخطاب، 

إذ يسعى محللو الخطاب –غالباً- إىل تحديد املفاهيم 
املحورية لتحليل الخطاب يف أبحاثهم.)10(

والتباين  التنوع  إّن  القول  ميكن  وعليه   

يتسم  الخطاب  تحليل  مقاربات  بني  واالختالف 

باإليجابية؛ وهذا مدعاة للتطور املستمّر يف هذا الحقل 

بناًء عىل الجدل الدائر حول املفاهيم، ّمام يجعل تحليل 

وهنا  ومفاهيمه،  إجراءاته  عىل  منغلق  غري  الخطاب 

تأيت مساهمة محلل الخطاب يف دراسة الخطاب بعّده 

حدثاً متفردا يكون بحاجة إىل أسس إجرائية تتناسب 

وخصوصيتها)11(؛  اللغة  أنساق  مراعاة  ضوء  يف  معه 

قيمتها  عىل  الخطاب،  تحليل  نظريات  ))تظّل  لذا 

إىل  باستمرار  مدعوة  والتأويل،  والنقد  التحليل  يف 

تطور  ملواكبة  النظر،  ومعاودة  واملراجعة  التحديث 

األحداث، وقوانني تغرّي املجتمعات عامة واملجتمعات 

خليفة  ويضيف  الخصوص(()12(،  وجه  عىل  العربية 

امليساوي إليه تعدد أنواع الخطابات واختالف أجناسها 

األدبية كأن تكون قصة أو حكاية شعبية أو أسطورة... 

إلخ؛ فتكون سبباً رئيساً يف تعّدد طرائق التحليل؛ ألّن 

يف  الجنس  أو  النوع  تناسب  بأدوات  يستعني  املحلل 

تحليله.)13(   

ثالثاً، تحليل الخطاب واملفهوم العريب

إىل صعوبة  العرب  الباحثني  من  كثرٌي  يشري   

تحديد مفهوم تحليل الخطاب واإلحاطة به، ومن ثّم 

يعرضون لتعريفات غربية من دون تحديد املفهوم من 

وجهة نظرهم)14(، ومنهم من انتقد الخلط الحاصل يف 

بني مصطلحات  بخلطها  العربية،  املفهومية  املنظومة 

متعّددة، وعدم متييز مفهوم كل مصطلح عىل حدة، 

ويف املحصلة مل يضع مفهوماً يرسم فيه حدود مصطلح 

عقد  إىل  اتجه  بل  مفهومه،  ويحّدد  الخطاب،  تحليل 

مقارنات بني املصطلح ومصطلحات أخرى تقرتب منه 
يف االستعامل دون تحديده.)15(

وترى نعيمة سعدية أّن تحديد املفهوم يتمُّ   

وتعدد  مقصديته،  وبيان  الخطاب  لفهم  السعي  عرب 

والسيايس،  )الشعري/النرثي(،  األديب  نحو  من  أنواعه 

والتعليمي،  والنفيس،  واالجتامعي،  واإلشهاري، 

والعلمي... إلخ، فهذا التنّوع الحاصل يف أنواع الخطاب 

مدعاة لتبّني تخّصص متعّدد املناهج مُيكن من وضع 

إذ  متعّددة،  آليات  وفق  عىل  رصينة  تأويلية  قراءة 

تقول: ))تحليل الخطاب مصطلح جامع ذا استعامالت 

األنشطة:  من  واسعة  مجاالت  عىل  يشتمل  عديدة، 

أسلوبية... نفسية-  اجتامعية-  السيميائية-  التداولية- 

علامً،  مجاالً،  موضوعاً،  دامئة:  استفاضة  يف  إنّه  إلخ. 

منهجاً، يسعى يف اجتامع جزئيتيه اللتني ساهمتا بشكٍل 

فّعال يف تكوينه، إىل تحليل وفّك شفرة الخطاب من 

أجل فهمه((.)16(  

ويف املنظور عينه يرى محمد محمد يونس   

نتيجًة  بالتعقيد،  يتسم  الخطاب  مضمون  فهم  أّن 

تحليله  يفرتق  إذ  التحليل،  يف  املتّبعة  اآللية  الختالف 

القولة، فتحليل الخطاب  عن تحليل داللة الجملة أو 

اهتاممه، من نحو عالقة  النص مبحيطه  يويل عالقات 

والثقافية  والعقديّة  االجتامعية  بالسياقات  الّنص  لغة 

يف  العالقات  هذه  وأثر  أجلها،  من  استعملت  التي 

تكوين النّص.)17(  

إىل  ينظر  الخطاب  تحليل  أن  عىل  وبناًء   

تخلق  التي  هي  النظر  زاوية  أّن  مبدأ  من  الخطاب 

حتليُل اخلطاب واملفهوم العريب )دراسة حتليلية(
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املوضوع يقول حاتم عبيد: إّن تحليل الخطاب ))ليس 

رضباً من اللسانيات الّنصية وال تحليالً للمحادثة، وال 

هو تيارا من تيارات التداولية، أو فرعا من اللسانيات 

االجتامعية، وإّن كانت صلته غري مقطوعة(()18(؛ ألنّه 

حقل معريف تجاوز هذه األطر املعرفية، واستوىل عىل 

أدواتها.

تحليل  إّن  عبيد  حاتم  نظر  وجهة  فمن   

ينعقُد  التي  التلفظية  بـ))العّدة  معني  الخطاب 

ُمعنّي  اجتامعي  وموقع  ما  نصٍّ  بني  الِقرآن  مبوجبها 

يف  املنجزة  البحوث  عليه  تدور  الذي  الرحى  قطب 

نطاقه(()19(، فاملامرسة الخطابية هي حلقة الوصل بني 

النّص واملامرسة االجتامعية.

عبيد-  يرى حاتم  –كام  الخطاب  تأويل  أّما   

الخطاب  ربط  ومنها:  لتحليله،  مقومات  إىل  فبحاجة 

إنتاجه،  ومكان  زمان  إلطار  املتجاوز  الواسع  بسياقه 

وبني  بينه  تفاعٌل  عنه  ينتج  عمقاً  أكرث  سياقي  لتصور 

سياقه  تحديد  يف  الخطاب  يساهم  حيُث  الخطاب، 

وبعده  واملقامي  املقايل  سياقه  باستغالل  تعديله  أو 

لفرد  نتاجاً  ميثُّل  اجتامعياً  فعالً  بوصفه  االجتامعي، 

تخضع  التحليل  فعملية  اجتامعية،  مبجموعة  يرتبط 

لعملية التناّص، أي إّن الخطاب ميتد بصالته لخطابات 

لجنس  منتمية  أو  جنسه  من  تكون  قد  عليه  سابقة 

آخر.)20(   

تحليل  مجال  يف  العمل  كيفية  إطار  ويف   

الخطاب، يرى محمد بازي أّن ))من دواعي التكاملية 

تقتيض  النّص  دراسة  أّن  الخطاب  تحليل  يف  املنهجية 

لغوية  عدة:  بنيات  عند  والوقوف  اللساين  التحليل 

وسياقاته  ومتاسكه،  النص  ونظام  وتركيبية،  وصوتية 

وتعلقه  الخطاب  امتدادات  أّن  غري  الداخلية... 

بالسياقات الخارجية االجتامعية، والنفسية، والتداولية، 

استدعى تشعب روافد التحليل، وتنويع املقاربات، أو 

املزج بينها أحياناً أُخرى(()21(، التحليل اللساين ال ميكن 

– متعّددة  لسانية  مستويات  عىل  مفتوحاً  يكون  أن 

مركزيًا،  التحليل  يكون  أن  يجب  بل  بازي-  يرى  كام 

بتبّني نظرية لسانية أو أكرث بحسب حاجة البحث، أي 

إّن املنظور اللساين يكون عاكساً للمنظور االجتامعي، 

اللسانية  النظرية  اختيار  يكون  وعليه  به،  ومتعلّقاً 

صورة ممثّلة لالتجاه االجتامعي للخطاب.

الخطاب  تحليل  بورحيل  زبيدة  وتسم   

بـ)املنهج( يف قولها: ))يتخذ منهج تحليل الخطاب كّل 

يتمثل  كام  املجتمعي  الواقع  عن  للكشف  الصالحية 

البعد  فيه  يحرض  املفهوم  وهذا  الخطاب(()22(،  يف 

االجتامعي، ويغيب عنه علميّة النظر إىل هذا املجال، 

فـ))تحليل الخطاب ليس منهجاً بل تخصصاً مفتوحا، 

ولغوية  واجتامعية  إنسانية  علوم  من  أدواته  يستعري 

ومفهوم  موضوعاته(()23(،  لدراسة  متنّوعة  ومعرفية 

الخطاب  تحليل  لوصفه  واقعية  األكرث  هو  بازي 

بـ)التخّصص(؛ ألنّه يقوم عىل منهجيات متعّددة لعلوم 

كفيلة  تكن  مل  اللسانية  فـ))املقاربة  متنوعة،  إنسانية 

والجاملية  األسلوبية  القضايا  بكل  الشاملة  باإلحاطة 

تثريها  التي  والنفسية  واالجتامعية  والحجاجية 

الخطابات، وهذا ما استدعى إرشاك مقاربات متنّوعة 

املرجعيات(()24(، وبالتايل يكون تحليل الخطاب حقاًل 

معرفياً متّعدد املناهج يكشف عن الظواهر اللسانية 

والخطابية واالجتامعية كام تتمثّل يف الخطاب.

يقوم  مبا  الخطاب  تحليل  مفهوم  ويرتبط   

لاِم  بازي تصّوراً  يقّدُم  إذ  به املشتغل يف هذا املجال، 

يقوم به محلل الخطاب عرب بناء آليات التحليل بشكل 

انتقايئ وتلفيقي، وفقاً ملا يتطلبه جنس الخطاب، وما 

منفعة يف  به  وتتحّقق  لتحليله،  الباحث رضورياً  يراه 

عمليات: الوصف والتحليل والتأويل، فيتمُّ االستئناس 

نصاً،  بوصفه  الخطاب  لتحليل  متعّددة  بتصورات 

النحوية،  تراكيبها  وطرائق  اللغة،  قوانني  فيه  تتحّكم 

إبالغ  وأدوات  وإحاالت،  متاسك  من  عنها  ينتج  وما 

وإقناع، ومن ثّم ربط الخطاب مبوقع منتجه، والبحث 

والذهنية  والنفسية  االجتامعية  الخطاب  عالقات  يف 

الفاعل  األثر  وآلياته  وللحجاج  واملعرفية.  والعقائدية 

يف كشف التصورات أو املواقف والدفاع عنها املضّمنة 

تخصصات  بني  يجمع  الخطاب  فمحلّل  الخطاب.  يف 

معرفية متعددة يجب عليه أّن يحّقق التفاعل بينها؛ 
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له  ميكن  كام  بالخطاب،  معّمقة  معرفة  إلنتاج  وذلك 

التواصلية والتداولية، واملعارف  النظريات  اإلفادة من 

العامة، وتوظيف النظريات املتعلقة بالفهم والتأويل 

ليتسم تحليله بالتامسك والقوة واملقبولية.

الذهنية  بالبنية  املعرفة  أّن  بازي  ويجد   

بالغة  أهميٌة  للخطاب  والالواعية  الواعية  العميقة 

األثر يف التحليل؛ نتيجًة لتحّكمها يف ترابطه وانتظامه، 

التي  الذهنية  املسارات  تحّدد  البنيات  تلك  فكشف 

تتحّقق عربها الخطابات.)25(     

عربها  يتّم  )صدقيّة(  معايري  بازي  ويضع   

التفاوت  طريق  عن  الخطاب  محليل  بني  التمييز 

محلل  بوصف  وذلك  الخطابات،  تحليل  يف  الحاصل 

الخطاب باألبلغ، أو البليغ، أو األقّل بالغه، أو املقبول، 

أو دون ذلك، وهذا ))مقام اعتباري معريف تتبنّي خالله 

وهذه  الخطاب(()26(،  تحليل  يف  الحاصلة  التفاوتات 

واالنسجام،  والعمق،  الدقة،  ))النجاعة،  هي:  املعايري 

واملالءمة، وجودة التحرير، وبالغة االستدالل، ومقبولية 

التأويل، واإلضافة النوعية، والقدرة عىل التجريد وبناء 

املفاهيم الجديدة املنمية لالشتغال يف مجال من مجاالت 
تحليل الخطاب، أو يف غريه من التخصصات((.)27(

))هل  مفاده:  تساؤالً  بازي  محمد  ويطرح   

بإمكان الدراسات العربية الحديثة أن تتحّرر من أرس 

الخطاب  موضوعها  جعلت  التي  الغربية  التصورات 

من منطلقات لسانية أو اجتامعية أو أنرثوبولوجية أو 

تاريخية أو تأويلية؟ (()28(، ويجيب عن هذا التساؤل 

من القول بأّن التصورات الغربية  بوصفها مرجعيات 

للدراسات العربية قد أضفت طابع الغموض للتبعية 

وصعوبة  الرتجمة،  وسوء  التصورات،  لهذه  املطلقة 

نقل املفاهيم وتعريبها، ومن ثّم حصَل عدم استيعاب 

العربية،  الثقافة  يف  املتنوعة  الخطابية  لألشكال 

فبات  اللسانية،  األبحاث  اشتغاالت  يف  هذا  ويتضح 

اللسانيات)29(؛  مبجال  يرتبط  الخطاب  تحليل  مفهوم 

للخطاب،  اللسانية  الدراسة  موضوعة  ))اشتغال  ألنّه 

هذا  استعملوا  الذين  عىل  الصعب  من  وأضحى 

املصطلح تخليصه من حمولته املفهومية(()30(، فغابت 

الرؤية الشمولية عن املفهوم عىل وفق هذا االستعامل، 

إذ ))يُعني تحليل الخطاب داخل اللسانيات بالروابط 

اللغوية يف مستوًى أعىل من  الوحدات  املوجودة بني 

الجملة، منطوقاً كان أو مدوناً، باعتبار الخطاب نظاماً 
مجاوزاً للجملة((.)31(

يقصد  بازي  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  وهنا   

يصّب  وهذا  لسانياً،  تحليالً  الخطاب  أو  الّنص  تحليل 

لتحليل  سابقة  مرحلة  تُعّد  التي  النص(  )لسانيات  يف 

الخطاب، وكان تطور أبحاثها أحد العوامل املؤثرة يف 

نشوء هذا الحقل املعريف، وال ميكن عدُّ هذا مثلبًة عىل 

قد  الدراسات  هذه  أن  عىل  بناًء  العربية  الدراسات 

اهتّمت بالنص من منظور لساين.

املتجسد يف  االنشغال  أّن هذا  بازي  ويؤكد   

للدراسات  الرجوع  يف  سلباً  أثّر  قد  املفهوم  تقريب 

محوراً  الخطاب  ميثّل  التي  والحديثة  القدمية  العربية 

من  العربية  الثقافة  أنتجته  وما  للتحليل،  فيها  رئيساً 

علوم، إذ ميثّل البحث يف هذه العلوم مرحلة متطورة 

حضور  عدم  من  الرغم  –عىل  الخطاب  تحليل  يف 

الفعل  الخطاب اصطالحيا- وذلك بحضوره يف  تحليل 

عىل  والخطابات  النصوص  تحليل  ومثاله  واملامرسة، 

والنقد  واملنطق  والداللة  والبالغة  النحو  مستوى 

أو  النصوص  يف  الكامنة  املعاين  تجليات  عن  للبحث 

النظرية  البحث عن األسس  الخطابات؛ ))ّمام يقتيض 

من  حقل  كل  يف  بالقوة  املوجودة  لتحليل  املوّجهة 

حقول املعرفة العربية القدمية(()32(، وهنا يدعو بازي 

لتبّني منظور لتحليل الخطاب عىل وفق أسس تُستمد 

من الرتاث العريب، وهذا ما ينكره محمد شومان، ويرّده 

كوسيلة  الخطاب  تحليل  استخدام  ميكن  ))ال  بقوله: 

والنظرية  األساسية  قواعدها  عن  منفصلة  للتحليل 
واملنهجية((.)33(

لتحليل  مفهومه  بازي  يضع  تقّدم  وّمام   

))هو  بقوله:  التأويلية  اهتامماته  عىل  بناًء  الخطاب 

مقاربة معرفية توصيفية وتأويلية موضوعها الخطاب 

التوصيف،  هو  العميل  ومنهجه  املوّسع،  مبعناه 

والربط  املفهوم،  وتأويل  العالقات،  وبيان  والتحليل، 

حتليُل اخلطاب واملفهوم العريب )دراسة حتليلية(
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املبادئ،  إىل  للخلوص  والسياقات  باملرجعيات، 

الخطاب،  ذلك  عليها  يتأّسس  التي  والبنى  واألنساق، 

استثامر  أو  به،  املعنيني  إىل  موضوعه  تقريب  لهدف 

أنظمته يف بناء مناذج معرفية، تُعتمد لدراسة الخطابات 

الشبيهة واملامثلة، أو غري ذلك من املرامي وفق طبيعة 

ذلك الخطاب ومجاله(()34(، فتحليل الخطاب عىل وفق 

اإلجراء  يف  يستند  حيث  املعرفة،  أسسه  املفهوم  هذا 

عىل الوصف والتأويل يف املجمل، وغايته الكشف عن 

العالقات املرتابطة بني ما هو لساين وما هو اجتامعي، 

والتوّصل  املوسع،  بسياقها  اللغوية  املامرسة  عرب ربط 

إىل الكيفية التي تّم عربها بناء الخطاب وإنتاجه من 

بنيته  يف  ظاهرة  تكون  وأيديولوجية  اجتامعية  بنى 

اللسانية، وكامنة من ورائها.

يرى  الخطاب  لتحليل  له  آخر  تعريف  ويف   

بالعلوم  لعالقاته  نتيجًة  واسع  معريف  حقل  أنّه  بازي 

اجتامعية  أبعاد  من  يتضّمنه  وما  األُخرى،  اإلنسانية 

تتقاطع  معريف  ))فضاء  هو  يقول:  إذ  وأيديولوجية، 

النفس، وعلم  التخاطب، وعلم  اللسانيات، وعلم  فيه 

والتفاعل  للتجاذب  نظراً  واألنرثوبولوجيا،  االجتامع، 

حسب  الخطاب  تحليل  فنون  وبني  بينها  الحاصل 

أيديولوجي  اإلقرار بحضور منزع  التصورات، مع  تلك 

يطبع يف كثري من األحيان التحليل بتوّجه اجتامعي، أو 

سيايس...((.)35(    

إّن عملية بناء مفهوم تحليل الخطاب ترتبط   

بتحديد الكيفية التي يُنظُر فيها إىل الخطاب، وهذا ما 

عربه وصف  يتّم  إجراء  الخطاب  فتحليل  بازي،  أكده 

وتتبّع جزئيات الخطاب وتفاصيله، وبيان القصدية يف 

كل جزئية منه، ومن ثّم ربطه بحقول معرفية بشكٍل 

موسع، وتتّجه حركة التوصيف والتتبّع لربط الخطاب 

القبلية  البنى  مثل  وذلك  كربى،  معرفية  بسياقات 

والبعدية فيه، والرتابط بني أجزائه عن طريق تحديد 

الخطاب  صيغة  طرائق  وبيان  بينها،  الكلية  العالقات 

توظيف  وكيفية  وتقّدميه،  عرضه  وأسلوب  ونظامه، 

أدوت التأثري واإلقناع، زْد عىل ذلك األهمية املتحّصلة 

آليات  وضع  يف  تساهم  الخطاب  نوع  تحديد  من 

خصائصه  منها  فلكّل  نوع،  كل  مع  تنسجم  تحليل 

تحليله  طرائق  يف  يفرتق  اإلعالمي  فالخطاب  املائزة، 

النوعني  التفسريي، والخطاب األديب عن  عن الخطاب 

املتقدمني، والخطاب الفلسفي ال يخضع ملا تخضع له 

األنواع املتقدمة، وعىل ما تقّدم يتبنّي أّن تحديد نوع 

الخطاب له األثر الكبري يف وضع اسرتاتيجيات التحليل 

تبعاً ملالءمة نوع الخطاب.)36(     

يدعو محمد بازي إىل تحرير مفهوم تحليل   

يف  واللسانية  العرفانية  األطر  يسّميه  ّمام  الخطاب 

النظريات الغربية؛ ّمام يؤدي إىل بناء مفاهيم وأدوات 

الخطابات  دراسة  عىل  قادرًة  تكون  عربية  تحليل 

تراكم  يتحّقق  وبالتايل  والحديثة،  القدمية  العربية 

منهجي يخدم الباحثني مبدهم بتصورات واضحة.)37( 

وقد سبق بازي يف هذا الرأي محمد صفار   

يف القول بعدم الدقة يف نقل مفاهيم تحليل الخطاب 

من جانب، ومن جانٍب آخر استيعاب أصوله النظرية 

والتحليلية مل تكن باملستوى املطلوب، ماّم شّكل عبئا 

عىل الدراسات العربية املهتمة بالخطاب؛ وذلك نظراً 

الغربية  املفاهيم  نقل  عملية  يف  الحاصل  للجمود 

األطر  خصائص  مراعاة  دون  من  العربية  الثقافة  إىل 

وهذا  الوافدة،  للمفاهيم  الحاضنة  العربية  الثقافية 

قد انعكس سلباً عىل تطبيق مفاهيم تحليل الخطاب 

وأدواته مبتبنياته الغربية يف اإلجراء العريب.)38(  

ويرى جامل مقابلة يف مقابلته بني مفاهيم   

))تحليل  أّن  الحجاج(  البالغة،  الخطاب،  )تحليل 

وتشقيقه،  والكالم  القول  بناء  يف  بحٌث  الخطاب 

املفهوم  وهذا  الرسالة(()39(،  مكونات  يف  وكشٌف 

يعرتيه الغموض، إذ مل يوّضح نوع البحث، وال طبيعة 

البناء املراد بحثه، وهل هو منهج بحث أم مجموعة 

تفكيك  بها  يتمُّ  التي  البحث  آليات  وما  مناهج؟، 

إىل  نلتجأ  أم  اللسانية  مبكوناته  أنكتفي  الخطاب؟ 

مكوناته األُخرى؟.

ويخلُص جامل مقابلة إىل نتيجٍة مفادها: إّن   

الدراسات الحديثة يف مجال تحليل الخطاب أو الحجاج 

البالغة  بأصول  لحق  ما  لجيل  محاوالت  إاّل  ليست 
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الخطابة اإليتوس والباتوس)40(،  األرسطية عرب عنرصي 

إذ يقول: ))فال يغدو جوهر تحليل الخطاب يف صياغته 

محاولة  من  أكرث  الحديث،  اصطالحه  ويف  الحديثة، 

بعض  إليه  يذهب  ما  وهذا  البالغة(()41(،  لتجديد 

البحثي)42(،  الحقل  لهذا  التأصيل  محاولة  يف  الباحثني 

فال يُنكر ما للبالغة ومباحثها من أهمية مركزية –عىل 

امتداد تاريخها- يف بحث الخطاب وتحليله، لكن الحكم 

بالقول إّن تحليل الخطاب ليس سوى تجديد للبالغة 

وما يرتبط بها من مباحث فيه نظر؛ وهذا مبنٌي عىل 

تتجاذبه  متعددة  لتخصصات  لقاء  الخطاب محطُّ  أّن 

صوبها، يف ضوء ما تختطه من أُطر بحثية، واألمر األخر 

محددة،  بحث  منهجية  يتبني  ال  الخطاب  تحليل  أّن 

فهو يستعري منهجيات ومفاهيم علوم مختلف يف بحثه 

للخطاب سواٌء أكانت لسانية أو اجتامعية أو نفسية 

أو سياسية أو تاريخية...إلخ، زد عىل ذلك أنّه يوظف 

محلل  يراه  ما  بناء عىل  التحليل  يف  ومباحثها  البالغة 

الخطاب، ))ويف ذلك خلط معريّف ال مُيكن أن يقوم بني 
حقلني ال يجمعهام تصور واحد للغة((.)43(

تحليل  اهتاممات  بورحيل  زبيدة  وتبنّي   

الخطاب، ومنها بنيوية الّنص أي بنية الحقول املعنوية 

هي  العميقة  البنية  فهذه  املعنوية،  الشبكات  وبنيّة 

يعتقده  ما  تكشف  إذ  للتحليل،  مقصداً  تكون  التي 

به،  الخاصة  املرجعية  األطر  عربها  وتتضح  املتكلم، 

بل تتحدد إيديولوجيته الواعية والالواعية، ويتّم هذا 

باجتياز بنية الّنص الظاهرة والغور يف أعامق تكوينه 

يقوم  إذ  البنية،  تلك  خلف  الكامن  للمعنى  للوصول 

منتج النص أو الخطاب بإضفاء الغموض عىل ما يبغيه 

وتحمل  املسؤولية  من  للتنصل  ذلك  يكون  وقد  منه، 

تبعاتها، أو رمبا هناك دواع تنبعث من الالوعي تجرب 

املنتج عىل اتباع هذا األسلوب، وهنا تأيت وظيفة محلل 
الخطاب يف الكشف عاّم سبق وإظهاره للعيان.)44(

)تحليل  ))إّن  زيد  أبو  حامد  نرص  يقول   

له، لكن  )القول( موضوعاً  أنواع  الخطاب( يهتمُّ بكلِّ 

اللغوية، بل  كلمة )قول( ال تنرصف فقط إىل األقوال 

وغري  اللغوية  القول  أمناط  كل  يتناول  مصطلح  هي 

يكون  زيد  أبو  إليه  أشار  ما  ووفق  اللغوية(()45(، 

لغة  من  ما ميثل خطاباً  كّل  الخطاب  تحليل  موضوع 

ورسم وصور وأيقونات إعالمية... إلخ، وتحليل القول 

املتحصل من  الفهم  عند  يقف  زيد- ال  أبو  –بحسب 

املنطوق، بل يتعداه إىل ما خلفه من مقاصد مل يرُصح 

تحليل  مصطلحات  يف  عليه  يطلق  ما  ))وهو  بها، 

الخطاب اسم املسكوت عنه(()46(، وعىل رأيه فتحليل 

الخطاب ال يسعى إىل البحث يف النوايا أو املضمر، بل 

بنية  يف  وكامن  مستنبط  هو  ما  عن  للكشف  يسعى 

الخطاب، فـ))علم تحليل الخطاب يركُز عىل الدالالت 

الدالالت  تلك  ألّن  األقوال؛  من  استنباطها  مُيكُن  التي 

متارُس تأثريها عىل املتلقي سواء كانت دالالت مقصودة 
أم كانت غري مقصودة((.)47(

املنظور  وفق  -عىل  الخطاب  تحليل  أصبح   

الثقايف العريب- ))أمنوذجاً نظرياً يحاول تفسري العالقات 

من  غريها  وبني  مامرسة  بوصفها  اللغة  بني  القامئة 

املامرسات االجتامعية والثقافية، ودليالً منهجياً ملقاربة 

فنية  ووسائل  مختلف،  بأسلوب  متنوعة  موضوعات 

للتحليل((.)48(  

ويرى أحمد موىس بدوي أّن نظريات تحليل   

بنية  اللغة  تتصور  التي  البنيوية  ))تنتقد  الخطاب 

دامئة  متغرية  بنية  أنّها  عىل  وترُبهن  مغلقة،  مستقرة 

التغيري؛ فال يوجد نظام واحد يف املعنى كام يف بنيوية 

دي سوسري، ولكن توجد مجموعة من نظم الخطاب 

ميكن  ال  وعليه  املعاين(()49(،  تتغري  طريقها  من  التي 

القول إّن تحليل الخطاب هو حلقة ممتدة للبنيوية، 

بل هو حملة نقدية ملتبنياتها.)50(  

–عىل  مبفهومه  الخطاب  تحليل  ويقّدم   

رأي عبد الرحمن بودرع- مركزية ميكن عربها تقّديم 

فهم حقيقي للوقائع االجتامعية والثقافية عن طريق 

التغيري، ويكون  والتأويل، ورسم رؤية ملالمح  التفسري 

ذلك بالنظر إىل الخطاب كمامرسة لغوية متثل املادة 

األساسية يف عملية التحليل مبا يتجسد فيها من عالقات 

اجتامعية، وتكون مامرسة اجتامعية تاريخية.)51(، وبناًء 

دراسة  يف  الخطاب  تحليل  حقل  استثامر  ميكن  عليه 

حتليُل اخلطاب واملفهوم العريب )دراسة حتليلية(
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خطابات الثورات العربية )الربيع العريب( عىل اختالف 

أشكالها ومضامينها الخطابية واالجتامعية والسياسية، 

واستهالكها،  إنتاجها  وسياقات  ظروف  يف  والبحث 

االحتجاج  سلمية  عن  تعرب  فهي  توجهاتها،  وطبيعة 

أن  الخطاب  لتحليل  ميكن  إذ  السلطة،  استبداد  ضد 

مقاصد  كبري-  حدٍّ  –إىل  تكشف  تحليلية  قراءة  يقّدم 

وتطلعات الشعوب العربية يف الحصول عىل ما تصبو 

إليه.

أن  الثورات  لهذه  املضاد  الطرف  وميكن يف   

املواجه  السلطة  خطاب  املعريف  املجال  هذا  يدرس 

منهج  وفق  عىل  وتعريته  العربية  الثورات  لخطاب 

السلطة  ادعاءات  زيف  عربه  يُكشف  نقدي  تحلييل 

عرب  الجامهري  لتطلعات  مناهض  استعامل خطاب  يف 

حلقات متلكها، من وسائل إعالم أو مثقفني موالني لها.

وكذلك ميكن دراسة خطاب السلطة وكيفية   

تاريخ  عرب  وتناقضه  تهافته  وبيان  وتوجيهه،  إنتاجه 

الحقبة االستبدادية لتثبيت أركان السلطة)52(، إذ يقول: 

))فإّن هذه املفاهيم الجديدة واملهام الجديدة املنوطة 

)بتحليل الخطاب( السيايس االجتامعي الراهن، نابعة 

وأخالقية،  واجتامعية  سياسية  قيم  جديدة،  قيم  من 

مرٍّ  وشعوٍر  املسلوبة،  اإلنسان  لكرامة  عميق  ووعي 

بودرع-  يرى  –كام  الخطاب  فتحليل  بالظلم(()53(، 

للتغيري الحادث عىل املستويني السيايس  يكون مواكباً 

واالجتامعي، ومساهامً يف بلورت الهويات االجتامعية، 

معرفية)54(،  ونُظم  اجتامعية  عالقات  عن  وكاشفاً 

الخطاب  تحليل  أن  إجامل  ميكن  تقدم  ملا  ونتيجة 

بوصفه حقالً بحثيا تزدهر أبحاثه، وتؤيت أُكلها يف حال 

نظام  قيام  أو  زوالها،  أو  االستبدادية  السلطة  ضعف 

أما يف ظل األنظمة  الدميقراطية،  ملفهوم  سيايس وفقاً 

السياسية الدكتاتورية فيكون تحليل الخطاب تخصصاً 

يف  الخطاب  تحليل  أبحاث  تحررت  فقد  هامشياً، 

السياسية  السلطة  سطوة  من  ما-  –نوعا  الدراسات 

بـ)الربيع  يُعرف  ما  مخاض  خاضت  التي  البلدان  يف 

العريب(، وما َصاَحبَها من تغيري لألنظمة الحاكمة. 

املعريف  الحقل  توجهات هذا  أّن  باب  ومن   

خليفة  يرى  معرفية  إشكاالت  يف  للنظر  السعي  هي 

عن  باإلجابة  معنٌي  الخطاب  تحليل  أن  امليساوي 

مشكالت متنوعة، قد بحثتها العلوم اللسانية األخرى 

بحسب نظرتها للخطاب، ومن ثّم طرح تساؤالت من 

نحو: من يتكلم؟ وكيف يتكلم؟ وماذا يتكلم؟، فتحليل 

االتصال  يف  بحث  عامة-  نظرة  وفق  –عىل  الخطاب 

يف  تخصص  أكرث  مراحل  يتلوها  الناس،  بني  والتواصل 

آليات بحث الخطاب.)55(     

ويضع وليد أحمد العنايت مجموعة مميزات   

لتحليل الخطاب يف نظرته للغة، إذ ينظر إىل اللغة عىل 

ومنه  الطبيعي،  سياقها  الحقيقي ويف  استعاملها  وفق 

إىل  الساكن  معناها  حالة  من  املعجمية  األلفاظ  نقل 

ما يُبتغى منها يف الخطاب، ويستثمرها يف جانب إبراز 

كام  النصوص  مع  يتعامل  وكذلك  الخطابية،  وظائفها 

يُتلفُظ بها، مام يُضفي طابع الواقعية والّصدق عليها، 

أنّه  عن  فضالً  معينة،  لغايات  اصطناعها  عن  بعيداً 

تدخُل يف  النصوص  يُفاضُل بني نصٍّ وآخر، فجميع  ال 

دائرة اهتامماته عىل تعدد أنواعها، من حيث االهتامم 

بالبنى والخصائص الكربى لها، ويكون التفاعل اللغوي 

اليومي وأنواعه حارضاً يف التحليل، كام أنّه ال يفاضل 

بني اللغة املنطوقة واملكتوبة، إذ يستثمُر كاّلً منهام يف 

البحث، وأما الشكل والوظيفة فال يُغلُب أحدهام عىل 

اآلخر، وإمّنا يستنفد وجوه بحثهام عىل أكمل وجه)56(، 

باللغة  ترتبط  أخرى  أبعاد  تنقصها  امليزات  وهذه 

وسياق استعاملها االجتامعي املوسع، فال ميكن حرص 

ما ميتاز به تحليل الخطاب بجانب من دون الجوانب 

األخرى.

الخطاب  تحليل  مصطلح  استعامل  عن  أما   

خارج إطار مفهومه الغريب أو األكادميي فقد شاع يف 

دون  من  املصطلح  هذا  تسويق  العربية  الدراسات 

القصد من ورائه الحقل البحثي متعدد االختصاصات 

الذي يشتغل عىل دراسة الخطاب)57(، فهناك محاوالت 

لتحليل الخطاب تتسم بالضعف املنهجي والسطحية، 

فمنها ما يركز عىل التعريفات املتنوعة للمصطلح، دون 

بيان طرائق التحليل التي تكون شارحة الستعامل هذا 
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مصطلح  تضع  أُخرى  ودراسات  البيتخصيص،  املنظور 

يف  العلمي  البحث  يف  رائجاً  مفهوماً  لكونه  الخطاب 

مع  التعامل  آليات  تحديد  دون  من  الراهن،  الوقت 

تتعلق  التي  الطريقة  أو  منه،  املقصود  أو  املفهوم، 
بإجراءات التحليل.)58(

ومن هذه الدراسات ما ال تحمل من تحليل   

التنظريية-  الخطاب -بوصفه مفهوم إجرايئ له أسسه 

عدا العنوان الذي يوحي لقارئه أنّه يف هذا املجال، ومنها 

هامين،  النبي  لعبد  الخطاب(،  تحليل  )آليات  كتاب 

داللياً يف مجاالت  الدراسة أن تكون بحثاً  إذ ال تعدو 

وأساليب  ومعجم  وتركيب  ورصف  صوت  من  اللغة 

للنص  الحداثية  القراءة  كتاب  كذلك  ومنه  بالغية)59(، 

السلطاين،  لحكيم  الخطاب(،  تحليل  ضوء  يف  القرآين 

فللوهلة األوىل يظن القارئ أّن الكتاب يف مجال تحليل 

إذ  ذلك،  عكس  له  يتضُح  متفحصه  إّن  أاّل  الخطاب، 

يحاول املؤلِف الكشف عن األطر املعرفية والفلسفية 

قراءات  القرآين وتقاطعها مع  للنص  الحداثية  للقراءة 

سابقة)60(، ومل نجد أي إطار نظري أو تطبيقي لتحليل 

الخطاب –بوصفه حقالً معرفياً له مقاربات متعددة-

حارضاً يف منهجية الباحث، إذ وظّف الباحث مفاهيم 

اعتامده  عن  فضالً  تحليله)61(،  يف  التنويرين  الكتّاب 

مجمله  يف  فالكتاب  البحث،  يف  التناص  مفهوم  عىل 

إعادة قراءة لجهود رواد القراءة الحداثية، الذين دأبوا 

إىل إعادة النظر يف فهم النّص القرآين عرب آليات فهم 

جديدة.

عمله  أّن  من  مقدمته  يف  الباحث  وأشار   

سيكون يف إطار مفهوم تحليل الخطاب)62(، يتناىف مع 

مفاهيم الدراسة؛ ألن آليات التحليل ال تنتمي إىل هذا 

معروفة  مقاربات  وله  معرفياً،  مجاالً  بوصفه  الحقل 

ضمن  من  العمل  هذا  تصنيف  ميكن  فال  للباحثني، 

أعامل تحليل الخطاب.

ومن الكتب املتخصصة يف مجال اللسانيات   

النصية وتحليل الخطاب –مثلام يوحي العنوان- كتاب 

وتحليل  النّص  لسانيات  يف  األساسية  )املصطلحات 

الخطاب( لنعامن بوقرة، ومن املفارقة أّن هذا الكتاب 

مل يبحث ال مفهوم الخطاب وال مفهوم تحليل الخطاب 

معنية  حقيقتها  يف  والدراسة  تخصصياً،  حقالً  بصفته 

بها،  املتعلقة  املعرفية  واملجاالت  النص  بلسانيات 

وبالتايل استعامل مصطلح )تحليل الخطاب( يف عنوانها 

ال ميُت للمضمون بصلة.

استعامل مفهوم تحليل  أّن  مام تقدم نجُد   

الحقل  لهذا  تنتمي  ال  ملؤلفات  عنوانات  يف  الخطاب 

الحاصل  الخلط  من  متأٍت  أولهام  طريقني:  يف  يصبُّ 

من  الخطاب  وتحليل  النص  لسانيات  مصطلحي  بني 

الخطاب من  وتحليل  األدبية  النصوص  وتحليل  جهة، 

جهة أُخرى، وثانيهام استعامل املفهوم عن عدم فهم 

للمصطلح، لغايات ترويجية وتسويقية. 

استعامل مصطلح  الباحثني  بني  كذلك شاع   

الدراسات  عىل  مفهومه  ليدّل  الخطاب(،  )تحليل 

–عىل  ومنها  والخطاب)63(،  النص  ملفهوم  وفقاً  األدبية 

سبيل املثال ال الحرص- كتاب حمدي النورج )يف تحليل 

أهتم  إذ  تطبيقية(،  ومناذج  منهجية  رؤية  الخطاب 

الكاتب فيه بنصوص إبداعية، وحللها وفقاً ملا ينسجم 

مع تحليل النّص األديب)64(، فهي ال تنتمي إىل مقاربات 

تحليل الخطاب. 

رابعاً، التحليل النقدي للخطاب عند العرب املحدثني

النقدي  التحليل  حقل  يف  البحث  يزال  ال   

مستوى  عىل  ناشئاً  العربية  الدراسات  يف  للخطاب 

لحصول  مدعاة  وهذا  األكادميي،  والبحث  التأليف 

مفاهيم  وبناء  وإبستيمولوجية،  معرفية  مغالطات 
مغلوطة.)65(

وقد باتت الحاجة ملحة يف مجال دراسات   

الخطاب عموًما إىل مفهوم النقد يف ظل إفادة الثقافات 

األخرى من هذا املفهوم، وهذ ما يُعرب عنه حامد أبو 

زيد بقوله: من أّن هناك فروقاً ))هي التي متكننا من 

لتأسيس  تجاوزه  يستهدف  نقداً  التنوير  خطاب  نقد 

خطاب تنويري ال يتجاهل األسئلة املكبوتة واملحرمة، 

من  األسئلة  تلك  فينقل  املغامرة،  يخىش  ال  خطاب 

مستوى الكبت والتحريم إىل مستوى اإلفصاح والعلن، 

العقل(()66(،  ضوء  عليها  ومسلطاً  التحريم  قناع  نازعاً 

حتليُل اخلطاب واملفهوم العريب )دراسة حتليلية(
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وهنا نجد وضوح النقد بوصفه نظرية مالزمة للخطاب 

السلفي  الخطاب  لتعرية  وظفها  زيد  أبو  كتابات  يف 
تارة، وتعرية الخطاب التنويري تارة أُخرى.)67(

مفهوم التحليل النقدي للخطاب عند العرب املحدثني

الدين  بهاء  يفضل  االصطالح  مستوى  عىل   

 Discourse Analysis محمد مزيد ترجمة مصطلح

ترجمته  أما  للخطاب،  النقدي  التحليل  إىل   Critical

لاللتباس  فمدعاة  النقدي(  الخطاب  )تحليل  إىل 

تقدم  مام  الرغم  وعىل  األديب)68(،  النقد  مصطلح  مع 

الخطاب  تحليل  مصطلح  يتبنى  من  الباحثني  من 

 ))Cirtical  النقدي)69(، وميكن القول إّن ))صفة نقدي

 ،)Discourse analysis( االسمي  باملركب  مرتبطة 

تحليل  من  النوع  هذا  أّن  هو  فاملقصود  ثّم  ومن 

وعليه  وصفياً(()70(،  وليس  نقدّي،  نوع  هو  الخطاب 

)التحليُل  األوىل  للمصطلح:  ترجمتني  اعتامد  ميكن 

النقديُّ للخطاب(، والثانية )تحليُل الخطاِب النقدُي(؛ 

ألّن صفة )النقدّي( هي صفة التحليل، ال الخطاب)71(، 

ومام تقّدم نتبنى مصطلح )التحليل النقدي للخطاب( 

ابتعادا عام يحصل من خلط بني إتباع صفة )النقدي( 

لـ)التحليل( أو لـ)الخطاب( عرب الرفع أو الجر. 

الكتابات  زخرت  املفهوم  مستوى  وعىل   

من  الغربيني  تعريفات  بنقل  تعددها  عىل  العربية 

فهَم  ميثُل  تعريٍف  وضع  أو  منها،  مفهوٍم  تبني  دون 

أنَّ  شومان  محمد  ويرى  الحقل)72(،  لهذا  الباحث 

للعالقات  تحليل  هو  للخطاب  النقدي  ))التحليل 

فقط  اللغة  يشمل  ال  والذي   – الخطاب  بني  الجدلية 

بل والسيمولوجيا والصور املرئية- وكل عنارص املامرسة 

االجتامعية((.)73( 

اللطيف  عبد  عامد  عند  املفهوم  ويرتبط   

النقدي  التحليل  عليها  يرتكز  أساسية،  مبادئ  بثالثة 

وإطاره،  ومادته  التحليل  غاية  وهي  للخطاب، 

فـ))التحليل النقدي للخطاب منظور نقدي للخطابات 

التي تنتمي  التي تشتغل يف املجتمع، تشرتك األعامل 

)خطابات  ومادتها  السلطة(،  )تعرية  غايتها  يف  إليه 

طبيعية(، وإطار معالجتها )فحص العالقة بني الخطاب 

والواقع(()74(، وضع عبد اللطيف للمفهوم أساساً ميكن 

املعريف عىل  الحقل  لهذا  املنتمية  األبحاث  متييز  عربه 

وفق أُطر علمية، إذ يقول: ))ميكن النظر إىل التحليل 

النقدي للخطاب عىل أنّه كل مامرسة أكادميية تتوفر 

فيها الرشوط األربع األتية:

1- تتعامل مع الخطاب، أي اللغة والعالمات األُخرى 

يف االستعامل الفعيل؛ أي يف سياقات إنتاجها وتداولها، 

واستهالكاتها الفعلية املحددة زمانياً ومكانياً.

الخطاب  بني  للعالقة  مسائالً  نقدياً  موقفاً  تتخذ   -2

والسلطة.

دقيقة  تحليالت  خالل  من  دعواها  عىل  تربهن   -3

لظواهر لغوية، وتداولية، وأدائية يف الخطاب.

4- تدرس العالقة بني الخطاب من ناحية، واملامرسات 

الخطابية، واملامرسات االجتامعية التي تحيط بإنتاجه، 

وتشّكله، وتوزيعه واستهالكه((.)75(   

عبد  عامد  يرتئي  املفهوم  هذا  وفق  وعىل   

مبفهوم  تستظل  مل  عربية  دراسات  إدراج  اللطيف 

لكنها  زمنياً،  عليه  لتقدمها  للخطاب  النقدي  التحليل 

أوجدت العالقة بني السلطة والخطاب نقدها، وذلك 

يف ضوء تحليل لساين تداويل اجتامعي لخطاباٍت ضمن 

الدراسات  هذه  عدُّ  وميكن  الفعليّة،  إنتاجها  سياقات 

سابقة لتكوين مفهوم التحليل النقدي كإجراء تحلييل، 

تحمل  مل  وإن  نقدياً،  الخطاب  تحلل  دراسات  ))فهي 

عبد  ويذهب  للخطاب(()76(،  النقدي  التحليل  الفتة 

العامل  يف  للخطاب  النقدي  التحليل  ))أّن  إىل  اللطيف 

النقدي  للتحليل  الرسمي  التاريخي  من  أقدم  العريب 

للخطاب بوصفه حقالً معرفياً ُدشن يف أوائل تسعينيات 

النقدية(()77(،  اللسانيات  أرضية  عىل  العرشين  القرن 

هذا يف العرص الحديث، أما يف الرتاث العريب فريى عبد 

اللطيف أّن العرب مل يعرفوا التحليل النقدي للخطاب 

والتحليل ملامرسات  اإلجراء  النقدي من حيث  ببعده 

السلطة أو املامرسات االجتامعية غري اإليجابية الناتجة 

بأثٍر من الخطابة، وخصوصاً يف طورها السيايس.)78(    

))إّن  فيقول:  الكريم  عبد  بن  وأما جمعان   

تحليل الخطاب النقدي هو نوع من تحليل الخطاب 
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النصية  اللسانية  الوحدات  بتحليل  يختّص  الذي 

وفقاً  املختلفة  االجتامعية  الظواهر  مع  تتعالق  التي 

اللساين مبا هو غري  فيها  يتقاطع  لنظريات ومقاربات 

اللسانيات  مركزية  املفهوم  هذا  ونجد يف  لساين(()79(، 

الّنصيّة، يف حني هي بعد من أبعاد متعددة، فضالً عن 

غياب تفسري البعد النقدي، وطبيعة أهداف التحليل 

النقدي للخطاب، فمحلل الخطاب قد يبتدي تحليله 

بالبعد االجتامعي وينتهي بالبعد اللساين والعكس..    

النقدي  التحليل  يطاوي  محمد  ويسم   

املقاربات  بني  األحدث  هي  ))مقاربة  بأنّه  للخطاب: 

متخطية  اللغة  عىل  باالشتغال  ُعنيت  التي  اللسانية 

نطاق الجملة(()80(، وهنا ال نُسلم بالقول إّن التحليل 

منظور  هو  بل  لسانية،  مقاربة  للخطاب  النقدي 

بيتخصيص ال يقوم عىل منهجية تختص بحقل معريف 

معني، فليس من اإلنصاف القول: بأّن التحليل النقدي 

نظرية  ليس  ألنّه  لسانية(()81(؛  ))نظرية  للخطاب 

نظريات  مجموع  بني  يجمع  تخصص  وإمّنا  محددة، 

ليس  عموماً  الخطاب  فتحليل  بالخطاب،  مهتمة 

بنظرية محددة، وإمّنا يستعري منهجيات علوم أُخرى)82( 

التقارب مبني  بينها، وأساس هذا  التقريب  عىل وفق 

عىل دراستها للخطاب، والبحث يف إشكالية معينة يتمُّ 

توظيف مناهج معرفية متعددة للكشف عنها، ووضع 

عينه  الباحث  أّن  املفارقة  ومن  لها،  املناسبة  الحلول 

للخطاب( النقدي  التحليل  )مقاربة  مفهوم  يستعمل 

)83( يف مؤلٍف آخر.

التحليل  بها  يعنى  التي  املجاالت  عن  أّما   

للدراسة  موضوعات  ))اختيار  فيتمُّ  للخطاب  النقدي 

مثل  مؤثر،  وسيايس  اجتامعي  طابع  ذات  التطبيقية 

وضد  املرأة  ضد  والتمييز  العنرصي  التمييز  قضايا 

وبالتايل  املجتمع(()84(،  يف  املهمشة  والفئات  األقليات 

النقدي  التحليل  مجال  يف  األبحاث  كل  تتفق  تكاد 

وسيايس  اجتامعي  هو  مبا  االهتامم  يف  للخطاب 

االجتامعية  الفئات  قضايا  عن  والدفاع  واقتصادي، 

السياسات  عن  املرتتبة  اآلثار  ومحاربة  املهمشة، 

من  تعاين  التي  للفئات  الحلول  وإيجاد  الرأساملية، 

الظلم واالستبداد.)85(  

متثالت  أهمية  شومان  محمد  ويبنّي   

األيديولوجيا يف التحليل النقدي للخطاب، إذ ))تلعب 

األيديولوجية دوًرا مهاًم يف التحليل النقدي للخطاب، 

فاللغة اختيارات أيديولوجية، كام أن الخطاب مامرسة 

والتأثري،  التكوين  حيث  من  أيديولوجي  طابع  ذات 

استخدمت  الخطاب  تحليل  مدارس  أن  مالحظة  مع 

مفهوًما لأليديولوجية والسيطرة األيديولوجية أقرب ما 

األيديولوجيا  الجديدة(()86(، بوصف  للغرامشية  يكون 

وسيلة إقناع.

ويجد أحمد موىس بدوي أّن فريكلف ))قد   

نجح يف إخراج الخطاب من حدود الدراسات اللغوية 

وربطه بالفكر السيايس واالجتامعي القائم(()87(، ومن 

ثم تكون ))املهمة األساسية للتحليل النقدي للخطاب 

هي الكشف عن تأثري استخدام اللغة، وتأثرها بالسياق 
االجتامعي((.)88(

التحليل  يف  فريكلف  مقاربة  بدوي  وينتقد   

النقدي للخطاب انطالقاً من تبنيه القول إّن ))تحليل 

الخطاب يعدُّ مكمالً رضورياً للنظرية االجتامعية(()89(، 

االجتامعي،)90(،  للتحليل  خاضعة  الخطابية  فاملامرسة 

ويف هذا الرأي محاولة لتفريغ التحليل الّنيص اللسايّن 

ويتضح  للخطاب،  النقدي  التحليل  يف  أهميته  من 

هذا  تطوير  محاولة  ))أّن  من  بدوي  رأي  يف  هذا 

املنهج إىل مدخل نظري لدراسة الظواهر االجتامعية، 

االجتامعية  الظاهرة  ألّن  مالمئة،  غري  محاوالت  تعد 

عىل  تستعيص  مراوغة،  خطابية  غري  عنارص  تتضّمن 

فإّن االعتامد  التبدي يف صور لغوية رصيحة، وبالتايل 

فقط عىل مدخل التحليل النقدي للخطاب، سيختزل 

هذه العنارص يف نهاية األمر، أو يضفي عليها تأويالت 

التحليل  أن  الباحث  فات  وما  حقيقية(()91(،  غري 

ليس منهجاً، بل هو منظور متعدد  للخطاب  النقدي 

فال  واملرجعيات،  املداخل  بتعدد  يتسم  االختصاصات 

االجتامعي،  أو  الخطايب  أو  اللساين  بالتحليل  يكتفي 

لكشف  املنهجيات  هذه  استغالل  عىل  يعمل  حيث 

انعكاسات سوء استعامل اللغة اجتامعياً وحتى نفسياً، 

حتليُل اخلطاب واملفهوم العريب )دراسة حتليلية(
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عرب  املشكالت  لهذه  املناسبة  الحلول  لوضع  ويسعى 

واالجتامعية  السياسية  املجاالت  يف  نقدية  نظرية 

واالقتصادية.     

كام إّن اإلطار النظري ملقاربة فريكلف يرُّبز   

أهمية الجانب اللساين بربطه مبا هو اجتامعي بحلقة 

التحليل،  أهمية  تكمن  وهنا  الخطابية)92(،  املامرسة 

إذ تعتمد مقاربته عىل تفسري لساين وآخر اجتامعي، 

وليس كام يرى بدوي االقتصار عىل التفسري االجتامعي 

النقدية  الخطاب  دراسات  ))إّن  اآلخر  األمر  فقط)93(، 

تعتمد أي منهج مالئم بتحقيق أهداف مرشوع بحثها، 

ومثل هذه املناهج هي التي اعتُِمدت - إىل حدٍّ كبري- 

ما  لبحثها  وذلك  عموماً(()94(،  الخطاب  دراسات  يف 

يرتتب من سوء استعامل اللغة من مشكالت اجتامعية 

وفرض الهيمنة والعنرصية وقضايا األقليات.  

الخالصة

1- إّن مفهوم تحليل الخطاب عموماً مبني عىل فهم 

حقيقي لهذا املجال، بناء عىل الحاجة إليه يف مجاالت 

من  ينتج  ما  قراءة  إلعادة  وذلك  املختلفة،  الحياة 

خطابات عىل املستوى اليومي أو الرسمي.

آخر  اتجاه  أعاله  لالتجاه  املعريف  النضج  يقابل   -2

يستعمل املصطلح من دون إدراك مفهومه، أو منهم 

من يتبنى مفهوماً ال يلّم بحقل تحليل الخطاب بشقيه 

مفاهيم  إدراك  سلباً  ينعكس  ماّم  والنقدي،  الوصفي 

هذا املجال ومقارباته املعرفية.

3- تحليل الخطاب مبفاهيمه الغربية، وتعدد مقارباته، 

املركّز  النيص  التحليل  ربط  عىل  القائم  وتحليله 

باملامرسة الخطابية )كيفية إنتاج الخطاب واستهالكه(، 

ومن ثم ربطهام باملامرسة االجتامعية، ال ميكن القول 

إّن لها وجودا يف الرتاث العريب، إذ حاول بعض الباحثني 

نسبة هذا املجال املعريف إىل الرتاث العريب، وهذا أمر 

ال يتسم بالدقة العلمية.

حقالً  بوصفه  منه(  )والنقدي  الخطاب  تحليل   -4

معرفياً ال تزدهر الدراسات فيه إاّل بوجود فسحة من 

حرية التعبري عىل املستوى السيايس واالجتامعي، وهذا 

ما يفتقر إليه الواقع العريب.

والسياسية  االجتامعية  بأبعاده  الخطاب  ميثّل   -5

فال  وبالتايل  الخطاب،  تحليل  لدراسات  البحث  محور 

قدسية لنّص أو خطاب وفقاً ملدارس تحليل الخطاب 

ومقارباته، فال ميكن استعامل هذا املجال للثناء عىل 

نّص أو خطاٍب، وبيان جامليات نظمه، ومدح منتجه.

6- وجود إدراك حقيقي ملفهوم تحليل الخطاب عند 

كثري من الباحثني العرب يف تحديد مفهومه أوالً، ومن 

ثم اإلحاطة بإجراءاته املعرفية.
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الهوامش:
الدراسات  يف  الخطاب  تحليل  إشكاليات  ينظر:   -1
محمد  منوذجا،  املرصية  العربية:الدراسات  اإلعالمية 
املنيا،  جامعة  اآلداب،  لكلية  العلمية  املجلة  شومان، 

أبريل 2004: 35.
التناص(:  )اسرتاتيجية  الشعري  الخطاب  تحليل   -2

.168
مزيد،  الدين محمد  بهاء  الخطاب،  تحليل  أدوات   -3

)بحث(: 24.
4- النص، السلطة، الحقيقة: 48-47.

5- املصدر نفسه: 134.
حافظ  والسؤال،  الهوية  املستقلون-  اإلسالميون   -6

دياب: 36. 
لتحليل  جديدة  خرائط  التقابلية  البنى  ينظر:   -7

الخطاب: 37.
8- ينظر: مبادئ تحليل الخطاب: 43.

9- وعىل سبيل املثال ال الحرص، كتاب )أبحاث يف علم 
اللغة النيص وتحليل الخطاب(، جاسم عيل جاسم، إذ 
يقول يف تحديد منهجية بحثه: ))يتناول البحث تحليل 
وأدوات  واإلشارة  )اإلحالة  التالية:  النحوية  املفاهيم 
يف  العطف(  والوصل/  واالستبدال  والحذف  املقارنة 

سورة الرحمن من خالل علم اللغة النيص((: 3. 
10- ينظر: التحليل النقدي للخطاب عربياً، عامد عبد 

اللطيف )بحث(: 192.
11- ينظر: املصدر نفسه: 193-192.

12- يف تحليل الخطاب االجتامعي السيايس: 51.
13- ينظر: املصطلح اللساين وتأسيس املفهوم، خليفة 

امليساوي: 189-188.
14- ينظر: ينظر: التحليل النقدي للخطاب مناذج من 

الخطاب اإلعالمي: 32.
الخطاب  تحليل  إىل  الخطاب  تحليل  من  ينظر:   -15

النقدي: 153-114.
16- التحليل السيميايئ والخطاب: 3.  

17- ينظر: تحليل الخطاب وتجاوز املعنى: 22.
18- يف تحليل الخطاب: 26.
19- يف تحليل الخطاب: 26

20- ينظر: املصدر نفسه: 21-20.

21- تحليل الخطاب: معامل التساند املنهجي ومقومات 
تأصيل النموذج، محمد بازي، )بحث(: 34.

22- تحليل الخطاب كمنهج يف السوسيولوجيا )بحث(: 
 .196

23- تحليل الخطاب: معامل التساند املنهجي ومقومات 
تأصيل النموذج: 34.

24- صناعة الخطاب: 48.: 35.
25- ينظر: صناعة الخطاب: 47.

26- املصدر نفسه: 48.

27- املصدر نفسه: 48.

28- املصدر نفسه: 41.
لتحليل  جديدة  خرائط  التقابلية  البنى  ينظر:   -29

الخطاب: 42.
30- املصدر نفسه: 42.
31- املصدر نفسه: 44.
32- املصدر نفسه: 43.

ومناذج  نظرية  أطر  اإلعالمي  الخطاب  تحليل   -33
تطبيقية: 155.

التقابلية خرائط جديدة لتحليل الخطاب:  البنى   -34
.45

35- صناعة الخطاب: 46.
36- ينظر: صناعة الخطاب: 46-45.

التقابلية خرائط جديدة لتحليل الخطاب:  البنى   -37
.47

املفاهيم:  نقل  وإشكالية  الخطاب  تحليل  ينظر:   -38
رؤية مقرتحة: محمد صفار، )بحث: 99.

39- تحليل الخطاب- البالغة- الحجاج: ما العالقة بني 
هذه املباحث وما تأثري كل منها يف اآلخر:  140.

40- ينظر: املصدر نفسه: 152.
41- املصدر نفسه: 159.

42- يُنظر: يف تحليل الخطاب: 25.
43- نقد الخطاب الديني: 25.

44- تحليل الخطاب كمنهج يف السوسيولوجيا: 170.
45- نقد الخطاب الديني: 26.

46- املصدر نفسه: 27.
47- نقد الخطاب الديني: 27.

48- يف تحليل الخطاب االجتامعي السيايس: 35.

حتليُل اخلطاب واملفهوم العريب )دراسة حتليلية(
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49- األبعاد االجتامعية إلنتاج واكتساب املعرفة: 180-
.181

50- ينظر: يف تحليل الخطاب االجتامعي السيايس: 35
51- ينظر: املصدر نفسه: 51.

السيايس:  االجتامعي  الخطاب  تحليل  يف  ينظر:   -52
.54-52

53- املصدر نفسه: 57-56
54- ينظر: املصدر نفسه: 57.

55- ينظر: الوصائل يف تحليل املحادثة: 44.
 ( األجنبية  اللغة  وتعليم  الخطاب  تحليل  ينظر:   -56

بحث(: 138.
57- ينظر: مبادئ تحليل الخطاب: 33.

58- ينظر: األبعاد االجتامعية واإلبستيمولوجية إلنتاج 
واكتساب املعرفة العلمية: مقاربة منهجية: 90.

59- ينظر: آليات تحليل الخطاب: 18-15.
ضوء  يف  القرآين  للنص  الحداثية  القراءة  ينظر:   -60

تحليل الخطاب: 52-38.
61- ينظر: املصدر نفسه: 210-159.

62- ينظر: املصدر نفسه: 17.
63- ينظر: مبادئ تحليل الخطاب: 43.

ومناذج  منهجية  رؤية  الخطاب  تحليل  يف  ينظر:   -64
تطبيقية: 13-11.

مفاهيم  للخطاب:  النقدي  التحليل  ينظر:   -65
ومجاالت، مؤلف جامعي )املقدمة(: 10.

66- النص، السلطة، الحقيقة: 47.
67- ينظر: املصدر نفسه: 42- 47.

68- ينظر: من أفعال اللغة إىل بالغة الخطاب السيايس، 
تبسيط التداولية: 106.

الخطاب  تحليل  إىل  الخطاب  تحليل  من  ينظر:   -69
النقدي: 155.

ومقارباته  مفهومه  للخطاب:  النقدي  التحليل   -70
)بحث(: 444.

71- ينظر: املصدر نفسه: 444.
من  مناذج  للخطاب  النقدي  التحليل  ينظر:   -72
الخطاب اإلعالمي: 83-122، صناعة الخطاب: 48-46، 

مبادئ تحليل الخطاب: 44-15.
73- تحليل الخطاب اإلعالمي: 95.

عبد  عامد  عربياً،  للخطاب  النقدي  التحليل   -74
اللطيف )بحث(: 22.

75- التحليل النقدي للخطاب عربياً )بحث(: 21. 
76- املصدر نفسه: 22.
77- املصدر نفسه: 22.

78- ينظر: إطار مقرتح لتحليل الخطب الرتايث تطبيقاً 
اللطيف  عبد  عامد  السقيفة،  حادثة  خطب  عىل 

)بحث(: 190.
79- من تحليل الخطاب إىل تحليل الخطاب النقدي: 

.155
للخطاب  النقدي  التحليل  يف  اللسانية  املرجعية   -80

)بحث(: 356.
للخطاب:  النقدي  التحليل  يف  اللسانية  املرجعية   -81

.381
العربية  املؤلفات  ينظر: إشكالية املصطلحات يف   -82

تحليل الخطاب منوذجاً: 85.
مفاهيم  للخطاب:  النقدي  التحليل  ينظر:   -83

وتطبيقات )املقدمة(، محمد يطاوي: 10.
84- إشكاليات تحليل الخطاب يف الدراسات اإلعالمية 

العربية:الدراسات املرصية منوذجا: 31.
85- ينظر: التحليل النقدي للخطاب: 122.

86- إشكاليات تحليل الخطاب يف الدراسات اإلعالمية 
العربية: 31.

إلنتاج  واإلبستيمولوجية  االجتامعية  األبعاد   -87
واكتساب املعرفة، أحمد موىس بدوي )بحث(: 89.

88- املصدر نفسه: 91.
االجتامعية  العلوم  يف  للخطاب  النقدي  التحليل   -89
منهجية  وحلول  الذايت  التأويل  إشكالية  يف  بحث 

مقرتحة، أحمد موىس بدوي )بحث(: 10.
90- ينظر: املصدر نفسه: 10.

91- املصدر نفسه: 17- 18.
92- ينظر: الخطاب والتغري االجتامعي: 16.

العلوم  يف  للخطاب  النقدي  التحليل  ينظر:   -93
وحلول  الذايت  التأويل  إشكالية  يف  بحث  االجتامعية 

منهجية مقرتحة )بحث(: 18.
94- الخطاب والسلطة: 31.
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املصادر واملراجع:
1- أبحاث يف علم اللغة النيص وتحليل الخطاب، جاسم 
عيل جاسم، الحقوق محفوظة للمؤلف، ط1، 2015م.

حالة  املعرفة  واكتساب  إلنتاج  االجتامعية  األبعاد   -2
موىس  أحمد  املرصية،  الجامعات  يف  االجتامع  علم 
ط1،  لبنان،  العربية/  الوحدة  دراسات  مركز  بدوي، 

2009م.
إلنتاج  واإلبستيمولوجية  االجتامعية  األبعاد   -3
مجلة  )بحث(  بدوي  أحمد موىس  املعرفة،  واكتساب 
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  العريب/  املستقبل 

العدد: 356، 2009م
مزيد،  الدين محمد  بهاء  الخطاب،  تحليل  أدوات   -4
)بحث(، مجلة فصول، الهيئة العامة املرصية للكتاب، 

العدد: 97، 2016م.
حافظ  والسؤال،  الهوية  املستقلون-  اإلسالميون   -5

دياب، املجلس األعىل للثقافة، القاهرة، ط1، 2010م.
اإلعالمية  الدراسات  الخطاب يف  تحليل  إشكاليات   -6
شومان  محمد  منوذجا،  املرصية  العربية:الدراسات 
املنيا،  جامعة  اآلداب،  لكلية  العلمية  املجلة  )بحث(، 

2004م.
تحليل  العربية،  املؤلفات  يف  املصطلح  إشكالية   -7
عزي،  رشيد  نقدية،  تحليلية  دراسة  منوذجاً  الخطاب 
)رسالة ماجستري(، معهد اللغات واألدب العريب/ املركز 

الجامعي بالبويرة- الجزائر، 2008-2009م.
عىل  تطبيقاً  الرتايث  الخطاب  لتحليل  مقرتح  إطار   -8
)بحث(،  اللطيف  عبد  عامد  السقيفة،  حادثة  خطب 
معمري،  مولود  جامعة   ،14 العدد:  الخطاب،  مجلة 

الجزائر، 2013م.
واملعنى  املبنى  تفاعل  الخطاب  تحليل  آليات   -9
أفريقيا  هامين،  النبي  عبد  العريب،  اللغوي  الدرس  يف 

الرشق- املغرب، 2015م.
التقابلية خرائط جديدة لتحليل الخطاب،  البُنى   -10
محمد بازي، دار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع/ عامن- 

األردن، ط1، 2015م.
ومناذج  نظرية  أطر  اإلعالمي  الخطاب  تحليل   -11
املرصية/  اللبنانية  الدار  شومان،  محمد  تطبيقية، 

القاهرة، ط1، 2007م.

العالقة  ما  الحجاج:  البالغة-  الخطاب-  تحليل   -12
بني هذه املباحث وما تأثري كل منها يف اآلخر، جامل 
والثالثون  الواحد  الثقايف  املوسم  )بحث(،  مقابلة، 

ملجمع اللغة العربية األردين، 2013م.
التناص(،  )اسرتاتيجية  الشعري  الخطاب  تحليل   -13

محمد مفتاح، املركز الثقايف العريب، ط3، 1992م.
14- تحليل الخطاب كمنهج يف السوسيولوجيا،  زبيدة 
بورحيل، )بحث(، مجلة جامعة امللك محمد الخامس/ 

املعهد الجامعي للبحث العلمي، العدد: 34، 1984م.
رؤية  املفاهيم:  نقل  وإشكالية  الخطاب  تحليل   -15
مقرتحة: محمد صفار، )بحث( مجلة النهضة، جامعة 

القاهرة، املجلد: 6، العدد: 4، 2005م.
بناء نظرية  املعنى نحو  الخطاب وتجاوز  16- تحليل 
كنوز  دار  يونس،  محمد  محمد  والغايات،  املسالك 

املعرفة/ األردن، ط1، 2016م.
وليد  األجنبية،  اللغة  وتعليم  الخطاب  تحليل   -17
الخطاب(،  وتحليل  النص  )لسانيات  )بحث(،  العنايت، 
للنرش  املعرفة  كنوز  دار  خطايب،  محمد  إعداد: 
والتوزيع/ عامن- األردن، املؤمتر الدويل األول/ جامعة 
أكادير-  اإلنسانية/  والعلوم  اآلداب  كلية  زهر،  ابن 

املغرب، 2013م.
18- تحليل الخطاب: معامل التساند املنهجي ومقومات 
السنوي  املؤمتر  أشغال  )بحث(  النموذج،  تأصيل 
ملؤسسة مقاربات: املناهج وتكامل املعارف، املجلد1، 

املغرب، 2017م.
19- التحليل السيميايئ والخطاب، نعيمة سعدية، عامل 

الكتب/ إربد- األردن، ط1، 2016م.
عبد  عامد  عربياً،  للخطاب  النقدي  التحليل   -20
مفاهيم  للخطاب  النقدي  التحليل  )بحث(،  اللطيف 
الدميقراطي  املركز  يطاوي،  محمد  إرشاف:  ومجاالت، 
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امللخص

يأخُذ هذا البحُث جنبًة قلاّم يبحُث فيها املختّصوَن يف اللغِة العربيِة، إذ يراقُب السيميائيَّة التي تبثّها   

خصائُص حروِف اللغِة عىل فكِر املتصّوفِة، فهؤالِء تناولوا يف مدّوناتِهم الحروَف من وجهِة فكرِهم وتجلّياِت كشِفهم، 

لكّنهم اعتمدوا عىل مخرجاِت الدراسِة اللغويِّة، فربطوا بينهام وبنَي معتقداتِهم، محاولًة يف أن يُثبتوها. هذا البحُث 

ارتبَط بالصويفِّ ابِن عريّب 638هـ، وانقسَم عىل محاوَر ثالثٍة بعَد املقّدمة، األّول يف مرتبِة الهمزِة وطبيعِتها عنَده، 

والثاين عن مخرِجها، والثالِث عن صفاتِها. وقد استعرضنا أّوال رؤيَة املجّوديَن واللغوينَّي، ثمَّ انتقلنا إىل فكِر ابِن عريب 

لنتابَع كيفيَّة تعاملِه معها يف مجاهداتِه وكشفيّاتِه.

Abstract:
 This research takes a side that is rarely discussed by specialists in the Arabic language. 
It observes the semiotics transmitted by characteristics of the language’s letters to the thought of 
the Sufis. In their blogs, these people dealt with letters from the point of view of their thought 
and manifestations of their revelation, but they relied on the results of the linguistic study, so 
they linked them with their beliefs, in an attempt to prove them. This research is associated with 
the Sufi Ibn Arabi 638 AH, and is divided into three sections after the introduction, the first is 
about the rank and nature of the hamza, the second is about its origin, and the third is about its 
attributes and qualities. We first reviewed the vision of the philologists and the linguists, then 
we moved to the thought of Ibn Arabi to follow how he dealt with it in his struggles and scouts.

صوُت اهلمزِة يف املنظوِر الصويّف 

ابُن عريب أنوذجا 

The sound of the hamza in the Sufi perspective: Ibn Arabi as 
a model
Assist lecturer Ammar Abdel-Abbas Aziz Al-Shammari
Prof Dr. Adel Nazir Berry Al-Hassani

أ . د : عادل نذير بريي الحسايّن
جامعة كربالء / كلّيّة الرتبيّة / قسم اللغة العربيّة

م . م : عاّمر عبد العبّاس عزيز الشّمرّي             
مديرية تربية محافظة كربالء املقّدسة
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تقديم:

الفعِل )همَز(  )فَْعلة( من  اللغِة  الهمزُة يف   

هذا  أّن  395هـ  فارَس  ابُن  يذكُر  )مفعولة(،  مبعنى 

األصَل يدلُّ عىل ضغٍط وعرٍص، وهمزُت اليشَء يف كّفي 

الكالِم،  يف  الهمِز  إىل  املعنى  هذا  وينسحُب  عرصتُه، 

الضغطُة  وهذه  ضغطَه)1(،  أي  الحرَف  همَز  فيُقاُل 

تُسّمى )النرُب( أيًضا.

)الهمزِة( عىل  تسميُة  تُطلُق  االصطالِح  ويف   

هذا  ُسّمَي  وإمّنا  العربيِّة،  اللغِة  أصواِت  من  صوٍت 

طريقِة  إىل  نسبًة  التسميِة  بهذه  الحنجريُّ  الصوُت 

فقد  خروُجه،  عليها  يكوُن  التي  الصفِة  أو  إخراِجه 

وصَفها سيبويه 180هـ بأنّها نربٌة )=ضغطة( يف الصدر 

أكرثَ،  اآلليَة  تلَك  املحدثوَن  ويوّضُح  باجتهاد)2(.  تخرُج 

انطباقًا  الصوتيّاِن  الوتراِن  ينطبُق  به  الُنطِق  عنَد  إذ 

منضغطًا  الرئتنِي  ِمَن  املنبعُث  الهواُء  فيبقى  ُمحكاًم، 

خلَفهام لحظًة، ثُمَّ ينفرجاِن فيُسمُع صوُت الهمزِة)3(. 

ثقيلٌة يف إخراِج هذا  النطقيُّة  الهيأُة  وهذه   

نُطِقه،  يف  به  العرِب  ترصِّف  إىل  أّدى  ماّم  الصوِت؛ 

وكذلَك  تهمُز،  أنّها  قريش  عن  اللغويّوَن  يألِف  مل  بل 

الحجازيّوَن)4(، فقد رصدوا ترصّفَهم بنطِق الهمزِة من 

معايشِتهم، وعرَب القراءاِت القرآنيِّة وخصوًصا الشاّذِة.

الصوَت؛  هذا  اللغوينَّي  جمهوُر  أثبَت  لقد   

عدُد  فكاَن  محّدٌد،  وله مخرٌج  باللفِظ  ُمتحّقًقا  لكونِه 

منهم؛  ألغته طائفٌة  بيَنام  عنَدهم 29 حرفًا،  الحروِف 

املربّد  هؤالِء  أبرُز   . الخطِّ يف  له  صورَة  ال  أنّه  بحّجِة 

285هـ)5(، وقد لقَي رّدا مَن العلامِء كابِن جني 392هـ، 

إذ قاَل: ))وهذا الذي ذهَب إليه أبو العبّاِس غرُي مريضٍّ 

منه... وذلَك أّن جميَع هذه الحروِف إمّنا وجَب إثباتُها 

واعتداُدها ملّا كانَت موجودًة يف اللفِظ الذي هو قبَل 

، والهمزُة أيًضا موجودٌة يف اللفِظ(()6(. والغريُب  الخطِّ

ا ال تكوُن فيه عىل  يف األمِر أنَّك تجُد للهمزِة رساًم خاصًّ

الياِء، وذلَك يف )كساء( و )مروءة(  أو  الواِو  أو  األلِف 

وغريِها)7(. 

ومل يُفت عىل ابِن عريّب هذا األمُر، فقد ذكَر يف   

كالِمه عن مخرجِ الهمزِة أنّهم ))اختلفوا هل هي حرٌف 

أو نصُف حرٍف يف الحروِف الرقميِّة، وأّما يف التلّفِظ بها 

فال خالَف أنّها حرٌف عنَد الجميعِ(()8(، ويقصُد بالحروِف 

ورمُز   . اللغويِّ الحرِف  عىل  تدلُّ  التي  الرموَز  الرقميِّة 

الهمزِة نصُف العنِي )ء(، فهي مقتطعٌة من رمِز العنِي؛ 

بسبِب العالقِة الصوتيِّة بنَي الحرفنِي)9(.

لقد تحّدَث املجّودوَن وأهُل اللغِة عن هذا   

تسهيلِه،  وطرائِق  والصفِة  املخرِج  حيُث  من  الصوِت 

ولكّن قراءتنا هذه ال تقُف كثريًا عنَد هذا األمِر، بقدِر 

ما تُريُد الوقوَف عىل املدّونِة الصوفيِّة؛ لرتى الطريقَة 

التي عالَج بها املتصّوفُة هذا الصوَت، والسيميائيَّة التي 

انبثَقت ماّم قرَّ يف الدرِس اللغويِّ لرتتسَم يف اإلشاراِت 

واملجاهداِت الصوفيِّة، وسرنكُّز البحَث يف مصّنفاِت ابِن 

عريب؛ كونَه أمعَن يف توظيِف األبعاِد اللغويِّة يف دراسِة 

الحروِف، وجعلَها خلفيًّة ينطلُق منها يف تصويِر نظريِّة 

وحدِة الوجوِد التي يؤمُن بها. 

والكشُف عنَد الصوفيِّة يعني ظهوُر بواطِن   

األموِر لخواصِّ عباِد اللِه فضاًل عن األنبياِء واألوصياِء، 

وهو من ألطاِف اللِه، وهذا الكشُف للخواصِّ ال يكوُن 

بوحي وإمّنا يُدرُك بالحسِّ والذوِق، بعَد أن ميرَّ العبُد 

بتخليِص النفِس ماّم يحجبها عن ألطاف اللِه، قاَل ابُن 

ظاهٍر  عىل  اطاّلٌع  الكشِف  حقيقَة  أّن  ))واعلم  عريّب: 

من عامٍل باطٍن يستجليه إدراٌك باطِن حسٍّ من الحواِس، 

ه(()10(. يُجاري به املطّلُع حذَو مدركاِت ظاهِر حسِّ

مرتبُة الهمزِة وطبيعتُها:

الحروِف  عن  حديِثه  يف  عريّب  ابُن  مّهَد   

ا، انطالقًا من نظرتِه يف وحدِة الوجوِد،  بتناولِها تكوينيًّ

فالعاملُ )الوجود اإلمكايّن( مُيثُّل انعكاًسا للذاِت اإللهيِّة 

)الوجود الواجب(، وكالهام وجوٌد واحٌد. قاَل: ))إنّه ملّا 

كاَن الوجوُد مطلًقا من غريِ تقييٍد يتضّمُن املكلُِّف وهو 

والحروُف جامعٌة  العاملُ،  تعاىل، واملكلَّفنَي وهم  الحقُّ 

ملا ذكرنا(()11(. أي أّن يف الحروِف ما هو مقاٌم للمكلِِّف 

وما هو مقاٌم للمكلَّفنَي، فهي ليست بدرجٍة واحدٍة يف 

الوجوِد.

أربعٍة،  مراتَب  عىل  الحروَف  أّن  يذكُر  ثُمَّ   
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سبعيٍّة ومثانيٍّة وتسعيٍّة وعرشيٍّة، وهذه القيُم الرقميُّة 

للمرتبِة،  املنتميِة  الحروِف  تلَك  أفالِك  عدِد  إىل  تُشرُي 

والتاُء  الباُء  ومَعها  العرشيِّة  املرتبِة  يف  تقُع  والهمزُة 

والطاُء  والذاُل  والداُل  والخاُء  والحاُء  والجيُم  والثاُء 

والواُو  والهاُء  وامليُم  والكاُف  والقاُف  والفاُء  والظاُء 

والياُء)12(، أي أّن عدَد أفالكِها عرشة. 

وربَّ سائٍل عن سبِب وضعِ مراتِب الحروِف   

أّن  وهو  إملاًحا،  قّدمناه  قد  جوابُه  وهذا  أربعٍة،  عىل 

الوجوِد، واألربعُة  ابِن عريّب منصبٌّ عىل وحدِة  إمياَن 

اإلنسان،  املالئكة،  اإللهيّة،  )الحرضة  املوجوداُت  هي 

الجّن(، ولكلِّ مرتبٍة حظٌّ من هذه املوجوداِت األربعِة، 

والهمزُة عنَده من حظِّ املالئكِة.

هذا  رسِّ  عىل  الوقوَف  الباحُث  حاوَل  لقد   

الربِط بنَي الحرِف وما يُقابلُه من املوجوداِت األربعِة 

مل  كثيٌف  يشوبُها غموٌض  فاملسألُة  له يشٌء،  يقع  فلم 

يكشف عنه ابُن عريّب، فام عالقُة الهمزِة ومجموعِتها 

منها  التي  العرشيَّة  املرتبَة  أّن  علاًم  املالئكِة؟  بوجوِد 

املالئكَة  ألّن  الوجوِد؛  يف  ثانيٌة  مرتبٌة  عنَده  الهمزُة 

، ولكن ال مُيكُن تصّوُر  موجوداٌت قبَل اإلنساِن والجانِّ

أّن هذه املرتبَة أرشُف من مرتبِة اإلنساِن؛ ألّن املالئكَة 

تحمُل عقاًل من دوِن غريزٍة، واإلنساُن يحملُهام مًعا، 

فلو أخلَص هذا كاَن أرشَف من املالئكِة.

أّما عن عدِد الحروِف يف كلِّ مرتبٍة فقد أخرَب   

عن الرباِط فيام بيَنها وبنَي املوجوداِت التي تُقابلُها، ومل 

باملالئكِة!  العرشيِّة  املرتبِة  يذكر شيئًا يف ربِط حروِف 

وعىل سبيِل املثاِل، قاَل يف املرتبِة التسعيِّة التي حروفُها 

األربعُة  ))فحصلَت  والشني(:  والسني  والغني  )العني 

أّدتهم  التي  وهي  عليها  هم  لحقائَق  الناريِّ  للجنِّ 

آلتينَّهم  "ثُمَّ  عنهم:  تعاىل  الحُق  أخرَب  فيام  لقولِهم 

وعن  اميانِهم  وعن  خلِفهم  ومن  أيديهم  بنِي  من 

شامئلِهم")13((()14(.

وهو   – إبليَس  قوِل  بنَي  يربُط  كيَف  انظر   

أربعٍة،  جهاٍت  من  آدَم  لبني  إتيانِه  يف   – الجّن  من 

وهي األماُم والخلُف واليمنُي والشامُل،  وبنَي الحروِف 

، وهو ربٌط يعتُد عىل  األربعِة يف املرتبِة الخاّصِة بالجنِّ

مثِل  من  يُبنّيَ  أن  نأمُل  كّنا  وقد  يّدعي،  كام  الكشِف 

هذا يف املرتبِة الخاّصِة باملالئكِة، أي املرتبُة التي منها 

الهمزُة، لكّنه مل يفعل)15(. 

بأّن  يرُّصُح  كتاِبه  من  آخَر  مكاٍن  ويف   

قاَل:  البرِش،  ملراتِب  مشابهٌة  مراتٌب  فيها  الحروَف 

األمِم  أّمٌة من  الحروَف  أّن  وإيّاكم  اللُه  وفّقنا  ))اعلم 

مخاطبوَن ومكلّفوَن، وفيهم رسٌل من جنِسهم، ولهم 

أسامُء من حيُث هم، وال يعرُف هذا إاّل أهُل الكشِف 

اتّحاِد  عىل  بناًء  التصّوراُت  وهذه  طريقِتنا(()16(،  من 

، الذي يُناظُر  الوجوِد، فالحروُف أّمٌة لها واقُعها الخاصُّ

حاَل باقي األمِم من املخلوقنَي، برًشا أو غريَهم.

طبائَع  بياِن  يف  عريّب  ابُن  يسرتسُل  ثمَّ   

خواصٌّ  الصوفيِّة  عنَد  الحرِف  يف  والطبيعُة  الحروِف، 

ماديٌّة موجودٌة يف العنارِص الطبيعيِّة يف الوجوِد، متتزُج 

خاصيّتاِن لتكّونا عنرًصا طبيعيًا، والعنارُص هي: 

املــــاُء  برودة + رطوبة 

الهــواء  حرارة + رطوبة 

التـراب  برودة + يبوسة 

النــــار  حرارة + يبوسة 

متتزُج  التي  والخواصُّ  العنارُص  هي  هذه   

لتكّوَن العنرَص، والهمزُة مَع الهاِء من املرتبِة العرشيِّة 

مائيّتاِن،  فهام  ثَمَّ  ومن  رطبة()17(،  )باردة  طبيعتُهام 

املطلوِب،   يف  السهولَة  تُعطي  الرطبُة  والحروُف 

الحرفنِي  أّن  هنا  واملالحُظ  البطَء)18(،  تُعطي  والربودُة 

مخرُجهام واحٌد، فهو ملتفٌت لهذا اليشِء إذ خلَع عليها 

هذه الطبيعِة، إاّل أنّه يُفاجئنا بعَد هذا الكالِم بأن يقوَل 

الناُر)19(!  وعنرصُها  واليبوسُة  الحرارُة  الهمزِة  طبَع  أّن 

وهذا ما مل أجد تفسريَه، سوى أن تكوَن الطبيعُة هنا 

الطبيعِة يف  تبياِن  لحظَه يف  عاّم  يختلُف  بلحاِظ يشٍء 

كالِمه األّول.

مخرُج الهمزِة:

نظرة ابِن عريّب للحروِف تأويليٌّة، ترتكُز عىل   

التوازي ما بنَي مراتِب الوجوِد، وهو نظٌر فلسفيٌّ قد 

شغَل أناًسا من املسلمنَي، وأحسُب أّن النضوَج كاَن عنَد 

صوُت اهلمزِة يف املنظوِر الصويّف ابُن عريب أنوذجا
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فحسب،  منطوقًة  ماّدًة  الحروُف  فليست  عريّب،  ابِن 

الذي  الباطُن  يكمن  ورائه  ومن  ظاهرُها،  هذا  وإمّنا 

غاَب عن معظِم الناِس، وهو كونُها متثُّل أرواًحا ملالئكٍة 

تُسّمى بأسامِء هذه الحروِف)20(.

الذي  الحرِف  خروِج  ))محلُّ  هو  واملخرُج   

ينقطُع عنَده الصوُت تحقيًقا أو تقديرًا(()21(، وقد حّدَد 

اتّفقوا عىل  و  الحروِف،  مخارَج  واللغويّوَن  املجّودوَن 

الهاِء)22(، فهام  مَع  الحلِق  الهمزَة تخرُج من أقىص  أّن 

، وال نجُد  أبعُد الحروِف من الداخِل يف الجهاِز النطقيِّ

الهمزِة سوى  واملحدثنَي يف مخرِج  القدماِء  بنَي  افرتاقًا 

أّن هؤالِء جعلوه من الحنجرِة، وهذه التسميُة مل تكن 

معلومًة عنَد الرعيِل األّوِل من علامِء اللغِة.

وابُن عريّب ملتزٌم بهذا الخروِج للحرِف، بل   

قاَل:  األلِف،  أحولِه سوى حرِف  وموافٌق له يف جميعِ 

))لها من املخارِج أقىص الحلِق(()23(، ومل يجعِل األلَف 

ما  وهو  وغريُه،  سيبويه  جعلَه  كام  املخرِج  هذا  من 

نُشرَي  أن  ننىس  وال  الحديِث.  اللغِة  علِم  رؤيَة  يوافُق 

إىل الرتتيب املخرجّي الذي اتّبَعه يف تصنيِف الحروِف، 

إاّل  الذي ورَد عنَد سيبويه،  الصويتّ  الرتتيَب  اتّبَع  فقد 

أنّه مل يجعِل األلِف ذا مخرٍج، بل وليَس من الحروِف، 

رائحًة  عنَد من شمَّ  الحروِف  من  ليَس  ))األلُف  قاَل: 

من الحقائِق ولكن قد سّمته العاّمُة حرفًا(()24(، فجعَل 

مبدأ املخارِج من الهمزِة يف أقىص الحلِق.

إذ  عرًضا،  كاَن  للمخرجِ  ذكرَه  أّن  ويبدو   

جعلَه خلفيًّة ينتقُل منها للحديِث عن الكشِف الصويّف 

العرفانيِّة، لذلَك وجدناه يقوُل: ))وأّما قولُنا  والفلسفِة 

مخرُجه كذا فمعلوٌم عنَد القرّاِء، وفائدتُه عنَدنا أن تعرَف 

أفالكَه، فإّن الفلَك الذي جعلَه اللُه سببًا لوجوِد حرٍف ما 

ليَس هو الفلَك الذي ُوجَد عنه حرٌف غريُه(()25(. 

إنّه يربُط بنَي املخرِج الذي هو محلُّ إلخراِج   

الحرِف للوجوِد عنَد علامِء التجويِد واللغِة، وبنَي الفلِك 

الذي هو محلُّ إلخراِج الحرِف للوجوِد عنَد ظنِّ العامِل 

الصويفِّ ، ولكلِّ حرٍف فلٌك، فإذا اتّحَد الحرُف مَع آخَر 

يف مخرٍج واحٍد عنَد اللغوينَّي فالفرُق عنَد الصوفيِّة أّن 

دورَة فلِك أحِدهام تختلُف عن اآلخِر.

إّن املكاَن املخرجيَّ للهمزِة مقارنًة مَع باقي   

الحروِف له داللٌة سيميائيٌّة يف فكِر املنهِج الصويفِّ عاّمًة، 

الهمزِة  موقعيَّة  يستثمُر  نراه  إذ  خاّصًة؛  عريبِّ  وابِن 

من  جعلَها  فقد  العوامِل،  من  الهمزِة  موقَع  به  ليُناظَر 

عامِل العظمِة أو الجربوِت)26(؛ ألنّها تحتلُّ أعىل املواقعِ 

املخرجيِّة يف جهاِز النطِق عىل َوفِق التسلسِل الصويتِّ 

جعَل  أنّه  نقوُل  ما  عىل  والدليُل  املعجِم،  لحروِف 

والشهادِة،  امللِك  علِم  األسفِل،  العامِل  من  وامليَم  الباَء 

واألسفليُّة التي حصَل عليها الحرفاِن تناظُر مخرجُهام 

أقرُب  أنّهام  حيُث  الهمزِة،  مخرِج  عكُس  هو  الذي 

املخارِج إىل الخارِج )الشفتان(.

سبَق أن ذكرنا أّن طبيعَة الهمزِة عنَد ابِن عريّب   

يف قولِه األّوَل مائيِّة، واملاُء هو األصُل لوجوِد األحياِء، قاَل 

(()27(، ولذلَك ذكَر  تعاىل: ))وجعلنا مَن املاِء كلَّ يشٍء حيٍّ

ابُن عريب أّن الهمزَة لها مبدأ األّوليِّة؛ ألنّها أّوُل مستطاِع 

النطِق)28(، ولكّن هذه األوليَّة لها من الصعوبِة النطقيِّة 

. ما جعَل هذا الحرَف محالًّ للتغيريِ عنَد الناطِق العريبِّ

صفاُت الهمزِة:

عنَد  كبريًة  عنايًة  األصواِت  صفاُت  نالت   

العلامِء –  قدماء ومحدثني –  بعَد أن أدركوا  وظيفَة 

فِة يف متييِز األصواِت املتحّدِة  يف املخارِج، فضاًل عن  الصِّ

وِر الكبريِ الذي تؤّديه يف تفسريِ كثريٍ من الظَّواهِر  الدَّ

األصواِت  صفاَت  درسوا  أن  فكاَن  اللُّغويَّة،  والقضايا 

دراسًة مبنيًَّة عىل أسٍس علميٍّة شاملٍة، تنطلُق من  فكٍر 

ملعرفِة  بحكِم حاجِتهم  املجّودوَن  وقد سبَقهم  رصنٍي. 

الصفاِت يف تجويِد القرآِن. 

للحرِف  عارضٌة  ))كيفيٌّة  للحروِف  والصفُة   

يف  الصفِة  قيمُة  وتربُز  املخرِج(()29(،  يف  حصولِه  عنَد 

)صفات  املخرِج  يف  املتّحدِة  األصواِت  بنَي  التمييِز 

مميّزة(، وتوّخي الضبَط واالبتعاِد عن اللحِن يف نطِق 

الحروِف )صفات محّسنة(.

بحديِث  تامٍّ  اطاّلٍع  عىل  كاَن  عريّب  وابُن   

علامِء التجويِد واللغِة فيام يخصُّ مسألَة الصفاِت، وقد 

ذكَر أغلَب األلقاِب الصفاتيِة التي قرّت يف الدرِس، إاّل 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

339

أنّه مل يكن بصدِد التحليِل اللغوّي، بل كاَن هّمه إثباَت 

ما يعتقُده ِعرَب توظيِف تلَك الصفاِت.

وصفُة الهمزِة عنَد القدماِء مجهورٌة شديدٌة   

باتّفاٍق، أّما املحدثوَن فقد اختلفوا فيها، وأعني بصفِة 

الجهِر بالتحديِد، فمنهم من وافَق القدماَء، ومنهم من 

ال مجهورٌة  بأنّها  قاَل  من  ومنهم  مهموسٌة،  بأنّها  قاَل 

سببُه  املحدثنَي  عنَد  االختالف  وهذا  مهموسٌة)30(،  وال 

رؤيتُهم ملعنى الجهِر.

وبطبيعِة الحاِل فإّن ابَن عريّب ملتزٌم مبا اقرّه   

القدماُء يف صفِة الهمزِة، وقد استفاَد من صفِة الجهِر 

الشهادِة، يف حنِي ربَط  الحرَف بعامِل  هذه لريبَط هذا 

عىل  يخفى  وليَس  الغيِب،  بعامِل  املهموسَة  األصواَت 

الناظِر املناسبُة بنَي مفهوِم هاتنِي الصفتنِي ومفهوِم عامِل 

الغيِب والشهادِة، فالغيب ما غاَب عّنا فلم ندركْه إاّل 

الشهادة فهو كلُّ ما نشهُده  أّما عامل  الله،  بفيٍض من 

من خلٍق وندركُه.

 ،)31(
والجهُر يف اللغِة اإلعالُن والكشُف والعلوُّ  

ويف االصطالِح العلوُّ والوضوُح يف مجموعٍة من األصواِت 

بسبِب تذبذِب األوتاِر الصوتيِّة يف الحنجرِة عنَد النطِق 

هذه  جرَس  ترفُع  نغمٍة  حدوِث  إىل  يؤّدي  ماّم  بها، 

األصواِت)32(، واألصواُت املجهورُة عنَد القدماِء )الهمزة، 

والباء، والجيم، والدال، والذال، والراء، والزاي، والضاد، 

والطاء، والظاء، والعني، والغني، والقاف، والالم، وامليم، 

هذه  فطبيعُة   . املدِّ وأصواُت  والياء(،  والواو،  والنون، 

الظهوِر  حيُث  من  الشهادِة  عامِل  مَع  تنسجُم  الصفِة 

والبياِن.

الحروِف  من  العاملَ  هذا  إّن  عريّب  ابُن  قاَل   

امللِك  عاملُ  وهو   ، بالحواسِّ يُدرَك  أن  العادُة  جرت 

وفيهم  واملقارعِة،  والجهاِد  والشّدِة  والقهِر  والسلطاِن 

))واغلظ  وقولُه:  تؤمر(()33(  مبا  ))فاصدع  تعاىل:  قولُه 

للهمزِة  الصفِة  بنَي  اتّفاٌق  بوضوٍح  وهذا  عليهم(()34(. 

مبنيٌّ  عريّب،  ابِن  لدى  املعتقُد  أساُسه  العوامِل،  وهذه 

عىل الذوِق أو الكشِف كام يّدعي.

وماّم يتّحُد من املوجوداِت يف عامِل الوجوِد مَع   

حرِف الهمزة وما بصفِتها جرياُن الرياحِ وأصواُت الرعوِد 

وهبوُب النسيِم، قاَل ابُن عريّب: ))وجرِت الرياُح ما بنَي 

الشديدُة والرخوُة، وظهَر  الحروُف  زعزٍع ورخاٍء وهي 

املجهورِة  كالحروِف  الرعوِد  أصواُت  النَفِس  هذا  عن 

وهبوُب النسيِم وهي الحروُف املهموسُة(()35(.

الخالصُة:

للوجوِد  ينظُر  عريّب  ابَن  أّن  البحِث  خالِل  من  تبنّيَ   -

عىل أنّه واحٌد يف كلِّ كياناتِه، وفيام بيَنها توجُد أنساٌق 

جامعٌة، وهذه الرؤيُة يُهيّأ لها بواسطِة الذوِق والحسِّ 

، وال دخَل للحقيقِة أو املنطِق يف ذلَك.  الصويفِّ

مَع  تنطبُق  عريّب  ابِن  مصاديَق  أّن  أيًضا  وتبنّيَ   -

به  جاَء  ما  يُعدُّ  إذ  القديِم،  الصويتِّ  الدرِس  مخرجاِت 

معتقداِت  يف  ضعٍف  نقطَة  الحديُث  الصويتُّ  الدرُس 

الرجِل؛ ألنّه التزَم ما مل يثبُت صدقَه متاًما، وهذا الكالُم 

له شواهَد  بل  الهمزِة فحسب،  ينطبُق عىل صوِت  ال 

أخرى مل يذكرها البحُث الختصاِصه بالهمزة.

صوُت اهلمزِة يف املنظوِر الصويّف ابُن عريب أنوذجا
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أثُر قرينة االستعامل يف املعىن

عند قطب الدين الراوندي )ت573هـ(

The Effect of the Presumption of use in the Meaning
At Qutb Al-Din Al-Rawandi )D 573 AH(
Prof. Dr. Najah Fahem Saber Al-Obaidi
Muhammad Qassem Hassoon

امللخص

يتضمُن هذا البحث دراسة قرينة االستعامل وأثرها يف املعنى عند قطب الدين الراوندي )ت573هـ(؛   

إذ مثلت هذه القرينة لديه دليال من األدلة التي استند إليها يف تحليل النصوص، والكشف عن معانيها، واستنباط 

األحكام الرشعية منها، فهو يرى أّن دالالت األلفاظ مبنية عىل طبيعة استعاملها يف لغة التخاطب والتداول سواء 

كانت بني العامة أو الخاصة.    

Abstract:
 This research includes a study of the presumption of use and its impact on meaning 
according to Qutb al-Din al-Rawandi )d. 573 AH(. As this presumption represented for him 
one of the pieces of evidence on which he relied in analyzing texts, revealing their meanings, 
and deducing legal rulings from them. He sees that the semantics of the words are based on the 
nature of their use in the language of communication and deliberation, whether it is between 
the public or the private.

محمد قاسم حسونأ.د. نجاح فاهم صابر العبيدي
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التوطئة:
أهم  إحدى  اللغوي  االستعامل  قرينة  تعدُّ   
للفظ  قيمة  ال  إذ  املعنى؛  عليها  يرتكز  التي  القرائن 
إذا مل يتعارفه أهل اللغة ويتفقون عىل معناه يف لغة 
التخاطب بينهم، وأصل االستعامل يف اللغة من: ))َعِمَل 
َعَمالً. وأْعَملَُه غريه واْستَْعَملُه مبعًنى واْستَْعَملَُه أيضاً، 
العمل... يف  اضطرب  واْعتََمَل:  العمل.  إليه  طلب  أي 

وطريٌق ُمْعَمٌل، أي لْحٌب مسلوك(()1(.
وقد جمع علامء اللغة ألفاظ اللغة العربية   
يف التصنيفات املعجمية، وحّدوا دالالتها معتمدين يف 
ذلك عىل طبيعة استعاملها، وقد ذكروا املستعمل منها 
وعنايتهم  القدماء  دراية  يؤكد  األمر  وهذا  واملهمل، 
احمد  بن  الخليل  كان  وقد  مفرداتها،  وتطور  باللغة 
الفراهيدي )ت175هـ( أّول من صّنف يف مجال جمع 
اللغة  جمع  عىل  )العني(  كتاب  يف  اعتمد  إذ  اللغة، 
ميدان  فهم  البادية  العرب وخاصة عرب  من فصحاء 

االستعامل الذي يوثق بلغتهم لديه)2(.
ا سيبويه )ت180هـ( فقد كان كثري العناية  أمَّ  
الصائب  االستعامل  يذكر  كان  إذ  االستعامل؛  بقرينة 
للغة ويرده اىل العرب الذين وصفهم بصفات عدة يف 

كتابه منها: الذين تُرىض عربيتهم)3(، أو العرب املوثوق 

بهم)4(، أو املوثوق بعربيتهم)5( وقد أكَّد عىل االلتزام مبا 
استعملته العرب للوقوف عىل دالالت األلفاظ إذ قال: 
))فإمنا تجريها كام أجرت العرب، وتضعها يف املواضع 
من  يُدِخلوا  مل  ما  فيها  تُْدِخلَنَّ  وال  فيها،  ُوضعن  التي 
الحروف. أال ترى أنَّك لو قلت: طَعاماً لك ورَشاباً لك 
وماالً لك، تريد معنى َسْقياً، أو معنى املرفوِع الذي فيه 
معنى الدعاِء مل يجز، ألنَّه مل يُستعَمل هذا الكالُم كام 
استُعمل ما قبله. فهذا يدلك ويبرصك أنه ينبغي لك أن 

تجري هذه الحروَف كام أجرِت العرُب(()6(.
طريَق  )ت392هـ(  جني  ابن  سلك  وقد   
العلوم  لضبط  اللغوي  االستعامل  بحث  يف  سيبويه 
العرب  استعملته  ما  اىل  بالرجوع  والرصفية  النحوية 
يف كالمها، ومثال ذلك ما ذكره يف علّة رصف )غدوة( 
مع )لدن( إذ قال: ))إمنا أجمعوا عىل رصفها ألمرين: 
استعاملهم  كرث  ملا  ألنهم  االستعامل،  كرثة  أحدهام: 
لقالوا:  يرصفوها  مل  لو  أنهم  واآلخر:  تغيريًا،  أشد  إياه 

أم  أمنصوبة هي  يعلم  الهاء، فال  فتنفتح  ُغْدوة،  لَُدن 
مجرورة، أال ترى أن ما ال ينرصف نصبه وجره بلفظ 
واحد... فلام اعتزموا نصب غدوة بعد لدن وإخراجها 
ليكون  رصفوها  نظائرها  حال  عن  االستعامل  لكرثة 
واعتقدوه  نووه  ما  يحقق  الفتحة  مع  التنوين  ظهور 
من النصب، ويزيل الشبهة عن املسامع، فال يظن أنها 

علوم  يف  التقعيد   واستمر  منصوبة(()7(  غري  مجرورة 
اللغة بالرجوع اىل االستعامل اللغوي ألنّه قد يطّرد يف 

بعض البيئات اللغوية مع عدم ورود ما مينعه)8(.
االستعامل  قرينة  املحدثون  درس  وقد   
اللغوي وذكروا أسباب تطور اللغة وتغري دالالت بعض 

املحدثون مل يكن جديداً  به  ما جاء  أّن  إاّل  ألفاظها)9( 
القدماء،  عند  االستعامل  مفهوم  دائرة  عن  يخرج  وال 
لكّن املصطلحات الحديثة ألقت بظاللها عىل خطاب 
الدرس الحديث؛ ألّن املتتبع لظاهرة التطور اللغوي يف 
اللغة العربية يجد أنّها تحصل نتيجة لتداول االلفاظ 

واستعاملها يف الحقيقة أو املجاز. 
أثر  إىل  الراوندي  الدين  قطب  أشار  وقد   
الحقيقي واملجازي يف تغري معاين االلفاظ،  االستعامل 
وذكر دالالت االلفاظ اللغوية والعرفية والرشعية، وأثر 
االستعامل املجازي يف تأويل النصوص التي ال يتطابق 
املستعملة  والرشعية  العقلية  األدلة  مع  ظاهرها 

الستنباط املعنى.

املطلب االول: االستعامل الحقيقي
نقيض  الحقُّ  ))حق:  اللغة من  الحقيقة يف   
الباطل. حقَّ اليْشء يَِحقُّ َحّقاً أي َوَجَب ُوُجوباً. وتقول: 
يُِحقُّ عليَك أّن تفَعَل كذا، وأنَت حقيٌق عىل أن تفَعلَه. 

وَحقيٌق فَعيٌل يف موضع مفعول(()10( وذكر ابن فارس 
يدل  وهو  واحد،  أصل  والقاف  ))الحاء  )ت395هـ(: 

عىل إحكام اليشء وصحته(()11(.
يف  أقّر  ))ما  هي:  االصطالح  يف  والحقيقة   

وقال  اللغة(()12(،  يف  وضعه  أصل  عىل  االستعامل 
الجرجاين)471هـ(: ))كلُّ كلمة أريد بها ما وقعْت له 
ُمواضعة، وقوعاً  َوْضع واضع، وإن شئت قلت: يف  يف 

وتعريف  حقيقة(()13(  فهي  غريه  إىل  فيه  تستند  ال 

أثُر قرينة االستعامل يف املعىن عند قطب الدين...



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

344

الجرجاين ال يبعد عن تعريف األصوليني الذين عرفوا 
أنها: ))اللفظ املستعمل يف ما وضع له  الحقيقة عىل 

يف اللغة التي وقعت املخاطبة بها(()14( غري أّن تعريف 
حرص  يف  غريهم،  من  ضبطاً  أكرث  هو  االصول  أهل 

الحقيقة، كام يبدو جلياً عند املقارنة بني التعريفني.
فاالستعامل الحقيقي يكون مقصورا بداللة   
اللفظ عىل املعنى املوضوع له وال يتعداه، لذلك يعرف 
الذي  له  املوضوع  املعنى  يف  اللفظ  ))استعامل  بأنّه: 
الوضع،  بسبب  لغوية  عالقة  اللفظ  وبني  بينه  قامت 
املعنى  اسم:  له  املوضوع  املعنى  عىل  يطلق  ولهذا 

الحقيقي(()15(.
واالستعامل الحقيقي لأللفاظ يرتبط ارتباطاً   
السامع للمعنى وبدون أي رشط؛  بتصور ذهن  وثيقاً 
وألن  معناه؛  يف  الحقيقة  عىل  املوضوع  اللفظ  لتعلق 
واملعاين  األلفاظ  بني  اللغة  يف  القامئة  السببية  عالقة 
اىل  املعنى  انتقال  غرض  بتحقق  كفيلة  لها  املوضوعة 

أقسام  ثالثة  اىل  الحقيقة  وتقسم  السامع)16(.  ذهن 
والحقيقة  العرفية،  والحقيقة  اللغوية،  الحقيقة  هي: 

الرشعية)17(.

أقسام االستعامل الحقيقي:
1- الحقيقة اللغوية )املعجمية(:

اللفظ  عليها  يدل  التي  الحقيقة  وهي   
باملعنى اللغوي الذي وضع له يف اللغة يف أصل الوضع، 
فهي يطلق عليها الداللة اللغوية ))ونقصد بذلك أنها 
الوضع  الن  للمعنى؛  اللفظ  وضع  طريق  عن  تنشأ 
يوِجد عالقة السببية بني تصور اللفظ وتصور املعنى، 
اللغوية  الداللة  تلك  تنشأ  العالقة  هذه  أساس  وعىل 
هذه  تنفك  وال  للفظ.  اللغوي  املعنى  هو  ومدلولها 
الداللة عن اللفظ مهام سمعناه ومن أي مصدر كان، 
فجملة )الحقُّ منترٌص( اذا سمعناها انتقل ذهننا فوراً 
إىل مدلولها اللغوي سواء سمعناها من متحدث واٍع أو 
من نائم يف حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة 

عند  تقف  اللغوية  فالداللة  حجرين(()18(،  الحتكاك 
الذهن  معها  ينرصف  ال  التي  وحقيقته  اللفظ  معنى 
بالجانب  ترتبط  أيضاً  وهي  سامعها،  عند  غريها  اىل 
اللغوي )املعجمي( يكون وضعه  االجتامعي، فاملعنى 

كلمة  فكل  الناس،  من  فئة  بني  اللغوي  باالستعامل 

قولنا:  نحو  اجتامعية)19(. وهذا  أو  لها داللة معجمية 
أنها  عىل  يدل  والذي  يشبهها،  وما  واالرض  السامء 
))أوالً: فألنها قد دلت عىل  أمران:  حقائق يف وضعها 
معاٍن مصطلح عليها يف تلك املواضعة، وهذا هو فائدة 
استعملت يف  قد  فألنها  ثانياً:  وأما  الحقيقة ومعناها، 
االوضاع اللغوية، فليس يخلو حالها بعد ذلك، أما أن 
تستعمل يف معناها االصيل، أو يف غريه فإن كان االول 
فهي حقيقة ال محالة، وإن كان استعاملها يف غريه فهي 

مجاز(()20(.
بالداللة  العناية  كثري  الراوندي  كان  وقد   
اللغوية، وهو ما يظهر يف رشوحه من ذكر داللة االلفاظ 
يف اللغة، وبيان حقيقة الوضع اللغوي للفظ، وقد ذكر 
يف معنى الداللة قوله: ))ويكون الدليل مبعنى الداللة، 
وان كانت من حيث الوضع الدليل والدال كالهام اسم 
اىل  يؤدي  فيه  النظر  يكون  ما  وهي  للداللة،  الفاعل 

العلم بغريه، وواضعه امنا وضعه لهذا الوجه(()21(.
فالحقيقة اللغوية متثل عند الراوندي وسيلة   
بجوانب  يحيط  فهو  واالستنباط،  الرشح  وسائل  من 
االلفاظ مبتدأ باملعنى اللغوي، ومن ذلك ما ذكره يف 
اَلِة اتََّخُذوَها  تفسريه لقوله تعاىل: ))َوإَِذا نَاَديْتُْم إِىَل الصَّ

الدعاء مبد  َولَِعبًا(()22(، إذ قال: ))النداء يف اآلية  ُهزًُوا 
اآلية  بهذه  فاالستدالل  ونحوه...  االذان  يف  الصوت 
ِمْن  اَلِة  لِلصَّ نُوِدَي  )إِذَا  بقوله  وكذا  االذان،  عىل  ميكن 
قائم  اسم لإلعالم،  اللغة  الُْجُمَعِة()23(... واالذان يف  يَْوِم 
مقام االيذان، كام أن العطاء اسم لإلعطاء وهو يف االصل 
علم سمعي، قال تعاىل: )َوأَذِّْن يِف النَّاِس()24( واالذان يف 

الرشع اعالم الناس بحلول وقت الصالة(()25(.
فقد ذكر الراوندي تعريف اآلذان يف اللغة،   
ويف الرشع، وهو ما يراه أساس البحث يف ذكر الداللة 
شأنه  من  ما  يرتك  ومل  النداء  عرّف  أن  بعد  اللغوية، 
عرّف  فقد  القرآنية،  واآليات  الرشعية  املسألة  توضيح 
اللغة كل  ))املؤذن يف  قال:  إذ  أيضاً،  اللغة  املؤذن يف 
من تكلم بيشء نداًء، وأذنته وآذنته، ويستعمل ذلك يف 
العلم الذي يتوصل إليه بالسامع، كقوله )فَأَْذنُوا ِبَحرٍْب 

ِمَن اللَِّه()26((()27(.
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2- الحقيقة العرفية:
الحقيقة  أقسام  من  الثاين  القسم  وهي   
التي تكون فيها اللفظة العرفية: ))نقلت من مساّمها 
اللغوي اىل عرف االستعامل، ثم ذلك العرف قد يكون 

عاّماً، وقد يكون خاّصاً(()28(  فمثال املستعمل منها يف 
العرف العام لفظ )الدابَّة( فهي يف اللغة تدل عىل كل 
ما دّب من الحيوانات ثم أنها اختصت ببعض البهائم 
فصارت يف العرف العام تدل عىل البهيمة، فعند سامع 
أذهان  يف  البهيمة  معنى  يستحرض  )الدابَّة(  لفظ 

العامة)29(.
أما ما يكون عرفاً خاصاً، فهو ما للعلامء من   
فيه،  اصطلحت  ملا  اللغة  يف  توضع  ))مل  اصطالحات 
بحيث إذا أطلقت فهمت دون غريها كـ)الفاعل( عند 

النحويني، و)القياس(عند الفقهاء(()30( فالداللة العرفية 
بابها  اىل  نقلت  أنها  إال  األصل  يف  لغوية  داللة  هي 
فاالستعامل  الخاصة،  أو  العامة  بني  االستعامل  بُعرف 
هو الذي نقل داللة اللفظ من األصل اللغوي اىل املجاز 

ثم استقرت يف االستعامل لتصبح حقيقة)31( وهو من 
باب التطور الداليل لأللفاظ.

الراوندي  عند  العرفية  الحقيقة  أمثلة  ومن   
ما ذكره يف رشحه حديث النبي )صىل الله عليه وآله 

قال  إذ  الجاهلية(()32(،  عمِل  من  ))النيّاحُة  وسلم(: 
الراوندي: ))ال ترتكوا نساءَكم يتناوحن عند وفاة أحد 
ويرّجعَن الكلامت املنظومة تشبه الشعر فإن ذلك من 
أعامل الجاهلية... والجاهلية: زمان الفرتة قبل االسالم، 
اىل  املنسوبة  واالزمنة  والسنون  الجاهلية  األيام  أي 
مبعث  قبل  كان  عام  عبارة  العرف  يف  وهي  الجهل، 

أّن  ذكر  فقد  وسلم(()33(،  وآله  عليه  الله  صىل  النبي 
)الجاهلية( لها معنى يف املفهوم اللغوي يختلف عن 
معناها العريف، وإن كانت هناك عالقة بينهام يف أصل 
الكلمة  هذه  خصت  العرفية  الداللة  أّن  إال  املعنى 
وحّدتها مبا كان قبل بعثة النبي )صىل الله عليه وآله 

وسلم(. 
وكذلك لفظ )البغي( فهو من االلفاظ التي   
لها داللة عرفية تختلف عن داللتها اللغوية املوضوعة 
الراوندي يف رشحه حديث  لها يف االصل، وردت لدى 

النبي )صىل الله عليه وآله وسلم(: ))ما من يشء أطيع 
من يشء  وما  الرحم،  من صلة  ثواباً  بأعجل  فيه  اللَه 

قال  إذ  بغي(()34(،  بأعجل عقوبة من  فيه  اللَه  يعيص 
يف  هو  وقيل:  الطلب،  االصل:  يف  ))والبغي  الراوندي: 
العرف أن يتطاول املرء عىل الناس... وقيل: البغي هو 
الظلم بعينه عىل من ال يجد له نارصاً غري الله، فعقوبة 

البغي معجلة(()35(.
عرفية  دالالت  لها  ألفاظاً  الراوندي  وذكر   
عرف  يف  مخصوصة  ألفاظ  من  ذكره  ما  منها  خاصة، 
الرشع، مثل لفظ )الهجرة( الذي ورد يف حديث النبي 
َهَجَر  من  ))املهاجر  وسلم(:  وآله  عليه  الله  )صىل 

))واملهاجر:  الراوندي:  قال  إذ  عنه(()36(،  الله  نهاُه  ما 
مفاعل من الهجرة... فالهجرة هيأة وكيفية للمفارقة، 

ويف عرف الرشع: الخروج من مكة إىل املدينة(()37(.
وجاء يف العني: ))والهجر والهجران: ترك ما   
يلزمك تعهُّده، ومنه اشتقت هجرُة املهاجرين، النهم 

هَجروا عشائرهم فتقطّعوهم يف الله(()38(.
وكذلك لفظ )املجاهد( الذي ورد يف حديث   
من  ))املجاهد  وسلم(:  وآله  عليه  الله  )صىل  النبي 

داللة  الراوندي  ذكر  الله(()39(،  نفسه يف طاعة  جاهد 
املجاهد يف اللغة ويف عرف الرشع إذ قال: )) واملجاهد 
ُمفاِعل من الَجهد وهو املشقة أو هو من الُجهد وهو 
بني  كان  ملا  مصدران  والجهاد  واملجاهدة،  الطاقة، 
الرشع  عرف  ويف  والقتال،  كاملقاتلة  األغلب  يف  اثنني 
الحرب،  أهل  من  الكّفار  من  قتاله  يجب  من  مقاتلة 
ومجالدتها  الله  أمر  كام  شهواتها  يف  النفس  ومخالفة 
))الجيم  اللغة:  مقاييس  يف  ورد  األكرب(()40(،  الجهاد 
ة، ثم يُحَمل عليه ما يقاِربُه.  والهاء والدال أصلُُه املشقَّ
يقال َجَهْدُت نفيس وأْجَهدت والُجْهد الطَّاقَة. قال الله 

تعاىل: )َوالَِّذيَن اَل يَِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم()41((()42(، إذ ذكر 
املعنى  ذكر  ثم  للجهاد  اللغوي  املعنى  الراوندي هذا 
يحمل  كان  أن  بعد  إليه  )اللفظ(  انتقل  الذي  العريف 

داللة موضوعة له يف أصل اللغة واستعاملها.
وقد وردت اللفظتان )املهاجر( و)املجاهد(   
آََمُنوا  الَِّذيَن  ))إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن  يف 
َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك يَرُْجوَن 

أثُر قرينة االستعامل يف املعىن عند قطب الدين...
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رَْحَمَة اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم(()43( وقد دأب الكثري من 
والعرفية  اللغوية  االلفاظ  دالالت  ذكر  اىل  املفرسين 
تفسريه:  يف  )ت310هـ(  الطربي  ذكر  فقد  والرشعية، 
ُمساكنة املرشكني يف  الذين هجروا  ))والذين هاجروا: 
أمصارهم... وأصل املهاجرة:  املفاعلة من هجرة الرجل 
الرجَل للشحناء تكون بينهام، ثم تستعمل يف كل من 
)وجاهدوا(  قوله:  وأما  منه...  كرهه  ألمر  شيئًا  هجر 
فإنه يعني: وقاتلوا وحاربوا. وأصل املجاهدة املفاعلة 
من قول الرجل: قد َجَهد فالن فالنًا عىل كذا إذا كَربَه 

وشّق عليه(()44(.
بدأ  فقد  )ت460هـ(  الطويس  الشيخ  أما   
تفسريه لآلية الكرمية بذكر دالالت االلفاظ اللغوية قبل 
العرفية ألنه يرى أن التفسري يبدأ من املعاين اللغوية 
لأللفاظ التي تَُعُد أول أقسام الحقيقة، إذ قال: ))وقوله: 
هجره  تقول:  الوصل،  ضد  فالهجر  هاجروا،  والذين 
يهجره هجرا، وهجرانا: إذا قطع مواصلته. والهجر: ماال 
النهار،... وسمي  ينبغي من الكالم... والهاجرة: نصف 
تعاىل:  وقوله  وأرضهم...  قومهم،  لهجرتهم  املهاجرون 
وجاهدوا تقول: جهدت الرجل جهداً: إذا حملته عىل 
نفسك  إذا حملت  مجاهدة  العدو  مشقة، وجاهدت 

دالالت  أنَّ  ذلك  من  يتضح  قتاله(()45(  املشقة  عىل 
بني  العام  العرف  يف  الستعاملها  نتيجة  تتغري  األلفاظ 
ممن  وغريهم  العلامء  بني  الخاص  العرف  أو  العامة 

أختص باستعامل بعض األلفاظ.

ثالثا: الحقيقة الرشعية
اللفظ  الحقيقة الرشعية احدى معاين  متثل   
التي تناولها الباحثون بالبحث والدراسة بغية الوقوف 
عىل علل التطور الداليل الحاصل يف االلفاظ الرشعية؛ 
إذ إنها نقلت من املعنى اللغوي املوضوع لها يف أصل 
اللغة إىل معنى آخر وهو الرشعي، وهو ما ذكره ابن 
فارس )ت395هـ( يف قوله: ))كَانَِت العرُب يِف جاهليتها 
فلام  وآدابهم...  لُغاتهم  يِف  آبائهم  إرث  من  إرٍث  َعىَل 
ونُِسَخت  أحواٌل،  حالت  باإلسالم  ثناؤه  جّل  الله  جاَء 
من  ألفاظ  اللغة  من  ونُِقلت  أموٌر،  وأبطلت  ِديانات، 
ورشائع  زيدت،  بزيادات  أَخر  مواضع  إِىَل  مواضَع 
األّوَل(()46(،   اآلخُر  ى  فَعفَّ رُشطت.  ورشائط  رُشعت، 

نتيجة   داليل  تغري  فيها  الرشعية حدث  االلفاظ  فهذه 
لتغري الدين الذي كانت عليه العرب ومبجيء االسالم 

الذي أخرج العرب وألفاظهم من حال اىل حال آخر.
التي  ))اللفظة  هي  الرشعية  فاللفظة   
كانت  ما  الرشع وضعها ملعنى غري  يستفاد من جهة 

تدل عليه يف أصل وضعها اللغوي(()47(، وهذه االلفاظ 
الرشعية املنقولة قد ثبت فيها املعنى املنقولة إليه عىل 
فالذي  الرشعي  املعنى  الحقيقة؛ ألنها تدل عىل  وجه 
يسمع لفظة )صالة( ال يتصور يف ذهنه معنى الدعاء، 
وإمنا صار املعنى الحقيقي لها هو األفعال املخصوصة 
كانت  لذلك  وغريها؛  الرشعية  االوقات  يف  بالتعبّد 

االلفاظ الرشعية إحدى أقسام الحقيقة.
عن  بعيداً  األصوليني  تعريف  يكن  ومل   
تعريف اللغويني للحقيقة الرشعية فهي عند االصوليني 
تعني: ))اللفظ الذي نقله الشارع من موضوعه اللغوي 
إىل معنى آخر بحيث إذا أطلقه فُِهم من يتكلم عىل 

اصطالحه املعنى املنقول إليه(()48(.
وقد تكون اللفظة الرشعية ذات داللة عامة   
يف  االشرتاك  شأنه  من  ما  كل  مساّمها  تحت  يدخل 
يُنتج  رشاب  عىل  تدل  )الخمر(  فلفظة  وآثاره،  فعلها 
إال  العنب،  أو  التمور  أو  الحبوب  بعض  اختامر  من 
ذكر  كلها،  األرشبة  من  يُسكر  ما  كل  عىل  تطلق  أنّها 
الراوندي ذلك بقوله: ))إّن الخمر اسم لكل ما يوجد 
فيه السكر من األرشبة كلها ومن ذهب إىل هذا قال: 
إّن للرشيعة أن يُحدث األسامء بعد أِن مل يكن، كام أن 

لها أن يضع األحكام بعد أن مل يكن(()49(.
الراوندي إشارة  ويف هذا الكالم الذي ذكره   
بعض  وظهور  تطور  يف  االسالمي  املجتمع  أن  إىل 
التغريات املستحدثة منها ما تدعو الحاجة إليه، ومنها 
االسالمي  املجتمع  تأثر  أو  الختالط  نتيجة  يكون  ما 
والسلوكيات  األفعال  بعض  فتظهر  أخرى؛  مبجتمعات 
يبني  أن  الفقيه  من  تحتاج  التي  الجديدة  واالشياء 
داللة  تعميم  فإن  لذلك  بها،  الخاص  الرشعي  الحكم 
األخرى،  يُسكر من األرشبة  ما  املتمثل بجميع  الخمر 
يعني شمول تلك األرشبة بالحرمة التي رشعت للخمر، 
لكونها مام يسكر  الحرمة  فاملخدرات مثال دخلت يف 

فُعَدْت من الخمر يف حقيقتها الرشعية.
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ومن أمثلة الحقيقة الرشعية عند الراوندي   
الَِّذيَن  أَيَُّها  ))يَا  تعاىل:  قوله  )الصوم( وردت يف  لفظة 
ِمْن  الَِّذيَن  َعىَل  كُِتَب  كَاَم  يَاُم  الصِّ َعلَيُْكُم  كُِتَب  آََمُنوا 

قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن(()50( إذ قال الراوندي: ))والصوم 

)رشعاً امساك مخصوص( عن اشياء مخصوصة(()51(.
وتَرُْك  األكِل  ))تَرُْك  هو:  اللغة  يف  والصوم   

أي  َصْوماً()52(،  للرحمن  نََذرُت  )ايّن  تعاىل:  الكالم، وقوله 
ْوُم قياٌم بال َعَمل. وصاَم الَفرَُس عىل  َصمتاً وقُرِئ به... الصَّ

يُح اذا َركََدت. وصاَمِت  آريِّه)53(: اذا مل يعتَلِف. وصاَمِت الرِّ

يف  والصوم  النَّهار(()54(،  ُمْنتََصف  يف  استََوْت  الشمُس: 

اصطالح الفقهاء هو: ))املمسك عن املفطرات(()55(، أو 
هو االمساك عن: ))األكل والرشب والجامع من الصبح 

املفطرات  من  ذلك  وغري  النية(()56(  مع  املغرب،  إىل 
التي ذكرها الفقهاء يف كتبهم.

وذكر املفرسون يف تفسري قوله تعاىل: ))كُِتَب   

هو:  الشهر  يف  الصوم  معنى  أن  يَاُم(()57(،  الصِّ َعلَيُْكُم 
أشياء مخصوصة عىل وجه مخصوص  عن  ))االمساك 
زمان مخصوص.  يف  ممن هو عىل صفات مخصوصة 

ومن رشط انعقاده النية(()58(.
الرشعية  األلفاظ  أن  اىل  االشارة  وتجدر   
اللغة،  ليست جميعها منقولة عن داللتها االصلية يف 
إال  واحدة،  والرشعية  اللغوية  داللتها  تكون  فقد 
جعلتها  الرشعي  االستعامل  يف  الشائعة  داللتها  أن 
الراوندي  بنّي  وقد  الرشعي،  االصطالح  يف  مخصوصًة 
املنقاد،  املستسلم  اللغة  يف  ))واملسلم  بقوله:  ذلك 
وكذلك يف الرشع، إال أنه استسالم ألمور رشعية، وهو 
من األسامء املخصوصة، وذلك ألنه مينعه إسالمه من 

إيذاء املسلمني(()59(.
مدركاً  كان  الراوندي  أن  يتضح  ذلك  ومن   
مصنفاته  أثرى  إذ  الحقيقية،  الداللة  بأقسام  وعارفاً 
أما  للفظ،  اللغوي  األصل  يذكر  فهو  اللغوية،  بالداللة 
يف  مستعملة  كثرية  ألفاظاً  ذكر  فقد  العرفية  الداللة 
فهو  الرشعية  والداللة  والخاصة،  العامة  عند  العرف 
أحد  فقهاء عرصه الذين يستنبطون االحكام الرشعية، 
وهذا األمر يتطلب إحاطة يف الجانب اللغوي والعريف 

والرشعي.

املطلب الثاين: االستعامل املجازي
يعرّف املجاز يف اللغة عىل أنه مأخوذ من:   
به  وجاَز  وَمجازاً  وَجوازاً  وُجؤُوزاً  َجْوزاً  املوضَع  ))جاَز 
وجاَوزه ِجوازاً وأَجازه وأَجاز غريَه وجازَه سار فيه وسلكه 
وأَجازَه َخلَّفه وقطعه وأَجازه أَنَْفَذه... وتَجاَوَز عن اليشء 

أَْغىض... وتََجوَّز يف كالمه أَي تكلم باملَجاز(()60(.
عرّفه  فقد  االصطالح،  يف  املجاز  معنى  أما   
ما  بها  ُجزَْت  كلمة  ))كلُّ  بقوله:  )471هـ(  الجرجاين 
من  له،  توضع  مل  ما  إىل  الواضع  َوْضع  يف  به  وقعْت 
غري أن تستأنف فيها وضعاً، ملالحظٍة بني ما تُُجّوز بها 
واضعها،  فيوضع  له  ُوضعْت  الذي  أصلها  وبني  إليه، 

أثر  ذاكراً  )626هـ(  السكايك  وعرّفه  مجاز(()61(،  فهي 
))وأّما  قال:  إذ  اللغة،  املجاز يف  االستعامل يف حصول 
املجاز فهو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة 
نوع  عىل  بالنسبة  الغري  يف  استعامال  بالتحقيق  له 
ذلك  يف  معناها  إرادة  عن  مانعة  قرينة  مع  حقيقتها 

النوع (()62(.
))اللفظ  هو:  االصوليني  عند  واملجاز   
املستعمل يف غري ما وضع له ألجل مناسبته ملا وضع 

له اللفظ(()63(، وهم بهذا التعريف يشريون اىل العالقة 
بني معنيي اللفظ الحقيقي، واملجازي، لوجود مناسبة 
بينهام دعت اىل استعامل لفظ معني يف معنى مجازي 
يف  اللفظ  استعامل  هو  املجازي  ))االستعامل  الن 
معنى آخر مل يوضع له ولكنه يشابه ببعض االعتبارات 
املعنى الذي وضع اللفظ له، ومثاله أن تستعمل كلمة 
من  البحر  يشابه  ألنه  علمه  الغزير  العامل  )البحر( يف 
املشابه  املعنى  عىل  ويطلق  والسعة،  الغزارة  يف  املاء 

للمعنى املوضوع له اسم  املعني املجازي(()64(.
)ت816هـ(  الجرجاين  الرشيف  بنيَّ  وقد   
بني  للمناسبة  وجوه  ثالثة  وذكر  املجاز  مصطلح 
االستعامل املجازي والحقيقي للفظ املستعمل مجازاً، 
إذ قال: ))املجاز: ما جاوز وتعّدى عن محله املوضوع 
له إىل غريه، ملناسبة بينهام، إما من حيث الصورة، أو 
من حيث املعنى الالزم املشهور، أو من حيث القرب 
واملجاورة، كاسم األسد للرجل الشجاع، وكألفاظ يكنى 

بها الحديث(()65(.

أثُر قرينة االستعامل يف املعىن عند قطب الدين...
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والعالقة بني االستعامل املجازي واالستعامل   
ارتباط  أساس  مبنية عىل  ليست عالقة  الحقيقي هي 
ال  اللفظ  يسمع  الذي  السامع  ألن  سببي؛  أو  لغوي 
يتصور إال معناه الحقيقي لذلك فإن قولك: )هذا العاملُ 
الجملة  من  املقصود  ترشح  قرينة  اىل  تحتاج  بحٌر( 
وهي أْن تقول: )هذا العاملُ بحٌر يف العلم( ولذلك فإّن 
الحاجة اىل القرينة من سامت االستعامل املجازي دون 

الحقيقي)66( والفرق بني الحقيقة واملجاز من وجوه)67(:
األول: أن ينص أهل اللغة عليه.

الثاين: وجود الخواص.
الثالث: سبق املعنى اىل الفهم دليل الحقيقة، وعكسه 

دليل املجاز.
الرابع: تجرده من القرينة من خواص الحقيقة، وتوقفه 

عليها دليل املجاز.
لغًة  به  تعلقها  يستحيل  مبا  الكلمة  تعلق  الخامس: 

دليل املجاز مثل: ))َواْسأَِل الَْقْريََة(()68(.
السادس: االطراد دليل الحقيقة، فإن )العامل( ملا صدق 
عىل ذي علم حقيقة صدق عىل كل ذي علم بخالف 

)َواْسأَِل الَْقْريََة( المتناع )َواْسأَِل الْجدار(.
املجاز  حّد  دقة يف  أكرث  الراوندي  كان  وقد   
املجاز هو  أّن  اللغة، فهو يرى  ممن سبقه من علامء 
ما استعمل يف غري ما وضع له من لغة وعرف ورشع، 
الحقيقي  االستعامل  دائرة  من  املجاز  اخرج  أنه  أي 
بعد  والرشع  العرف  يف  الحقيقة  فيه  استقرت  الذي 
للمجاز،  املعنى  هذا  الراوندي  ذكر  مجازاً،  كانت  أن 
الله عليه وآله وسلم(:  النبي )صىل  يف رشحه حديث 

))زنا العيوِن النظرُة(()69(، إذ قال: ))فزنا العني مجازاً يف 
الكالم، ألنه لفظ مستعمل يف غري ما وضع له من لُغة 
وُعرف ورَشع إال أنه )عليه السالم( جعلها زانيًة إىل ما 

ال يحل لها النظر إليه(()70(.     
ألنه  الحد،  بهذا  املجاز  حدَّ  فالرواندي   
الحظه  ما  وهو  حقيقة،  ينقلب  قد  املجاز  أن  يدرك 

االصوليون)71(؛ ألّن االستعامل املجازي يحتاج اىل قرينة 
تبيّنه يف الكالم، فإْن كرُثَ االستعامل للمجاز وتكرر ذلك 
املجازي هي  واملعنى  اللفظ  بني  عالقة  قيام  اىل  أّدى 
تلك العالقة التي بدأ بها االستعامل مجازاً، وهذا  يؤدي 
اىل استقرار هذا املعنى املجازي يف اللفظ واستعامله 

األلفاظ  الحقيقة، وهو ما يحدث يف بعض  عىل وجه 
الرشعية والعرفية. 

وقد ذكر الراوندي انقالب املجاز اىل حقيقة   
َعىَل  أَْو  َمرىَْض  كُْنتُْم  ))َوإِْن  تعاىل:  لقوله  تفسريه  يف 
َساَء  َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن الَْغائِِط أَْو اَلَمْستُُم النِّ

قال:  إذ  طَيِّبًا(()72(  َصِعيًدا  ُموا  فَتَيَمَّ َماًء  تَِجُدوا  فَلَْم 
الغائط: أصله املطمنئ من االرض، وكانوا يربزون  ))و 
الناس، ثم كرث ذلك حتى قيل  إليه ليغيبوا عن عيون 
للحدث غائط كناية بالتغوط عن الحدث يف الغائط. 
النجو يف هذا املكان وترميه  انهم كانوا يلقون  وقيل: 
أيضا، فسّمي باسمه عىل سبيل املجاورة،  إليه  الرياح 
ثم كرث ههنا حتى صار فيه حقيقة، وإن استعمل فيام 

وضع له أوالً كان مجازا(()73(.
املجازي  املعنى  تقلب  االستعامل  فكرثة   
وال  اللفظ  يف  يستقر  حقيقي  معنى  اىل  اللفظ  يف 
غري  جديدة  داللة  اللفظ  فيحمل  غريه،  يف  يستعمل 
عارفاً  الراوندي  كان  وقد  أوالً،  لها  وضع  التي  داللته 
باملجاز واستعامالته، إذ كان يقف عند كل ما من شأنه 
هذا  اتخاذ  علل  ذاكراً  األلفاظ،  دالالت  عن  الكشف 
املعنى لذلك اللفظ دون غريه، ومن هذه العلل املجاز 
والتشبيه  كاالستعارة  ووجوه  صور  عىل  يكون  الذي 

والكناية.
املجاز  مبباحث  يهتم  الراوندي  فكان   
املعنى  الستخراج  وسيلة  املجاز  يف  يرى  إذ  ورشوحه؛ 
يتم  التي  النصوص  من  املقصود  مع  يتساوق  الذي 
العقل،  دليل  االلفاظ عىل  ظاهر  يعرض  فهو  رشحها، 
ويبدو هذا واضحاً يف رشحه حديث النبي )صىل الله 
قضائه  إنفاَذ  تعاىل  اللُه  أراَد  ))إذا  وسلم(:  وآله  عليه 
ينَفَذ فيهم  العقول عقولَهم، حتى  وقدرِه سلَب ذوي 

قضاُؤه وقَدرُُه(()74(، إذ قال الراوندي: ))ومعنى الخرب: 
إذا أراَد اللُه أن ميرض إنساناً أو مييته أو يهلك ماله ال 
ميكنه دفع ذلك بوجه أو سبب، فكأن ذلك الذي يدفع 
املخلوقني  أحد  من  يكرهه  ما  جميع  باستعامل  عنه 
سلبه الله منه، واملجاز يف الكالم لئالّ يبطل دليل العقل 
يحمل  ال  أن  توجب  التي  القرائن  أحد  وهذا  حسن؛ 
الكالم عىل ظاهره، بل يطابق دليل السمع عىل دليل 

العقل(()75(.
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إذ استحسن الراوندي املجاَز يف هذا النص؛   
ألن حمل معنى النص عىل ظاهره يبطل دليل العقل؛ 
ألن الله تعاىل ال يحتاج اىل سلب العقول إلنفاذ قضائِه 
وقدره، فهو الذي يقول لليشء كن فيكون قال تعاىل: 
َا يَُقوُل لَُه  اَمَواِت َواأْلَرِْض َوإَِذا قىََض أَْمرًا فَِإمنَّ ))بَِديُع السَّ

كُْن فَيَُكوُن(()76(، كام أن الحمل عىل الظاهر يتعارض 
سبحانه  الله  من  الظلم  ينفي  الذي  العقل  دليل  مع 
الحديث  بنص  االستدالل  وتعاىل وأنه عدل، فال يصح 
الطاعات  يف  العباد  أعامل  بأّن  القول  عىل  الرشيف 
واملعايص كلها بقضاِء الله وقدره، وذكر الراوندي ذلك 
بقوله: )) وليس ملن يقول: إّن أعامل العباد – طاعاتها 
بالخرب  أن يستدل  الله وقدره،  بقضاء  ومعاصيها-كلها 
األخري؛ ألنه ال ينكر أن ليس لله قضاء وقدر يف الدنيا، 

فإن أفعاله تعاىل كلها بقضائِه وقدرِه(()77(.
االسالمية  والفرق  املذاهب  بعض  وترى   
وقدره،  الله  بقضاء  كلها  العباد  أعامل  بأن  وتعتقد 
للمقديس  االعتقاد  يف  االقتصاد  كتاب  يف  ورد  فقد 
أهل  من  السلف  أمئة  ))وأجمع  قوله:  )ت600هـ( 
ومرّه،  حلوه  ورشه،  خريه  بالقدر  االميان  عىل  االسالم 
إال  يشء  يكون  ال  وقدره،  الله  بقضاء  وكثريه،  وقليله 
بإرادته، وال يجري خري ورش إال مبشيئته، خلق من شاء 
للسعادة واستعمله بها فضالً، وخلق من أراد للشقاء 
واستعمله به عدالً، فهو رس استأثر به، وعلم حجبه عن 

خلقه، )اَل يُْسأَُل َعامَّ يَْفَعُل َوُهْم يُْسأَلُوَن()78((()79(.
فكيف  العقل،  دليل  يُنايف  االعتقاد  فهذا   
يعذب الله قوماً هو أضلَّهم حاشاه سبحانه وتعاىل عاّم 
الخرب عىل ظاهر  الراوندي حمل  لذلك رفض  يصفون، 
الله سبحانه  اللفظ واستحسن املجاز، فهو يعتقد بأن 
هو  بل  مطلقاً،  يفوضهم  ومل  العباد،  يجرب  مل  وتعاىل 
أمر بني أمرين، وهو ما ورد عن االمام الصادق )عليه 

السالم(: ))ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين(()80(، 
فقيل ما أمر بني أمرين؟ قال )عليه السالم(: ))مثل ذلك: 
رجل رأيته عىل معصية فنهيته فلم ينته، فرتكته ففعل 
تلك املعصية فليس حيث مل يقبل منك فرتكته كنت أنت 

الذي أمرته باملعصية(()81(.
يتضح من ذلك أن الراوندي استعان باملجاز   
يف تأويل الخرب ورشحه، ألن حمل الخرب عىل الحقيقة 

التي تطابق دليل العقل،  ة  العقائد الحقَّ يتعارض مع 
األحاديث  عند  األمر  هذا  يف  الراوندي  يقف  ومل 
الرشيفة، واملروي عن أمئة أهل البيت )عليهم السالم(، 
بل شمل استنباط االحكام الرشعية من القرآن الكريم، 
ومن ذلك ما أورده يف تفسري قوله تعاىل: ))َوإِِذ ابْتىََل 

الراوندي:  قال  إذ   ،)82()) فَأمََتَُّهنَّ ِبَكلِاَمٍت  َربُُّه  إِبْرَاِهيَم 
))واالبتالء االختبار، وهو مجاز، يعنى أنه تعاىل يقابل 
لو  تعاىل  ألنه  يعلم،  ال  الذي  املخترب  مقابلة  العبد 

جازاهم بعلمه فيهم كان ظلام ملن أدخله النار(()83(.
الرجَل  ))بَلَْوُت  أصله:  اللغة  يف  واالبتالء   
بَه  إذا َجرَّ بَلْواً  يَبْلُوه  اْخترََبْته وباَلُه  وباَلًء وابْتَلَيْته  بَلْواً 
واْخترََبه... أَبىْل مبعنى أَْخرَب وابْتاَله الله اْمتََحَنه... والباَلُء 
وباَلًء  حسناً  بالًء  ابْتَلَيته  يقال  والرش  الخري  يف  يكون 

الكرمية،  اآلية  تفسري  يف  املفرسون  وذكر  سيِّئاً(()84(، 
قولهم: ))واالبتالء هو االختبار وهو مجاز هاهنا ألن 
حقيقته األمر من الله تعاىل بخصال االميان فسمي ذلك 
اختبارا، ألن ما يستعمل باألمر منا يف مثل ذلك عىل 
يستعمله  مبا  تشبيها  فجرى  واالمتحان،  االختبار  جهة 

أهل اللغة عليه(()85(.
جاء  ما  مع  يتفق  الراوندي  ذكره  فام   
املجاز،  عىل  اآلية  معنى  حمل  وهو  املفرسون،  به 
لتعارضه مع دليل العقل الذي ينفي حمل )االبتالء( 
والشهادة،  الغيب  الله سبحانه عامل  عىل ظاهره ألن 
وال يحتاج اىل االختبار ملعرفة حقائق األمور قال تعاىل: 
اَمَواِت  ))َعالِِم الَْغيِْب اَل يَْعزُُب َعْنُه ِمثَْقاُل َذرٍَّة يِف السَّ

َواَل يِف اأْلَرِْض(()86(، وقد ذكر الرازي )ت606هـ(: ))أنّه 
تعاىل وصف تكليفه إياه ببلوى توسعاً ألن مثل هذا 
يكون منا عىل جهة البلوى والتجربة واملحنة من حيث 
ال يعرف ما يكون ممن يأمره، فلام كرث ذلك يف العرف 
بيننا جاز أن يصف الله تعاىل أمره ونهيه بذلك مجازاً 
ألنه تعاىل ال يجوز عليه االختبار واالمتحان ألنه تعاىل 

عامل بجميع املعلومات (()87( ، فاالبتالء يف اآلية الكرمية 
العرب؛  الذي عرفته  املجازي  االستعامل  محموٌل عىل 
العرب، وجاء عىل مذاهبهم يف  بلغة  نزل  القرآن  ألن 

الكالم)88(.

أثُر قرينة االستعامل يف املعىن عند قطب الدين...
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خامتة البحث:  
وما  اللغوية  الداللة  ألهمية  الراوندي  تنبه   
وصلتها  واأللفاظ،  املعاين  بني  عالقات  من  بها  يرتبط 
النصوص  يف  الرتاكيب  معاين  عن  الكشف  يف  املبارشة 
النبي  الواردة عن  الكريم، واألخبار  القرآن  الواردة يف 
األطهار  بيته  وأهل  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل 
)عليهم السالم( فهو يستعني بالداللة اللغوية يف جميع 
استنباطاته الفقهية  إذ يجد املتتبّع ملباحث الراوندي، 
أنّه قد أوىل عنايًة ملحوظًة بعالقة االستعامل باملعنى، 

عىل  للوقوف  ومعانيها،  األلفاظ  أصول  يبحث  فهو 
أشار  فقد  انتقاله،  أو  املعنى  ثبات  يف  االستعامل  أثر 
إىل االستعامل الحقيقي واالستعامل املجازي وذكر يف 
اللغوية، والعرفية، والرشعية،  الحقيقة  اقسام  مباحثه 
فقد أشار إىل انتقال اللفظ واستعامله يف غري ما وضع 
له، استعامالً عرفياً أو رشعياً، فيستقر معناه املستعمل 
ويصري حقيقة، وأشار الراوندي إىل أهمية دليل العقل 
املجاز  عىل  أو  ظاهرها،  عىل  األلفاظ  معاين  يف حمل 

والتمييز بينها.
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الهوامش:
1- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 1775/5.

2- ينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: 61/1، وعلم 
اللغة العربية: 95.

3- الكتاب: 138/4.
4- املصدر نفسه:304/1.

5- املصدر نفسه: 128/4.

6- املصدر نفسه: 330/1.
7- رس صناعة االعراب:196/2.

8- ينظر: دراسات يف علم اللغة: 257.
9- ينظر: داللة األلفاظ: 134، ودور الكلمة يف اللغة: 

.182
10- العني:7/3.

11- مقاييس اللغة: 15/3.
12- الخصائص:44/2.

13- أرسار البالغة: 350.
14- تهذيب الوصول اىل علم االصول: 75.

15- دروس يف علم االصول: 95.
16- ينظر: دروس يف علم االصول: 96.

17- ينظر: تهذيب الوصول إىل علم االصول: 75.
18- دروس يف علم االصول:  104.

19- ينظر: داللة االلفاظ: 48.
20- الطراز ألرسار البالغة:30/1.

21- منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة:382/2.
22- سورة املائدة: 58.
23- سورة الجمعة: 9.
24- سورة الحج: 27.

25- فقه القرآن: 193/1.
26- سورة البقرة: 279.
27- فقه القرآن:193/1.

28- الطراز ألرسار البالغة:30/1.
29- ينظر: الطراز ألرسار البالغة:31/1.

30- تهذيب الوصول اىل علم االصول:75.
31- ينظر: الفروق اللغوية: 50.

الشهاب  276/4،مسند  الفقيه:  يحرضه  ال  من   -32
للقضاعي: 66/1، بحار األنوار: 133/74. 

33- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار: 51.

الكربى  السنن   ،27/2 للقضاعي:  الشهاب  مسند   -34
للبيهقي: 62/10.

35- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار: 291.
 ،102/8 البخاري:  صحيح  أحمد:511/11،  مسند   -36

مسند الشهاب للقضاعي: 138/1.
37- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار: 113.

38- العني:387/3
39- مسند أحمد:375/39، ومسند الشهاب للقضاعي: 

.139/1
40- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار: 114.

41- سورة التوبة: 79.
42- مقاييس اللغة:486/1.

43- سورة البقرة: 218.
44- جامع البيان: 318-317/4.

45- التبيان يف تفسري القرآن: 208/2.
46- الصاحبي  يف فقه اللغة: 44.
47- الطراز ألرسار البالغة: 32/1.

48- تهذيب الوصول إىل علم االصول: 75.
49- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار: 125.

50- سورة البقرة: 183.
51- فقه القرآن: 259/1.

52- سورة مريم: 26.
اللغة  تاج  الصحاح  ينظر:  الدابة،  َمحبَس  اآلرى:   -53

وصحاح العربية: 2266/6.
54- العني:171/7.

55- معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 251.
56- القاموس الفقهي: 219.

57- سورة البقرة: 83.
البحر  وينظر:   ،112/2 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   -58

املحيط يف التفسري: 172/2.
59- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار: 109.

60- لسان العرب:326/5-329 )جوز(.
61- ارسار البالغة: 249.
62- مفتاح العلوم: 359.

63- تهذيب الوصول اىل علم االصول: 75.
64- دروس يف علم االصول: 95.

65- التعريفات: 203.

أثُر قرينة االستعامل يف املعىن عند قطب الدين...
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66- ينظر: دروس يف علم االصول: 96.
67- تهذيب الوصول اىل علم االصول: 77.

68- سورة يوسف: 82.
69- مسند أحمد:536/16، صحيح مسلم: 2046/4.

70- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار: 57.
71- ينظر: دروس يف علم األصول: 96.

72- سورة املائدة: 6.
73- فقه القرآن:107/1.

74- مسند الشهاب للقضاعي: 301/2.
75- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار:397.

76- سورة البقرة: 117.
77- ضياء الشهاب يف رشح شهاب االخبار:397.

78- سورة االنبياء:23.
وينظر:   ،151 للمقديس:  االعتقاد  يف  االقتصاد   -79

والقضاء  السلفية:579/2،  للعقيدة  البهية  الجموع 
والقدر لألشقر: 14.

80- بحار االنوار:354/75.
81- الكايف:122/1، وينظر: بحار االنوار:17/5.

82- سورة البقرة: 124.
83- فقه القرآن:148/1.

84- لسان العرب:83/14-84 )بال(.
وينظر:   ،444/1 القرآن:  تفسري  يف  التبيان   -85
ورغائب  القرآن  وغرائب  املحيط:599/1،  البحر 

الفرقان:384/1.
86- سورة سبأ: 3.

التنزيل  أنوار  وينظر:   ،31/4 الغيب:  مفاتيح   -87
وأرسار التأويل: 104/1.

88- ينظر: الكليات:635.
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املصادر واملراجع:
أوال: القرآن الكريم.

ثانيا: املصادر األخرى. 
1- أرسار البالغة يف علم البيان، عبد القاهر الجرجاين 
)ت 471هـ(، صححها: السيد محمد رشيد رضا، ط1، 

دار الكتب العلمية، بريوت، 1409هـ ـ 1988م.
2- االقتصاد يف االعتقاد، عبد الغني بن عبد الواحد بن 
عيل بن رسور املقديس الجامعييل الدمشقي الحنبيل، 
أحمد  املحقق:  600هـ(،  )ت  الدين  تقي  محمد،  أبو 
العلوم  مكتبة  النارش:  الغامدي،  عيل  بن  عطية  بن 
السعودية،  العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  والحكم، 

ط 1، 1414هـ -1993م.
الدين  القايض نارص  التأويل،  التنزيل وأرسار  أنوار   -3
البيضاوي )ت 791هـ(،  بن عمر  الله  عبد  أبو سعيد 
ط1،  املرعشيل،  الرحمن  عبد  محمد  وتقديم:  إعداد 

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.
)ت1111هـ(،  املجليس،  باقر  محمد  األنوار،  بحار   -4
تحقيق: إبراهيم امليانجي ومحمد باقر البهبودي، ط2، 

مؤسسة الوفاء، 1403هـ -1983م.
745هـ(،  )ت  األندليس  حيان  أبو  املحيط،  البحر   -5
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد املوجود، الشيخ عيل 
املجيد  عبد  زكريا  التحقيق:  محمد معوض، شارك يف 
الكتب  دار  ط1،  الجمل،  النجويل  أحمد  د.  الشوقي، 

العلمية، بريوت ـ لبنان، 1422هـ ـ 2001م.
بن  محمد  جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   -6
وعلّق  ورتبه  صححه  460هـ(،  )ت  الطويس  الحسن 
قصري،  حبيب  وأحمد  األمني  شوقي  أحمد  حواشيه: 
املطبعة العلمية، النجف األرشف، 1376هـ ـ 1957م. 

الجرجاين  عيل  بن  محمد  بن  عيل  التعريفات،   -7
دار  ط1،  األبياري،  إبراهيم  تحقيق:  )ت816هـ(، 

الكتاب العريب، بريوت، 1405هـ.
8- تهذيب الوصول اىل علم األصول، جامل الدين أبو 
منصورالحسن بن يوسف بن مطهر، الحيل )ت726هـ(، 
السيد محمد حسني الرضوي الكشمريي، ط 1، مؤسسة 

االمام عيل )عليه السالم(، لندن، 1421هـ -2001م.
9- جامع البيان يف تأويل القرآن، محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثري بن غالب اآلميل )ت 310هـ(، تحقيق: 

بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط1،  شاكر،  محمد  أحمد 
1420هـ ـ 2000م.

ذكرها  التي  السلفية  للعقيدة  البهية  الجموع   -10
بن  محمود  املنذر  أبو  جمعه  الشنقيطي،  العالمة 
املنياوي، ط1، مكتبة اب عباس،  محمد بن مصطفى 

مرص، 1426هـ -2005م.
11- الخصائص، أبو الفتح عثامن بن جّني )ت 392هـ(، 
املرصية،  الكتب  دار  النجار،  عيل  محمد  تحقيق: 

1371هـ ـ 1952م. 
12- دراسات يف علم اللغة، د. كامل برش ، دار غريب 

للطباعة والنرش والتوزيع
13- دروس يف علم األصول، السيد محمد باقر الصدر 
لبنان،  بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  )1980م(، 

1410هـ -1989م.
مكتبة  ط2،  أنيس،  إبراهيم  د.  األلفاظ،  داللة   -14

االنجلو املرصية، 1963م.
15- دور الكلمة يف اللغة، ستيفن أوملان، ترجمه وقّدم 
القاهرة،  غريب،  دار  برش،  كامل  د.  عليه:  وعلّق  له 

د.ت.
16- رس صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثامن بن جّني )ت 
392هـ(، تحقيق: د. حسن هنداوي، ط1، دار القلم، 

دمشق، 1985م.
17- الصاحبي، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا 
مطبعة  صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  395هـ(،  )ت 

عيىس البايب الحلبي ورشكاه، القاهرة.
18- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن 
حامد الجوهري )ت يف حدود 400هـ(، تحقيق: أحمد 
العريب،  الكتاب  دار  مطابع  ط5،  عطار،  الغفور  عبد 

مرص. 
19- ضياء الشهاب يف رشح شهاب األخبار، قطب الدين 
سعيد بن هبة الله الراوندي، تصحيح وتحقيق: حسن 
قاسمي، ط 1، دار الكتب األسالمية، طهران، 1431هـ.

حقائق  وعلوم  البالغة  ألرسار  املتضمن  الطراز   -20
إبراهيم  بن  عيل  بن  حمزة  بن  يحيى  اإلعجاز، 
العرصية،  املكتبة  1،مطبعة  ط  745هـ(،  )ت  العلوي 

بريوت،1423هـ.
21- علم اللغة العربية، د. محمود فهمى حجازى، دار 

أثُر قرينة االستعامل يف املعىن عند قطب الدين...
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غريب للطباعة والنرش والتوزيع
22- العني، الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 175هـ(، 
السامرايئ،  إبراهيم  ود.  املخزومي،  د. مهدي  تحقيق: 

دار ومكتبة الهالل، بريوت، د.ت.
الدين  نظام  الفرقان،  ورغائب  القرآن  غرائب   -23
النيسابوري  القمي  حسني  بن  محمد  بن  الحسن 
عمريات  زكريا  الشيخ  املحقق:  850هـ(،  )املتوىف: 
النارش: دار الكتب العلميه – بريوت، ط 1، 1416 هـ.

24- الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري )ت 494هـ(، 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1412هـ ـ 2000م.

الحسني سعيد بن  أبو  الدين  القرآن، قطب  25- فقه 
بني  عباس  تحقيق:  )ت573هـ(،  الراوندي  الله  هبة 
بحار  إحياء  يف  االنوار  نور  1،مركز  ط  بيدكيل،  هاشم 

األنوار، قم املقدسة، 1396هـ.
26- القاموس الفقهي لغة واصطالحا، الدكتور سعدي 
أبو حبيب، النارش: دار الفكر. دمشق – سورية، ط 1، 

1408 هـ -1988 م.
بن  سليامن  بن  عمر  املؤلف:  والقدر  القضاء   -27
للنرش  النفائس  دار  النارش:  العتيبي  األشقر  الله  عبد 
هـ   1425 عرش،  الثالثة  الطبعة:  األردن،  والتوزيع، 

-2005 م.
تحقيق:  )ت329هـ(  الكليني  الشيخ  الكايف،   -28
املطبعة:  ط5،   الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح 
حيدري النارش: دار الكتب اإلسالمية - طهران – ايران 

.1363
29- كتاب سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب 
محمد  السالم  عبد  تحقيق:  180هـ(،  )ت  سيبويه 

هارون، دار الجيل، بريوت، د.ت.
30- الكليات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، 
)ت  الكفوي  الحسني  موىس  بن  أيوب  البقاء  أبو 
املرصي،  محمد  درويش،  عدنان  تحقيق:  1094هـ(، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، 1419هـ ـ 1998م.
31- لسان العرب، جامل الدين أيب الفضل محمد بن 
مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي )ت 711هـ(، ط1، 

دار صادر، بريوت.

32- املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن جالل 
الدين السيوطي )ت 911هـ(، رشحه وضبطه: محمد 
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اخلرُب االعجازي 
يف سرية اإلمام احلسن العسكري )عليه السالم (

دراسة رسدية

Miraculous news in the Biography of Imam Hassan al-Askari 
)peace be upon him( Narrative study
Prof. Raed Hamid Majid Al-Battat
Assistant lecturer Taghreed Khalil Hami

امللخص

إنَّ املادَة  االساسية والركيزة املهّمة التي يعتمد عليها الخرب اإلعجازي يف سرية اإلمام الحسن العسكري   

)عليه السالم( هو الحدث املركزي املتفاعل تفاعالً متنامياً مع شخصية اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(، وهي 

شخصية دينامية متميّزة بقدرتها الخارقة يف انتاج مواقف انسانية خالدة يف الذاكرة الجامعية إذ أن النص الخربي 

اإلعجازي يقوم عىل أسلوب درامي يتصف بالتوتّر والحركة إليقاع األثر الفعال يف نفس القارئ من جانب، ويتسم  

باالقتصار والتكثيف يف األساليب املوحية عىل نحو مقصود من جانب آخر.

قامت الدراسة عىل ثالثة محاور، تضّمن املحور االول الشخصية، فقد بحث يف الشخصية النامية، وهي   

شخصية االمام الحسن العسكري )عليه السالم(  املتصفة بالواقعية وقدرتها اإلعجازية املتّحكمة بخط سري األحداث 

الدعائم  )الزمان واملكان( بوصفه أحد  بالفضاء الرسدي  الثاين  السببية، واختّص املحور  املتوالية عىل وفق منطق 

اّما  تجاهله،  اىل  ال سبيل  النص وجوداً  موضوعياً  يعني وجوده يف  ّمام  الرسدي،  النص  إليها  يستند  التي  املهمة 

املحور الثالث فقد جاء لدراسة الحدث املرتكز عىل سلسلة من األحداث املنظمة تنظيامً منطقياً لتشّكل نصاً رسدياً 

متكامالً، وقامئاً بحّد ذاته. 

م.م تغريد خليل حاميأ.د رائد حميد مجيد البطاط
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Abstract:
 The main article and the important pillar on which the miraculous news in the 
biography of Al-Imam Al-Hassan al-Askari )peace be upon him( depends is the central event 
interacting growing with the character Imam Hassan Al-Askari )peace be upon him(. It is a 
dynamic personality distinguished by its extraordinary ability to produce immortal human 
attitudes in the memory of the collective. This is because the miraculous news text is based 
on a dramatic style characterized by tension and movement to inflict an effective effect on 
the reader's mind on the one hand and is characterized by restriction and condensation in 
intentionally suggestive methods on the other hand.
 The study was based on three axes: the first one studied the developing personality 
of Imam Hassan al-Askari )peace be upon him(, characterized by realism and its miraculous 
ability that controls the course of successive events according to the logic of causation. The 
second axis is devoted to the narrative side )time and place(, being the important pillars on 
which the narrative text is based; It has an objective existence in the text that cannot be ignored. 
The third axis studies the event based on series of events that are logically organized events to 
form an integrated narrative text.
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املقدمة: 
إنَّ نظرة القارئ لألخبار اإلعجازية يف سرية   
له  تكشف  السالم(   )عليه  العسكري  الحسن  االمام 
تكون  التي  الواقعية  باألخبار  تنامز  االخبار  هذه  أن 
تتابعاً  متتابعة  أحداث  من  انبثقت  قد  موضوعاتها 
شخصية   عىل  واملبنية  السبية،  ملنطق  تبعاً  متنامياً 
التجربة  توازي  دينية  مرجعية  إىل  تستند  تاريخية 
محددات  عنها  تكشف  التي  الواقعية،  الشعورية 
مكانية وزمانية الدالة داللة واضحة عىل مطابقة الخرب 
القارئ  يجعل  ّمام  آنداك،  القائم  للواقع  اإلعجازي 
وذلك  أحداث،  من  يجري  ما  بوقوع  التصديق  عىل 
به  تقوم  ملا  جادة  صورا  اإلعجازي  الخرب  تقديم  من 
الشخصية التاريخية الدينية املتصفة  بالقدرة الخارقة 
عىل اإلتيان باملعجزات الخارقة التي يعجز  البرش عىل 

اإلتيان مبثلها.
إذ يؤدي تنامي افعال الشخصية االعجازية    
السالم(   )عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  شخصية 
النص  تشكيل  يف  ومهامً  رئيساً  دوراً  املؤثرة  ومواقفها 
الخربي االعجازي، إذ تكشف افعالها املختلفة املتفاعلة 
مع االحداث املتتابعة تتابعاً متوالياً عىل وفق منطق 
ملا  ونتيجة  بعده  يأيت  ملا  السابق سبب  كأن  السببية، 
سبقه، حتى تنفرج نحو نهاية معينة خاضعة ملشاهد 
واضحة عىل  داللة  ودالة  ومكانية من جانب،  زمانية 
ظهور املعجزة عىل يد اإلمام الحسن العسكري )عليه 
السالم( من جانب آخر. ومن هنا جاءت هذه الدراسة 
التي  معاً،  والحوارية  الحديثة  املشاهد  عىل  ّالضوء 
تجّسد أفكار شخصية اإلمام الحسن العسكري )عليه 
مع  تفاعلها  راصدة  الخاصة  رؤيتها  وتوّضح  السالم(، 
ذاتها أو مع غريها من الشخصيات الرسدية األخرى عرب 
التي تنتهي نهاية  تنامي األحداث املتتابعة، وتطورها 
الحسن  اإلمام  قدرة  إظهار  يف  يكمن  الرئيس  هدفها 
الفائقة  اإلعجازية ومكامنها  السالم(  )عليه  العسكري 
اإلتيان  عن  املقابل  عجز  والبارزة  للعادة،  الخارقة 

مبثلها.
يف  البحث  إىل  الدراسة  تهدف  ذلك   ومن   
ثالثة محاور، تضّمن املحور االول الشخصية، فقد بحث 
الحسن  االمام  شخصية  وهي  املركزية،  الشخصية  يف 

اإلعجازية  بقدرتها  املتصفة  السالم(  )عليه  العسكري 
منظامً  تتابعاً  املتتابعة  األحداث  سري  بخط  املتحكمة 
الشخصيات  مع  واملتسق  املتنامي  تفاعلها  وفق  عىل 
الخربية األخرى يف فضاء زماين ومكاين محدّد، واختّص 
املحور الثاين بالفضاء الرسدي )الزمان واملكان( بوصفه 
الخربي،  النص  إليها  يستند  التي  املهمة  العنارص  أحد 
الرسدي  الحدث  لدراسة  جاء  فقد  الثالث  املحور  أّما 
توالياً  املتوالية  األحداث  من  سلسلة  عىل  املرتكز 

منطقياً لتشكل نصاً خربياً متكامالً، وقامئاً بحد ذاته. 
املنهج  عىل  الدراسة  هذه  اعتمدت  وقد   
الشخصية  مواقف  عن  الكشف  يف  التحلييل  الرسدي 
)عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  شخصية  الرئيسة 
مع  حوارها  رصد  عرب  فاعلة  مؤثرة  بصورة  السالم(  
الشخصيات االخرى يف سياق األحداث املتوالية توالياً 

سببياً ومنطقياً يف مشاهد مكانية وزمانية محددة. 

مدخل:
مفهوم الخرب

من  مشتقة  املعاجم  يف  الخرب  كلمة  وردت   
األَمر  علمتُه،وخربُت  أي  باألمر  و))َخرُبت  )َخرَب(  فعل 
الخرَب  تخريَّ  حقيقته...يُقاُل:  عىل  عرفته  اذا  أَخربُه 
واستخرَب اذا سأَل عن األخبار ليعرفها(()1(، والخرب:))ما 
دق  يُنقل ويحدُث به قوالً أو كتابًة،وقول يحتمل الصِّ
والكذب لذاته(()2(، وبذلك ميكن القول إّن الخرب يدل 
عىل نبأ من األنباء سواء حدثت او مل تحدث تنقل من 

اخباري اىل القارئ قصد االفادة واملتعة. 
العربية؛  الرسدية  االجناس  أقدم  والخرب   
وأفعالهم  املاضني  ))أحدث  يتضمن  شفوي  نتاج  ألنّه 
وأحوالهم وما طرأ عىل أوضاعهم وحياتهم مام يتناقله 
ممن  أو  السابقني  عن  الالحقون  به  ويتحدث  الرواة 
املجال  هذا  يف  وهو  سمعوه(()3(،  أو   الخرب  شاهدوا 
حدث تاريخي او شخصية التي متثل رضباً  من املادة 
الخام املتصفة بقوام الرسدية قبل أن تتجسد يف النص 
الرسدي)4(، وعندما متتلك األحداث مرجعيتها الزمانية 
واملكانية التي تجعل منها منفردة وغري قابلة للتواتر 
ارتباطها بتسجيل  تتشابه لكن عند  والتكرار فهي قد 
صفة  وتكسب  متفردة،  تصبح  فإنها  محدد،  تاريخي 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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الخاصة  مرجعيتها  تكتسب  هنا  من  جادة  واقعية 
املتميزة)5(.

بوصفه  الخرب  مامثلة  ميكن  ذلك  ضوء  يف   
وحدة رسدية باملتتالية الحكائية فتمر بثالث مراحل:

- وضعية تفتح إمكانية  حدث أو سلوك ما
- االنتقال اىل االستهالل الحديث بالنسبة لتلك االمكانية

- الخامتة الحدثية التي تخلق مسار تلك املتتالية اما 
النجاح أو الفشل)6(.

الخرب  أّن  نجد  ذكره  سبق  ملا  واستناداً   
وتارة  والفكاهة  بالهزل  تارة  يتسم  رسدي  ))جنس 
يتوجه  بسيط  واقعٌي  نٌص  وهو  الطبيعية،  بالغرابة 
ميثل  لذلك  وخلقية(()7(،  تثقيفية  برسالة  املتلقي  إىل 
))النواة املركزية يف كل خطاب رسدي،فهو األصل الذي 
تتفرع عنه التجليات الرسدية املركبة األخرى(()8(؛ ألنه 
واحٌد من مصطلحات عديدة تدل داللة واضحة عىل 
الرسد، وهي:الرسد، الحيك والقصص واإلخبار،جميعها 
األحاديث  نقل  ))عىل  الداللة  يف  تشرتك  مصطلحات 
والقصص واإلخبار،وال تتفاوت فيام بينها إال من حيث 
اختصاص كّل منها بجانب معنّي يف النقل مبعنى أنها 
ودرجته(()9(  شكله  يف  تختلف  ولكنها  نقل  يف  تتفق 
الغايات  من  مجموعة  الخربي  النص  يتضمن  لذلك 
القصدية التي أرادها الراوي إيصالها إىل القارئ، كاآليت:

االنبياء  قصص  يف  كام  للقارئ،  املعرفة  لتوصل   -1
التعرف  غايتها  والتاريخية،  وتكون  الدينية  والقصص 

واالخبار.
ومتثيل  التدبر  بقصد  القارئ  لدى  االنفعال  إلثارة   -2
من  املحكية  املواعظ  يف  كام  املجتمع،  يف  االخالق 
امللح  يف  كام  والضحك،  الفكاهة  وبقصد  جانب، 
وهي  واملغفلني،  الحمقى  واخبار  والطرف  والنوادر 

للفكاهة والرتويح عن النفس من جانب آخر.
3- لخلق اللذة الروحية، مثل أخبار العشاق والجواري 

وغايتها املتعة واللذة)10(.
الخرب  بني  واضحة  العالقة  تربز  ذلك  وبعد   
عرب  للتواصل  تامة  وحده  بعّده  الخرب  ألن  والرسد؛ 
توظيفها العنارص الرسدية الشخصيات، الفضاء املكاين، 
والزماين، واألحداث املتتابعة بصورة مكثفة تخضع يف 
بنيتها وتركيبها للقوانني وانظمة خاصة وعليه فالنص 

الخربي بحاجة إىل دراسة عنارصه الرسدية يف مشاهد 
مكامنه  وفهم  سامته  لتوضيح  وتحليلها؛  واضحه 
من  غريه  عن  بها  انفرد  التي  والفنية  املوضوعية  

النصوص الرسدية األخرى.
اوالً: الشخصية:

النص  يف  اساساً  عنرصاً  الشخصية  تعد   
األحداث،  األخرى  عنارصه  بني  الربط  الرسدي وحلقة 
الوحيد  ))العنرص  بأنها  توصف  لذلك  املكان،  الزمان، 
األخرى  الشكلية  العنارص  كافة  عنده  تتقاطع  الذي 
لنمو  الرضورية  واملكانية  الزمنية  األحداثيات  فيها  مبا 
الخطاب(()11( الرسدي، فهي ))كائن موهوب بصفات 
هذه  تجعل  برشية(()12(.إذ  بأحداث  وملتزم  برشية 
األحداث ذات وجود فعيلٍّ يف واقع العامل الرسدي ومن 
دونها ال تكون إال أفعاالً خاماً ال اثر بها، ومن تواشجها 
وتفاعلها مع األحداث واإلطار املكاين والزماين تتشكل 

وتتكامل الداللة الرضورية داخل النص الرسدي)13(.
))نقطة  بوصفها  الشخصية  أهمية  وتكمن   
من  تقتضيه  ملا  الرسدية  األجناس  جمع  بني  تقاطع 
فاعلية وحركية(()14( ألفعالها ومواقفها املختلفة داخل 
األحداث  تنامي  مصدر  فالشخصية  وعليه  النص، 
املتوالية توالياً منظامً تبعاً ملنطق السببية وتطورها عرب 
تأديتها أدوارا مهمة وفعالة، وعن طريق هذه األدوار 
ينشأ املعنى املقصود من النص، ومن هنا فإن ))تشّكل 
كبرية  درجة  إىل  معقود  حلقاته  واتصال  الرسد  نسيج 
مبا مييّز شخصياته من النشاط وما ينمُّ عنا من أفعال 
بتباين محموالتها واختالف مواقعها  تتباين  وحوارات 

ومستوياتها(()15(. 
للنص  املهم  املحور  الشخصية   أنَّ  ويبدو   
الرسدي مها كان منط هذه الشخصية فمنها الشخصية 
النامية واملسطحة، ومنها الشخصية الرئيسية والثانوية 
ارتأينا  وقد  الخ،  والسلبية...  االيجابية  الشخصية  أو 
))املستمدة  املدورة  أو  النامية  الشخصية  دراسة 
بديالٌ  تشكل  فهي  عنه،  مختلفة  لكنها  الواقع   من 
بل  تتجاوزها،  و  تعكسها،  و  الواقعية  للشخصية  فنيا 
بل  كفئة  وإمنا  فقط،  كشخصية  ليس  عنها،  تعرب  أنها 
وظيفة، فهي تساعدنا عىل قراءة وفهم العام من خالل 
الخاص(()16(. زد عىل ذلك تسهم اسهاماً  واضحاً ))يف 
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الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا وعن 
ديناميكية الحياة وواقعيتها وتفاعالتها(()17(.

التطور  عىل  الفائقة  بقدراتها  تتميز  إذ   
والتفاعل املستمر مع األحداث املنظمة تنظيامً سببياً 
ومنطقياً، أي أنها تتنامى مع تنامي األحداث املتوالية 
هذه  كل  يف  لها  ويظهر  آخر،  اىل  حدث  من  وتتطور 
تكشف  وحكمة،  دقة  أكرث  جديدة  مواقف  األحداث 
للقارئ عن طريقة تفكريها وطبيعة سلوكها وافعالها. 
واملفاجأة  اإلقناع  عىل  املنفردة  بقدرتها  تنامز  لذلك 
))وعياً  الكاتب  من  يتطلب  ذلك  املدهشة، ويف ضوء 
العواطف  متثيل  عىل  وقدرة  النفسية،  باألعامق 
ومنو،  وتغرّي،  املفاجآت،  من  به  تحفل  مبا  املتضاربة 
لتصور  تبعاً  اجتامعي(()18(.  وتفاعل  ذايت،  ورصاع 
عىل  فائقة  قدرة  من  متتلكه  مبا  باإلنسانية  يتصف 
منطق  وفق  عىل  املتوالية  األحداث  صياغة  يف  التأثري 
السببية، واتخاذ موقف إيجايب يف نوازعها وانفعاالتها 
))إىل  تخضع  ألنها  األخرى؛  الشخصيات  تجاه  الذاتية 
نوع من املداولة بني الوضع املتحرك للشخصية الصور 
الرسدية، وبني وضعها الساكن )الصور الوصفية( بصفة 
أساسية ويف ثنايا ذلك تأيت الصور الحوارية،، لتدفع يف 
الغالب بالسياق الوصفي والرسدي إىل األمام، هذا يف 
عىل  القامئة  الداخلية  الصور  فيه  تبدو  الذي  الوقت 
بعض  يف  جداً  محصورة  واملفاجأة،  التداعي  أسلوب 
املواقف املتأزمة التي ينتج عنها، تحول حاسم يف تطور 

الشخصية(()19(، وما ميثل ذلك الخرب اآليت: 
يغىش  النقاش  يونس  كان  الخادم،  ))كافور   
سيدنا اإلمام ويخدمه، فجاءه يوماً يرعد فقال: يا سيدي 
أوصيك بأهيل خرياً؛ قال: وما الخرب؟ قال: عزمت عىل 
الرحيل، قال: وملَ يا يونس؟_وهو يبتسم_، قال: وجه 
ايّل ابن بغّي بفص ليس له قيمة أقبلت أنقشه فكرسته 
باثنني وموعده غداً وهو ابن بغّي إما ألف سوط أو 
القتل، قال: امض إىل منزلك إىل غد فرح فام يكون إال 
قد  فقال:  يرعد  بكرة  وافاه  الغد  من  كان  فلام  خرياً، 
جاء الرسول يلتمس الفّص. قال: امض إليه فلن ترى إال 
خرياً. قال: وما أقول له يا سيدي؟ قال: فتبتسم وقال: 
امض إليه واسمع ما يخربك  به فال يكون  إال خرياً.قال: 
فمىض وعاد وقال: قال يل يا سيدي الجواري اختصمن 

فيمكنك أن تجعله اثنني حتى نغنيك فقال اإلمام عليه 
السالم: اللهم لك الحمد إذ جعلتنا من يحمدك حقاً، 
فأي يشء قلت له قال: قلت له  امهلني حتى أتأمل 

أمره؟ فقال: أصبت(()20(.

لقد بنى السارد هذا الخرب االعجازي الجاد عىل   
شخصية نامية وهي شخصية اإلمام الحسن العسكري 
والرسد،  األحداث  حولها  ))تتمحور  إذ  السالم(  )عليه 
الفكرة الرئيسة، التي تنسج حولها الحوادث(()21( ويرويها 
كان)كان  الرسدي  بالفعل  املتصل  غائب  بضمري  السارد 
يونس النقاش يغىش سيدنا اإلمام ويخدمه(  فالفعل كان 
يحيل عىل زمن سابق عىل زمن الكتابة، ليجعل املتلقي 
أكرث مصداقية فيام يرويه من أحداث متصاعدة تصاعداً 
سببيًا ومنطقياً، وذلك ))بحكم أنه مجرد وسيط أديب ينقل 

للقارئ ما سمعه أو علمه من سوائه(()22(. 
إذ يلجأ السارد إىل املشهد الحواري الفعال   
العسكري  الحسن  واإلمام  النقاش  يونس  بني  الدائر 
عن  اإلعالن  وهي  قصدية  لغاية  السالم(؛  )عليه 
شخصية تاريخية تستند إىل مرجعية دينية تحيل عىل 
يف  واضٌحا  اسهاماٌ  اسهمت  والتي  وثابت،  تام  اعتقاد 
انتاج مواقف وافعال ذات قدرة اعجازية فائقة  ظلت 
الخرب  عىل  اسبغت  مام  الجمعية،  الذاكرة  يف  خالدة 
صفة اعجازية واقعية، وعليه فالحوار الفعال ال يصدر 
بصورة  توظيفها  تم  واقعية  نامية  شخصية  من  إال 
خالقة يف موقف انساين خالق بطريقة شيقة ومبارشة، 
إذ يويص يونس النقاش اإلمام الحسن العسكري عليه 
كان  فام  الرحيل  عىل  عزم  ألنه  خرياً،  بأهله  السالم 
متنعه  له مبعجزة  يتنبأ  أّن  إال  السالم  عليه  اإلمام  من 
فام  فرج  غد  إىل  منزلك  إىل  ))امض  بقوله:  ذلك  عن 
يكون إال خرياً(، ويبدو أنَّ الحدث اإلعجازي يتمثل يف 
متناسق  ))تحرض بشكل  متتابعة  أحداث  انبنائه عىل 
التفاف  عالقات  من  تنسجه  ما  خالل  من  ومتسلسل 
حول وظيفة أنويَّة  أو وحدة داللية رئيسة تجع بني 
جزئيات الحدث املركزي يف اطار املعيار الرتاكمي(()23( 
الذي يكشف عن تنامي الشخصية املكثفة أو النامية 
التي يتم تشكيلها بتامم النص الرسدي، إذ تتطور من 
موقف جديد  حالة  كل  لها يف  ويربز  أخرى  اىل  حالة 
قوًة  تزيدها  التي  الخاصة  ورؤيتها  أفكارها  يصور 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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وعمقاً؛ ألنها تتميز بأبعاد نفسية مركبة ومعقدة من 
جهة، وتفاعلها املستمر مع األحداث املتوالية حسب 
منطق السببية من جهة أخرى، وكأن األحداث تتصاعد 
تدريجياً مبواقفها وأفعالها املختلفة، حتى تنفرج نحو 
املكاين،  الزماين  الفضاء  لحركة  خاضعة  محددة  نهاية 
والدالة داللة واضحة عىل ظهور املعجزة عىل يد اإلمام 
الحسن العسكري )عليه السالم(، وذلك بقوله )اللهم 

لك الحمد اذ جعلتنا ممن يحمدك حًقا( 
يف  اعتمد  قد  السارد  ان  يتضح  ذلك  وبعد   
هذا الخرب االعجازي عىل طريقتني يف تصوير الشخصية 
والتمثيلية،  التحليلية  الطريقة  هام  وتقدميها  النامية 
ويتمثل ذلك بقوله: )كان يونس النقاش يغىش سيدنا 
سيدي  يا  يرعد،فقال:  يوما  فجاءه  ويخدمه  اإلمام 
عىل  عزمت  قال  الخرب؟  قال:وما  خرياٌ،  بأهيل  اوصيك 
الطريقة  ففي  يبتسم(،  وهو  يونس؟  يا  قال  الرحيل، 
التحليلية يقدم السارد شخصياته من الخارج ويصف 
مالمحها  يحدد  بحيث  وأفكارها  وعواطفها  ))أحوالها 
عىل  ويعلق  الحكاية،  بأسلوب  أفعالها  ويقدم  العامة 
األحداث ويحللها(()24( من دون التواء او غموض، أما 
الطريقة التمثيلية  ففيها السارد يتخىل عن سلطته يف 
الحيك ليتيح للشخصية النامية ))أن تعربَّ عن نفسها، 
الخاصة،  باحاديثها وترصفاتها  وتكشف عن جوهرها، 
وقد يعمد إىل توضيح بعض صفاتها عن طريق أحاديث 
الشخصيات األخرى عنها، وتعليقها عىل أعاملها(()25(. 

وقف  قد  السارد  إن  القول  ميكن  وعليه   
بني  املزج  وهي  الجديدة  الطريقة  هذه  استعامل  يف 
االنفراد  من  وجامالً  تناسقاً  اكرث  ألنها  الطريقتني؛ 
بإحدى الطريقتني وذلك؛ ألن التقديم بأسلوب الرسد 
املوضوعي التقديم املبارش للشخصية، ومن ثمَّ تنحي 
الراوي جانبا ليرتك الشخصية تعرب عن ذاتها عن طريق 
الفعال ليضيف عىل الخرب االعجازي  املشهد الحواري 
جاملية فنية ويجعل القارئ يتعرف عىل أفكارها وكل 
ما يعتمل يف داخلها من أحاسيس وانفعاالت وجدانية.

للواقع  الخاصة  ورؤيتها  الشخصية  وصف  إن  ويبدو 
االنفعايل  الداخيل  الرصد  يف  الرغبة  يعزز  يشء  ))هو 
للفواعل داخل العامل الحكايئ، لذلك مل يكن يهم ما يروي 
االنفعاالت  أثرها عىل  يهم  كان  ما  بقدر  أحداث  من 

األهم  كان  إليها،  السياقية  ونظرتها  النصية  العوامل 
األفعال،  وردود  التأثري  رسم حدود  هو  كله  ذلك  من 
واالنطباعات، ومتثالت العالقات بني الشخوص ذاتها...، 
ليجعل القارئ يركز عىل لحظة استقبال العامل الذات 
تصنعها  التي  التوتر  ولحالة  الرسدي،  املقول  الفحوى 
الحبكات النصية املتعددة(()26(؛ ألنها تشكل عرب هذه 
الحبكات النصية عاملاً معقداً ميتلئ باملفاجآت، تتطلب 
من القارئ ان يتصف بالدقة واملوضوعية يف استيعاب 
الحاملة  النامية،  الشخصية  هذه  وموضوعية  شمولية 
لعاملها الكيل املتناقض)27(، الذي متثل فيه مركزاً تدور 
حوله األحداث املتصاعدة تصاعداً  تدريجياً يك  تصل 
اىل ذروة وانفراج عند نقطة نهاية محددة يطلق عليها 
ويتشكل  االثر  بها  يكتمل  التي  هي  تنوير  ))لحظة 
املعنى وتيضء القصة مفجرة طاقة االنطباع فيها(()28(. 

وأبرز ما ميثل ذلك الخرب االعجازي اآليت:
))ابو هاشم الجعفري عن داود بن األسود   
وقاد حامم ايب محمد )عليه السالم( قال: دعاين سيدي 
مدورة  باب  رجل  كأنها  خشبة  إيّل  فدفع  محمد  ابو 
إىل  الخشبة  بهذه  رص  فقال:  الكف،  ملء  طويلة 
العمري، فمضيت فلام رصت إىل بعض الطريق عرض 
يل سقاء معه بغل فزاحمني البغل عىل طريق، فناداين 
كانت  التي  الخشبة  فرفعت  البغل،  السقاء صح عىل 
معي فرضبت البغل، فانشقت فنظرت إىل كرسها فإذا  
كمي،  إىل  الخشبة  فرددت  فبادرت رسيعاً  كتب  فيها 
صاحبي،  ويشتم  ويشتمني  يناديني  السقاء  فجعل 
الخادم  استقبلني عيىس  راجعاً  الدار  من  دنوت  فلام 
عند الباب؟ فقال: يقول لك موالي اعزه الله ملَ رضبت 
البغل وكرست رجل الباب؟ فقلت له: يا سيدي مل أعلم 
الباب، فقال: ومل احتجت أن تعمل عمالً  ما يف رجل 
تحتاج أن تعتذر منه إياك بعدها أن تعود اىل مثلها، 
التي أمرت بها  فامض لسبيلك  لنا شامتاً  وإذا سمعت 
وإياك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من انت، فإننا 
ببلد سوء ومرص سوء، وامض يف طريقك فإن اخبارك 

وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك.(()29(
تتشكل  السابق  االعجازي  الخرب  ففي   
من  مجموعة  تراكم  من  الفعالة  النامية  الشخصية 
األحداث املتتابعة الواقعية يف وحدة نسقية متكاملة، 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

361

يعتمد  إذ  الرسدي،  للتمثيل  الحقيقي  املركز  تجسد 
السارد يف حكيه عىل الرؤية الداخلية بأسلوب الرسد 
شخصيات  من  واحداً  السارد  بكون  املتصف  الذايت 
هذا الخرب اإلعجازي، فيكون صوته مهيمناً عىل جميع 
األحداث املتنامية  تنامياً سببياً ومنطقياً )دعاين سيدي 
فانشقت،  الخشبة،  فرفعت  فمضيت،  محمد،  ابو 
فبادرت رسيعاً، فرددت الخشبة إىل كمي، فالسارد هنا 
يقدم األحداث املتنامية من رؤيته الخاصة، ))فهو يُخرُب 
بها، ويعطيها تأويالً معيناً يفرضُه عىل القارئ ويدعوه 
بن  )داود  السارد  استعان  إذ  به(()30(،  االعتقاد  إىل 
املتكلم، ليكشف عن جوهر شخصية  األسود( بضمري 
وقدرتها عىل  السالم(  )عليه  العسكري  الحسن  اإلمام 
مع  املختلفة  وافعالها  باحاديثها  باملعجزات  اإلتيان 
الشخصيات األخرى وذلك،ألن ضمري املتكلم ))يجعل 
املروية، مندمجة  يف  او االحدوثة  الحكاية املرسودة، 
كنا  الذي  الزمني  الحاجز  ذلك  فيذوب  املؤلف،  روح 

ألفيناه يفصل ما بني زمن الرسد، وزمن السارد(()31(
الشخصية  يقدم  السارد  فإن  ذلك  ومن   
تتفاعل  التي  السالم(  )عليه  اإلمام  شخصية  النامية 
بطريقة  االسود  بن  داود  شخصية  مع  درامياً  تفاعالً 
تعلل  وخصائصها  سامتها  يف  متناقضة  غري  متكافئة 
تعيشها  التي  الذاتية  الشعورية  بالتجربة  وتفرس 
اغوارها  اعامق  عىل  الضوء  ليسلط  معها،  وتتفاعل 
مع  املختلفة  ملواقفها  وتفاعلها  برصاعها  فيقدمها 
ونوازعها  افكارها  تتنامى  اذ  املتصاعدة،  األحداث 
الذاتية مع األحداث املتصاعدة بصورة واقعية مقنعة، 
وليك تكمل صورة هذه الشخصية النامية يفرس السارد 
البرش  يعجز  التي  الخارقة  وأفعالها  أفكارها  طبيعة 
عن اإلتيان مبثلها بقوله )فلام دنوت من الدار راجعاً 
أقوال  الباب؟( ومبتابعة  الخادم عند  استقبلني عيىس 
تدل  نجدها  السالم(  )عليه  االمام  شخصية  وأفعال 
داللة واضحة عىل قدرتها اإلعجازية ملعرفتها مبا حصل 
مع داود بن األسود من أحداث متوالية خاضعة ملنطق 
لوقوع بعضها اآلخر وذلك؛  السببية كان أحدها سبباً 
ألن اإلمام )عليه السالم( مل يكن حارضاً أو شاهداً عىل 
هذه األحداث املتوالية، إذ متكن السارد من أن يرسم 
صورة بارعة عن قدرات هذه الشخصية ومعرفتها مبا 

حدث فعال ومبا سيحدث الحقا من أحداث تقوم بها 
شخصيات محددة يؤطرها فضاء زماين ومكاين محدد.

ومن ذلك فقد وفق السارد يف تصوير هذه الشخصية 
التعجيزية الخارقة تصويراً دقيقاً  النامية ذات القدرة 
بارعاً عرب ذكر الخصائص والقدرات الخارقة املتصفة بها 
وواقعيتها،  مصداقيتها  عىل  واضحة  داللة  تدل  والتي 
الخربي  النص  بتامم  تشكيله  تم  الذي  وجودها  فلوال 
االعجازي كان من الصعب تنامي األحداث وتصاعدها 
إىل  الخرب  مستهل  من  منطقياً  تنظيامً  منظمة  بصورة 
إثارة  عىل  الخارقة  بقدرتها  تنامز  ألنها  وذلك،  خامتته 
املفاجأة املدهشة ))مبا تغني به من جوانبها وعواطفها 
مقنع  نحو  عىل  القاص  ويقدمها  املعقدة،  اإلنسانية 
موقفها  يربر  ما  إال  الصفات  من  إليها  يعزو  فال  فنياً، 
تربيراً موضوعياً  يف محيط القيم التي تتفاعل معها((

)32( مام يسهل عىل املتلقي فهمها والحكم عليها بصورة 

مقنعة ومنطقية، اي يفرس صفاتها وتغري وجهة نظرها 
يف ضوء طبيعتها ومواقفها االنسانية املختلفة.

ثانيا: الفضاء الرسدي )الزمان واملكان(
1ـ الزمان الرسدي:

الرسد  عنارص  من  مهامً  عنرصاً  الزمان  يعد   
بالرضورة  قامئة  قصة  يقدم  جهة  ))من  فهو  األخرى، 
يف  متزامنة  أو  أحداثها  متعاقبة  والفعل  الحركة  عىل 
الزمان، ومن جهة أخرى أن الراوي يتخذ موقعا ًزمنياً 
محدداً بالنسبة لألحداث وميارس حريته الرسدية قليالً 
او كثرياً(()33(، مام يعني ان حركة الزمان داخل النص 
الرسدي حركه متناسقة ومتآلفة مع العنارص الرسدية 
بوصفه ))حقيقة مجردة سائلة ال تظهر إال من خالل 
مفعولها عىل العنارص األخرى، الزمن هو القصة وهي 

تتشكل، وهو االيقاع(()34( 
ارتباطاً  األدبية  األنواع  أكرث  القص  إّن  يبدو   
بالزمان)35( وذلك؛ ألنّه ينظم العالقات القامئة واملتصلة 
بني الشخصيات والفضاء املكاين واألحداث، فيعمل عىل 
مبنحه  الرسدي  الخطاب  لتحقيق  وتواشجها؛  تبلورها 
لتكتمل  أساس  رشط  فهو  النهائية،  املتكاملة  صورته 
بنية النص الرسدي، إذ يعطيه فاعلية ودميومة للتحرك، 
إذ ال رسد من دون زمن)36(، لذلك يبدو أّن الزمان ))من 
حيث هو حياة، يعد تضامناً وتنظيامً ملهام متتابعة... 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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أحداث وأعراض حرّة وراسخة بشكل متناقض(()37( 
يف  يتمثل  الرسد  نظام  فإن  ذلك  وبعد   
الخطاب  يف  منظامً  منطقياً  ترتيباً  املرتبة  األحداث 
الرسدي، وملا كان منطق هذه األحداث املنظمة يفرتض 
كان  االتجاه  الخطي وحيد  الزمان  وقوعها يف سريورة 
متوازية معها،  أو  متطابقة  يعرف سريورة  قلام  النص 
بعض  ذكر  متفاوتة  مدة  عىل  يؤخر  ما  غالباً  إنه  إذ 
األحداث، إذ يقدم بعضها عىل بعض بشكل متفاوت 
بصورة مامثلة، لينشأ من ذلك النسيج املنفرد واملرتابط 
عالقة  األحداث  لسري  واملوازي  املتتابع  الخط  مع  
تخاطبية متفاعلة من اإلثارة والتشويق ومن الجاملية 
التباعد والتباين املنطقي  القصصية)38(، وذلك  والفنية 
املفارقة  عليه  يطلق  الرسد  وزمن  الحكاية  زمن  بني 

الزمنية.
واملفارقة الزمنية: هي ))انحراف عن التتابع   
هام:  االساسيان  والنمطان  القصة  يف  الصارم  امليقايت 
اللقطات االسرتجاعية واللقطات االستباقية، ويف حالة 
ما إذا كانت املفارقة الزمنية حقيقية او واقعية فإنها 
تكون مفارقة زمنية موضوعية أما رؤى الشخصية عن 
مفارقات  فهي  املاضية  األحداث  تذكر  أو  املستقبل 

زمنية ذاتية (()39(.
الزمنية  املفارقة  إنَّ  القول:  ميكن  وبذلك   
أو  سابقة  ألحداث  اسرتجاعاً  تكون  أنَّ  إما  موضوعية 
الرسد  يستعمل  إذ  الحقة)40(.  ألحداث  استباقاً  تكون 
هيكالً زمانياً سببياً معقداً يتم التعبري عنه عرب االستباق 
أو العودة اىل املايض واسرتجاع األحداث)41(  ومن هنا 
نجد أنَّ الزمان الرسدي قد يحيد عن التتابع املنطقي 
الزماين لألحداث باتجاه املايض أو املستقبل، مام يؤدي 
وعىل  واالستباق،  االسرتجاع  هام  تقنيتني  ظهور  إىل 
الزمان  اىل تحديد  هذا االساس سوف تسعى دراستنا 
الحسن  اإلمام  سرية  يف  اإلعجازية  األخبار  يف  الرسدي 

العسكري)عليه السالم(.
أ- االسرتجاع: مفارقة زمنية تحيلنا إىل ))املايض بالنسبة 
للحظة الراهنة، استعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل 
القص  فيها  يتوقف  التي  اللحظة  أو  الراهنة  اللحظة 
لعملية  النطاق  ليدع  األحداث  من  ملساق  الزمني 
عن  سباق  ))حدث  اسرتجاع  إنَّه  أي  االسرتجاع(()42( 

لحظة  يف  الحدث  هذا  ورواية  يحىك،  الذي  الحدث 
من  جملة  االسرتجاع  يشكل  إذ  لحدوثه(()43(  الحقة 
الكبري  للمقطع  بالنسبة  ثانوية  تعد  الصغرية  املقاطع 

الذي يتكون منه مجمل النص الرسدي)44(.
وال يتم اسلوب الرسد االسرتجاعي، بوسيلة   
يتم عرب طرائق ووسائل رسدية مختلفة  واحدة، وامنا 
إذ تكاد كل تقنية يف مجمل النص الرسدي أن تتقسم 
يتم  وعليه  وموازية)45(  إضافية  تقنيات  إىل  وتتوزع 
رسد  إىل  السارد  يعود  بأن  التقليدي،  الرسد  بطريقة 
النص  أحداث  بدء  قبل  والواقعة  السابقة  األحداث 

الرسدي، أو عن طريق الشخصية الرسدية ذاتها)46(.
وظائف  االسرتجاعي  الرسدي  الزمان  يؤدي   
فنية وجاملية خالصة يف  بواعث  تلبية  متعددة منها، 
الرسدية  املقاصد  من  عددا  ويحقق  الرسدي،  النص 
إذ  وراءه،  الرسد  يرتكها  التي  الزمنية  الفراغات  كملء 
أو  املقدمة  الشخصيات  أحوال  إظهار  عىل  تساعد 
زد  بها،  الصلة  لبعد  املنسية  األحداث  ببعض  التذكري 
عىل ذلك إضاءة الجوانب التي مل يُقدم عنها شيئاً يف 

لحظات سابقة)47(.
االسرتجاعي  الرسد  أسلوب  عرب  ميكن  إذ   
الكشف عن الحاالت الشعورية االنفعالية للشخصيات 
حركة  مالحظة  ايضا  وميكن  املختلفة،  ومواقفها 
تنظيام  منظمة  بصورة  األحداث  وترتيب  الرسد 
املكان  ومنطقياً، زد عىل ذلك  مالحظة وصف  سببياً 
من  تحريره  اىل  والسعي  واالستغراق،  التكثيف  بني 
الذي  )الزمكانية(  مصطلح  يف  ذلك  ليتجىل  سكونيته، 
الذي  معاً  والزمانية  املكانية  العالقات  بتفاعل  يوحي 
يوحي بتفاعل العالقات املكانية والزمانية كام يعكسها 
النص الرسدي)48(. وأبرز ما ميثل ذلك الخرب االعجازي 

االيت:-
))غيبة الطويس ايب عيّل بن هامم عن شاكري   
أيب محمد )عليه السالم(  قال: كان أستاذي صالحاً من 
العلويني مل أر مثله قط، وكان يركب اىل دار الخالفة يف 
كل اثنني وخميس، وكان يوم النوبة يحرض من الناس 
يشء عظيم، ويغص الشارع بالدواب والبغال والحمري 
والضجة ال يكون ألحد موضع مييش وال يدخل بينهم، 
وإذا جاء أستاذي سكنت الضجة وهدأ صهيل الخيل 
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الطريق  يصري  حتى  البهائم  وتفرقت  الحمري  ونهاق 
البوابون  وصاح  الخروج  أراد  وإذا  يدخل  ثم  واسعا، 
هاتوا دابة أيب محمد سكن صياح الناس وصهيل الخيل 

وتفرقت الدواب حتى يركب ومييض.
وفيها قال الشاكري! وجاء أستاذي يوماً اىل   
السوق الدواب فجيء له بفرس كبوس ال يقدر أحد أن 
يدنو منه، قال: فباعوه إياه بوكس فقال يل: يا محمد 
ال  أنه  وعلمت  فقمت  قال:  عليه  الرسج  فاطرح  قم 
الرسج  وطرحت  الحزام  فحللت  يؤذيني  ما  يل  يقول 
عليه، فهدأ ومل يتحرك، فجئت به ألميض فجاء النخاس 
فقال يل: ليس بياع، فقال يل: سلمه إليهم قال: فجاء 
منهزما،  التفاتة ذهب  إليه  فالتفت  ليأخذه   النخاس 
قال: فركبت ومضينا وجئت به اىل االصطبل فام تحرك 

وال آذاين بربكة أستاذي(()49(.
ففي الخرب اإلعجازي السابق يستهل السارد   
بالفعل املايض )كان( بقوله: كان أستاذي  صالحاً من 
العلويني مل أر مثله قط، وكان يركب إىل دار الخالفة 
األحداث  وقوع  زمان  ليحدد  وخميس(؛  اثنني  كل  يف 
من بدء الرسد إىل نهايته، فالفعل )كان( ميثل النسق 
العام الذي يؤطر األحداث التاريخية يف الزمن املايض 
تاريخية  بشخصية  وثيقاً  اتصاالً  املتصل  التاريخي 
املخالفة  املعجزات  خلق  عىل  خارقة  قدرة  لها  دينية 
عىل  زد  وقوانينه،  الكون  أنظمة  يف  املألوفة  للعادة 
املايض )كان( يدل داللة واضحة عىل  الفعل  ان  ذلك 
ويتجاوز  املايض  أعامق  إىل  يحيل  اسرتجاعي  رسد 
الحارض؛ ألن ))هذا املايض ميتد يف حارض النص وحارض 
دافقاً  شخوصه، وألنه يجعل من الحكاية متخيالً حياً 
يحول خطوط النص وأحداثه وتضاريس تعبرياتها إىل 
اتجاهات مختلفة(()50( قاصداً بذلك رسم صورة واقعية 
جادة وتجميعها عرب تنظيم األحداث املتوالية تنظيام 
منطقيا بحيث يجعل بعضها سبباً لوقوع بعضها االخر 
يشء  الناس  من  يحرض  وكان  يركب،  )وكان  كقوله: 
عظيم، وإذا جاء أستاذي سكنت الضجة، وجاء أستاذي 
يوًما اىل سوق الدواب فجيء له بفرس(، فهذا التنظيم 
املنطقي يوضح ويفرس الرسد االسرتجاعي الذي استطاع 
السارد بوساطته أن يُعرفنا بصورة دقيقة وواضحة عن 
شخصية اإلمام  الحسن العسكري )عليه السالم(، التي 

باإلعجاز  تتسم  أفعال  خلق  عىل  الفائقة  القدرة  لها 
وخرق العادة، وإظهار أمور ما عجز املقابل من اإلتيان 
ويأيت  والضجة  بالدواب  الشارع  يغص  فعندما  مبثلها، 
اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم( تسكن الضجة 
ويهدأ صهيل الخيل وتتفرق الدواب، ويصبح الطريق 
واسعاً؛ ليدخل اإلمام )عليه السالم( إىل سوق الدواب 
ومل  فهدأ  منه،  يدنو  أن  أحد  يقدر  ال  بفرس  له  فيأيت 
يتحرك بربكة اإلمام )عليه السالم(  بقول السارد الذي 
هو احد الشخصيات:)) فركبت ومضينا وجئت به إىل 

االصطبل فام  تحرك وال آذاين بربكة أستاذي((.
االسرتجاعي  الرسد  هذا  نجد  ذلك  ومن   
له  كان  منتظامً،   تتابعاً  املتتابعة  اإلعجازية  لألحداث 
دور كبري يف الكشف عن القدرات الخارقة التي امنازت 
االشارة  عرب  وذلك  السالم(،  )عليه  اإلمام  بها شخصية 
أحضان  يف  املتمركزة  املختلفة  ومواقعها  أفعالها  إىل 
املايض، زد عىل ذلك يسهم هذا الرسد االسرتجاعي يف 
عرض الواقع اإلعجازي لشخصية اإلمام )عليه السالم( 
بالخوارق  متصفة  ماضوية  متتابعة  أحداث  عىل  بناًء 
يف  للذاكرة  الكبرية  األهمية  تكمن  وهنا  واملعجزات، 
وعرضه  الشخصية  بحارض  املتصل  املايض  استذكار 
ديناميكياً من الرؤية الخاصة للسارد بوصفه شخصية 
فيتوىل  اإلعجازي،  الخرب  هذا  شخصيات  من  متمركزة 
اىل  بذاكرته  بالعودة  االسرتجاعي  الذايت  الرسد  مهمة 
هادفة،  حوارية  بعبارات  واستذكارها  سابقة  أحداث 
وخطابات استفسارية )فقال يل: يا محمد قم فاطرح 
ما  يقول يل  ال  أنه  وعلمت  فقمت  قال  عليه،  الرسج 
يؤذيني(؛ ليخلق ))شيئا من التشويق يتمظهر يف ذلك 
هذا  كان  التي  املراحل   ملعرفة  القارئ  لدى  التلهف 
الرسد نتيجتها(()51(، وبذلك فإن رواية السارد لألحداث 
يركب  )وكان  الدقيقة  بتواريخها  املاضوية  املتتابعة 
صورة  ليظهر  وخميس(  اثنني  كل  يف  الخالفة  دار  إىل 
األحداث  حدوث  زمان  عن  للقارئ  ومنفردة  واضحة 
املؤثرة يف حياة شخصية اإلمام )عليه السالم( من جهة، 
وليمنح نسقا فنيا زمنيًا وظيفته اإلقناع بحقيقة هذه 

األحداث السابقة وواقعيتها من جهة أخرى.
من  االسرتجاعي  الرسد  اسلوب  أنَّ  ويبدو   
أسمى املحاور الرسدية، عليه ترتتب عنارص اإليقاع و 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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التشويق واالستمرار، زد عىل ذلك أنه يحدد يف الوقت 
واختيار  والتتابع  السببية  مثل  حركية  دوافع  ذاته 
األحداث)52( اختياراً ينم عن غاية جاملية فنية تتجسد 
مبلء  والخطية،  الرتابة  من  الرسدي  النص  تخليص  يف 
األحداث  بعض  تفرس وتوضح  التي  الزمنية  الفراغات 
تحقيق  وكذلك  اإلعجازي،  الخربي  النص  يف  الواقعة 
مايض  يف  فعاالً  تأثراً  املؤثرة  لألحداث  الزمني  التوازن 
الشخصية النامية ومواقفها املختلفة، إذ تكمن اهميته 
األحداث  يف  التطور  عمق  عن  الكشف  يف  الكبرية 
املايض  بني  الشخصية  يف  الفعال  والتحول  املتتابعة، 
والحارض، فتربز القيمة الداللية اإليحائية عرب املقارنة 
الواضحة بني الوضعيتني)53(. وما ميثل ذلك ما نقل من 
الخرب االعجازي يف سرية االمام  الحسن العسكري عليه 

السالم:- 
دخل  قال:  العلوي  إسامعيل  بن  ))محمد   
أبو  حبس  عندما  وصيف  بن  صالح  عىل  العباسيون 
رجلني  به  وكلت  قال:  عليه؛  ضيق  له:  فقالوا  محمد 
واقتامش،  بارمش  بن  عيل  عليه  قدرت  من  رش  من 
فقد صارا من العبادة والصالة  إىل أمر عظيم يضعان 
ما  ويحكام  فقال:  بإحضارهام  أمر  ثم  له  خديهام 
نقول يف رجل  ما  فقاال:  الرجل؟  شأنكام يف شأن هذا 
يتشاغل  وال  يتكلم  ال  النهار  ويصوم  كله  الليل  يقوم 
بغري العبادة فإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا وداخلنا 

ماال منلكه من أنفسنا(()54(
مشهد  من  السابق  اإلعجازي  الخرب  يتألف   
اسرتجاعي درامي ينقلنا إىل أحداث ماضوية متصاعدة 
العباسيون  )دخل  بقوله:  السببية  منطق  وفق  عىل 
عىل صالح بن وصيف عندما حبس أبو محمد فقالوا 
له ضيق عليه(، فهذه األحداث املتصاعدة تخرج من 
حارض شخصية اإلمام الحسن العسكري )عليه السالم(؛ 
لتتصل بفرتة زمنية سابقة لوقوع الحدث املركزي عند 
موقف إنساين معني يحدده املايض، الذي يلتقط عىل 
وفق تداعي ذهني يتمظهر بصورة واضحة بني املايض 
يرتبط  النامية  الشخصية  هذه  مايض  ألّن  والحارض؛ 
بحضور ملموس وفعال بتجربة إنسانية حسية تحمل 
أحداثاً سابقة تفرس الحارض وتوضحه؛ ألّن ))التجربة 
حبكة  يف  مصاغة  وبالزمن  الزمن  يف  قامئة  اإلنسانية 

فاتت  أن  بعد  الحياة  وتهبها  حركة  تعطيها  رسدية 
وانقضت من خالل توسطها التجربة املعاشة يف كليتها 
املتنافرة واملتضادة بفاعلية رسدية مكتوبة أو محكية 
يك  تضمن  وحدة أكرث وانسجاما مأموالً(()55(، إذ اعتمد 
هذا الرسد االسرتجاعي عىل الحوار االستذكاري الفعال 
الدائر بني صالح بن وصيف ورجلني )بارمش واقتامش( 
)عليه  اإلمام  عىل  السجن  تضيق  إليهام  وكّل  اللذين 
السالم(، وهو حوار مبني عىل السؤال والجواب،  فكان 
السؤال الذي طرحه صالح بن وصيف بقوله: )ويحكام 
ما شأنكام يف شأن هذا الرجل؟( فاعالً وباعثاً عىل رد 
الرجلني باستذكارهام األحداث املتصلة بالحارض املميز 
السالم( بقولهام: )فقاال ما  اإلمام )عليه  الذي يعيشه 
نقول يف رجل يقوم الليل كله ويصوم النهار ال يتكلم 
وال يتشاغل بغري العبادة(، وبذلك يتتبع السارد تنامي 
األحداث عىل وفق ترتيبها يف النص الخربي، ثم يتوقف 
للنقطة  سابقة  أحداثا  ذاكرا  املايض  اىل  لريجع  فجأة 
االسرتجاعي  الرسد  ألن  وذلك؛  اليها رسده  وصل  التي 
هو عالقة جوهرية بني األحداث املسرتجعة واألحداث 
ليست  العالقة  وهذه  الحارض،  يف  الوقوع  مستمرة 
مجرد ))إطار لحرص التجربة الرسدية الخاصة بالتجربة 
الوجودية للذوات بل هي عالقة كينونة تصل اىل حّد 
جهة  من  الزمن  سريورة  منطق  ضمن  الرسد  تفعيل 

وتفعيل الزمن يف نسج الرسد من جهة أخرى(()56(.
ومن ذلك نجد أن عملية الرسد االسرتجاعي   
املألوف  للمعتاد  الخارقة  بالقدرة  املتصفة  لألحداث 
ألنَّها عمل  والوجود؛  املاهية  يؤثر عليها من حيث  ال 
فني بحت ينم عن غايات جاملية خاصة عرب صياغة 
األحداث الرسدية وتنسيقها بصورة تفرس وتعلل أفعال 
الشخصيات ومواقفها من شخصية اإلمام )عليه السالم( 
فقد  املعجزات،  صنع  عىل  الفائقة  بالقدرة  املتصفة 
كشفت العودة اىل األحداث السابقة عن األسباب التي 
العبادة  عىل  يواظبان  شخصني  الرجليني  من  جعلت 
بتفسري  يكتفي  ال  السالم(  )عليه  واإلمام  والصالة، 
متفاعالً  تأثرياً  فيها  يؤثر  بل  وحالهام  الرجليني  أفعال 
بقول  واإلعجاب  للغرابة  املثري  وسلوكه  أفعاله  عرب 
الرجلني: )فإذا نظرنا إليه ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما 
ال منلكه من أنفسنا(، وبهذا امتأل الخرب اإلعجازي بغنى 
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متنوع لتفاصيل الواقع ومتناقضاته، مام يوحي للقارئ 
والتواصل  أحداثه  ملتابعة  ويجذبه  وواقعيته،  بصدقه 

معها بشوق ومتعة.
ب- االستباق:- 

يعرّف االستباق بأنَّه ))عملية تتمثل يف إيراد   
فيها  يقدم  اذ  مسبقاً(()57(،  إليه  اإلشارة  أو  آت  حدث 
السارد مجموعة أحداث مستقبلية قبل زمنها الصحيح، 
وقع  حدثاً  الخارجية  االستباقية  اللقطة  ))وتتضمن 
االستباقية  اللقطة  أما  القصة األساس،  انتهاء خط  بعد 
الحدث(  )استرشاف  الحدث  استباق  او  املوضوعية 
املتيقن فإنها تعرض  حدثاً سوف يحدث فعالً، يف حني 
غري  الحدث  استباق  أو  الذاتية  االستباقية  اللقطة  أن 
املؤكد  ليس أكرث من رؤية الشخصية لحدث مستقبيل 
تتجه  ))مفارقة  بوصفه  فاالستباق  وعليه  محتمل(()58( 
)تفارق  الراهنة  اللحظة  إىل  بالنسبة  املستقبل  نحو 
الحارض اىل املستقبل(، إملاح إىل واقعة أو أكرث ستحدث 
بعد اللحظة الراهنة، أو اللحظة التي يحدث فيها توقف 
وذلك؛  لالستباق(()59(  مكاناً  ليفسح  الزمني؛  للقص 
إىل  الحارض  يتصاعد من  املتنامية  لألحداث  الرسد  ألن 
التي وصل  النقطة  األمام متخطياً  إىل  يقفز  املستقبل، 

إليها الرسد لهذه األحداث)60(
عملية  االستباق  إن  القول  ميكن  وبذلك   
كان  فإذا  االسرتجاع،  لعملية  معاكسة  زمانية  رسدية 
االسرتجاع العودة يف الزمن إىل األحداث املاضية، فإنَّ 

االستباق يتقدم يف الزمن باتجاه األحداث املستقبلية.
ا  مالءمة  أحسن  املتكلم  بضمري  الرسد  أن  ويبدو 
االستعادي  لطابعه  آخر، وذلك  أي رسد  لالستباق من 
يف  للسارد  املجال  يفسح  والذي  بالذات،  به  املرصح 
وضعه  اىل  سيّام  وال  مستقبلية  أحداث  إىل  تلميحات 
جزءاً  تكَّون  والتلميحات  االشارات  هذه  ألن  الراهن، 

من دوره نوعاً ما)61(.
وأسلوب الرسد االستباقي اما ان يتم بوساطة   
الذي يعرف األحداث  املتكلم  املتحدث بضمري  السارد 
الرسدية قبل البدء بروايتها، وبالتايل يتمكن من التعرف 
ترتيبها  عن  النظر  األحداث برصف  إليه  تؤول  ما  عىل 
الزمني، أو بوساطة توقع احدى الشخصيات أو تطلعها 
ملا سيقع من أحداث، أو تخطيط هذه الشخصية لحدث 

مستقبيل يف ضوء أحداث آنية حارضة يف الرسد.)62("
التمهيدية  لوظيفته  تبعاً  االستباق  يأيت  وقد   
إىل ما سيقع الحقاً من أحداث، وذلك بوصفه ))مجرد 
استباق زمني الغرض منه التطلع إىل ما هو متوقع أو 
محتمل الحدوث يف العامل املحيك، وهذه هي الوظيفة 
األصلية واالساسية لالسترشافات بأنواعها املختلفة(()63(، 

وما ميثل ذلك الخرب االعجازي اآليت: 
))عيل بن زيد بن عيل بن الحسني بن عيل   
)عليه السالم(  قال كان يل فرس وكنت به معجباً أكرث 
فقلت:هو  فرسك؟  فعل  ما  محّمد:  أبو  فقال  ذكره، 
عىل بابك اآلن، فقال: استبدل به قبل املساء، فمضيت 
ونفست عىل الناس ببيعه وأمسينا فلام صلينا العتمة 
جاءين السائس فقال: إنه نفق فرسك الساعة، فدخلت 
عىل أيب محّمد بعد أيام وأنا أقول يف نفيس: ليته أخلف 
اعطه  غالم،  يا  عليك  تخلف  نعم  فقال:  دابة،  عيّل 
برذوين الكميت ثم قال: هذا خري من فرسك وأوطى 

وأطول عمراً(()64(
السارد  يعلن  السابق  اإلعجازي  الخرب  ففي   
احداث  إىل  بالقفز  التتابع  حدث  نسق  كرس  رصاحة 
الحقة تنشأ من قدرة شخصية اإلمام الحسن العسكري 
عن  مستقبيل،  حدث  استباق  عىل  السالم(  )عليه 
يف  اآليت  انتظار  يف  سيقع  مبا  الرصيح  التنبؤ  طريق 
ضوء املواقف واألحداث اآلنية بقوله:)استبدل به قبل 
املساء، فمضيت ونفست عىل الناس ببيعه(، فيحدث 
فعالًأما كان قد مهدت له شخصية االمام )عليه السالم( 
السائس  جاءين  العتمة،  صلينا  فلام  )وأمسينا  بقوله: 
الساعة( ومن هنا فقد تحقق  نفق فرسك  إنه  فقال: 
بناًء عىل  اإلعجازي  الخرب  هذا  التمهيدي يف  االستباق 
حدث  واسترشاف  تنبؤ  عىل  الخارقة  الشخصية  قدرة 

مستقبيل متوقع الحدوث يف الواقع القائم انذاك.
توالياً  املتوالية  األحداث  الراوي  يرسد  إذا   
اإلمام  تنبؤ شخصية  ليقدم  فجأة؛  يتوقف  ثم  منظامً، 
اتصاالً  يتصل  مؤكد  آت  بوقوع حدث  السالم(  )عليه 
ويكشف  جهة،  من  الحارضة  األحداث  مبجرى  وثيقاً 
املسبق  لتمهيدها  للشخصية  اإلعجازية  القدرة  عن 
ألحداث ستقع الحقاً بصورة مبارشة من جهة أخرى، 
وبهذا نستطيع القول بأن االستباق قد حقق وظيفته 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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والذي  الحقاً،  سيحدث  ما  ))رسد  بوصفه:  التمهيدية 
ملا  املمهدة  األحداث  تقع  أن  قبل  الحيك  يف  يدمج 
يف  واالنتظار  الرتقب  من  حالة  خلق  سيأيت(()65(مام 
ذهن القارئ ملا سيقع الحقاً من أحداث تأيت وظيفتها 
مكاين  زماين  فضاء  يف  الشخصيات  تشكيل  يف  الفعالة 

محدد.
ويؤدي االستباق وظائف متعددة: منها فتح   
باب التنبؤ والتكهن لدى القارئ مبا ميهده من اثارات 
ح  وملحات عن املستقبل، زد عىل ذلك يعد منرباً يرصَّ
فقد  مؤكدة،  وتطلعات  مستقبلية  بأحداث  بوساطته 
بعض  مصائر  إليه  ستؤول  عام  إعالن  شكل  عىل  يأيت 
الشخصيات الرسدية مثل اإلشارة إىل ااحتامل مرض أو 
موت، وهذه التطلعات واألحداث املستقبلية ستحقق 
انتظار وترقب يف  املستقبل، مام يخلق حالة  فعالً يف 
ذلك  ميثل  ما  وأبرز  الحقاً)66(،  سيقع  ملا  القارئ  ذهن 

الخرب االعجازي اآليت: 
))اشجع بن األقرع قال: كتبت إىل أيب محمد   
)عليه السالم( أسأله أن يدعو الله يل من وجع عيني 
وكانت إحدى عيني ذاهبة، واألخرى عىل رشف هار، 
فكتب ايّل: حبس الله عليك عينك وأقامت الصحيحة، 
وأحسن  الله،  آجرك  الله،  أعزّك  الكتاب:  آخر  ووقع 
ثوابك، فاغتممت بذلك ومل أعرف يف أهيل أحداً مات، 
فلام كان بعد أيام جاءين خرب وفاة ابني طيب، فعلمت 

أن التعزية له(()67(
استباقاً  السابق  اإلعجازي  الخرب  يتضمن   
طريق  عن  الراوي  يعلن  إذ  معاً  واعالنياً  متهيدياً 
حدث  عن  واملبارشة  الرصيحة  واالشارات  التلميحات 
سوف يأيت حقاً يف وقت سابق، عندما يعرض استباق 
شخصية اإلمام )عليه السالم( لحدث مستقبيل  يف ضوء 
األحداث اآلنية بقوله: )ووقع آخر الكتاب: أعزّك الله، 
الله، وأحسن ثوابك(، فيقع حقا هذا االستباق  آجرك 
املصريي املتعلق مبصري أحد الشخصيات يف هذا الخرب 
اإلعجازي بقوله:))فلام كان بعد ايام جاءين خرب وفاة 
يتجاوز  وعليه  له(،  التعزية  أن  فعلمت  ابني  طيب، 
هذا االستباق االعالين النقطة التي وصل إليها الرسد؛ 
عىل  واضحة  داللة   تدل  مستقبلية  أحداثا  ليعرض 
تكهنت  فيام  اإلعجازية  وقدرتها  الشخصية  مصداقية 

به من أحداث وقعت فيام بعد بصورة مبارشة لتغرّي 
مجرى الرسد وتفاجئ القارئ بالتطورات واملستجدات 

الحديثة غري املتوقعة.
إذ متكن السارد بضمري املتكلم من أن يصل   
الحدوث  متوقع  مستقبيل  بحدث  اآلنية  األحداث 
درامي  حواري  مشهد  رسم  طريق  عن  وذلك  فعالً، 
وتوقعاتها  السالم  عليه  االمام  شخصية  تصورات  عن 
املعلنة مبا سيايت الحقاً من أحداث، وبذلك  الرصيحة 
التمهيدية واالعالنية معاً،  قد حقق االستباق وظيفته 
يف  املتوالية  األحداث  تتجاوز  فنية  جاملية  بصورة 
املتلقي  حمل  مام  املستقبل،  إىل  الحارض  من  تناميها 
بشوق  ألوانها  سابقة  األحداث  وقوع  انتظار  عىل 

ولهفة. 
2- املكان

يعدُّ محوراً  فاعالً متفاعالً من محاور النص   
الرسدي بكونه))شبكة من العالقات والرؤى ووجهات 
النظر التي تتضامن مع بعضها لتشديد الفضاء الذي 
ستجري فيه األحداث(()68( وذلك، ألنَّ هذه العالقات 
والرؤى ))تتم وفق قانون الفعل ورد الفعل إذ، بقدر 
ما يؤثر املكان ويحفز يف االنسان خصائصه ومالمحه. 
فإنه ينحفز –املكان- باإلنسان وفعالياته املستمرة(()69( 
مام يعني أن املكان ))ال يتشكل إال باخرتاق األبطال 
ا تتشكل  له، وليس هناك أي مكان محدد مسبقاً، وإمنَّ
األمكنة من خالل األحداث التي يقوم بها األبطال(()70(.

وهذا االتصال الوثيق بني املكان واألحداث   
هوما مينح النص الرسدي متاسكاً وانفراداً، فإذا كان كل 
فعل يقوم به فاعل يحدث يف الزمان ))فإنه يقع كذلك 
والزمان  والفاعل  الفعل  مقوالت  إن   بل  املكان  يف 
يستوعبها  الذي  املكان  يف  إال  تتحرك  أن  ميكنها  ال 
ويؤطرها(()71(؛ ألّن ))العمل األديب حني يفتقد املكانية 
هنا  ومن  أصالته(()72(.  وبالتايل  يفقد خصوصيته  فهو 
زماين،  مكاين،  حامل  له  إبداعي  نص  ))كل  أنَّ  يبدو 
املوقع  إنَّه  جديدة،  أحداثاً  فيه  ويولد  أحداثه  يحوي 
الذي ميارس النص فيه جدليته(()73(. واملقصود بجدلية 
املكان يف النص الرسدي ))تحوالته الزمنية والوظيفية 
من  كجزء  النص،  يف  فاعالً  يكون  أن  بني  والجاملية 
البنائية وعندئذ  يكون كله داخالً، وأن يكون  عنارص 
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البنية  مفعوالً به، يبني املؤلف فيه نصه كمشارك يف 
الكلية وعندئذ يكون كله خارجياً(()74(.  

فضالً  متميزة  نفسية  أبعاد  وللمكان   
والتاريخية  العقائدية  وأبعاده  الفنية  وظائفه  عن 
تفارقه،  ال  وثيقاً  اتصاالً  باملكان  املتصلة  واالجتامعية 
عند  والسياقات  األبعاد  هذه  استذكار  يتم  أنه  حتى 
ألن  وذلك؛  به)75(  يتصل  ما  أو  ذاته  املكان  استذكارنا 
الشعور  الدقيقة هو ذلك  باملكان ومتفصالته  الشعور 
األساس  تقنياته  متثل  التي  امللموسة  الحسية  باألشياء 
فالوظيفة  املهمة،  ومتطلباته  الواقع  مع  املتالمئة 
بوصفها  تتجسد  الوظائف،  من  وغريها  التصويرية 
التكوين  البناء املكاين يف  العنارص الجوهرية ملكونات 

العام، أو التكوين الرسدي)76(.
البنايئ  الدور  املكان  يتجاوز  قد  ذلك  ومن   
األساس إىل أدوار وظيفية فعالة يف التعبري عن الرؤية 
الفنية الخاصة للسارد، باندراج املكان يف قلب األحداث 
التي تعيشها الشخصية  الدرامية  املواقف  أو  الرسدية 
أو يصنعها السارد أي أن املكان قد يرتاوح بني الحضور 
الفعال املؤسس لواقعية األحداث الرسدية، واالنتساب 
الرسدي  النص  لدالالت  ايحائية  تأويلية  أبعاد  إىل 
مبختلف صوره وألوانه املحتملة ذات الظالل السياسية 

واألخالقية واالجتامعية عموماً)77(.
أنواع  تحديدهم  يف  النقاد  إختلف  لقد   
طبيعة  اختالف  وفق  عىل  الرسدي  النص  يف  املكان 
))اإلطار  ألنه  إليه؛  الخاصة  الرؤية  وتباين  املكان 
ال  والحدث  املعالجة،  اللحظة  لخصوصية  املحدد 
يكون يف ال مكان، بل أنه يف مكان محدد(()78( ولذلك 
تقدم  املتتابعة  لألحداث  حيوياً  وسطاً  املكان  يعد 
بوساطتها شخصيات تصور الواقع تصويراً تبعاً لوجهة 
نظرها الخاصة، زد عىل ذلك دورها الفعال يف تحديد 
تظهر))صفات  املكان  فمن  وخصائصه،  املكان  نوع 
وسلوكها،  مواقفها  يعكس  ألنه  وطبائعها؛  الشخصية 
ويوضح معاملها الداخلية والخارجية(()79(، وعليه ارتأينا 
يف هذه الدراسة أن نعتمد عىل املكان الذي تقع فيه 
وتتفاعل  املتنامية بصورة منظمة من جهة،  األحداث 
فضاء  املختلفة يف  ومواقفها  بحركتها  الشخصيات  فيه 
زماين محدد من جهة أخرى. وأبرز ما ميثل ذلك الخرب 

االعجازي اآليت:
قال: قدم علينا برس من  ))عمر بن مسلم   
الليث  بن  سيف  له  يقال  مرص  أهل  من  رجل  رأى 
يتظلم إىل املهتدي يف ضيعة له غصبها شفيع الخادم 
إىل أيب محّمد  أن يكتب  إليه    وأخرجه منها، فأرشنا 
البأس  محّمد:  أبو  إليه  فكتب  أمرها  تسهيل  يسأله 
السلطان،  إىل  تتقدم  فال  عليك  ترد  ضيعتك  عليك  
وائت الوكيل الذي يف يده الضيعة وخوفه بالسلطان 
الله رب العاملني فلقيه فقال له الوكيل الذي  األعظم 
يف يده الضيعة قد كتب ايّل عند خروجك أن أطلبك، 
وأن أرد الضيعة عليك، فردها عليه بحكم القايض ابن 
أيب الشوارب وشهادة الشهود، ومل يحتج أن يتقدم إىل 

املهتدي فصارت الضيعة له(()80(.
املكان  يكتسب  السابق  اإلعجازي  الخرب  يف   
العامل  مع  وتواشجه  بتداخله  ودميومته  واقعيته 
الخارجي الواقعي،إذ يستهله السارد باالستهالل الحديث 
الذي يتحول من وظيفة اإلخبار )قدم علينا برس من 
رأى رجل من أهل مرص يقال له سيف بن الليث( إىل 
وظيفة التربير )يتظلم إىل املهتدي يف ضيعة له غصبها 
شفيع الخادم وأخرجه منها(، فال بدَّ ))للحدث من إطار 
ما  املعقولية  من  ويكسبه  ابعاده،  ويحدده  يشمله، 
يجعله حدثاً قابالً للوقوع عىل هذ الصفة أو تلك(()81(، 
زد عىل ذلك أنَّ الرباعة والجودة تبدأ من االستهالالت 
معاً،  واالغرائية  االنفعالية  بالوظيفة  لقيامها  الحدثية؛ 
فتعمل عىل إثارة انفعال القارئ وإغرائه عىل مواصلة 
التلقي بشغف ولهفة، وبذلك فقد ركز السارد اهتاممه 
الكبري عىل إظهار الحدث املحوري املتصل  بهذا املكان 
ألنها  معه؛  ومتفاعلة  فاعلة  شخصية  مع  املتواشج 
))تضفي عىل املكان ظاللها وكذلك املكان يرتك آثارة 

عىل من يرتاده ويسكن فيه(()82(.
إذ يصف السارد الواقع القائم وصفاً جاملياً   
فنياً باعتامده عبارات موحية ودالالت تأويلية هادفة 
بقوله:)البأس عليك  ضيعتك ترد عليك، الوكيل الذي يف 
يده الضيعة وخوفه بالسلطان األعظم( وعليه يسلط 
الضوء عىل املكان الحيس امللموس )الضيعة يف مرص( 
الواقع؛ ألنه يحيل عىل مرجعية  أبعاده يف ارض  بكل 
تاريخية لها مقومات وجودها  التاريخي واالجتامعي 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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وتاريخية  دينية  بشخصيات  الرتباطها  النص،  داخل 
الحسن  )اإلمام  ب  تتجسد  محددة  زمنية  مدة  يف 
املهتدي(، لذكرها  السالم(، والخليفة  العسكري )عليه 
املانحة  وصفاتها  خصائصها  وبيان  الحقيقية  بأسامئها 
للمكان قيمته الواقعة ذات أبعاد تاريخية؛ ليثري بذلك 

احساس القارئ بصدقها وواقعيتها.
بؤرة  مرص(  يف  )الضيعة  املكان  شكل  وقد   
الرسد  عنارص  كل  فيه  تجري  ألنه  ومركزه؛  الحدث 
بينها  وما  واألحداث،  واالزمنة  الشخصيات  األخرى 
األحداث  تطوير  يف  واضح  بشكل  تسهم  عالقات  من 
وتناميها، لتصل إىل نهاية منطقية مستمدة من قدرة 
الخوارق  إظهار  عىل  السالم(  )عليه  اإلمام  شخصية 
واملعجزات بتكهنه الرصيح واملبارش بأن الضيعة سوف 
عليك  ترد  )ضيعتك  بقوله:  الليث،  بن  سيف  اىل  ترد 
فال تتقدم إىل السلطان(، ويقع حقاً ما كان قد أعلن 
عنه اإلمام )عليه السالم( بقوله: )فقال له الوكيل الذي 
عليه  فردها  عليك،  الضيعة  أرد  وأن  الضيعة،  يده  يف 
بحكم القايض، ومل يحتج أن يتقدم إىل املهتدي فصارت 

الضيعة له(.
اإلعجازي  الخرب  يف  املكان  نجد  تقدم  ومام   
بصورة  املتتابعة  لألحداث  ساحة  مثّل  قد  السابق 
الخليفة  إىل  تتظلم  شخصية  بوساطة  تقدم  منظمة 
املهتدي، وتثري إحساساً خاصاً باالنتامء واملواطنة لهذا 
الكيان  بأنه  نشعر  إذ  محدد،  زماين  فضاء  يف  املكان 
العامل  مع  بأخرى   أو  بصورة  يتمثل  الذي  االجتامعي 
الواقعي خارج النص الخربي، وبذلك تجسدت الواقعية 

بكل تجلياتها يف هذا الخرب اإلعجازي. 
الرسدي،  الفعل  أرضية  املكان  يجسد   
يربط  الذي  الفقري  العمود  فهو  وخلفيته،  وإيقاعه 
بشخصياتها،  وميسك  بينها،  فيام  الرسدي  النص  أجزاء 
يف  بفعالية  ويسهم  منظمة،  بصورة  أحداثها  وتوايل 

صياغتها وتكوينها)83(.
إذ يتم تنظيم املكان يف النص تبعاً ملنطلقات   
عالقة  ألن  وذلك؛  محددة  لشخصية  حسيّة  شعورية 
من  عاٍل  مستوى  عىل  واملكان  الشخصية  بني  الرتابط 
بال  مكان  تصور  ميكن  ال  نحو  عىل  والتالحق  التعالق 
شخصية أو شخصية بال مكان حتى لو كان هذا املكان 

ضبابياً أو اسطورياً أو غرائبياً)84(.
عرب  واملكان  الشخصية  بني  العالقة  وتنشأ   
املألفة ))واملألفة ببساطة هي اختيار األمكنة والتواريخ 
الشخصيات واألحداث واألشياء واألفكار واألساليب أي 
لتكوين  بينها  تتألف فيام  التي   – للبناء  املواد األولية 
محدداً(()85(.  أّن تؤدي غرضاً  قادرة عىل  النص  وحدة 

وما ميثل ذلك الخرب اإلعجازي االيت:
الحارث  بن  الفضل  الكيش،  كتاب  ))ومن   
قال: كنت برس من رأى وقت خروج سيدي  أيب الحسن 
ثيابه،  قد شق  أبا محمد ماشياً  فرأينا  السالم(،  )عليه 
ومن  أهل  له  هو  وما  جاللته  من  أتعجب  فجعلت 
شدة اللون واألدمة، وأشفق عليه من التعب، فلام كان 
الليلة رأيته )عليه السالم( يف منامي فقال: اللون الذي 
تعجبت من اختيار من الله لخلقه يجريه كيف يشاء، 
وإنها لعربة يف األبصار ال يقع فيه غري املخترب، ولسنا 
كالناس فنتعب كام يتعبون، فأسال الله الثبات وتفكر 
يف خلق الله، فإن فيه متسعاً واعلم أن كالمنا يف النوم 

مثل كالمنا يف اليقظة(()86(.
الراوي  أن  نجد  السابق  اإلعجازي  الخرب  يف   
)رس  املعروفة  العربية  املدينة  ذكر  إىل  عمد  العليم 
يف  تتمثل  عريقة  دينية  بشخصية  املرتبطة  رأى(  من 
السالم(؛  )عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  شخصية  
إذ  الواقع  يف  مهامً  موقعاً  يحتل   الذي  املكان  ليحدد 
مشرياً  السالفة  واالجيال  القرون  رائحة  منه  ))تفوح 
بخصوصيته إىل الجذور التاريخية العريقة التي ينتمي 
إليها(()87( من جانب، ولنقل صورة صادقة عن شخصية 
الخارقة  بقدرتها  متميزة  تاريخية  أبعاد  ذات  واقعية 
عىل صنع املعجزات التي يعجز البرش عن اإلتيان مبثلها 

من جانب آخر.
ويلجأ  الراوي اثناء رسده لألحداث املتتابعة   
اإلمام  شخصية  وصف  إىل  الذايت  الرسد  بأسلوب 
)عليه السالم( وصفاً انتقائياً بارعاً متداخالً مع الرسد، 
ليتجسد املشهد املكاين الفعال بعبارات وصفية دقيقة 
)فرأينا أبا محمد ماشياً قد شق ثيابه، فجعلت أتعجب 
من جاللته وما هو له أهل ومن شدة اللون واألدمة(، 
يخلق  الذي  الوصف  مع  املكان  تحديد  يتالزم  وعليه 
له مقوماته  واقعياً،  املثرية مكاناً  الكلامت  عن طريق 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

369

املنفردة، وأبعاده الخاصة وذلك؛ ألن الوصف ))تصوير 
عامل  ينقل  حيث  املرئية،  الصور  يتجاوز  موٍح،  ألسني 
وصف  ليس  املطلوب  فيصبح  النص،  عامل  إىل  الواقع 
الذي  الواقع(()88(  بهذا  شبيه  واقع  خلق  بل  الواقع، 
الشخصية  لحركات  وموضوعياً  فنياً  إطاراً  يشكل 
مكان  إىل  الشخصية  انتامء  فعدم  املختلفة،  وافعالها 

محدد تفقد جزءاً من تكوينها الوجودي الفعال.
وبعد ذلك نلحظ أن هذا الوصف االنتقايئ   
لشخصية اإلمام )عليه السالم( يسهم بشكل واضح يف 
بناء الفضاء املكاين، زد عىل ذلك جاء ليحقق وظيفته 
املكان  بواقعية  مؤطرة  صورة  إيصال  يف  التواصلية 
انتباهه،  ليستدعي  متلٍق؛  إىل  االجتامعية  وأبعاده 
وإقناعه بأن ما سريوي من صميم الواقع، وبذلك تزيد 

رغبته يف قراءة هذا الخرب اإلعجازي مستمتعاً.

ثالثا: الحدث 
حالة  من  ))االنتقال  بأنَّه  الحدث  يعرف   
إىل أخرى يف قصة ما(()89(، ليتشكل عىل وفق سلسلة 
سببياً  منظمة  بصورة  املتصلة  والوقائع  األحداث  من 
ووسط  بداية  من  فشيئاً  شيئاً  وتتنامى  ومنطقياً، 
األحداث  يفعلون  أشخاصاً  ))يفرتض  وبالتايل  ونهاية، 
الواقعية...  الحياة  مع  املرويّة،  بصورهم  ويختلطون، 
بهم،  وتنمو  ينسجونها  بينهم  ما  يف  عالقات  بإقامة 
فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص بها(()90( لذا ميثل 
األخرى،  الرسدية  العنارص  ملجمل  الفقري  العمود 
ميكن  إذ  والزماين)91(.  املكاين  والفضاء  الشخصيات 
متواجهة  قوى  ))لعبة  بأنَّه  النص  يف  الحدث  تحديد 
أو متحالفة تنطوي عىل أجزاء تشّكل بدورها حاالت 
وينفذ  الشخصيات(()92(،  بني  مواجهة  أو  مخالفة 
مواقف مختلفة أو بصورة أكرث وضوحاً هو املرور من 

موقف درامي إىل آخر)93(.
فيه  يجري  أن  يجب  قصيص  نص  كل  ويف   
أن  ميكن  ال  املتوالية  األحداث  ألّن  ما؛  حدث  متثيل 
جعلها  أي  متثيلها  تمَّ  إذا  إال  أنواع رسدية  إىل  تتحول 
منقولة ومروية من قبل سارد يسعى إىل تصوير حدث 
ما ومتثيل)94(ه، وليك يتطور ويتنامى ))تتبناه شخصية 
الفعل  يظل  هذا  وعىل  القصة،  يف  الشخصيات  من 

بعيداً عن كونه حدثاً فنياً إال إذا تفاعل مع الشخصية، 
هنا  ومن  الفنية  مقومتها  من  مقوماً  يصبح  ثم  ومن 
ارتبط حدث القصة ارتباطاً وثيقاً بالشخصية(()95(، ويف 
بني  التفرقة  او  الفصل  الخطأ  من  ))يكون  ذلك  ضوء 
الشخصية  هو  الحدث  ألن  الحدث؛  وبني  الشخصية 

وهي تعمل أو هو الفاعل وهو يفعل(()96(
التي  والحبكة  الحدث  بني  عالقة  وهناك   
املتكاملة عىل وفق  نظام معني؛ ألن  النص  بنية  هي 
الحدث مجموعة من الوقائع املتفرقة، لتتحول بفعل 
الحبكة إىل مجموعة من األحداث املرتبة تنظيامً سببياً 
ما  أو  العقدة  إىل  وتناميها  بتطورها  لتصل  ومنطقياً، 
يسمى بذروة التأزم، وهي ))الفعل الصاعد من العرض 
من  ))سلسلة  هي  فالحبكة  لذلك  الذروة(()97(،  إىل 
وتتقدم  صالتها  وتتشابك  بعناية  تصمم  التي  األفعال 

عرب رصاع قوي بني االضداد إىل ذروة وانفراج(()98(.
وإن رسد األحداث عىل وفق تسلسلها الزمني   
واملنطقي يأيت اساساً من نسق التتابع الذي يقوم عىل 
األحداث ومجاورتها بصورة متسلسلة تسلسالً  رصف 
وصوالً  ويتتابع  محددة،  نقطة  من  ))ويبدأ  ومنطقياً 
إىل نهاية معينة، دون ارتداد أو عودة إىل الخلف(()99(. 
الذي  نفسه  الوقت  يف  وينسق  يفرس  ))الرسد  إنَّ  اي 
بالتسلسل  السببي  النظام  ويُّعوض  الوقائع  يعرض 
الزمني لألحداث(()100(. فام مييز صياغة النص التتابعي 
نحو  عىل  الزمان  يف  يرتتب  فيه،  املنت  ))إنَّ  للحدث: 
جزءاً  الرسدية  املادة  مكونات  تتعاقب  بحيث  متوال 
بعد آخر، دومنا ارتداد أو التواء يف الزمان، ومام يعطي 
استهالله  الصوغ األخرى،  النظام ميزته بني نظم  هذا 
وليست  الحكائية  املادة  تأطري  عىل  يعمل  الذي 
إمنا  وحسب  بالشخصيات  املقرتنة  اإلخبارية  الفعالية 

تحديد الخلفية الزمانية واملكانية للمنت كله(()101(. 
ومام تقدم ميكن القول إنَّ االستهالل الحديث   
وفق  عىل  تتابعاً  متتابعة  أحداث  لسيالن  متهيد   هو 
محددة  نتيجة  إىل  يؤدي  سبب  كل  السببية،  منطق 
املقصود منه، وما  املعنى  النص، ويتشكل  بها  يكتمل 

ميثل وما ذلك الخرب االعجازي اآليت:
أبيه  عن  الحريي  املوسوي  الحسن  ))ابو   
قال: قدمت إىل أيب محمد )عليه السالم( دابة لريكب 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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اىل دار السلطان، وكان إذا ركب يدعو له عامي وهو 
يكره ذلك، فزاد يوما يف الكالم وألّح، فسار حتى انتهى 
إىل مفرق الطريقني وضاق عىل الرجل العبور، فعدل 
إىل طريق يخرج منه ويلقاه فيه، فدعا )عليه السالم( 
ببعض خدمه وقال له: امض فكفن هذا، فتبعه الخادم 
فلام انتهى )عليه السالم( إىل السوق خرج الرجل من 
املوضع بغل واقف فرضبه  ليعارضه، وكان يف  الدرب 

البغل فقتله ووقف الغالم فكفنه(()102(.
يستهل  السابق  اإلعجازي  الخرب  أنَّ  نلحظ   
بفعل )قدمت إىل أيب محمد )عليه السالم( دابة لريكب 
لبناء املنت النيص وذلك؛ ألنَّ  إىل دار السلطان( متهيداً 
موقف  يف  الشخصية  بتصوير  يبدأ  الحديث  االستهالل 
بصورة  املتوالية  األحداث  تدفق  عىل  ليعمل  فعال؛ 
متعاقبة منطقياً وسببياً حتى تبلغ مرحلة ))نظام يشّد 
أجزاء الحدث ويتوىل  تركيبها وترتيبها يف بناء متكامل((

)103(، وهو ما مينح النص الخربي حركة ودينامية رسدية 

املنت  طبقات  جوهر  نحو  وتشده  القارئ  انتباه  تثري 
النيص ومركز تبئريه الرسدي.

وقد التزم السارد بروايته لألحداث املتنامية   
من البداية قدوم الحريي اىل اإلمام الحسن العسكري 
حتى  فسار  السلطان،  دار  اىل  لريكب  السالم(،  )عليه 
انتهى اىل مفرق الطريق، فعدل إىل طريق يخرج منه 
سببياً  توالياً  املتوالية  األحداث  تتحرك  إذ  فيه،  ويلقاه 
نهاية  إىل  ثم  العقدة  اىل  وصوالً  بالتصاعد  ومنطقياً 
األحداث  السببية مؤسسة بني  منطقية ف))العالقات 
أفعال  تكون  فمثالً  نفسياً،  تنظيامً  تعكس  التي 
الذهنية(()104(  لحالتها  النتيجة  أو  السبب  الشخصية 
ويتواىل رسد األحداث بالرتتيب السببي الواحد تلو اآلخر 
املشاهد  هذه  لتجسد  بينهام  منطقي  رابط  بوجود  
الحديثة أفكار شخصية اإلمام الحسن العسكري )عليه 
السالم(، وتوضح وجهة نظرها الخاصة راصدة حركتها 
ومنوها مع ذاتها أو مع غريها بوساطة تطوير األحداث 

املتتابعة وتناميها.
االعجازي  الخربي  النص  مغزى  يتجىل  إذ   
توظف  التي  معاً،  والحوارية  الحديثة  باملشاهد 
نهاية  ينتهي  الذي  وتناميه،  املحوري  الحدث  لتطوير 
السالم(  )عليه  اإلمام  قدرة  إظهار  يف  تكمن  غايتها 

الفائقة ومكامنها اإلعجازية الخارقة للعادة، والظاهرة 
الصورة  اإلتيان مبثلها، وعليه تشغل  املقابل عن  عجز 
املتنامية  واألحداث  الحوار  مع  املتواشجة  الرسدية 
بوظيفتها التفسريية يف تقديم هذه الشخصية؛ ليطعم 
الداخلية  أبعادها  عن  الكشف  يف  ويسانده  الحيك 
مؤثرة  مشهدية  لصورة  تقدميها  من  معاً  والخارجية 
تربر ما تقوم به عىل نحو معني، وهكذا يستمر السارد 
بصورة  الشخصية  بهذه   املتصلة  األحداث  برواية 
تفصيلية؛ ليصل إىل نهاية  مثرية لالستغراب واالعجاب؛ 
توقع  عىل  اإلعجازية  الشخصية  قدرة  عن  تنبؤ  ألنها 
الذي  هو  والغالم  الرجل،  مبوت  الحقاً،  سيحدث  ما 
ووقف  فقتله  البغل  )فرضبه  بقوله:  بتكفينه،  يقوم 
اإلعجازي  الحدث  انتامء  بذلك  ليؤكد  فكفنه(؛  الغالم 
اىل الواقع باكتسابه شخصية دينية وتاريخية، شخصية 
هنا  ومن  السالم(،  )عليه  العسكري  الحسن  اإلمام 
تكون النهاية نقطة ))تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط 
الذي  املحدد  الحدث معناه  فيكتسب  كلها،   الحدث 
هذه  نسمي  فنحن  ولذلك  عنه،  اإلبانة  الكاتب  يريد 
النقطة لحظة التنوير(()105( التي تسمح مبستوى عاٍل 
هذه  رسد  من  القصدية  الغاية  لإلدراك  التأمل   من 

األحداث واستيعابها.
يبدو أنَّ نسق التتابع يقوم عىل االنتقال من   
موقف اىل آخر يف نص رسدي محدد، وال قوام للرسد 
إال بتتابع األحداث واقعة كانت أو متخيلة، وما ينشأ 

بينها من أنواع التسلسل او التكرَّر)106(. 
تتابع األحداث  لتميز  وملا كان الرسد يقّدم   
ظهوره  ليكون  يقدم  ايضاً  فإنَّه  وتحديدها،  املقدمة 
أو  اإلمكان  من  أكرث  محدد  عامل  يف  كواقع   معطًى 
هي  للرسد  املميزة  السمة  ألنَّ  وذلك؛  االحتامل. 
متتابعة  بصوره  األحداث  رسد  يتم  إذ   ،( التوكيد)107( 
يأيت  ملا  سبٌب  السابق  كأن  السببية،  ملنطق  خاضعة 
الخرب  ذلك  ميثل  ما  وأبرز  سبقه،  ملا  ونتيجة  بعده 

اإلعجازي االيت:- 
كنت  قال  الكفرتوثايئ  زياد  بن  ))إدريس   
للقاء  العسكر  إىل  فخرجت  عظيامً،  قوالً  فيهم  أقول 
السفر  أثر  وعيّل  فقدمت  السالم(  )عليه  محمد  أيب 
فألقيت نفيس عىل دكان حامم فذهب يب  ووعثاؤه  
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قرعني  قد  محّمد  أيب  مبقرعة  إال  انتبهت  فام  النوم، 
بها حتى استيقظت، فعرفته فقمت قامئاً اقبّل قدميه 
اول  فكان  حوله،  من  والغلامن  راكب  وهو  وفخذه 
ال  مكرمون  عباد  ))بل  إدريس:  يا  قال:  به  تلقاين  ما 
يعملون()االنبياء:26(  بأمره  وهم  بالقول  يسبقونه 
قلت حسبي يا موالي وإمنا جئت أسألك عن هذا قال: 

فرتكني ومىض(()108(.
بناء  عىل  السابق  اإلعجازي  الخرب  يعتمد   
الحركة والتتابع ملسارها،  تفيد  توتري مؤطر بأحداث 
سلسلة  من  حلقات  هي  ينتظمها  التي  فاألحداث  
منتظمة تبعاً ملنطق السببية، إذ يتواىل رسد األحداث 
منطق  بوجود  اآلخر  تلو  الواحد  التتابعي  بالنسق 
سببي بينهام، يبدأ من حدث مركزي يتسم بالتكثيف 
الداليل بقوله: )فخرجت إىل العسكر للقاء أيب محمد 
إيحائية  بقدرة  املشحون  الوسط   إىل  السالم((  )عليه 
تأويله ترتكز فيها الرؤى واألفكار بقوله )فام انتبهت إال 
مبقرعة أيب محمد قد قرعني بها حتى استيقظت(، ثم 
يساعد عىل  مكتمل  تأويل  ذات  الحوارية  النهاية  إىل 
اإلعجازي  الخربي  النص  بني  والتواصل  التفاعل  رسعة 
ومتلقيه، إذ يستعمل السارد الحوار يف نهاية هذا الخرب 
الضوء  لتسلط  بنائية مهمة؛  بوصفه وسيلة  اإلعجازي 
السالم(  )عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  قدرة  عىل 
النص،  داخل  وقوعها  قبل  األحداث  ملعرفته  الخارقة، 
الدليل  لتكون  قرآنية؛  بآية  نهايته  وثق  ذلك  عىل  زد 
والربهان الواضح عىل واقعية ما نقله وصدقه، ليؤدي 
يف  مهامً  دوراً  املشهدي  الحوار  عىل  بنائه  عن  فضالً 
إىل  تنتمي  معاً  وبرهانية  توثيقية  بخامته  الخرب  ختم 
مينح  ما  وهو  الشخصيات   بني  الدائر  الحديث  سياق 
القارئ االحساس التام بواقعية الشخصيات واألحداث 
نجد  عليه  االعجازي،  الخرب  هذا  يف  ومصداقيتها 
االنسجام والتناسق بني البداية والنهاية يف بنية النص 
عىل  وقامئة  متامسكة  نصية  عامرة  ليشكل  الخربي، 
التامثل النيص بني عنارص النص األخرى وبالتايل يصور 

الفكرة املقصودة يف النص يف أبهى صورها. 
وقد وفق السارد يف استعامل البنية الحوارية   
لرسم  املتصاعدة  األحداث  من  منظم  بنسق  املؤطرة 
تخضع  وهي  السالم(،  )عليه  اإلمام  شخصية  صورة 

لحركة الفضاء املكاين والزماين بصورة كبرية، لتقوم بدور 
األحداث  تتابع  يف  فعال  بشكل  يسهم  منفرد  تعبريي 
وتطورها، وعليه حملت هذه الصورة داللة حضورها 
املنعكسة  اإلعجازي  الخربي  النص  أحداث  صناعة  يف 
الشخصية  هذه  تفكري  طريقة  عىل  كبرياً  انعكاساً 

ومواقفها املختلفة.

خامتة البحث ونتائجه 
بعد االنتهاء من دراسة )الخرب اإلعجازي يف   
)دراسة  السالم(  )عليه  العسكري  الحسن  اإلمام  سرية 

رسدية( توصل البحث اىل النتائج االتية:
1- نجد أن الشخصية النامية املتمثلة بشخصية االمام 
تنامي  مع  تتنامى  السالم(  )عليه  العسكري  الحسن 
املتنامية، وتطور من موقف فعال اىل آخر،  األحداث 
تبعاً لتطوراتها وتوقعاتها املتصفة بالدقة والحكمة، ملا 
متتلكه من قدرة إعجازيه قادرة عىل التأثري يف صياغة 
الصادقة  الذاتية  ونوازعها  أفكارها  ضوء  يف  األحداث 
وتوقعاتها  مواقفها  تربز  إذ  آنداك.  للواقع  واملطابقة 
اإلعجازية الرصيحة التي يعجز البرش عن اإلتيان مبثلها 
شيئاً فشيئاً مع تنامي األحداث املتوالية بشكل واقعي 
لحركة  خاضعة  منطقية  نهاية  نحو  تنفرج  يك  مقنع 

الفضاء املكاين والزماين املحدد.
2- يتجسد الزمان الرسدي يف تنامي األحداث املتوالية 
منطقي  لرتتيب  تخضع  والتي  الرسدي،  الخطاب  يف 
صارم، إذ يحدث تباعد وتباين منطقي يف رسد األحداث، 
وينشأ من  متفاوتة،  بصورة  بعض  بعضها عىل  ليقدم 
ذلك التنظيم النسقي املنفرد واملتصل مع الخط املوازي 
واملتتابع لسريورة األحداث، عالقة تخاطب فعالة من 
اإلثارة والفنية القصصية يطلق عليها املفارقة الزمنية 
بتقنيتي االسرتجاع واالستباق، ويف ضوء ذلك  املتمثلة 
يحيد  قد  اإلعجازية  االخبار  هذه  يف  الزمان  أن  نجد 
عن التتابع املنظم لألحداث املتوالية باتجاه املايض أو 
املستقبل، ليؤدي بذلك وظائف وغايات جاملية فنية 

يف النص الخربي اإلعجازي.
الحكائية  الوظيفة  يف  متحكامً  عنرصاً  املكان  يعّد   -3
بفضل  وذلك  اإلعجازي،  الخربي  النص  يف  الفاعلة 
الواقع  مع  واملتالمئة  املنفردة  وتقنياته  الخام،  بنيته 

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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التكوين  يف  بفعالية  تسهم  التي  االساس  ومتطلباته 
قلب  يف  املكان  اندراج  ذلك  عىل  زد  العام،  النيص 
تعيشها  التي  املختلفة  االنسانية   واملواقف  األحداث 
املؤسس  الفعال  حضوره  ليجسد  النامية،  الشخصية 
ألبعاد واقعية وايحائية لدالالت النص الخربي املتصف 
من  عموما  واالجتامعية  والسياسية  الدينية  بالظاًلل 
جانب، وليؤدي دوراً فعاالً للتعبري بدقة عن وجهة نظر 

الشخصية وانطباعاتها الذاتية من جانب اخر.
أحداث  عىل  بنائه  يف  اإلعجازي  الحدث  امناز   -4
وفق  عىل  متتابعة  سلسلة  من  حلقات  عرب  منتظمة 
منطق السببية، إذ ينسق بصورة متسلسلة ومتكافئة 
تجمع  متكاملة  داللية  وحدة  حول  تتمحور  بعالقات 

املركزي  الحدث  بعد  واملتوالية  املتفرقة  األحداث 
رسد  وإّن  األحداث،  لهذه  الرتاكمي  املعيار  اطار  يف 
أساساً  يأيت  واملنطقي  الزمني  للتنظيم   تبعاً  األحداث 
األحداث  ترتيب  عىل  يقوم  الذي  التتابع  نسق  من 
واالنفراج،  التأزم  ذروة  إىل  بتطورها  لتصل  وتنظيمها، 
مام مينح هذا النسق ميزته وانفراده  بني نظم الصوغ 
األخرى، إذ يعمل عىل تدفق األحداث املتالحقة بصورة 
منظمة يك تصل بتناميها إىل بناء متكامل يجسد املحور 
النص  يعطي  ما  وهذا  الرسدي،  للتمثيل  الحقيقي 
الخربي االعجازي دينامية فعالة تجذب انتباه القارئ، 

وتجعله يتواصل يف القراءة مستمتعاً.
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الهوامش:
1- لسان العرب، ابن منظور: مادة الخرب.

2- املعجم الوسيط،ابراهيم مصطفى وآخرون:215/1.
3- الرسد العريب القديم: 52. 

الرسدية  يف  )دراسة  العريب  االدب  يف  الخرب  ينظر:   -4
العربية(، محمد القايض: 353.

5- ينظر: الخرب يف الرسد العريب، سعيد جبار: 195.
6- ينظر: بنية النص الرسدي من منظور النقد االديب، 

حميد لحمداين: 40.
7- البالغة و الرسد )جدل التصوير والحجاج يف اخبار 

الجاحظ( محمد مشيال : 10-9.
8- من الرسدية اىل التخيلية، بحث يف بعض األنساق 

الداللية يف الرسد العريب، سعيد جبار: 7.
9- الرسد العريب القديم، االنواع والوظائف والبنيات: 

.233
10- ينظر البالغة والرسد )جدل التصوير والحجاج يف 

اخبار الجاحظ(:49- 60.
11- بنية الشكل الروايئ، حسن بحراوي: 20.

12- املصطلح الرسدي، جريالد برنس، تر عابد خزندار: 
.43

13- ينظر: الرواية السري ذاتية يف األدب العريب املعارص، 
محمد آيت ميهوب، تقديم محمد القايض:251.

14- التحليل السيميايئ والخطاب،نعيمة سعدية :108.
15- رسد األمثال، لؤي حمزة عباس:  129.

للقصة  نقدية  دراسة  أخرى،  وقضايا  النموذج   -16
القصرية يف األردن، عبد الله رضوان:47.

17- بنية النص الروايئ، إبراهيم خليل: 173.
18- بناء الرواية، دراسة يف الرواية املرصية، عبد الفتاح 

عثامن: 117.
نجيب  روايات  يف  الرئيسية  الشخصية  بناء   -19

محفوظ، بدري عثامن: 12-11.
20- مناقب ال ايب طالب، ايب جعفر بن عيل بن شهر 

اشوب الرّسوي املازندراين: 4/ 460.
21- معجم املصطلحات األدبية املعارصة،سعيد علوش: 

.126
22- يف نظرية الرواية ، بحث يف تقنيات الرسد، عبد 

امللك مرتاض: 154.

23- خزانة شهرزاد، االنواع الرسدية يف ألف ليلة وليلة، 
سعاد مسكني: 80.

 : عزام  دراسة، محمد  الرسدي،  الخطاب  24- شعرية 
.18

25- فن القصة، محمد يوسف نجم: 98.
القيم،  وتشّكل  الرسد  الجديدة،  العربية  الرواية   -26

ابراهيم الحجري: 252.
شعيب  الفانتاستيكية،  الرواية  شعرية  ينظر:   -27

حلفي: 202.
القصة  يف  املتطورة  والجاملية  الفنية  التقنيات   -28

القصرية، حسن غريب أحمد:13.
29- مناقب آل ايب طالب: 4/ 460 – 461.

30- بنية النص الرسدي، من منظور النقد األديب: 47.
31- يف نظرية الرواية، بحث يف تقنيات الرسد:  159

32- النقد االديب الحديث، محمد غنيمي هالل: 530.
33- معجم الرسديات، محمد القايض وآخرون: 240.

نجيب  )ثالثة  يف  مقارنة  دراسة  الرواية،  بناء   -34
محفوظ(، سيزا قاسم:38.

35- ينظر: املصدر نفسه: 37.
حاتم  والرسد،  الهوية  ريكور-  بول  ينظر   -36

الورفيل:132.
أحمد  خليل  تر،  باشالر،  غاستون  الزمن،  جدلية   -37
خليل: 133. وينظر فضاء الكون الرسدي، محمد صابر 

عبيد: 121.
سامي  الرسد،  وشعرية  القصص  داللية  يف  ينظر:   -38
العريب،  الرسد  يف  مقارنات  وينظر:   .164 سويدان: 
الرواية،  بناء  وينظر   .57-56  : البحريي  محمد  أسامة 

إدوين موير، تر، إبراهيم الصرييف: 12.
39- علم الرسد، مدخل اىل نظرية الرسد، بان مانفريد: 

.116
40- ينظر:  بنية النص الرسدي من منظور النقد االديب: 

.74
41- ينظر: عامل الرواية، روالن بورنوف، ريال اوئيليه، 

تر، نهاد التكريل: 121.
42- املصطلح الرسدي: 25.

ابراهيم  جربا،  إبراهيم  جربا  عند  الروايئ  الفضاء   -43
جنداري: 104.

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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44- ينظر: األلسنية والنقد االديب، موريس أبو نارض: 
.93

 - سوسيو  قراءة  العريب،  الروايئ  الخطاب  ينظر:   -45
لسانية، عبد الرحمن الغامني: 1/ 409.

46- ينظر: البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق، 
شجاع مسلم العاين: 63.

الروايئ: 121. وينظر:  قضايا  الشكل  بنية  ينظر:   -47
سعيد  والحدود(،  )الوجود  الجديدة،  العربية  الرواية 

يقطني: 144.
48- ينظر بداية النص الروايئ، مقاربة لآلليات تشّكل 

الداللة، أحمد العدواين: 204.
49- مناقب آل ايب طالب: 466/4 -467.

50- ينظر  الخطاب الروايئ العريب:1/ 409 – 410.
51- االلسنية والنقد االديب يف النظرية واملامرسة: 92.

52- ينظر: بناء الرواية، دراسة مقارنة يف ثالثية نجيب 
محفوظ : 38.

حسن  مها  العربية،  الرواية  يف  الزمن  ينظر:   -53
القرصاوي: 194.

54- مناقب آل ايب طالب: 4/ 462.
55- ينظر بول ريكور- الهوية والرسد: 123

56- املصدر نفسه: 220/119.
وتطبيقاً، سمري  تحليالً  القصة  نظرية  إىل  مدخل   -57

املرزوقي : 76.
58- علم الرسد، مدخل اىل نظرية الرسد: 117.

59- املصطلح الرسدي: 186.
النظرية  يف  األديب،  والنقد  األلسنية  ينظر:   -60

واملامرسة: 96.
جريار  املنهج،  يف  بحث  الحكاية،  خطاب  ينظر   -61

جنيت، تر، محمد معتصم، وآخرون: 76.
يف  العربية  الرواية  يف  الفني  البناء  ينظر   -62

العراق:63/1.
63- بنية الشكل الروايئ: 133.

64- مناقب آل ايب طالب: 4/ 463.
65- نظرية املنهج الشكيل )نصوص الشكالنيني الروس( 

تر، إبراهيم الخطيب: 189.
وينظر:   ،133  -132 الروايئ:  الشكل  بنية  ينظر:   -66
الفواعل الرسدية )دراسة يف الرواية االسالمية املعارصة( 

بان البنا: 58.
67- مناقب آل ايب طالب: 465/4.

68- بنية الشكل  الروايئ:32.
الرواية الجديدة، خالد حسني:  69- شعرية املكان يف 

.64-63
70- شعرية الخطاب الرسدي: 72.

71- قال الراوي، البينات الحكائية يف السرية الشعبية، 
سعيد يقطني: 240 -241.

72- جامليات املكان،غاستون باشالر، تر، غالب هلسا: 
.6-5

73- ما يُخفيه النص )قراءات يف القصة الرواية(، ياسني 
النصري: 175.

ياسني  والتأثري،  التشكيل  جدلية  املكان،  شحنات   -74
النصري: 76.

75- ينظر الفضاء الروايئ عند جرب ابراهيم جرب، وينظر: 
غائب طعمة فرمان روائياً، دراسة فنية، فاطمة عيىس 

جاسم: 107.: 173.
76- ينظر مرايا الرسد، زهري الجبوري: 23.

العربية،  الرواية  يف  قراءات  الرسد  غواية  ينظر:   -77
صابر الحباشة: 139.

78- الفضاء الروايئ عند جربا ابراهيم جرب: 170.
79- الشخصية يف ادب جربا ابراهيم جربا، فاطمة بدر: 

.144
80- مناقب آل ايب طالب: 4 / 465

81- فلسفة املكان يف الشعر العريب )قراءة موضوعاتية 
جاملية( حبيب مؤنيس: 7.

فرمان،  طعمة  غائب  روايات  يف  واملكان  الزمان   -82
)دراسة نظرية تطبيقية(، عيل ابراهيم: 66.

83- ينظر: الجسد يف مرايا الذاكرة، منى الرشايف تيم: 
.318

الرسد  آليات  يف  دراسة  املكان،  استعادة  ينظر   -84
والتأويل: 33.

ياسني  أدبية،  دراسات  املكاين،  النقد  إىل  مدخل   -85
النصري:111.

86- مناقب آل ايب طالب: 4/  467.
87- الفضاء الروايئ عند جربا إبراهيم جربا: 256

88- شعرية الخطاب الرسدي: 69- 70.
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89- معجم الرسديات: 145.
البنيوي،  املنهج  ضوء  يف  الروايئ   الرسد  تقنيات   -90

مينى العيد : 42.
91- ينظر: تقنيات الرسد يف النظرية والتطبيق، آمنة 

يوسف: 27.
زيتوين:  لطيف  الرواية،  نقد  مصطلحات  معجم   -92

.74
عبد  العريب،  والشعر  الرسدي  الخطاب  ينظر:   -93

الرحيم  مراشدة: 14.
94- ينظر: الرسد جون ميشيل أدم، تر، أحمد الودرين: 
23. وينظر: دراسات يف القصة العربية الحديثة، محمد 

زغلول سالم: 11.
انطوان  نقدية يف فن  املفتوحة، دراسة  النهايات   -95
 – تعريفه  األدب  وينظر:   .31 القصيص:  تشيكوف 

انواعه – مذاهبه، انطونيوس بطرس: 155.
مكتبة  رشدي،  رشاد  القصرية،  القصة  فن  ينظر:   -96

االنجلو املرصية، القاهرة، د.ت: 30

97- قاموس الرسديات، جريالد برنس، تر السيد إمام: 35. 
98- معجم املصطلحات األدبية، إبراهيم فتحي: 135.

الله  عبد  العراق،  يف  الحرب  لرواية  الفني  البناء   -99
إبراهيم: 28.

100- الرسد: 132. وينظر: املتخيل الرسدي،)مقاربات 
ابراهيم:  التناص والرؤى والداللة(، عبدالله  نقدية يف 

121
101- املتخيل الرسدي: 108.

102- مناقب آل ايب طالب: 4/ 463.
103- معجم مصطلحات نقد الرواية: 72.

104- علم الرسد، الشكل والوظيفة يف الرسد، جريالد 
برنس، تر: باسم صالح: 92.

105- فن القصة القصرية: 96.
106- معجم الرسديات: 145

الرسد:   يف  والوظيفة  الشكل  الرسد،  علم  ينظر:   -107
.203-202

108- مناقب آل ايب طالب:4/ 461.

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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املصادر واملراجع:
انطونيوس  مذاهبه،   – انواعه   – تعريفه  األدب   -1
لبنان،  طرابلس–  للكتاب،  الحديثة  املؤسسة  بطرس، 

2005م.  
والتأويل،   الرسد  آليات  املكان، دراسة يف  استعادة   -2
رواية السفينة، لجرب ابراهيم منوذجاً، محمد مصطفى 

عيل حسانني، دائرة الثقافة واالعالم، االمارات، د.ت.
واملامرسة،  النظرية  يف  األديب،  والنقد  األلسنية   -3

موريس أبو نارض، دار النهار، بريوت، 1979م.
4- بداية النص الروايئ، مقاربة لآلليات تشّكل الداللة، 
الثقايف  املركز  بالرياض،  االديب  النادي  العدواين،  أحمد 

العريب، بريوت، ط1، 2011م.
5- البالغة و الرسد )جدل التصوير والحجاج يف اخبار 
اآلداب  كلية  منشورات  مشيال،  محمد  الجاحظ( 
والعلوم االنسانية ،جامعة عبد امللك السعدي،مطبعة 

الخليج العريب، املغرب،2010م.
الصرييف،  إبراهيم  تر،  موير،  إدوين  الرواية،  بناء   -6
العامة  املرصية  املؤسسة  القط،  القادر  عبد  مراجعة، 
للتأليف  املرصية  الدار  والنرش،  واالنباء  للتأليف 

والرتجمة، د.ت.
7- بناء الرواية، دراسة يف الرواية املرصية، عبد الفتاح 

عثامن، مكتبة الشباب، القاهرة، 1982م.
نجيب  )ثالثة  يف  مقارنة  دراسة  الرواية،  بناء   -8
محفوظ(، سيزا قاسم، الهيأة املرصية العامة للكتاب، 

القاهرة،2004م.
9- بناء الشخصية الرئيسية يف روايات نجيب محفوظ، 
بدري عثامن، دار الحداثة  للطباعة والنرش والتوزيع، 

لبنان- بريوت،  ط1، 1986م.
10- البناء الفني يف الرواية العربية يف العراق، شجاع 
 - العراق  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  العاين،  مسلم 

بغداد، 1994م.
الله  عبد  العراق،  يف  الحرب  لرواية  الفني  البناء   -11
إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد- العراق، 

ط1، 1988م. 
12- بنية الشكل الروايئ، الفضاء – الزمن – الشخصية، 
 - البيضاء   دار  العريب،  الثقايف  املركز  بحراوي،  حسن 

املغرب، ط2،2009م.

الدار  ط1،  خليل،  إبراهيم  الروايئ،  النص  بنية   -13
العربية للعلوم نارشون، بريوت، 2010م.

14- بنية النص الرسدي من منظور النقد االديب،حميد 
لحمداين، املركز الثقايف العريب، بريوت – لبنان، د.ت.

دار  الورفيل،  حاتم  والرسد،  الهوية  ريكور-  بول   -15
التنوير للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت 2009م.

16- التحليل السيميايئ والخطاب،نعيمة سعدية، عامل 
الكتب الحديث،اربد االردن، ط1، 2016م.

البنيوي،  املنهج  ضوء  يف  الروايئ   الرسد  تقنيات   -17
مينى العيد، دار الفارايب، بريوت – لبنان، ط3، 2010م.

18- تقنيات الرسد يف النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، 
ط1،  الالذقية،   - سورية  والتوزيع،  للنرش  الحوار  دار 

1997م.
القصة  يف  املتطورة  والجاملية  الفنية  التقنيات   -19
القاهرة،  املعارف،  دار  أحمد،  غريب  القصرية، حسن 

د.ت.
أحمد  خليل  تر،  باشالر،  غاستون  الزمن،  جدلية   -20
خليل، املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 

بريوت، ط3، 1992م.
ثالثية  يف  الروايئ  الفن  الذاكرة،  مرايا  يف  الجسد   -21
احالم مستغامني، منى الرشايف تيم، دار األمان، الرباط، 

ط1، 2015م. 
22- جامليات املكان،غاستون باشالر، تر، غالب هلسا، 
املؤسسة الجامعة للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت 

- لبنان، ط2، 1984م. 
23- الخرب يف االدب العريب )دراسة يف الرسدية العربية(، 
لبنان،   – الغرب االسالمي، بريوت  القايض، دار  محمد 

ط1، 1998م.
24- الخرب يف الرسد العريب، سعيد جبار، رشكة املدارس، 

للنرش والتوزيع، املغرب،ط1،2004م.
25- خزانة شهرزاد، االنواع الرسدية يف ألف ليلة وليلة، 
للنرش  رؤية  يقطني،  سعيد  إرشاف،  مسكني،  سعاد 

والتوزيع، القاهرة، ط1، 2012م.
املنهج، جريار جنيت،  الحكاية، بحث يف  26- خطاب 
للمطابع  العامة  الهياة  وآخرون،  معتصم،  محمد  تر، 

األمريية، ط2،1997م.
العريب، قراءة سوسيو - لسانية،  الروايئ  27- الخطاب 
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الثقافة،  لقصور  العامة  الهيأة  الغامني،  الرحمن  عبد 
القاهرة، ط1، 2013م.

الرحيم   عبد  العريب،  والشعر  الرسدي  الخطاب   -28
ط1،  االردن،   – اربد  الحديثة،  الكتب  عامل  مراشدة، 

2012م. 
29- دراسات يف القصة العربية الحديثة، محمد زغلول 

سالم، دار املعارف االسكندرية، د.ت  
املعارص،  العريب  األدب  يف  ذاتية  السري  الرواية   -30
محمد آيت ميهوب، تقديم محمد القايض، دار الكنوز 

املعرفة للنرش عامن، ط1، 2016م.
القيم،  وتشّكل  الرسد  الجديدة،  العربية  الرواية   -31
والتوزيع،  والنرش  للدراسات  النارش  الحجري،  ابراهيم 

سورية، دمشق، ط1، 2014م.
فرمان،  طعمة  غائب  روايات  يف  واملكان  الزمان   -32
)دراسة نظرية تطبيقية(، عيل ابراهيم، االهايل للطباعة 

والنرش والتوزيع، سوريا - دمشق، ط1، 2002م.
القرصاوي،  مها حسن  العربية،  الرواية  يف  الزمن   -33

دار الفارس للنرش والتوزيع، األردن، ط1، 2004م.
لكتب  الرسدية  البنية  يف  دراسة  األمثال،  رسد   -34
محمد  بن  املفضل  بكتاب  عناية  مع  العربية  األمثال 
الضبي، أمثال العرب، لؤي حمزة عباس، اتحاد الكتاب 

العرب، دمشق، 2003م.
35- الرسد العريب القديم، االنواع والوظائف والبنيات، 
إبراهيم صحراوي، منشورات االختالف، الجزائر, ط1، 

2008م.
الودرين،  أحمد  تر،  أدم،  ميشيل  جون  الرسد،   -36
لبنان، ط1،    - بريوت  املتحدة،  الجديدة  الكتاب  دار 

2015م.  
ياسني  والتأثري،  التشكيل  جدلية  املكان،  شحنات   -37
بغداد،  العراق-  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  النصري، 

ط1، 2011م.
38- الشخصية يف أدب جربا ابراهيم جربا، فاطمة بدر، 
ط1،  بغداد،   – العراق  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار 

2012م. 
عزام،  محمد  دراسة،  الرسدي،  الخطاب  شعرية   -39

منشورات الكتاب العرب، دمشق،2005م. 
40- شعرية الرواية الفانتاستيكية، شعيب حلفي، دار 

االمان الرباط، ط1، 2009م.  
41- شعرية املكان يف الرواية الجديدة،الخطاب الروايئ 
الياممة  الخراط منوذجا، خالد حسني، مؤسسة  ألدوار 

الصحفية، الرياض، 2000م.
42- عامل الرواية، روالن بورنوف، ريال اوئيليه، تر، نهاد 
دار  املوسوي،  التكريل، محسن  فؤاد  التكريل، مراجعة 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1991م.
الرسد، جريالد  والوظيفة  يف  الشكل  الرسد،  43- علم 
برنس، تر: باسم صالح، دار الكتب العلمية، بريوت – 

لبنان، 2012م.
44- علم الرسد، مدخل اىل نظرية الرسد، بان مانفريد، 
والنرش  للدراسات  نينوى،  دار  رحمة،  أبو   أماين  تر، 

والتوزيع، سورية – دمشق، ط1،2011م.
فاطمة  فنية،  دراسة  روائياً،  فرمان  غائب طعمة   -45
عيىس جاسم، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق – 

بغداد، ط1، 2004م. 
صابر  العربية،  الرواية  يف  قراءات  الرسد،  غواية   -46
الحباشة، دار نينوى للدراسات والنرش التوزيع ، سوريه 

– دمشق، 2010م.
ابراهيم  جربا،  إبراهيم  جربا  عند  الروايئ  الفضاء   -47
عربية،  العامة،افاق  الثقافية  الشؤون  دار  جنداري، 

العراق – بغداد، ط1،2001م.
48- فضاء الكون الرسدي، جامليات التشكيل القصيص 
من النقاد األكادمييني، إعداد وتقديم ومشاركة، محمد 
ط1،  عامن،  والتوزيع،  للنرش  غيداء  دار  عبيد،  صابر 

2015م.
49- فلسفة املكان يف الشعر العريب )قراءة موضوعاتية 
الكتاب  اتحاد  منشورات  مؤنيس،  حبيب  جاملية( 

العرب، دمشق، 2001م.
50- فن القصة القصرية، رشاد رشدي، مكتبة االنجلو 

املرصية، القاهرة، د.ت. 
51- فن القصة،محمد يوسف نجم، دار الثقافة، بريوت 

– لبنان، ط5 1966م.
االسالمية  الرواية  يف  )دراسة  الرسدية  الفواعل   -52

املعارصة( بان البنا، عامل الكتب الحديث، 2009م.
53- يف داللية القصص وشعرية الرسد، سامي سويدان، 

دار اآلداب، بريوت، ط1،1991م  

اخلرُب االعجازي يف سرية اإلمام احلسن العسكري...
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عبد  الرسد(،  تقنيات  الرواية)بحث يف  نظرية  54- يف 
امللك مرتاض، عامل املعرفة، الكويت، 1998م.

55- قال الراوي، البينات الحكائية يف السرية الشعبية، 
ط1،  بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز  يقطني،  سعيد 

1997م.
56- قاموس الرسديات، جريالد برنس، تر، السيد إمام، 

مرييت للنرش واملعلومات، القاهرة، ط1، 2003م.
57- قضايا الرواية العربية الجديدة،)الوجود والحدود(، 
ط1،  القاهرة  والتوزيع،  للنرش  رؤية  يقطني،  سعيد 

2010م. 
58- لسان العرب، ابن منظور، تصحيح امني احمد،محمد 

صادق، دار االحياء والرتاث العريب،ط3،)د.ت(.
59- ما يُخفيه النص )قراءات يف القصة الرواية(، ياسني 
والتوزيع، دمشق، ط1،  والنرش  للطباعة  النصري، متوز 

2012م.  
التناص  يف  نقدية  )مقاربات  الرسدي،  املتخيل   -60
الثقايف  املركز  ابراهيم،  عبدالله  والداللة(،  والرؤى 

العريب، بريوت، ط1،1990م.
ياسني  أدبية،  دراسات  املكاين،  النقد  إىل  مدخل   -61
النصري، دار نينوى للدراسات والنرش التوزيع، سورية - 

دمشق، ط1، 2015م.
وتطبيقاً، سمري  تحليالً  القصة  نظرية  إىل  مدخل   -62
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  املرزوقي، جميل شاكر، 

بغداد، 1986م.
63- مرايا الرسد )مقاربات تنظريية وتطبيقية يف الرسد 
النارشين  الجبوري،اتحاد  زهري  الحديث،  العراقي 

العراقيني، ط2، 2013م.
64- املصطلح الرسدي، جريالد برنس، تر، عابد خزندار، 

املجلس االعىل للثقافة، القاهرة، ط1، 2003م.
دار  وآخرون،  القايض  محمد  الرسديات،  معجم   -65

محمد عيل للنرش، تونس، ط1، 2010م.  

فتحي،  إبراهيم  األدبية،  املصطلحات  معجم   -66
التعاضدية  املتحدين،  للنارشين  العربية  املؤسسة 
 - صفاقي  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  العاملية، 

الجمهورية التونسية، 1986م.
سعيد  املعارصة،  األدبية  املصطلحات  معجم   -67

علوش، دار الكتاب اللبناين، بريوت  ط1، 1985م.
68- املعجم الوسيط،ابراهيم مصطفى وآخرون،املكتبة 

االسالمية للطباعة والنرش، القاهرة،ط2، 1972م 
زيتوين،  لطيف  الرواية،  نقد  مصطلحات  معجم   -69
مكتبة لبنان نارشون، دار النهار للنرش، بريوت- لبنان، 

ط1،2002 م.   
70- مقارنات يف الرسد العريب، أسامة محمد البحريي، 
مؤسسة االنتشار العريب، بريوت - لبنان، ط1، 2012م.

71- من الرسدية اىل التخيلية، بحث يف بعض األنساق 
األمان،  دار  جبار،  سعيد  العريب،  الرسد  يف  الداللية 

الرباط، ط1، 2013م.
72- مناقب ال ايب طالب ايب جعفر بن عيل بن شهر 
يوسف  وفهرست،  تحقيق  املازندراين،  الرّسوي  اشوب 
البَقاعي، دار األضواء، بريوت – لبنان، للطباعة والنرش 

والتوزيع ، ط2، 1991م.
73- نظرية املنهج الشكيل )نصوص الشكالنيني الروس( 
العربية،  األبحاث  مؤسسة  الخطيب،  إبراهيم  تر، 

بريوت – لبنان، ط1،1982م.
دار  غنيمي هالل،  الحديث، محمد  االديب  النقد   -74
نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة،1997م

للقصة  نقدية  دراسة  أخرى،  وقضايا  النموذج   -75
القصرية يف األردن، عبد الله رضوان،1970 – 1980م، 

رابطة الكتاب االردنيني،عامن، 1983م. 
انطوان  نقدية يف فن  املفتوحة، دراسة  النهايات   -76
تشيكوف  القصيص، شاكر النابليس، املؤسسة العربية 

للدراسات والنرش، بريوت – لبنان، ط2، 1985م.



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

379

حضوُر املنهج السيميايئ يف جملة الثقافة األجنبية
) دراسة حتليلية ( 

The Presence of the Semiotic Approach in the Journal Of 
Foreign Culture:  An Analytical Study 
Researcher: Zain Al-Abidin Salem Mardan Al-Mayahi, 
Prof Dr. Hussein Aboud Al-Hilali

امللخص
العريقة وهي مجلة  العراقية  املجالت  إحدى  السيميايئ وحضوره يف  املنهج  البحث صورة  يتناوُل هذا   
الثقافة األجنبية، من خالل بعض الدراسات املرتجمة التي وردت يف املجلة بعد جمعها وتحليلها وبيان طريقة تحليل 
مجموعة من النقاد للنصوص عىل ضوء املنهج السيميايئ، وتتبّع املنطلقات النظرية لهؤالء النقاد واإلجراءات املتّبعة 
يف عملية التحليل لديهم، كام تحاول هذه الدراسة بيان أوجه االختالف يف املنطلقات النظرية للمنهج السيميايئ 

الواردة يف هذه املجلة وربطها ومقارنتها فيام ورد يف املراجع املعتربة، وقد جاءت هذه الدراسة عىل قسمني:
1- مدخل نظري قدم صورة نظرية مبسطة ومكثفة للمنهج السيميايئ.  

2- حضور املنهج السيميايئ يف مجلة الثقافة األجنبية ويضم جانبني األول: الدراسات النظرية و الثاين: الدراسات 

التطبيقية.

Abstract:
 This research deals with the image of the semiotic method and its presence in one 
of the ancient Iraqi magazines, which is Foreign Culture Magazine. This was through some 
translated studies that appeared in this magazine after they were collected and analyzed so 
as to show the method used by a group of some critics who analyze texts in the light of the 
semiotic approach. It also follows the theoretical premises of these critics and the procedures 
that they adopted in their analysis process. This study attempts to show the differences in the 
theoretical premises of the semiotic method contained in this magazine, attempting to combine 
and compare these premises with what was mentioned in the references. This study is divided 
into two parts:
1- A theoretical introduction that presented a simplified and condensed theoretical picture of 
the semiotic approach.
2- Attending the semiotic curriculum in the foreign culture magazine, which includes two 
aspects: the theoretical studies, and applied ones. 

أ.د. حسني عبود الهاليلزين العابدين سامل مردان املياحي
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املقدمة:
إنَّ الَْحْمُد للِه نَْحَمُدُه َونستَِعيُنُه ونستَغِفرُُه   
ِمْن  باللِه  ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونُعوُذ 
فاَلَ  اللُه  يَْهِدِه  أْعاَملَِنا، مْن  َسيِّئاِت  َوِمْن  أنُْفِسَنا  وِر  رُشُ
والسالم  الصالة  لَُه،  َهاِدَي  فاَلَ  يُْضلِْل  َوَمْن  لَُه،  ُمِضلَّ 
واآلخرين  األولني  خري  للعاملني  رحمة  املبعوث  عىل 
الطيبني  بيته  آل  وعىل  عليه  الله  صىل  محمد  سيدنا 

الطاهرين.. وبعد 
إبداعية  األجنبية موادا  الثقافة  تضّم مجلة   
متنّوعة شملت كل أنواع األدب والثقافة بصورة عامة، 
النقد  تضّمنت  وقد  نقدي،  ثقايف  مبرشوع  ونهضت 
نقد  وشملت  والتطبيق،  التنظري  مجاالته،  بُكلِّ  األديب 
ويجد  األحيان،  غالب  والشعر يف  كبرية  بصورة  الرسد 
تستحّق  التي  املوضوعات  من  كثرياً  فيها  الباحث 

املتابعة والدراسة.
نجده  ما  عند  الوقوف  البحث  يف  قصدنا   
الثقافة  مجلة  يف  وردت  التي  الدراسات  من  رضورياً 
لعرض  كافية  مادة  تعطينا  أن  ميكن  التي  األجنبية 
املنهج النقدي املدروس، ملناقشته أو تحليله أو نقده، 
واكتفينا ببعض النامذج التي ميكنها ايفاء الغرض الذي 
وتحليل  دراسة  املمكن  غري  فمن  إليه،  الوصول  نروم 
متّت  أن  بعد  لذا  املجلة،  يف  املنشورة  الدراسات  كل 
عملية  جاءت  املجلة،  يف  املوجودة  الدراسات  قراءة 
اإلقصاء واالنتقاء ملجموعة من العينات، وكان االنتقاء 
مقصوداً يف االختيار لبعض الدراسات التي تجىّل فيها 
والتطبيقية،  النظرية  الناحيتني  من  السيميايئ  املنهج 

والبعض اآلخر تّم ذكرها يف الهامش.
املنهج  )حضور  بعنوان  الدراسة  جاءت   
السيميايئ يف مجلة الثقافة األجنبية - دراسة تحليلية( 
تناولت فيها تجليات املنهج السيميايئ يف مجلة الثقافة 
 – العربية  الدوريات  تُعّد من  التي  العراقية  األجنبية 
العراقية -  التي أسهمت يف حقل النقد األديب بصورة 
الخاص  االهتامم  أمام  الباب  فتحت  فقد  إيجابية، 
واعتمدت  املعارصة  النقدية  واالتجاهات  باملناهج 
الدراسات  من  مجموعة  عىل  أساس  بشكل  املجلة 
التي  النقدية  التجارب  وبعض  الجاّدة،  والرتجامت 
حاولت اختيار مناهج النقد الغريب ونقلها للنقد العريب 

عرب ترجمتها.  
وقد ُعرفت مجلة الثقافة األجنبية بوصفها   
واألدب  والفنون،  الثقافة  بشؤون  تُعنى  فصلية  مجلة 
يف العامِل تصدرها وزارة الثقافة واإلعالم العراقية، دار 
بدأت  بغداد،  العاصمة  يف  العامة  الثقافية  الشؤون 
بالنرش ورأت النور ألول مرة عام 1980م، وما زالت إىل 
الذي ال ينضب وهي تحمل  اآلن مستمرة يف عطائها 
يف طياتها مادة من نصوص مرتجمة من آداب وفنون 
وثقافة العامل. عىل الرغم من أّن سنة 1980 قد ُعّدْت 
سنة تجريبية لها فقد أُرخت أعدادها من سنة 1981.

أحدهام  قسمني:  إىل  الدراسة  وانقسمت   
مدخل نظري عرضنا فيه صورة نظرية مبّسطة ومكثّفة 
للمنهج السيميايئ، والقسم اآلخر: يتناول حضور املنهج 
السيميايئ يف مجلة الثقافة األجنبية، عرضنا فيه صورة 
من  وتجلياته  النظرية،  الناحية  من  املجلة  يف  املنهج 
يف  املنشورة  الدراسات  بعض  يف  التطبيقية  الناحية 

املجلة.
أهّم  تضّمنت  بخامتة  الدراسة  وانتهت   
النتائج التي توّصلنا إليها من خالل الدراسة، ثم قامئة 
وآخر  البحث،  اعتمدها  التي  املراجع  من  مبجموعة 
أرشف  عىل  والسالم  والصالة  لله،  الحمد  أن  دعونا 
األنبياء أيب القاسم محمد وآل بيته وصحبه املنتجبني 

وسلّم تسليامً كثرياً.
1- مدخل: 

تعّددت وجهات النظر وتباينت اآلراء حول   
السيميائية  الواسع والشامل، فقد برزت  هذا املفهوم 
وخصوصاً  الحداثية  املناهج  عىل  فعل  رّد  بوصفها 
املايض  القرن  خمسينيات  منذ  شكلّت  إذ  البنيوية، 
النقدية  املامرسة  أثرى  فكرياً  تياراً  األديب،  املجال  يف  
الوقائع  لتصنيف  جديدة  بأشكال  وأمّدها  املعارصة 
أمام  املجال  فتحت  فقد  وتأويلها،  وفهمها  األدبية، 
لتناول  مختلفة  وآفاق  متعددة  مجاالت  يف  الباحثني، 

اإلنتاج األديب اإلنساين من زوايا نظر جديدة)1(. 
لهذا العلم جذور قدمية تعود اىل الحضارات   
اإلرهاصات  أن  عىل  الدارسون  أجمع  فقد  القدمية، 
ثم  القدمية،  اإلغريقية  الحضارة  إىل  تعود  له  األوىل 
القرن  يف  ليعود  طويلة  لفرتة  املصطلح  هذا  اختفى 
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)سيميوطيقا(  لفظة  استعمل  من  فأول  السابع عرش، 
 John Loke لوك  )جون  االنكليزي  الفيلسوف  هو 
وبنفس   ،)Semiolike( أسم  تحت   )1704  -  1632
ايضاً  وتبعه  اليونانيون،  الفالسفة  قّدمها  التي  الداللة 
 C.S. Perce الفيلسوف األمرييك )شارل ساندرس بريس

     .)2()1914 – 1893
لهذا  والتعريبات  الرتجامت  تشّعبت   
أو  السيميائية،  منها:  عدة  بتسميات  فسميَّ  العلم 
أو  اإلشارة،  علم  او  السيميوطيقا،  أو  السيميولوجيا، 
علم العالمات، أو علم الداللة، وغريها، رغم أنه اشتّق 
)السيميولوجيا/  األول  شائعني  اثنني  مصطلحني  من 
Semiology، فقد ارتبط عند األوربيني بالعامل اللغوي 
)F.De Saussuru سوسري  دي  )فرديناند  السويرسي 

اللغوي  االتجاه  ذي  منهجه  و  1913م(،   –  1856(
اللساين)3(، إذ يرى أن هذا العلم" يدرس حياة العالمات 
داخل الحياة االجتامعية، فيشّكل هذا العلم جزءاً من 
علم النفس االجتامعي وبالتايل جزءاً من علم النفس 
 / )السيميوطيقا  فهو  الثاين  املصطلح  أّما  العام")4(، 
األمرييك  والفيلسوف  بالعامل  فريتبط   ،)Semiotics
ذي  ومنهجه   ،)Ch.S.Perice بريس  ساندرس  )شارل 
بذلك  بورس  انتهج  الفلسفية، فقد"  املنطقية  الصبغة 
والوجود،  للعامل  رؤيته  ميثّل  كان  خاصاً  فلسفياً  نهجاً 
وكانط  أرسطو  بفلسفة  الرؤية  هذه  ارتبطت  وقد 
بذلك  وهيغل، بعد أن فاعلها بأفكاره الخاصة مطّوراً 
نظريته الشمولية حول العالمات")5(، وكان لكل منهام 
أثر كبري يف التكوين الفعيل لهذا املنهج النقدي، فقد 

كانا مبتكرين ال معني له)6(   
بتعريف  وحرصها  السيميائية  تعريف  إنَّ   
صعوبة  إىل  يرجع  والسبب  جداً  صعب  شامل  واحد 
" السميائيات ال تنفرد مبوضوع  تحديد موضوعها إذ إنَّ
اإلنسانية  التجربة  إىل  ينتمي  ما  بكل  تهتّم  فهي  بها، 
جزءاً  املوضوعات  هذه  تكون  أن  رشيطة  العادية 
اليومي  الوجود  مظاهر  كل  إن  داللية...  سريورة  من 
لإلنسان تشّكل موضوعاً للسيامئيات")7(، لذلك قُّدمت 
تحديد  يف  اآلراء  واختلفت  متنوعة،  تعريفات  لها 
العالمات،  علم  بانها  )سوسري(  عرّفها  فقد  مفهومها، 
العالمات  تلك  فقط  وإمنا  عالمات  أي  ليست  لكن 

االنساين  للتواصل  األساسية  االرساليات  تكون  التي 
كيف ما كانت مكونات هذه االرساليات سواء أكانت 
سمعية أم برصية أم حركية أم شمية..)8(، إذ يرى "أنَّ 
اللغة نسق من العالمات التي تعرّب عن األفكار، وإنها 
والبكم،  الصّم  أبجدية  ومع  الكتابة  مع  بهذا  لتقارن 
ومع الشعائر الرمزية")9(، وإن السيميولوجيا يف تصور 
سوسري تنطلق من نظام جديد للواقع، إذ يعد اللسان 
عن  تعرّب  وظائف  عن  بالتعبري  يقوم  داللياً  نسقاً 
أفكار متميّزة لتقّدم وظيفة رمزية داخل املجتمعات 
املختلفة، فام دامت هذا الوقائع )االنساق( املختلفة 
تؤدي نفس الوظيفة فإن من املمكن تصّور علم عام 
االساس  املتنّوعة، وعىل هذا  الدالئل  يدرس كل هذه 
عّدها فرعاً من علم النفس االجتامعي، وبالتايل فرعاً 
"الفكرة  سوسري  ويرفض  العام)10(،  النفس  علم  من 
املرتاكمة  الكلامت  اللغة هي كومة من  أن  التي ترى 
األشياء  إىل  اإلشارة  تؤّدي وظيفة  الزمن،  عرب  تدريجياً 
متصلني  طرفني  من  مركّبة  عنده  فالعالمة  العلم،  يف 
يشبهان  وجهني  من  يتكّون  املبنى،  ثنايئ  كياناً  ميثالن 
عن  أحدهام  فصل  ميكن  ال  النقدية  العملة  وجهي 
املتمثّل باإلشارة  الداّل  اآلخر")11(، فالطرف األول ميثّل 
املكتوبة أو املنطوقة فهو يتشّكل من الصوت الواقعي، 
عبارة  وهو  الصوتية،  الصورة  أي  والطبيعي  واملادي، 
عن االنطباع النفيس للصوت أو عبارة عن وسيط، "وال 
للصوت  الفيزياوية  الناحية  الصوتية،  بالصورة  يقصد 
أو  االنطباع  أي  للصوت،  السايكولوجية  الصورة  بل 
األثر الذي ترتكه يف الحواس إذن فالصورة الصوتية هي 
وصفتها  أْن  واذا حدث  بالحواس(،  عالقة  )لها  حسية 
الحسية،  طبيعتها  يف  بذلك  اعني  فإمنا  مادية  بأنها 
عند  فالداّل  لالرتباط")12(،  اآلخر  بالعنرص  وباملقابلة 
سوسري ليس مادياً، ولكن ماديته مرتبطة بالفكرة، ومبا 
الذي ميثّل  الثاين  الطرف  أما  النفس،  أثر يف  يرتكه من 
الصورة  تثريه  الذي  لليشء  الذهني  التمثيل  املدلول، 
السمعية يف ذهن املستمع، أو املفهوم الذي نعقله من 
يتكّون  عالميَّاً  نظاماً  اللغة  جعل  فسوسري  اإلشارة)13(، 
من اتحاد الداّل Signifiant، واملدلول Signifie، وفق 
)الداّل  الطرفني  الجمع بني  اعتباطية من خالل  عالقة 
التي  الرابطة  اللغوي، وهذه  واملدلول( يتكّون املعنى 

حضوُر املنهج السيميايئ يف جملة الثقافة األجنبية...
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توحي  أن  ميكن  "وال  اعتباطية،  رابطة  هي  تجمعهام 
االعتباطية بأن الداّل يوجد مبحض اختيار الناطق.. وال 
يتحّكم يف اختياره دافع معني أي أن اختياره اعتباطي 
الداّل  تقرن  ال  أخرى  وبعبارة  للمدلول،  بالنسبة 

واملدلول أية قرينة طبيعية يف الواقع")14(. 
عن  تعريفه  يف  اختلف  فقد  )بورس(  أّما   
العام  مبفهومه  باملنطق  السيمياء  ربط  إذ  سوسري، 
فهو يرى أنه الوجه أو االسم الثاين للسيميوطيقا، ويف 
تجّسده  الذي  الفكر  علم  هو  املنطق  أعّد  هذا  رأيه 
العالمات، ولذلك فالسيمياء البريسية تقّدم نفسها عىل 
اىل  ويسعى  الظواهر  كل  يستوعب  عام  منطق  انها 
صياغة قواعد مجرّدة وقيم شاملة للتمييز بني الصحيح 
املعيارية  العلوم  من  جزء  فالسيمياء  وبذلك  والخطأ، 
كاملنطق علم الصحيح والخطأ(، وأنَّ السيميوطيقا هي 
نظرية شبه رضورية أو نظرية شكلية للعالمات، ويعني 
العالمات، وعرب هذا  أنه يرصد طبيعة  بشبه رضورية 
الرصد لن يعرتض عن تسميتها بالتجريد، فبورس ابتعد 
بالتفكري السيميايئ إىل أبعد نقطة من املعرفة املشبّعة، 
تجاوز  انه  بل  املختلفة،  العلمية  باألفكار  واملثقلة 
الدرس السيميايئ نفسه، فقد عمل جاهداً عىل ارساء 
مفاهيمه وأسسه الفكرية طوال حياته)15(، فهي عنده 
تكون  التي  الكيفية  تبحث عن  إذ  العالمات،  مذهب 
الذكاء البرشي  التي يستعملها  العالمات  بها خصائص 
يف خطواته العلمية، وليست العالمات داخل النسق يف 
حّد ذاته،"ويستند علم السيمياء عند بريس إىل فلسفة 
شاملة للكون، تبدو بسبب طبعها املغايل يف التجريد 
والتعميم موضع شك ألن تكون صالحة لتأسيس نظرية 
املعرفة عامًة والسيمياء خاصة، ومع ذلك فهي توفر 
منهجية سهلة إلقامة نظرية العالمة")16(، فبورس يجعل 
العالمة كأساس للعامل كله، فهي عنده نقطة االنطالق 
املبدأ  ايضاً  تعريف كل عنرص، وهي  عليها  بنى  التي 
كانت  سواء  العنارص،  مجموعات  تفسري  يحكم  الذي 
هذه املجموعات مجردة أو ملموسة، فقد وفر بورس 
لعلم السيمياء مناخاً علمياً متعّدد االتجاهات يشمل 
أن  اىل  والرياضيات،  والظاهراتية،  واملنطق،  الفلسفة، 
اللغوي، خالف  النموذج  نظريته خارج حدود  يصوغ 
ما فعله سوسري، لذلك فقد اتسعت مساحة العالمات 

لدى بورس حتى غطّت جميع مظاهر الوجود مبختلف 
اإلنسان، وافكاره، ومشاعره)17(.  لتتعّدى إىل  تشكالته، 
لذا  اإلدراك،  ألوليات  اآلخر  الوجه  تصورِه"  يف  فهي 
إدراك  عملية  عن  مفصولة  سيامئيات  تصّور  ميكن  ال 
الذي  العامل  وإدراك  األنا  إدراك  اآلخر،  وإدراك  الذات 
تتحرّك داخله هذه األنا، فالتجربة اإلنسانية..، تشتغل 
ولنموها  لحياتها  للعالمات:  كمهد  أبعادها  بكافة 
العالمة، وال  يفلت من سلطان  فال يشء  ايضاً  وملوتها 
سمكه  له  يّحدد  نسق  خارج  يشتغل  أن  ميكن  يشء 
حراً  يحلّق  ليشء  وجود  وال  ملعانيه،  إنتاجه  وطرق 

طليقاً ال تحكمه حدود وال يحّد من نزواته نسق")18(.
ووردت بعض اآلراء والتعريفات للكثري من   
النقاد، فنجد جوليا غرمياس يعرّف السيميائيات بقوله 
إنَّها: " علم جديد مستقّل متاماً عن األسالف البعيدين، 
)بورس(  بــ  بــ)سوسري(، وكذلك  أساساً  مرتبطة  وهي 
فرنسا  يف  العلم  هذا  ونشأ  مبكراً،  إليها  نظر  الذي 
و)هياملسليف(،  )جاكبسون(،  اعامل  عىل  اعتامداً 
وكذلك يف روسيا، فــ)غرمياس( ينفي وجود أية محاولة 
كام  و)بورس(،  سوسري(،  )دو  قبل  السيمياء  علم  يف 
هذا  بلورة  يف  كبرياً  دوراً  )جاكبسون(  ألفكار  أن  يرى 
السيميائية  جريو  بيري  عرّف  وقد  الحديث")19(،  العلم 
بقوله هي: "علم يدرس انساق االشارات، لغات أمناط 
اللغة  التعريف يجعل  إىل آخره وهذا  املرور  إشارات 

جزءاً من العالمة ")20(.
ويذهب بارت إىل أن السيميولوجيا ميكن أْن   
نحّددها رسمياً بأنها علم الدالئل، وتستمّد مفاهيمها 
اإلجرائية من اللسانيات)21(، فقد مارس بارت "التحليل 
السيميائية  مفهوم  ووّسع  وجه  أكمل  عىل  السيميايئ 
دي  عكس  زعم  وقد  االساطري،  دراسة  حتى  لتشمل 
السيمولوجيا  وأن  األصل  هي  اللسانيات  أن  سوسري، 
ونادى برضورة  دريدا  بعده جاك  ثم جاء  عنها،  فرع 
سوسري")22(،  دي  رأي  إىل  والعودة  بارت  مقولة  قلب 
هي  السيميائيات  أن  عىل  الغربيني  كل  أجمع  وقد 
من  كل  عرفّها  وبهذا  العالمات،  يدرس  الذي  "العلم 
و  كريستيفا(،  و)جوليا  و)غرمياس(،  )تودوروف(، 
)جون دوبوا(، و )جوزيف راي دوبوف(، أّما موضوعها 
األنظمة  دراسة  بقولها:  كريستيفا(  )جوليا  فتحّدده 
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هي  مبا  اللغات  ومن ضمنها  الشفوية  وغري  الشفوية 
أنظمة من خالل علم أخذ يتكون وهو السيميوطيقا، 
فاملوضوع األسايس الذي تدور حوله السيميائيات هو 
الباحثة  فتلّخصها  اّما مهمتها  العالمة وال يشء سواها 
نفسها يف قولها: دور السيميائية هو بناء نظرية عامة 

عن أنظمة اإلبالغ ")23(.
يف حني يرى بعض النقاد "أن السيميائية ال   
التامس  بنتيجة  معنية  لكونها  لذاتها؛  العالمة  تدرس 
الدليل،  عرب  املدلول(   / )الداّل  أركانها  بني  الحاصل 
وهي يف النهاية ال تويل اهتامماً لهذه العالمة، وعملها 
هي  التي  العالمة  ّجراء  املتحّققة  الداللة  عىل  يصّب 
شكل تعبريي فقط، يرتكّز اهتاممها عىل وصف شكل 
املضمون الذي متثّله الداللة، وبهذا تكون العالمة هي 

موضوعة السيمياء وليست وظيفتها ")24(.
2- حضور املنهج السيميايئ يف مجلة الثقافة األجنبية: 
اإلجرايئ  املستوى  تطبيق  عملية  تبقى   
اإلبداعية  النصوص  مقاربة  يف  السيميايئ  للمنهج 
وخصوصاً الشعرية منها عملية معقدة، وتختلف من 
تقبل  األدبية  النصوص  جميع  وأن  آخر،  إىل  باحث 
النص  دائرة  يف  يصّب  الذي  اللساين،  التحليل  عملية 
من  النص  إىل  النظر  زاوية  "تختلف  وقد  النقدي، 
منهج إىل منهج آخر وفق تطورات البيئة الثقافية وما 
تضمّنته من تجارب سابقه عليها..، واضعني يف اعتبارنا 
ان املنهج السيميولوجي منهج داخيل محايث أي أنه 
يركّز عىل داخل النص، كام أنه منهج بنيوي – يف املقام 
توّجه  إالّ  هو  ما  النص  بداخليات  فاالهتامم   – األول 
املنهج  مع  يتداخل  السيميايئ  املنهج  ألن  بنيوي")25(؛ 
عند  وخصوصاً  تطبيقاته،  مواطن  بعض  يف  البنيوي 
اتكائه عىل اللسانيات واللغة عىل اعتبار أن" العالمة 
السيميايئ  فاملنهج  داللية")26(؛  سريورة  داخل  عنرٌص 
يبحث يف العالقات الداخلية للنص األديب التي تؤّسسها 
)العالمة(، ومنتجات التواصل بني تلك العالقات، وجّل 
متابعته  خالل  من  وذلك  الداللة  عىل  يكون  تركيزه 

لدوالها الصغرى والكربى.
لقد حاولت بعض الدراسات التي نرشت يف   
مجلة الثقافة األجنبية االنسجام مع املنهج السيميايئ 
سميناها  النظري  الجانب  من  تناولته  ما  فمنها 

بالدراسات  اآلخر  والبعض  النظرية،  بالدراسات 
التطبيقية)27(.

الدراسات النظرية: 
يف هذه الجانب يركّز البحث عىل الدراسات   
كانت  والتي  االجنبية  الثقافة  مجلة  يف  وردت  التي 
السيميايئ،  للمنهج  النظرية  بالصورة  اهتاممها  تصّب 
وقد ركّزنا عىل بعض الدراسات التي يظن البحث أنها 
للدراسات  استدعاؤنا  يكن  ومل  للدراسة،  أهمية  ذات 
يعتمد عىل معياٍر ثابت يف انتقاء الدراسات بل اعتمدنا 
أهميتها وأسبقيتها يف تناول املنهج بصورة متسلسلة، 
الثاين،  العدد  يف  نرشت  دراسة  الدراسات  هذه  ومن 
والسيميوطيقيا"،  الثقايف  "النقد  بعنوان   2013 لسنة 
آلرثر آسا بريجر، ترجمة فاطمة الذهبي يعالج الناقد 
السيميوطيقا  يف  األساسية  املفاهيم  بعض  فيها" 
لتوضيح كيف أنها متكّننا من إيجاد املعنى يف النصوص 
بأبسط  تفسري كل مفهوم  األخرى، وأحاول  والظواهر 
طريقة ممكنة وأقتبس عىل نحو مكثّف من املقاطع 
القارئ  إلعطاء  مختلفون  مؤلفون  كتبها  التي  املهمة 

فكرة ما حول كيفية تعبري هؤالء عن أنفسهم")28( 
مصطلحي  بتعريف  دراسته  الناقد  يبدأ   
كاملة  صورة  وإعطاء  والسيميولوجيا  السيميوطيقا 
مثلّهام  من  وأبرز  املصطلحني،  هذين  مفهوم  عن 
إىل  املصطلحني  هذين  جذر  يرجع  إذ  واستخدمهام، 
جوليا  وضحته   ما  وهذا   ،)Semion(اليوناين الجذر 
الشفوية  األنظمة  دراسة  "إن  قولها:  يف  كريستيفا 
أنظمة  هي  مبا  اللغات  ضمنها  ومن  الشفوية  وغري 
إن  االختالفات،  تركيب  داخل  تتمفصل  عالمات  أو 
وهو  يتكّون،  أخذ  علم  موضوع  يشّكل  ما  هو  هذا 
أي   Semeion اليونانية  الكلمة  من  السيميوتيقا 
عالمة")29(، وما ذكره سوسري ايضا يف قوله: "ميكننا أن 
املجتمع،  داخل  العالمات  حياة  يدرس  علامً  نتصّور 
نطلق عليه علم العالمات Semiology واالسم مشتّق 
من الكلمة اليونانية Semion وتعني عالمة")30(، ويرى 
أن مصطلح السيميوطيقا يرتبط بالفيلسوف األمرييك 
)يس – أس بريس(، فقد كان ذا منطلق فلسفي منطقي 
اللساين  بعمل  فريتبط  السيميولوجيا  مصطلح  أما 
للعالمة  نظرته  كانت  الذي  سوسري(،  دي  )فرديناند 

حضوُر املنهج السيميايئ يف جملة الثقافة األجنبية...
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توليد  بكيفية  يُعنى  وكالهام  لساين  لغوي  أساس  من 
تتألّف  العالمات  أن  يقرتح  فسوسري  وإيصاله،  املعنى 
من جزأين هام الداّل الصوت، واملدلول املفهوم، ويرى 

بأن العالقة بينهام عالقة اعتباطية)31(. 
نسق  يف  الرموز  عن  للحديث  ينتقل  ثم   
)سوسري( وأنواع العالمات يف نسق )بورس(، إذ يرى أنَّ 
الرمز هو "صنف فرعي للعالمة، وهو العالمة التي ال 
يكون معناها اعتباطياً أو اصطالحياً متاماً")32(، فليست 
وأسامء  كالرمز  باالعتباطية  تتصف  العالمات  كل 
الصامتة،  واإلشارات  التعجب  وعالمات  األصوات، 
الرمز  لفظة  استخدمت  "لقد  قائالً:  يفرّس  فسوسري 
Symbol للداللة عىل االشارة اللغوية، أو بعبارة أدّق 
بالداّل، إن استخدام  للداللة عىل ما أطلقنا عليه هنا 
لفظة الرمز ال يتفق مع صفة االعتباطية، فمن مميّزات 
ليس  اعتباطياً عىل نحو كيل، فهو  أنه ال يكون  الرمز 
فارغاً: إذ هناك جذر لرابطة طبيعية بني الداّل واملدلول 
اعتباطياً  استبداله  ال ميكن   – امليزان   – العدالة  فرمز 
")33(، ويؤكد سوسري أن  – كالعربة مثالً  بأي رمز آخر 
األخرى  بالعالمات  قياساً  محدوداً  يكون  الرمز  وجود 
التي تشرتك معه بصفة االعتباط، ورغم كل يشء تبقى 
صفة االعتباطية غامضة يف تأثريها عىل قيمة العالمة 
للناس  جداً  مّهم  الرمز  أن  الناقد  ويرى  سوسري،  عند 
التاريخية  األحداث  ميثّل  ألنه  صورة  أو  كموضوع 
يف  ويحمل  للمعاين،  مستودعاً  ويكون  به  املرتبطة 
مثال  األديب  النقد  ففي  التضمينات،  من  الكثري  طياته 
نجد غالباً ما تكون الدراسة الرمزية يف النصوص ترتبط 
يسّمى مبدرسة  ما  األسطورية، وهذا  ببحث عنارصها 
يف  لألبطال  يكون  ما  وغالباً  والرمز،  األسطورة  تحليل 

الروايات، واملرسحيات واألفالم أبعادا رمزية)34(.
أّما انواع العالمات حسب نسق بورس فريى   
الناقد أن بورس قسم العالمات من حيث املوضوع اىل 
ثالثة أنواع: االيقونات التي تتصل بالتشابه، واملؤرشات 
التي تتصل باالرتباط املنطقي، والرموز االصطالحية)35(: 
"عبارة  هي  بورس  رأي  عىل  االيقونية:  العالمة   -1
أنها  حيث  من  موضوعها  عىل  تدّل  عالمة  عن 
ببعض  تشاركه  أن  فيها  ويشرتط  تحاكيه..،  أو  ترسمه 
الخصائص")36(، وتحيل هذه العالمة ببعض صفاتها التي 

متتاز بها هي وحدها إىل اليشء الذي تشري اليه، وأبرز 
أمثلتها التي يرضبها بورس هي الصورة الفوتوغرافية، 
والصورة التمثيلية الشخصية)37(، فالصورة الفوتوغرافية 
أو  النخلة  أو  الذي صورته كاإلنسان  اليشء  تدّل عىل 

غري ذلك.
تشري  عالمة  وهي  القرينية:  أو  املؤرشية  العالمة   -2
إىل املوضوعة التي متثلّها وذلك من خالل التأثري بتلك 
املوضوعة تأثرياً حقيقياً، فهي ترتبط مبوضوعها ارتباطاً 
اىل  تشري  التي  الطبية  األعراض  أمثلتها  وأبرز  سببياً، 
وجود علة عند املريض، وآثار اإلقدام التي ترتك أثناء 
امليش عىل الرمال التي تدّل عىل مرور أناس من هذا 

املكان)38(، والدخان يدّل عىل النار.
3- العالمة الرمزية: يّعرف بورس الرمز بأنه " كل عالمة 
مرتبطة مبوضوعها مبقتىض تواضع..، هو عالمة تحيل 
عىل املوضوع الذي تشري إليه مبقتىض القانون، يكون 
يف العادة يف شكل تداٍع ألفكار عامة")39(، فطبيعة هذه 
عرفية  عالقة  فهي   ، املوضوع  مع  عالقتها  يف  العالمة 

محض وغري معللة)40(، ومن أمثلتها اللغة. 
لأليقونات  تكون  بورس  نظرية  ويف   
ما متثلّه، فعىل سبيل  واملؤرشات عالقات طبيعية مع 
)أيقون(  الشخص  وتصوير  ما  شخص  صورة  املثال 
والدخان الذي يشري إىل النار )مؤرش(، ومن جانب آخر 
فالسيميوطيقا  الرموز،  معاين  تعلم  يجب  الناقد  يرى 
نسق  الكون يف جوهره  أن  يؤكد  فبورس  مهمة جداً، 

عالمات)41(.  
األول  العدد  يف  نرُشت  أخرى  دراسة  ومثة   
ومبدأ  األدبية  "السيموطيقيا  بعنوان   2012 لسنة 
جاسم  باقر  الدكتور  ترجمها  دييل،  لجون  العالمة"، 
األدبية  السيميوطيقيا  مفهوم  فيها  تناول  محمد، 
السياقات  من  الكثري  يف  لها  خضع  التي  والتغريات 
ما  طريقة  وإيجاد  األوريب،  النموذج  يف  وخصوصاً 
لتوسعه هذا املفهوم إذ يقول: "ما أرغب يف انجازه هنا 
إذن، هو أن أقرتح طريقة لتوسيع دراسة السيميوطيقيا 
األدبية يك تتضّمن مبعنى ما، الظواهر الطبيعية، وأيضاً 

النصوص األدبية، والثقافة الخالصة")42(.
أخذ  )سيميوطيقا(  مصطلح  أن  الناقد  يرى   
السيميولوجيا  بوصفة داللة عىل  الفرنسية  طريقه يف 
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له  دعا  ما  وهذا  حصيف،  غري  استعامل  وهو  عموماً 
)جورج مونان()43(، و يعرف مونان السيميولوجيا بأنه 
"العلم الذي يدرس كل أنساق العالمات )الرموز( التي 
بغري  وسمه  الناس")44(،  بني  التواصل  يتحّقق  بفضلها 
حصيف ليس لنشوء االستعامل الجديد، ولكنه محاولة 
بوساطته  الذي  وراسخ  قائم  استعامل  مع  مساواته 
جاءت داللة سيميولوجيا، لرتمز لجزء عّده البعض خطأ 
عىل أنه ميثّل كل ما هو مرتقب من مبدأ العالمات)45(، 
فهو غري حصيف نتيجة التعددية الدوالية لهذا املصطلح 
الغريب، ورغم هذه التعددية إالّ أن أشهرها استخداماً 
 )Semiotics( وباإلنكليزية )Semiologie( بالفرنسية
التزاماً  السيميولوجيا  مفردة  يفضلون  "فاألوربيون 
منهم بالتسمية السوسريية، أّما األمريكيون فيفّضلون 
القضية  وهذه  بورس،  بها  جاء  التي  السيميوطيقا 
اإلقرار  فرغم   – رأينا  حسب   – بحتة  إيديولوجية 
بتبّني مصطلح السيميوطيقا وتأسيس الرابطة الدولية 
للدراسات السيميوطيقية عام 1969، إالّ أن كل طرف 
أيديولوجيته  مع  املتفق  املصطلح  باستخدام  يلتزم 
 )Asa Berger وتعّصبه")46(، ويرى الناقد أن )أزا بريجر
داخل  املفاجئ  األسايس  املعريف  التقدم  أن  الحظت 
اللسانيات  التخاذه  نتيجة  السيميولوجيا حصل  حقل 
إمنوذجاً يحتذى به، وكذلك تطبيق املفاهيم اللسانية 
تؤخذ  أن  فالبد  النصوص،  مثل  األخرى  الظواهر  عىل 
الحقل  ذلك  تسّمى  ضمناً  انها  عىل  السيميوطيقا 
مميزاً  جزءاً  فقط  السيميولوجيا  تشّكل  الذي  األوسع 
لواء  تحت  بنفسه  الحظ  انه  الناقد  ويؤكد  منه، 
السيميولوجيا املصطلح الذي ما زال بعيداً عن البطالن 
بتقليد  متزايدة  وبصورة  جداً  كبري  وبشكل  تأثّر  بأنه 
وغريهم  وموريس  بريس،  تطول  الذي  سيميوطيقي 
ّممن عملوا يف الحقل العلمي، ومن املبالغة او ضغط 
 Semiotique التأثري لو قلنا إننا شهدنا والدة املصطلح
املصطلح  وهو   Semiologie مصطلح  جانب  إىل 
كلياً   Semiologie مصطلح  محّل  يحّل  مل  وإن  الذي 
الهيمنة عليه، واىل حّد ما إىل الحلول  فأنه متّكن من 

محلّه)47(.
ووردت دراسة أخرى يف العدد الرابع، لسنة   
2008 ميكن وضعها ضمن الجانب النظري ايضاً تحت 

دييل  لجون  الفلسفة"،  عىل  السيمياء  "تأثري  عنوان 
ايضاً، ترجمها سهيل نجم تناول الناقد فيها معرفة أي 

مدى يصل تأثري السيمياء عىل الفلسفة.
عن  تساؤل  بطرح  دراسته  الناقد  يبدأ   
القرن  مجرى  يف  الفلسفة  عىل  السيمياء  تأثري  هو  ما 
العرشين؟، فريى الناقد انه من املبالغ فيه إن جاءت 
بنحو  يتغرّي  فاملوقف  الهامشية؛  من  أبعد  اإلجابة 
الفلسفة؛  هوامش  عىل  تزال  ما   السيمياء  فإن  مثري 
التي  املجتمعات  يف  خصوصاً  التحليلية  فالفلسفة 
تتحدث اإلنجليزية واإلسبانية مل تتّقبل السيمياء، عىل 
الرغم من كل التّوقعات التي ترى أن املنظور اللساين 
يف الفلسفة يرّحب بوجهة النظر السيميائية خصوصاً 
عند مالحظة أن السيميولوجيا كانت األمنوذج املهيمن 
"والحقيقة  العرشين)48(،  القرن  يف  العالمات  لدراسة 
وفكرياً  حوارياً  منطلقاً  بوصفه  السيميايئ  املشغل  أن 
ودالالتها  االشياء  الجوهرية  اإلنسان  بقضايا  متعلّقاً 
الكلفة  إىل  يحتاج  ال  الداللة(  اللغة  العقل،  )الحس، 
األمر  لكون  الفلسفية؛  خصيصته  إثبات  يف  البحثية 
مرتبطاً بقضيتني، األوىل: طبيعة الفلسفة وعالقتها بكل 
ما هو فكري، سواء كان منظاّمً أو غري منظّم، والقضية 
األخرى: مرتبطة بالطابع الفلسفي املحض للسيميائية 
مغذيات  كل  فإن  وهكذا  ومعالجة،  وبلورة  تأصيالً 
تكن  مل  وإن  بالرضورة  فلسفية  هي  السيميايئ  الفكر 
كذلك باعتبار الفرضية األوىل لقضية الفلسفة")49(، إالّ 
أن غرمياس ينفي تّدخل السيميائية بالفلسفة إذ يقول 
فروح  من  فرعاً  ليست  السيميوطيقية  النظرية  إن   "
الفلسفة إمنا مجرّد تأمل عميل يف الخطاب، أي خطاب 
حتى ولو مل يكن جملة قولية، وهي يف عنايتها بالقيم 
املتوارية  الداللة  عن  الكشف  عىل  تحرص  والداللة 
الحياة  معنى  إىل  للوصول  محاولة  يف  السطح  تحت 

نفسها ")50(    
ويرى الناقد أنَّ السيمياء منذ عملية التدليل   
Semiosis أرصّت عىل أنَّ عمل العالمات ضمن اللغة 
بل  لذاته،  املحتوى  الخطاب  عامل  عن  بعيد  اإلنسانية 
عىل العكس من ذلك، فاالعتامد عىل السيمياء يتخطّى 
خالل  من  وضعت  التي  الحدود  العالمات  عمل 
االستعامل  يكون  ولن  للعالمات،  البرشي  االستعامل 
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البرشي للعالمات حتى ممكناً إالّ يف اشرتاك ثابت مع 
عديدة  مستويات  يف  أساسها  وعىل  العالمات  عمل 
نجح  كلام  النجاح  ويسلم  اللساين،  باالستعامل  تحيط 
عمل  أن  مفاده  عام  اتفاق  فهناك  االشرتاك،  ذلك  يف 
العالمات هو عملية التدليل)51(، وهذا ما دعا اليه بعض 
العالمة  علم  ليست  السيمياء  إن  يرون  الذين  النقاد 
"السميائيات  إن  يرى  بنكراد  فسعيد  التّدليل،  بل 
ليست علامً للعالمات، إنها دراسة التمفصالت املمكنة 
لشأن  تدبرياً  تكون  أن  ميكن  ال  فالسميوز  للمعنى؛ 
معزولة")52(،  لعالمات  علامً  وال  مفردة،  بعالمة  خاّص 
فقد كان رفضه وتبّنيه لهذا األمر معتمداً عىل أساس 
أو  الوعي  حدوث  إىل  ايضاً  وميتّد  السيموز،  مفهوم 
لالستعامل  الكامل  امليدان  يتضّمن  ما  وهو  اإلدراك 
ويرى  الحيواين،  التدليل  عملية  أو  للعالمة،  الحيواين 
يف  سوسري  ّجسده  الذي  االقرتاح  يفّند  هذا  أن  الناقد 
األمنوذج السيميولوجي للعالمة الذي جاء من الدراسة 

املختلفة للمثالية الحديثة. 
بني  العالقة  عن  للحديث  الناقد  ينتقل  ثم   
العاملة ضمن  العالمات  أنَّ يف منط  إذ يرى  العالمات 
ثالثة  تربط  عالقة  يف  تتضّمن  عالمة  كل  السيمياء، 
مصطلحات، األول يقوم بوظيفة متثيل اآلخر، وهو ما 
مع   يرتبط  وهو  املاثول،  ذلك  إىل  تبعاً  بورس  يسميّه 
التي يسّميها بورس  الذايت  التمثيل  ثاٍن يقوم بوظيفة 
موضوعه،  يسّمى  أصيلة  بعالقة  اليشء(  بــــ)داللة 
يقوم  يك  تعبريه  يسّمى  ثالث  تعني  عىل  قادر  وهو 
بالعالقة الثالثية ذاتها التي يرتبط بها مبوضوعه األول، 
متثيلها  وميكن  نهاية،  ال  ما  اىل  العالقة  هذه  وتستمّر 

باملّخطط اآليت)53(
  

    
 

العدد  يف  وردت  أخرى  نظرية  دراسة  ويف   
نفسه للسنة نفسها بعنوان "الرتاتب السيميايئ قراءة 
يف فكر لوس هيلمسليف" لسمري بدر، ترجمها يوسف 
اسكندر، يستعرض الناقد فيها السيميائية بصورة عامة 
يف فكر الناقد الدمناريك هيلمسليف، وبيان أبرز آرائه 

يف السيميائية وحدودها، وأقسامها، ومكّوناتها.  

بفاتحة  الديباجة  عنوان  تحت  الناقد  يبدأ   
للدراسة تناول فيها مفهوم السيمياء يف فكر هيلمسليف 
إذ يقول: "تعّد السيمياء، عىل وفق لوس هيلمسليف، 
الرتاتب hierarchy األول والرئيس، وخصيصتها املميّزة 
هي اسرتشادها مببدأ دينامييك")54(، فهيلمسليف سعى 
أن  دون  سبقوه  الذين  بعد  السيميائيات  تأسيس  إىل 
يرتبط  كان  الذي  الكالسييك  القديم  املوروث  يراعي 
ببورس وغريه ّممن أسّسوا النظرية السيميائية، فكان 
منهجه منقطعاً متاماً عن الواقعية)55(، صاغ هيلمسليف 
نظريته بطريقته الخاصة يف إطار اللسانيات وليس يف 
اطار املنطق وعلم النفس إذ جازف متاماً مبنطقة اللغة، 
املكتوب  العام(  النحو  )مبادئ  عمله  يف  أظهر  فقد 
بالفرنسية يف عام 1928 إن مبدأ التصنيف متأّصل يف 
اللهجات كلها، واإلزمان كلها، واألمكنة كلها، فالسيمياء 
عنده حقل رحب وهي متميّزة عن غريها من أنظمة 
التصنيف من خالل االنساق أو االنتظام الذي يشّكل 
األنساق  وهذه  كافة،  املستويات  يف  التحلييل  أساسها 
نظام  أي  مكونات  بني  غالباً  توجد  هيلمسليف  عند 
سيميايئ وتسمى هذه املكونات بـــ)مستوى التعبري(، 
و)مستوى املحتوى(، فهو يقرتح استبدال الدال الذي 
املدلول  ويستبدل  التعبري  مبستوى  سوسري  اقرتحه 
عالقة  املستويني  هذين  وبني  املحتوى،  مبستوى  ايضاً 
وبحسب  السيميائية()56(،  عليها)الدالة  يطلق  تضامن 
نظرية هيلمسليف فإن اشكال التعبري هي املرئية يف 
فهي  املحتوى  أشكال  أّما  عنه(،  تعرّب  )الذي  املوضوع 
الداللة املرافقة لذلك، وهي املعاين واألفكار التي توجد 
قبل أن تتخذ شكال واضحاً، وهناك نقطة مهّمة هو أننا 
املكونني  بني  منيّز  فإننا  سيميائياً  ما  نصاً  نحلّل  عندما 
التعبري  أّما عند هيلمسليف فال  )التعبري و املحتوى(، 
وال املحتوى ميكن أن يسبق أحدهام اآلخر، وإمنا يجب 

أن يحلاّل معاً، كام عند سوسري)57(. 
اللغة  نظرية  بني  هيلمسليف  ربط  لقد   
لهم  وّممن  القالئل،  من  كان  فقد  النص،  ونظرية 
هي  اللغة  نظرية  أنَّ  ترى  التي  الفكرة  يف  الفضل 
بسوسري  التأثّر  شديد  كان  فقد  النص،  نظرية  نفسها 
بورس ويبدو ذلك  ملقوالت  أنه مييل كثرياً  إالّ  وبورس 
واضحاً من خالل إظهاره الوظيفة السيميائية، وكذلك 
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كام  والتعبري  باملحتوى  واملدلول  الداّل  استبداله  من 
أسلفت القول سابقاً)58(، وقد ميّز هيلمسليف بني ثالثة 
أنساق سيميائية هي: السيمياء التقريرية، والسيمياء 

اإليحائية، و السيمياء الواصفة. 
وأخرياً يرى الناقد أن هيلمسليف ادّعى إن   
متكافئة، عرب  تحلّل جيداً، وبصورة  أْن  لغة ميكن  أية 
نصوصها املكتوبة أو تفّوهاتها اللفظية ألن "النص أويل 
التحليل")59(   بداية  نقطة  ببساطة  فهو  أساسياً:  وليس 
وايتفيلد(  )فرانسيس  رسمه  مخططاً  الناقد  وينقل 
فيه  يبنّي  اإلنجليزية  إىل  هيلمسليف  أعامل  مرتجم 
إليه  دعا  الذي  املكّونة  بأجزائه  السيميايئ  الرتاتب 

هيلمسليف:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدراسات التطبيقية: 
الجانب  من  السيميايئ  املنهج  حضور  أّما   
التطبيقي فقد كان حضوره جزئياً ال كلياً وهذا النوع من 
الحضور ال يقّل أهمية عن الحضور الكيل، فقد وردت 
بعض الدراسات التي يظّن البحث أن املنهج السيميايئ 
منها  والتطبيق،  اإلجراءات  حيث  من  فيها  تجىّل  قد 
بعنوان   1993 لسنة  الثالث،  العدد  يف  نرشت  دراسة 
)دكتور  يف  الالمتناهي  السيميايئ  والتوليد  االنغالق   "
فاوست( و )اسم الوردة("، بقلم ايفلني كوبيل، ترجمها 
دراسة  تقديم  اىل  الناقد  يسعى  مهدي،  محمد  رعد 
روايتي  بني  التضاّد  عنارص  بيان  خالل  من  سيميائية 
)دكتور فاوست)60(( للروايئ األملاين )توماس مان 1875 
)أُمربتو  لإليطايل  الوردة)61((  اسم   ( ورواية   ،)1980  –
إيكو 1932 – 2016(  إذ يقول: "يصّب هديف هذا عىل 
القاء نظرة مقّربة عىل هذه التضادات ومناقشتها عىل 
انها بنى موزونة ايديولوجياً أكرث منها عنارص ساكنة أو 

تخضع  أن  يرّجح  التضادات  كانت هذه  وملّا  متكافئة 
للتأويل عىل ايدي قراء داخل الروايتني فسوف أقرص 
اهتاممي عىل النحو الذي يفصح فيه هؤالء القراء إّما 
عن رغبة يف انغالق سيميايئ أو عن سعي اىل تقويض 
التولّد  عملية  عىل  االرصار  طريق  عن  الرغبة  هذه 

السيميايئ مفتوحة أو ال متناهية")62(   
وميكن عّد هذه املسوغات مسوغات عامة   
هذه  أن  يل  ويبدو  السيميائية،  حقيقة  المست  ألنها 
اتسمت  قد  الناقد  تبّناها  التي  اإلجرائية  التسويغات 
بإضفاء العلمية عىل العملية النقدية، وينطلق الناقد 
يف هذه الدراسة من كشف التضادات يف الروايتني إذ 
يرى الناقد أن الروايتني تركّزان "عىل نحو أشّد تخصيصاً 
عىل عملية القراءة بتضمينهام النص قراء كثريين تجلّت 
جهودهم التأويلية بأن القراءة تّورطنا عىل الدوام يف 
غوامض وتناقضات. هذا الهّم السيميايئ املشرتك يبدو 
يل عىل أشدّه داللية يف سياق تأكيد تضادات يطرحها 

كال املؤلفني")63(.
ويرى الناقد من أبرز التامثالت يف الروايتني   
وبغية  الوسطى،  القرون  إىل  تشريان  كلتيهام  أنَّ  هو 
يلجأ  الروايتني  يف  أساسية  األكرث  التضاّد  هذا  استثامر 
)مان( و )أيكو( إىل اقتباسات تناصية  من أجل تكثيف 
بأن  ذلك  بعد  فيوحيان  الحضارة  من  عديدة  قرون 
املايض والحارض يشء واحد ومختلف معاً، ففي رواية 
القرن  ايطاليا  يف  موقعه  الحدث  يتخذ  الوردة(  )اسم 
الرابع عرش لكن الرسد يتضّمن اقتباسات من مراحل 
الحقة، أّما يف رواية )دكتور فاوست(، فيتخذ الحدث 
اىل  الرسد مييل  لكن  العرشين  القرن  املانيا  موقعه يف 
عدة نصوص من أزمان سابقة، فالتناّص يعّد من أهّم 
التقنيات التي يعتمدها املنهج السيميايئ، وهو يشّكل 
للنصوص  النيص  التداخل  درجة  من  عالماتياً  نظاماً 
االبداعية وبيان ما تكتنزه تلك النصوص من ملفوظات 
من  األسلوب  وهذا  أسطورية،   أو  دينية  أو  تاريخية 
واشرتاطاته،  السيميايئ  املنهج  يرفضه  ال  التحليل 
إن  ايضاً  الناقد  ويرى  جدواه)64(،  ويرّسخ  يعّضده  بل 
الرهباين  النظام  اىل  ترمز  الوردة  رواية  يف  )املكتبة( 
رواية  يف  ليفركون(  ترمز)موسيقى  بينام  القروسطي، 
فاوست اىل املناخ السيايس لزمنه، وسواء أكان )ايكو( 

حضوُر املنهج السيميايئ يف جملة الثقافة األجنبية...
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و )مان( يتحدثان عن الطبيعة، واملوسيقى، والعامرة، 
كليهام  فإن  والالهوت،  والعلم،  والسياسة،  والجنس، 
مدرك أن جميع هذه املامرسات الدالة يقطن الكون 
السيميايئ ذاته، لذا فإن روايتيهام تجّسدان كيف يكون 
تكّون االنساق نفسها منذ البدء، وكيف تديم نفسها، 
وكيف تفقد يف النهاية قّوتها، ويرى الناقد إن الراويني 
النظام  العملية اىل أن  يشريان يف تعليقهام عىل هذه 
القروسطي بوصفه نسقاً سيميائياً مغلقاً يعادي ويأوي 
جلياً  يظهر  وهكذا  متناهية،  ال  سيمياء  واحد  آن  يف 
مثل  كثرية  ألدوات  مالك  منهٌج  السيميايئ  املنهج  أن 
الصورة، والرمز، واملوسيقى، كام ورد يف هذه الدراسة، 
فقد كان املنهج السيميايئ فاعالً من خالل الرتكيز عىل 

بعض الرموز والتضادات يف الروايتني)65(.
الجانب  تدخل ضمن  أخرى  دراسة  وهناك   
الثاين،  العدد  يف  وردت  السيميايئ  للمنهج  التطبيقي 
لسنة 2012 بعنوان "اللغة والواقع يف بواكري باسرتناك"، 
الباقري،  أحمد  ترجمها  لومتان،  يوري  باسرتناك  بقلم 
لقد كان املنهج السيميايئ فاعالً يف هذه الدراسة من 
خالل تركيز الناقد عىل بعض املحاور التي تدخل من 
"البنية  إن  يرى  إذ  السيميايئ  املنهج  اجراءات  ضمن 
عىل  تستقّر  باسرتناك  قصائد  من  للبواكري  العالماتية 
بعضها  موضوع  متنّوعة،  عالماتية  وحدات  مبادئ 
لجانب بعض")66(، وأول هذه املحاور تركيز الناقد عىل 
األلوان فقد استند يف حفرِه السيميايئ إىل مبدأ اإلحالة، 
ان  التوازي  للجملة ال مييز  االعرابية  "البنية  إذ يقول: 
يكون التأثري العالمايت واحداً من الحدوثات املشرتكة – 
)يغيل( يكون فكرة تنتمي اىل مملكة مشاعر املحركات 
– ما هو مقرتح يكون مساواة الزبدية )أبيض( يكون 
بصورة  لونياً مرئياً )عواء( واحد سمعي")67( وهذا ما 

متثّل يف النص اآليت:
حدائق، برك، فناءات مسيجة 

الخلق يغيل ببياض عوائنا
يكون ال يشء سوى أصناف من العواطف)68(       

التضاّد  يف  متمحوراً  جاء  املحاور  وثاين   
السيميايئ(  )املربع  إىل  ذلك  يف  مستنداً  والتناقض 
يرى  الذي  املعنى  تجسيد  فيه  دّشن  الذي  لغرمياس 

والتناقض،  التضادية،  عالقات:  ثالث  عىل  يبنى  إنه 
والتضميني، فيورد الناقد بعض التناقضات والتضاّدات 
يقول:  إذ  باسرتناك   أشعار  بواكري  يف  وردت  التي 
"الكلامت التي توحي بالفضاء تعمل مرادفات لكلامت 
باملسافة(  مطعون  )أنا  تتابع  روحي  كرب  عن  معرّبة 
)أنا  و  بالحزن(،  مطعون  )أنا  مع  للتتابع  قابالً  يكون 
مطعون باألمل(")69(، فالعناقيد العالماتية تشكل أغلب 
عامل باسرتناك الشعري وبطرائق مختلفة عن الطرائق 
بها  تتميّز  التي  أاالفكار  فالتناقض  املختلفة  اللسانية 
الناقد  ويتكئ  محض،  سيميايئ  مبدأ  وهذا  بواكريه، 
السيميايئ وهي  املنهج  تقنيات  اخرى من  تقنية  عىل 
تقنية التضاّد اذ يرى إن هناك مناذج عالماتية تتمثّل 
يف التضادات بشكل ملحوظ، وتكون يف بواكري أشعار 
 / )يحيي  مثل  الخصوص  يف هذا  بارزة جداً  باسرتناك 
اليه غرمياس يف  أنا(، وهذا ما دعا  / ال  )أنا  مييت( و 

حديثه عن التضادات والتناقضات.
توّشحت  دراسات  تقّدم من  ماّم  لنا  يتضح   
باملنهج السيميايئ أن املنهج السيميايئ توكأ عىل وسائل 
والتناقض،  التضاد  عنارص  أهّمها  متعّددة:  نقدية 
الدراسات  فاعالً يف جميع  فقد كان حضوره  والرموز، 
التي تناولتها من الناحية التطبيقية إالّ أنها مل تتناوله يف 
ويبدو  املعروفة،  واملتعّددة  املعهودة  اجراءاته  جميع 
األجنبية  الثقافة  مجلة  يف  وحضوره  املنهج  صورة  أن 
واملراجع  املصادر  ذكر يف  ملا  ومطابقة  مشابهة  كانت 
التي تناولتها من الناحية النظرية من حيث اجراءاته 

وتقنياته فقد تناوله النقاد من أغلب جوانبه.

الخامتة: 
من خالل مقاربتنا لبعض العينات املنشورة   
يف مجلة الثقافة األجنبية وهي تنتمي يف رؤاها للمنهج 
الثقافة  مجلة  أن  تبنّي  املختلفة،  وأفكاره  السيميايئ 
علمياً من خالل بحثها  األجنبية قد استكملت منهجاً 
يف النتاجات األدبية وترسيخ املفاهيم النقدية الحديثة 
املوضوعات  العديد من  تناولت  فقد  ومساءلتها معاً، 
والظواهر  األدب  بني  العالقة  إيجاد  النقدية وحاولت 
األخرى املتداخلة معها، وهذا الجانب يعكس حضور 
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كانت  فقد  النقدية،  الحركة  يف  ورسوخها  املجلة 
تصّدت  وقد  رصينة،  مجلة  فهي  التميّز،  بهذا  جديرة 
تكن  فلم  أعدادها،  ضمن  املوضوعات  من  لكثري 
املجلة  منهج  كان  وبهذا  النقدية،  ملوضوعاتها  مكّررة 
وحرية  االختالف  وحق  القراءات  تعّدد  عىل  قامئا 
األجنبية  الثقافة  املنهج، ولقد حاولت دراسات مجلة 
منتمياً  منهجاً  بوصفه  السيميايئ  املنهج  مع  االنسجام 
به  بأس  ال  حضوره  كان  فقد  املنهجية  الحداثة  إىل 
النظرية  الناحيتني  من  تناولته  دراسات  وردت  فقد 
فقد  التطبيقية،  الناحية  من  قلتها  رغم  والتطبيقية، 
توكأ عىل وسائل نقدية متعّددة: أهّمها عنارص التضاد 
والتناقض، والرموز، فقد كان حضوره فاعالً يف جميع 
إالّ  التطبيقية  الناحية  من  تناولتها  التي  الدراسات 
أنها مل تتناوله يف جميع اجراءاته املعهودة واملتعددة 
يف  التي  واملراجعات  الدراسات  تكن  ومل  املعروفة، 
أمر  وهذا  العلمية  من  واحد  مستوى  عىل  املجلة 

النقاد ومناذجهم، فقد غلب  بديهي محكوم باختالف 
عىل بعض الدراسات األسلوب التفسريي الواسع، ماّم 
يكسبها صفة اإلطناب واإلسهاب  وهذا عىل ما يبدو 
يؤدي إىل ضياع هدف ومغزى الدراسة االسايس، ورمبا 
يعود األمر إىل الرتجمة، و تبنّي أنه ال كامل يف املناهج 
مزالق،  أو  منهج من هفوات  يخلو  فال  كُلها،  النقدية 
النقدية  املناهج  عىل  االعرتاضات  كرثة  إىل  أّدى  ّمام 
عىل مستوى التنظري، وكذلك إلكامل للقراءات النقدية 
فيبقى النص إمنا هو من صنع انسان، وال سيام األدب 
ونقده فهام يعتمدان عىل الخيال واالحتامل ال القطع، 
إذ إن العملية النقدية تتطّلب ثقافة واسعة وشمولية، 
ومن يفتقدها ال يأيت بيشء ممتع يف ما يقدم، وهذا ما 
تبنّي يف بعض الدراسات النقدية التي وردت يف املجلة، 
فبعض النقاد مل يتجاوزوا الداللة السطحية للموضوع 

املدروس، وغاب عنهم املعنى العميق.

حضوُر املنهج السيميايئ يف جملة الثقافة األجنبية...
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حضوُر املنهج السيميايئ يف جملة الثقافة األجنبية...
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املصادر واملراجع:
أ- الكتب

1- االتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، د. عصام خلف 
كامل، دار فرحة للنرش والتوزيع ، الجزائر، 2003

2- اسم الوردة، أمربتو  إيكو، ترجمة أحمد الّصمعي، 
الطبعة الثانية،  دار أويا، تونس، 1994

سيزا  والثقافة،  واألدب  اللغة  يف  العالمات  انظمة   -3
العرصية،  الياس  دار  زيد،  أبو  حامد  نرص  و  قاسم، 

القاهرة – مرص، د. س
حكايات  يف  قراءة   ( للخطاب  السيميايئ  التحليل   -4
كليلة ودمنة البن املقفع (، د. نارص شاكر األسدي، دار 

السياب للطباعة والنرش والتوزيع، لندن، 2009
5- تيارات يف السيمياء، د. عادل فاخوري، دار الطليعة 

للطباعة والنرش، بريوت – لبنان، 1990
مبناهج  وعالقته  املعارص  العريب  النقدي  الخطاب   -6
للطباعة  زيد عطية، متوز  د. هيام عبد  الغريب،  النقد 

والنرش والتوزيع، دمشق، 2012 م
7- درس السيميولوجيا، روالن بارت، ترجمة عبدالسالم 
بنعبد العايل،  الطبعة الثالثة، دار توبقال للشرن، الدار 

البيضاء – املغرب، 1993
دار  مبارك،  حنون  د.   ، السيميائيات  يف  دروس   -8

توبقال للنرش، الدار البيضاء – املغرب ، 1987
محمد  ترجمة  مان،  توماس  فاوستوس،  دكتور   -9
سوريا،   – دمشق  والنرش،  للثقافة  املدى  دار  جديد، 

  2000
سعيد  وتطبيقاتها،  مفاهيمها  السيميائيات    -10
والتوزيع،  للنرش  الحوار  دار  الثالثة،   الطبعة  بنكراد، 

سوريا، 2012
ترجمة  إيكو،  أمربتو  اللغة،  وفلسفة  السيميائية   -11
العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  الصمعي،  أحمد  د. 

بريوت، 2005
إيكو،  أمربتو  وتاريخه،  املفهوم  تحليل  العالمة    -12
الثقايف  املركز  الثانية،   الطبعة  بنكراد،  سعيد  ترجمة 

العريب، الدار البيضاء – املغرب، 2010
ترجمة  سوسور،  دي  فردينان  العام،  اللغة  علم   -13
مالك  الدكتور  مراجعة   عزيز،  يوسف  يوئيل  الدكتور 
 – بغداد  عربية،  افاق  دار  ط،   د.  املطلبي،  يوسف 

العراق، 1985
ترجمة   راستي،  فرانسوا  وعلومه،  النص  فنون   -14
ادريس الخطاب، دار توبقال للنرش ، الدار البيضاء – 

املغرب، 2010
15- ماهي السيميولوجيا ، برنار توسان، ترجمة محمد 
نظيف، الطبعة الثانية، أفريقيا الرشق، املغرب، 2000م

16- مدخل اىل السيميوطيقا، سيزا قاسم و نرص حامد 
أبو زيد، د. ط، دار الياس العرصية، القاهرة – مرص، 

د س
منشورات  األحمر،  فيصل  السيميائيات،  معجم   -17
االختالف، الجزائر، الطبعة األوىل، 1431 هــ - 2010م

ماتن  برونوين  السيميوطيقا،  18- معجم مصطلحات 
مراجعة  خزندار،  عابد  ترجمة  رينجهام،  فليزيتاس  و 
محمد بريري، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، 2008

الدكتور  والنسقية،  السياقية  األديب  النقد  مناهج   -19
د  لبنان،   – بريوت  القلم،  دار  محمد،  خرض  عبدالله 

ط، د س 
ب -  الرسائل واألطاريح 

1- التداخل املنهجي يف طرائق تحليل النص الشعري 
– السيميائية أمنوذجاً، رساج محمد يعقوب، اطروحة 
حميد  عبود  حسني  الدكتور  االستاذ  ارشاف  دكتوراه، 
الهاليل، جامعة البرصة – كلية الرتبية للعلوم االنسانية، 

2016
النص  تحليل  يف  وتطبيقاتها  اللسانية  املناهج   -2
اطروحة  عامر،  مطرش  مجيد  ونقد،  تحليل  الشعري 
دكتوراه، ارشاف االستاذ الدكتور سامي عيل جبار، كلية 

الرتبية جامعة البرصة، 2008 م
ج – املجالت والدوريات 

1- تأثري السيمياء عىل الفلسفة ، جون دييل، ترجمة  
الشؤون  دار  األجنبية،  الثقافة  مجلة  نجم،  سهيل 

الثقافية العامة، العراق – بغداد، ع 4، 2008
2- الرتاتب السيميايئ قراءة يف فكر لوس هيلمسليف، 
الثقافة  مجلة  اسكندر،  يوسف  ترجمة   بدر،  سمري 
 – العراق  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  األجنبية، 

بغداد، ع4، 2008
دييل،  جون  العالمة،  ومبدأ  األدبية  السيموطيقيا   -3
الثقافة  مجلة  محمد،  جاسم  باقر  الدكتور  ترجمة 

حضوُر املنهج السيميايئ يف جملة الثقافة األجنبية...
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 – العراق  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  األجنبية، 
بغداد، ع1، 2012

رافع،  صائب  ميساء  م.د  أ.  والتواصل،  السيمياء   -4
بحث منشور يف مجلة الباحث اإلعالمي، جامعة بغداد 
كلية اإلعالم  - العراق،  العدد 33 – 34، كانون األول 

2016
سيزا  ترجمة  بنفنست،  اميل  اللغة،  سيميولوجيا   -5
سوريا،  للكتاب،  العامة  الهيئة  فصول،  مجلة  قاسم، 

املجلد 1، ع 3، 1981
6- اللغة والواقع يف بواكري باسرتناك ، باسرتناك يوري 

لومتان، ترجمة أحمد الباقري، مجلة الثقافة األجنبية، 
دار الشؤون الثقافية العامة، العراق – بغداد،  ع 2، 

2012
بريجر،  آسا  آرثر  والسيميوطيقيا،  الثقايف  النقد   -7
دار  األجنبية،  الثقافة  مجلة  الذهبي،  فاطمة  ترجمة 
الشؤون الثقافية العامة، العراق – بغداد، ع 2، 2013

هيلمسالف  عند  العالمة  وبنية  األلسنية  وصف   -8
شكل التعبري وشكل املضمون ، د. جامل بلعريب، مجلة  
العدد   ،8 املجلد  الجزائر،  واألدب،  اللغة  يف  إشكاالت 

 2019 ،1
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التوحيد يف توقيعات املعصومني عليهم السالم دراسة 
موضوعية

Monotheism in the letters of the infallible Imams, peace be 
upon them: an objective study
Prof. Dr. Muslim Malik Al-Asadi
Muhammad Qasim Hashem

امللخص
     يُعد التوحيد املرتكز األساس الذي متوضع عليه الدين اإلسالمي، فهو أساس كل أمر يف هذا الدين 
العظيم، فاإلميان بوحدانية الله جل وعال، هي املدخل ملا تالها من أصول الدين وفروعه، ومن دون اإلميان بها يكون 

وجود بقيتها من عدمه سواء.
وإن هذه املسألة تظافر القول فيها يف مواضع عّدة ويف أزمان كثرية، فبعد أْن ثبّط عليه الصالة والسالم   
فكر قريش، وقىض عىل فكرهم املتعدد، ونرَش دين التوحيد يف أرض العرب، رسعان ما أعاد العرب أنفسهم فكرة 
التعدد، فغالوا يف بعض الشخصيات العظيمة وسحبوها إىل اإللوهية، وبعد أْن امتزج فكرهم بفكر األمم األخرى 

الوثنية سايروهم يف بعض املواضع، وقلدوهم يف التعددية اإللهية.
من هنا حرص األمئة األطهار عليهم السالم عىل توضيح صفات الحق تعاىل للناس؛ لئال يذهبوا شططا يف   

دينهم.

Abstract:
 Monotheism is the foundation upon which the Islamic religion is based. In other 
words, it is the basis of every matter in this great religion. Belief in the oneness of God, the 
Exalted the Majestic, is the entrance to the foundations and branches of the Islam. Without 
believing in monotheism, whether the rest exited or not will be the same. 
 this issue has been emphasized on in many instances and situations. When Allah, the 
Exalted the Majestic, discouraged the thought of the Quraish, eliminated their polytheistic 
thought, and spread the religion of monotheism in the land of the Arabs, soon the Arabs 
themselves returned to the idea of polygamy. They exaggerated in some great personalities and 
dragged them to divinity. Then, their thought was mixed with that of other pagan nations, they 
matched them in some places, and imitated them in divine pluralism.
 Hence the keenness of the imams, peace be upon them, to clarify the attributes of God 
Almighty to people; lest they go too far in their religion.

محمد قاسم هاشمأ.د مسلم مالك األسدي
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املقدمة: 
مانح  ومدبرها،  األسباب  خالق  لله  الحمد   
العقل ليهتدي اإلنسان لسبلها، ويسلك جادة الصواب 
ومنزله،  القرآن  خالق  لله  الحمد  أوعرها،  باجتناب 
وأفضل  ومبينه،  البيان  معلم  ومنقذه،  اإلنسان  مرشد 
رحمة  املبعوث  الهامم،  النبي  عىل  والسالم  التحية 
محمد  القاسم  أيب  املؤيد،  املصطفى  الحبيب  لألنام، 
)صىل الله عليه وآله(، وعىل أهل بيته األطهار، النجباء 

األبرار، صلوات الله وسالمه عليهم؛ وبعد:
هم  السالم(  )عليهم  املعصومني  األمئة  إّن   
عليه  الله  )صىل  الله  رسول  لعلم  الوحيد  الوارث 
وآله(، وهم ِعدل الكتاب املجيد، الذي ال يأتيه الباطل 
اقتصار أصح  من بني يديه، وال من خلفه، مام يعني 
املنبع  فهم  عليهم،  وأفضلها  وأعمقها  وأدقها  العلوم 
الصايف، واملنهل الراقي، لجميع متطلبات الحياة، سواء 
والدينية،  االقتصادية  أو  االجتامعية،  أو  السياسية 
التأريخ،  خط  طول  عىل  السالم(  )عليهم  فانربى 
لتوضيح املسائل وتفصيلها وتبيينها للناس، فكانوا هم 

الباب األوحد للعلم األمجد.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإّن أهم   
التوحيد وأخطرها مفهوما، ال ينبعث شعاعها  صفات 
التوحيد  مسائل  ألعمق  بالبنان  فأشاروا  غريهم،  من 
وبعدها  الفكري،  مبنظورها  اإللهية  الذات  متس  التي 
الثقايف، من هنا وجد الباحثان أّن من الالئق بهام أن 
يكونا خادمني لهذه العلوم الجليلة، فحاوال أّن يوضحا 
األمئة  قاله  ما  إىل  يشريا  وأن  الهامة،  املسائل  بعض 
األطهار )عليهم السالم( يف هذا املضامر، فتكون البحث 
بأهم  خامتة  وأعقبتهام  مقدمة،  سبقتهام  مبحثني  من 

النتائج املتوصل إليها عن طريق البحث.
صفات  أهم  بذكر  األول  املبحث  اهتم   
التوحيد، واملسائل املتعلقة به، عىل حني وقف املبحث 
والواحدية  األحدية  وهي  التوحيد،  أركان  عند  الثاين 

والصمدية.
هذا  يف  الباحثان  إليه  توصل  ما  جل  هذا    
ُوفقا يف ما عمال،  الله أن يكونا قد  الباب، راجني من 
ونفعا اآلخرين مبا حصال، وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رّب العاملني، وأفضل التحية والسالم عىل خري خلقه أيب 

القاسم محمد وآله الطيبني الطاهرين

املبحث األول: صفات التوحيد:
متوضع  الذي  األساس  املرتكز  التوحيد  يُعد   
عليه الدين اإلسالمي، فهو أساس كل أمر يف هذا الدين 
العظيم، فاإلميان بوحدانية الله جل وعال، هي املدخل 
ملا تالها من أصول الدين وفروعه، ومن دون اإلميان 

بها يكون وجود بقيتها من عدمه سواء.
يف  فيها  القول  تظافر  املسألة  هذه  وإن   
عليه  ثبّط  أْن  فبعد  كثرية،  أزمان  ويف  عّدة  مواضع 
فكرهم  عىل  وقىض  قريش،  فكر  والسالم  الصالة 
العرب، رسعان  أرض  يف  التوحيد  دين  ونرَش  املتعدد، 
ما عاد العرب أنفسهم لفكرة التعدد، فغالوا يف بعض 
الشخصيات العظيمة وسحبوها إىل اإللوهية، وبعد أْن 
امتزج فكرهم بفكر األمم األخرى الوثنية سايروهم يف 

بعض املواضع، وقلدوهم يف التعددية اإللهية.
من هنا حرص األمئة األطهار )عليهم السالم(   
يذهب  لئال  للناس؛  تعاىل  الحق  صفات  توضيح  عىل 
املعصومني  عن  ورد  فقد  دينهم،  يف  شططا  الناس 
وتعاىل  سبحانه  الله  وصف  عن  النهي  السالم  عليهم 
معرض  يف  نجده  ما  وهذا  نفسه،  به  وصف  ما  بغري 
جواب اإلمام الكاظم عليه السالم ملن سأله عن كيفية 
قال:  إذ  السليم،  الدين  بها  يتحقق  التي  الله  وصف 
))فهمت رحمك الله، واعلم رحمك الله أن الله أجل 
مبا  فصفوه  صفته،  كنه  يبلغ  أن  من  وأعظم  وأعىل 
: مبعنى  وصف به نفسه وكفوا عام سوى ذلك(()1(، أجلَّ
))عظُم وقوي(()2(، وأعىل: مبعنى أنه تعاىل وترفع عن 
وصف املخلوقني، أما معنى أعظم: فهو الكرب والفخامة 
املتقدمة،  الثالث  الصفات  وهذه  املهول)3(،  واليشء 
اإللهية  والذات  والتعايل،  العظمة  عىل  تدل  جميعها 
عن  فضال  األوهام  تدركها  أن  ميكن  ال  التي  املقدسة 
الحواس،  تدركه  لرمبا  باألوهام  يُدرك  فالذي  األبصار؛ 
فهو سبحانه وتعاىل منزه عن أْن تدركه األوهام حتى.      
وتعاىل  سبحانه  أنه  لنا  يتضح  تقدم  مام   
فهو  بوصف،  يصفه  أو  بحد  يحده  أن  ألحد  ميكن  ال 
املتعال عىل من سواه، وهو املتكرب القادر املسري لألمور 

كلها.
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وتعاىل  سبحانه  الله  صفات  من  ورد  ومام   
عىل لسان املعصومني ما جاء عن اإلمام الصادق )عليه 
سبحانه  الله  معنى  عن  سأل  ملن  جوابه  يف  السالم( 
وتعاىل، إذ قال: ))استوىل عىل ما دق وجل(()4(، إن ما 
ييش به السؤال، هو أّن السائل أراد معرفة اسم الله، 
الذي  الجواب  أنَّ  بيد  الله،  معنى  معرفة  أراد  أنه  إذ 
بصفاته  متعلق  السالم(  )عليه  الصادق  اإلمام  أطلقه 
تعاىل، واملستفاد منه أنَّ السؤال ميكن أن ينرصف إىل 

ثالثة معان:
يف  التوغل  عن  ينهى  أّن  اإلمام   أراد  لرمَبا  أنَّه  األول: 
معنى االسم؛ ملا سريد يف طيات هذا املبحث من النهي 

عن عبادة االسم دون املسمى.
الذات  غري  االسم  أّن  يعي  السائل  يكون  قد  الثاين: 
اإللهية، فيكون سؤاله دقيقا، ويكون جواب اإلمام عليه 

السالم، عىل ما أراد عينا. 
ال  الذين  من  السائل  يكون  أّن  املحتمل  من  الثالث: 
بجواب  اإلمام  فأجابه  وتعاىل،  سبحانه  الله  يعرفون 
يشري فيه إىل ملك الله وعلمه املطلقني، الذي ال يعزب 

عنه ال صغري وال كبري من األمور.
األمور  من  األشياء  كل  عىل  االستيالء  إنَّ   
املالزمة ملعنى اإللوهية، إذ إّن حق اإللوهية االستيالء 
أعظم  من  وإنَّ  وكبريها)5(،  صغريها  األشياء  كل  عىل 
هي  اإللهية؛  بالذات  املتعلقة  الكاملية  الصفات 
عظيمها  وجليلها،  دقيقها  كلها  األشياء  عىل  االستيالء 
وحقريها؛ ألن صفة االستيالء مستلزمة لجميع الصفات 
لكل  الحق  العبودية  مناط  واالستيالء هو  الكاملية)6(، 
يشء)7(، وهو ما يفرس كونه تعاىل )مالك يوم الدين(، 
إذ أنَّ من تكون خواتيم األمور بيده، ال بد أنَّ تكون 

مقاديرها ومسبباتها بيده أيضا.
ومن الصفات التي نعت املعصومون )عليهم   
اإلمام  عن  جاء  ما  وتعاىل،  سبحانه  الله  بها  السالم( 
الكاظم عليه السالم يف جوابه لـطاهر بن حاتم بن ما 
تجزء  ال  التي  الخالق  معرفة  سأله عن  هوية)8( حينام 
يشء  كمثله  ))ليس  قال:  إذ  سواها،  معرفة  أي  عنها 
ومل يزل سميعا وعليام وبصريا، وهو الفعال ملا يريد((

)9( يطالعنا يف هذا التوقيع مجموعة من الصفات التي 

الصفات  لب  ولعلها  املقدسة،  اإللهية  بالذات  تتعلق 

الذاتية والكاملية؛ ملا ورد يف السؤال من أنَّ املعرفة بهذه 
الصفات ال تجزئ أي معرفة أخرى عنها، وبهذا تكون 
هذه الصفات جامعة لكل الكامالت اإللهية. وأول هذه 
الصفات هي: نفي املثلية بالله سبحانه وتعاىل من أّي 
بالحواس)10(،  يدرك  وال  باألخامس  يلمس  ال  فهو  يشء، 
وإنّه سبحانه وتعاىل ال جسم وال صورة، إذ ورد عن اإلمام 
الهادي عليه السالم يف نفي الجسم والصورة عنه تعاىل: 
))سبحان من ليس كمثله يشء ال جسم وال صورة(()11(،  
وإّن استعامل لفظة )كمثله( هو استعامل دقيق للغاية؛ 
إذ إن الكاف حرف زائد يف الجملة ميكن أن يُحذف من 
العربية-، إال أنَّ يف استعامله  القواعد  –بحسب  الكالم 
نكت ال تدرك بالنظرة السطحية للنّص، فلو قيل: ليس 
مثله يشء، من دون الكاف استلزم وجود مثيل ال مثل له 

وهو محال)12(.
الصفات  من  والعلم  والبرص  السمع  إن   
متحققات  فهنَّ  اإللهية،  للذات  املالزمة  الكاملية 
)عليه  الصادق  اإلمام  عن  ورد  كام  واسطة،  دون  من 
قلت  قال:  األحمر،  عثامن  بن  أبان  ))عن  السالم(: 
السالم(: أخربين عن  )عليه  للصادق جعفر بن محمد 
قادرا؟  عليام  بصريا  سميعا  يزل  مل  وتعاىل،  تبارك  الله 
قال: نعم. فقلت له: فإن رجال ينتحل مواالتكم أهل 
سميعا  يزل  مل  وتعاىل  تبارك  الله  إن  يقول:  البيت 
بسمع، وبصريا ببرص، وعليام بعلم، وقادرا بقدرة. قال: 
فغضب ) عليه السالم (، ثم قال: من قال ذلك ودان به 
فهو مرشك، وليس من واليتنا عىل يشء، إن الله تبارك 
ومام  قادرة(()13(،  بصرية  سميعة  عالمة  ذاٌت  وتعاىل 
يؤكد إنَّ هذه الصفات هي مالزمة للذات اإللهية، هو 
أّن افتعال واسطة لهذه الصفات، تكون هذه الواسطة 
والعياذ بالله رشيكا لله سبحانه وتعاىل، ويصبح املرء 
بذلك مرشكا، فضال عن خروجه من والية املعصومني 
)عليهم السالم(، ومعلوم ما لواليتهم من آثار يف الدنيا 

واآلخرة.
وال  يزداد  ال  وتعاىل  سبحانه  الله  علم  إّن   
إحداث  بعد  يشء  له  يستجد  وال  يتغري  وال  ينقص، 
أمر ما، فهو علم محيط بكل األشياء، وهو ذاته بكل 
األزمنة، ماضيها وحارضها ومستقبلها، ومن املوارد التي 
ورد فيها التوقيع يف توحيد ذات الله سبحانه وتعاىل ما 

التوحيد يف توقيعات املعصومني عليهم السالم دراسة...
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ورد عن اإلمام الهادي )عليه السالم( يف معرض جوابه 
بخلق  الله  علم  عن  سأله  عندما  نوح)14(،  بن  أليوب 
األشياء، أيتغري بعد خلقها، أو أنه هو ذاته قبل الخلق 
أن  قبل  باألشياء  عاملا  الله  يزل  ))مل  قال:  إذ  وبعده؟ 
يخلق األشياء كعلمه باألشياء بعد ما خلق األشياء(()15(  
إّن الله سبحانه وتعاىل حيث كان وال يشء   
أنّه  ثم  يشء،  عليه  يخفى  ال  قديرا  عليام  كان  كائن، 
ينتقص  لئال  الخلق؛  يخلق  أّن  أراد  وتعاىل  سبحانه 
الوجود  علة  وهو  وتعاىل،  سبحانه  له  املطلق  الكامل 
وخلق الخلق، فَخلََق الله سبحانه وتعاىل العوامل الثالثة، 
املخلوقات  جميع  فيه  تتمظهر  عامل  وهو  النور،  عامل 
أو  كافر  هو  املخلوقني  من  كان  وإْن  نوراين،  مبظهر 
بالخلق  تتمثل  نورانية  مسة  وجود  بسبب  مرشك؛ 
اإللهي، وعامل الخزائن، هو عامل يحوي األشياء جميعها، 
كن  الخزائن  عامل  له وهو يف  قال  الله يشء  أراد  فإذا 
فيكون، وعامل الوجود أو التنزيل، هو عامل التمظهرات 
وتعاىل  سبحانه  الله  وإن  الواقع،  أرض  الخارجية عىل 
عامل بجميع حيثيات هذه العوامل، ومبا سيحصل الحقا 

أو يف املستقبل)16(. 
هي  بالتوحيد  املتعلقة  الهامة  املسائل  من   
مسألة األزلية، مبعنى هل أّن الله سبحانه وتعاىل هو 
كالقرآن  أخرى  مخلوقات  هناك  أّن  أو  الوحيد  األزيل 
والزمن وأفعال العباد هي أزلية أيضا؟ ومن ثمَّ أما أّن 
يكون مثة رشيكا لله يف األزل، وبهذا تنتفي الوحدانية، 
وهو محال،  وإما أّن األشياء األخرى مخلوقة جميعها، 
ومن ثمَّ –من منطلق القاعدة املنطقية- كل مخلوق 
القرآن  أن  يستلزم  مام  متغري)17(  حادث  وكل  حادث، 
عليه، وإن  االتكاء  الله متغري ال ميكن  الذي هو كالم 
املريضة  العقول  متخضات  هي  الضالة  األفكار  هذه 

التي رفل برحابها الخوارج)18(.
عالج  قد  السالم(  )عليه  الرضا  اإلمام  ونجد   
سليامن)19(    بن  لحمدان  جوابه  يف  اإلشكاليات  هذه 
ال؟،  أم  هي  أمخلوقة  العباد  أفعال  عن  سأله  حينام 
إذ قال: ))أفعال العباد مقدرة يف علم الله قبل خلق 
العباد بألفي عام(()20(، إن أفعال العباد مخلوقة خلقا 
الشيعة  اعتقاد  هو  وهذا  تكوينيا،  خلقا  ال  تقديريا، 
عامل  الله  أن  التقدير  خلق  ))معنى  و:  اإلمامية)21(، 

مبقاديرها(()22( أما الخلق التكويني: فهو املتمثل بعامل 
الوجود، املتحقق مصداقه عىل أرض الواقع.

ولرمبا يطرح السؤال التايل: ما الفرق بني أن   
تكون أفعال العباد مخلوقة خلقا تكوينيا، أو أن تكون 
مخلوقة خلقا تقديريا؟ إّن بني الخلق التكويني لألفعال 
وبني الخلق التقديري لها بون شاسع جدا؛ ألن أفعال 
تكوينيا، فيستلزم من  إذا كانت مخلوقة خلقا  العباد 
الله الظلم والعياذ بالله؛ ألننا حينها سنكون مجبورين 
عىل أفعالنا، سواء الصحيحة والخرية منها أم الخاطئة 

والرشيرة.
خلقا  مخلوقة  العباد  أفعال  كانت  إذ  أما   
ال  الله،  علم  يف  ثابتة  مقادريها  أن  مبعنى  تقديريا؛ 
يستلزم منه الظلم مطلقا؛ ألن حينها يكون العبد قد 
أُهدي النجدين، إما شاكرا وأما كفورا، ومن ثمَّ ال تكون 

األفعال مستندة إليه سبحانه وتعاىل.

املبحث الثاين: األحدية:
لثالث  السالم(  )عليه  الجواد  اإلمام  أشار   
الله سبحانه وتعاىل، فال يوصف  بها  تفرد  قد  صفات 
أحد بها غريه، وهذه الصفات هي: األحدية والواحدية 
االسم  عبد  من  ))إّن  السالم:  عليه  بقوله  والصمدية، 
يعبد  ومل  و جحد  وكفر  أرشك  باألسامء  املسمى  دون 
شيئا بل اعبد الله الواحد األحد الصمد املسمى بهذه 
بها  وصف  صفات  األسامء  إن  األسامء  دون  األسامء 
الضوء عىل كل صفة  أّن نسلط  نفسه(()23( وسنحاول 

من هذه الصفات بشكل موجز:
القسمة  قبول  ))عدم  وهي:  األحدية   
جنس  من  ليس  األحد  أّن  يعني  مام  بأنحائها(()24(، 
األرقام؛ ألن جميع األرقام املعروفة سواء أكانت زوجية 
فيها  الباقي  ببقاء  كان  وإن  القسمة،  تقبل  فردية  أم 
تطالها عمليات  تعاىل ال  أحديته  أّن  أما  القسمة،  حني 
))األحد  باألحدية:  واملراد  الجهات،  جميع  من  األرقام 
السلبية  الصفات  أعني  الجالل  لجميع صفات  الجامع 
إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن الرتكيب 
أحدهام  يستلزم  وما  والتعدد  والخارجي  الذهني 
ولوازمهام  الحقيقة  يف  واملشاركة  والتحيز  كالجسمية 
كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة(()25(، 
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إّن الصفات السلبية هي من صفات الجالل؛ ألنها صفات 
تنزيهية)26(، والصفات السلبية ليس كام يُفهم من ظاهر 
اللفظ، أنَّ لله سبحانه وتعاىل صفات نقص والعياذ بالله، 
القدم  ونحو  الجسمية،  نفي  نحو  النفي،  تعني  وإمنا 
والجهل  والعجز  النقص  تعاىل عن  وتنزيهه  والبقاء)27(، 
))ليس  تعاىل:  وككونه  واملكان)28(،  واالحتياج  والرتكيب 
جامعة  أنّها  األحدية  فمعنى  بعرض(()29(،  وال  بجسم 
فيتقرر  جميعها،  تعاىل  عنه  التنزيهية  الصفات  لهذه 
حينها تفرده سبحانه وتعاىل عن كل ما تحتمله األوهام؛ 

ألنه ليس كمثله يشء.
تعبري  فهو  الحقيقي(  )الواحد  قوله:  وأما   
الذي  الحقيقي:  الجزيئ  به  يُقصد  ما  وهو  املناطقة، 
تكون  وبهذا  واحد)30(،  من  أكرث  عىل  صدقه  ميتنع 
الذات اإللهية منزهة عن الرتكيب الذهني واملصداق 
الله  أن  منه  يستلزم  األول  االعتبار  ألن  الخارجي؛ 
سبحانه وتعاىل ميكن ان تدركه األذهان أما باألوهام أو 
بالحقيقة، وهو اعتبار باطل؛ ملا تقرر من عجز األوهام 

عن إدراكه تعاىل فضال عىل إدراكه بالحقيقة.
وأما االعتبار الثاين فيستلزم منه أّن لله متثيال   
وتشبيها وجسام متحققاً مصداقه يف الخارج، ومن ثمَّ 

ستنهدم قاعدة )ليس كمثله يشء( وهو محال. 
اإللهية،  بالذات  متعلقة  األحدية  وإّن   
األحدية هي  الحرضة  فإن  الذاتية،  بالصفات  وليست 
التجيل األول للذات اإللهية ذاتها وليس تجليا للخلق، 
كام عرّب عنها صاحب تفسري املحيط األعظم، إذ قال: 
الّذات  تجيلَّ  أي  الّذايت  التّجيلَّ  هو  األّول  ))التّجيلَّ 
نعت  ال  الَّتي  األحديّة  الحرضة  وهي  لذاتها  وحدها 
فيها وال رسم إذ الّذات الَّتي هي الوجود الحّق املحض 
وحدته عينه؛ ألّن ما سوى الوجود من حيث هو وجود 
يشء املحض فال يحتاج  ليس إالَّ العدم املطلق وهو الالَّ
يف أحديّته إىل وحدة وتعنّي ميتاز به من غريه وال عن 
منشأ  الوحدة  وهذه  ذاته،  عني  فوحدته  مطلقا  يشء 
األحديّة والواحديّة؛ ألنّها عني الّذات من حيث هي هي 
أعني ال برشط يشء معه أي املطلق الَّذي يشمل كونه 
أن ال يشء معه وهو األحديّة، وكونه برشط أن يكون 
معه يشء وهو الواحديّة، والحقائق يف الّذات األحديّة 
كالشجرة يف النواة وهي غيب الغيوب، والتّجيلَّ الّذايت 

هو  الَّتي  الثّابتة  املمكنات  أعيان  به  تظهر  الَّذي  هو 
بصفة  األّول  التعنّي  وهو  تعاىل  لذاته  الّذات  شؤون 
العامليّة والقابليّة؛ ألّن األعيان معلوماته األول الّذاتيّة 
تنزّل  التجيلَّ  بهذا  وللحّق  الّشهودي،  للتجيلَّ  القابلة 
بالّنسب  الواحديّة  الحرضة  إىل  األحديّة  الحرضة  من 
األسامئيّة (()31(، مام يعني أّن األحدية هي عني الذات، 
والذات هي عني األحدية؛ إذ كان الله وال يشء كائن، 
فاألحدية هي الوجود الحقيقي لواجب الوجود وهو 
األخرى جميعها  املوجودات  الله سبحانه وتعاىل؛ ألن 
ممكنة الوجود؛ مبعنى أن املوجودات األخرى متجزئة، 
فهي  املكان  خالل  من  إال  تتمظهر  أن  لها  ميكن  ال 
مالزمة  الفقر  فإّن صفة  ثمَّ  ومن  الحيز،  إىل  محتاجة 
لها، وملتصقة بها، عىل عكس الذات اإللهية املتفردة 
بالكامل من جميع الجهات، من هنا استحال عىل الله 

سبحانه وتعاىل أن يشاركه أحد يف األحدية.
وإّن الصفات الكامنة يف األحدية هي غيب   
الغيوب –كام ُعرب عنها بالنص اآلنف ذكره-؛ مبعنى أن 
ال أحد ميكنه أّن يتخيل كنه األحدية، ومن ثمَّ يتضح 
معنى عدم إدراك األوهام له جليا؛ ألن األحدية هي 
اقترصت  ولو  املقدسة،  اإللهية  للذات  األول  التجيل 
الذات اإللهية عىل األحدية، ملا كان لوجود املوجودات 
فائدة، فبام أّن لله سبحانه وتعاىل صفة الواحدية أيضا، 
لنا بالحرضة  بنا، إذ تجىل  الله سبحانه وتعاىل  تلطف 
أن  أمرنا  التي  األسامئية  بالنسب  املتمثلة  الواحدية 
مقتنيات  تفسري  صاحب  أشار  هذا  وإىل  بها،  ندعوه 
الدرر بقوله: ))واألحد اسم ملن ال يشاركه يشء يف ذاته 
كام أّن الواحد اسم ملن ال يشاركه يشء يف صفاته يعني 
اعتبار كرثة فيها  الذات وحدها من غري  إّن األحد هو 
فأثبت له األحديّة الَّتي هي الغنى والفرديّة عن كّل ما 
عداه وذلك من حيث عينه وذاته من غري اعتبار أمر 
آخر، والواحد هو الذات مع اعتبار كرثة الصفات وهي 
الحرضة األسامئيّة ولذا قال: »إِنَّ إِلَهُكْم لَواِحٌد« ومل يقل: 
الواحديّة  فبني  التقييد  أسامء  من  الواحديّة  ألّن  ألحد 
وبني الخلق ارتباط من حيث اإللهيّة واملألوهيّة بخالف 

األحديّة إذ ال يصّح ارتباطها بيشء(()32( 
الواحدية والصمدية:

الواحدية: وهي: ))نفي الرشيك فإمنا يستفاد   

التوحيد يف توقيعات املعصومني عليهم السالم دراسة...
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من آخرها أعني قوله جل وعال "ومل يكن له كفوا أحد" 
وبالنظر إىل ذلك سميت سورة التوحيد(()33( والواحدي 
يف  واملبالغة  لألحد  كاألحدي  الواحد  ))مبالغة  يعني: 
واحدية الذات إشارة إىل الواحدية من جميع الجهات 
وعدم التكرث يف الذات بوجه من الوجوه فال يصح عليه 
املشاركة لخلقه بجهة من الجهات الذاتية وال الصفات 
الحقيقية التي مرجعها إىل الذات فهو بائن من خلقه 
الكريم  كتابه  يف  نفسه  وصف  بذلك  سبحانه  وهو 
فإحاطته سبحانه بكل طائفة ليست إحاطة بجهة الذات 
بل إحاطة باإلرشاف واالطالع فعلمه محيط بالكل وكل 
يشء معلوم له وقدرته محيطة بالكل وكل يشء مقدور 
له ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف األرض 
وليس  والعلم  باإلحاطة  أكرب  وال  ذلك  من  أصغر  وال 
إحاطته سبحانه بكل يشء بالذات ألن األماكن محدودة 
فإذا كان إحاطته بالذات فان كانت بالدخول يف األمكنة 
لزم كونه محاطا باملكان كاملتمكن وإن كانت باالنطباق 
عىل املكان لزم كونه محيطا باملتمكن كاملكان(()34(، إذن 
إّن الواحدية التي هي من صفات الله سبحانه وتعاىل، 
ببعض  الخلق  اإللهية ملشاركة  اإلذن  بوتقة  والتي هي 
األمور كالصالة عىل محمد وآله )صىل الله عليه وآله(، 
نابعة من  التكرث واملشاركة؛ ألنها  أيضا عىل عدم  دالة 
الذات اإللهية املقدسة، وكام عرفت سابقا من أّن الذات 
واالحتامالت،  الوجوه  بكل  الخلق  بائنة)35( عن  اإللهية 
فبها قد أحاط الله سبحانه وتعاىل بكل األشياء، فالواحدية 
هي: ))منشأ الصفات الذاتيّة من العلم والحياة والقدرة 
الواسطة بني سامء األحديّة  وغريها،وتلك الحرضة هي 

واإلطالق وبني أرض الكرثة والتقييد(()36(
معناها  ليس  األخرى  هي  الواحدية  وإن   
الواحد الذي: ))هو العدد املعروف، بل صفة الواحدية 
تلك  ألّن  فيها،  اختالف  وال  تغاير  وال  حدوث  ال  التي 
الزماين  بالظرف  ما هو محصوٌر  االختالفات هي صفة 
واملكاين. أّما الخالق الواحد فهو خالق الزمان واملكان، 
االختالف،  يحمُل صفًة من صفاته وهي عدم  فكالمُه 

وبذلك يفرتق عن كالم املخلوقني(()37( 
وإّن الحرضة الواحدية هي الرفيق األعىل التي   
الله سبحانه وتعاىل)38(،  يتوفاها  الروح حني  به  تلتحق 
تتمثل  مظاهر  ولها  امللكوت،  بعامل  أيضا  عنها  واملعرب 

باإللهام الحاصل لألولياء واألوصياء صلوات الله وسالمه 
القديس وما شاكل ذلك من  بالحديث  عليهم، وكذلك 

األخبار مخصوص بحرضتها)39(. 
     مام تقدم يتضح لنا دقة املائز بني األحدية والواحدية، 
ناحية  من  أو  واالشتقاق  املعنى  ناحية  من  سواء 
االستعامل، فاألول كام ورد عن صاحب رياض السالكني، 

وسنذكرها عىل هيأة مقارنة كام يف الجدول اآليت: )40( 

   

  

يتضح لنا مام تقدم عدم انفكاك األحدية عن   
الواحدية؛ وقد اطلق عليه تعاىل اللفظان وكأنهام اسم 
واحد، من هنا قد يفرق بينهام يف االستعامل من وجوه، 

كام يف الجدول التايل)41(: 
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قد  أنّه  املتقدمة  الفروق  بعض  يف  نجد   
حصل خلط بني معنى الواحدية التي هي صفة للذات 
ويبدو  األعداد،  أحد  هو  الذي  الواحد  وبني  اإللهية، 
جذور  له  وإمنا  الساعة،  وليد  ليس  الخلط  هذا  أّن 
قد  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  نجد  لذا  السابق؛  يف 
لك  ليس  ))]أنه  بقوله:  بينهام  للتفريق  قاعدة  أطلق 
أنه ليس بداخل يف  الوحدانية، واملراد:  إالَّ  العدد  من 
العدد، بل له تعاىل هذا الوصف مبعنى آخر [. ولعل 
ذكر العدد لفائدة أنه إذا وصف تعاىل بكونه أحدا رمبا 
يتوهم منه أن أحديته عددية يلزمها ما يلزم الوحدة 
أنه ليس له  الّسالم( يدل عىل  العددية. فقوله )عليه 
لها يف  املشاركة  العدد،  لوحدة  املغايرة  الوحدانية  إالَّ 

االسم.
دون  بالوحدانية  التعبري  يف  يكون  أّن  ويحتمل     
الواحدية إشارة إىل أّن العدد هنا ليس العدد الذي له 
مسّمى  فيكون  الواحدنيّة)42(،  له  الذي  بل  الواحدية، 
كنت  املوجودات  عّدت  إذا  واملعنى:  مجازا،  بالعدد 
تنتفي  وبهذا  بينها(()43(،  من  بالوحدانية  املتفرد  أنت 

الشكوك والشبهات حول هذه املسميات.
يف  إليه  املصمود  السيد   (( وهي:  الصمدية   
الحوائج، أي املقصود إليه من صمد إليه، أي قصد، فهو 
فعل مبعنى مفعول(()44( ومعنى الصمد: ))الغني الذي 
يحتاج إليه كل يشء وهذا دليل عىل أنه أحدي الذات إذ 
لو كان له جزء لكان مفتقر إىل غريه فلم يكن غنيا وقد 
فرض غنيا هذا خلف وكل واحد فرداين ال رشيك له إذ 
لو كان له رشيك يف معنى ذاته لكان مركبا عاّم به ميتاز 
وما به يشرتك فيكون مركبا ولو كان له رشيك يف ملكه 
أحديته  دليل  إليه غريه فصمديته  يفتقر  غنيا  يكن  مل 
وأحديته دليل فردانيته يف ذاته وملكه(()45(، مام تقدم 

يتضح لنا الرتتيب التسلسيل للصفات، فصورة الواحدية 
منعكسة من األحدية التي هي مالزمة للذات اإللهية، 
تليها الصمدية التي ترشح معنى األحدية بوضوح، فهو 
تعاىل مقصد املوجودات املمكنة جميعا؛ ألنها مفتقرة 
يف ذاتها لكل يشء، فال يعقل أن من يسد فقرها، تكون 
ذاته متجزئة ومن ثمَّ يكون هو اآلخر محتاجا ملن يسد 

نقصه، وتعاىل الله عن ذلك علوا كبريا.
النتائج:

بعد الخوض يف غامر البحث توصل الباحث   
من  لديه  ما  استقراء  طريق  عن  النتائج،  من  لجملة 
يف  وردت  السالم(  )عليهم  املعصومني  عن  توقيعات 

التوحيد، منها: 
التوحيد،  أركان  أهم  السالم(  )عليهم  أوضحوا   -1
أدق  من  إنّها  إذ  والصمدية،  والواحدية  كاألحدية 
التفاصيل وأعمقها، والتي ال ميكن التعاطي معها عن 
طريق املقاربة من هنا، واملناوشة من هناك، فإنّنا ال 
نبالغ إذا قلنا: إّن هذه املرتكزات الثالث، هي التوحيد، 
أهم  عىل  والوقوف  تعاىل،  بالله  اإلميان  أصل  وهي 

مرتكزات املعرفة السليمة.
قد  الوصف،  مع  التعامل  تبيني خطورة  2- فضال عن 
أكدوا  أّن القاعدة ذاتها، إْن ُحذف منها حرف واحد 
املعلوماتية، قد  البنية  سيؤدي حتام إىل خلل كبري يف 

يصل يف بعض األحيان إىل اإلرشاك.
االسم  بني  السالم(  )عليهم  املعصومون  فرّق   -3
واملسمى؛ لخطورة الخلط بني املفهومني، فإّن من عبد 
يجب  بل  وكفر،  أرشك  فقد  بها،  املسمى  دون  االسم 
عبادة الله سبحانه وتعاىل األحد الواحد الصمد املسمى 
بهذه االسامء التي وصف الله بها نفسه، دون األسامء.

التوحيد يف توقيعات املعصومني عليهم السالم دراسة...
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الهاومش:
1- بحار األنوار الجامعة ألخبار األمئة األطهار: 266/3، 

مكاتيب األمئة:361/4.
2- ينظر املعجم الوسيط: 131/1.
3- ينظر املعجم الوسيط: 610/2.

4- مكاتيب األمئة: 23/4-24، الوايف: 74/1.
5- ينظر املحاسن: 1/هامش 238.
6- ينظر رشح أصول الكايف: 6/4.

7- ينظر الحاشية عىل أصول الكايف: رشح 388.
8- طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني أخو فارس بن 
حاتم، كان صحيحا ثم خلط ]فهرست مصنفي الشيعة 
بأنه مغال  البعض  النجايش(: 208[، وقد رصح  )رجال 
 ]359 الطويس(:  )رجال  األبواب  ]ينظر  كذاب  ملعون 
وبالنظر لوجود فرتة استقامة قد أخذ البعض من رواياته 
مشريا إىل إنها كانت يف حالة استقامته كام يف ]الكايف: 

 ]86/1
األمئة:  مكاتيب   ،284 الصدوق:  الشيخ  التوحيد:   -9

.356/4
10- ينظر الفوائد امللية لرشح الرسالة النفلية: 170.

11- الكايف: 104/1، مكاتيب األمئة: 16/6.
12- ينظر رسائل الشهيد الثاين: 709/2.

13- األمايل: 708.
14- أيوب بن نوح بن دراج النخعي، أبو الحسني، كان 
عظيم  السالم،  عليهام  محمد  وأيب  الحسن  أليب  وكيال 
املنزلة عندهام، مأمونا، وكان شديد الورع، كثري العبادة، 
ثقة يف رواياته، وأبوه نوح بن دراج كان قاضيا بالكوفة، 
]نقد  دراج  بن  جميل  وأخوه  االعتقاد،  صحيح  وكان 
الغيبة  كتاب  يف  جاء  وما   ،]259/1 -التفريش-  الرجال 
للطويس فيه مدح كبري لهذه الشخصية العظيمة إذ ورد: 
السالم برصيا  العسكري عليه  الحسن  ))كنت عند أيب 
إذ دخل أيوب بن نوح ووقف قدامه فأمره بيشء، ثم 
يا  أبو الحسن عليه السالم وقال:  انرصف، والتفت إيل 
عمرو إن أحببت أن تنظر إىل رجل من أهل الجنة فانظر 

إىل هذا(( ]الغيبة: 349[.
15- التوحيد: 145-146، مكاتيب األمئة: 14/6.

16- معلومة إعالمية من برنامج حياة املصطفني.
17- ينظر رشح املقاصد يف علم الكالم: 39/1.

18- الخوارج هم كل من خرج عىل إمام زمانه الحق، 
وأول من خرج عىل إمام زمانه –وهو عيل بن أيب طالب- 
قيس  بن  األشعث  منهم:  الخوارج،  من  جامعة  هم 
بن حصني  وزيد  التميمي،  فديك  بن  ومسعر  الكندي، 
واألزارقة،  املحكمة،  متعددة:  فرق  عىل  وهم  الطايئ، 
والنجدات، والبيهسية، والعجاردة، والثعالبة، واإلباضية، 
والنحل:  امللل  ]ينظر  فروعهم  والباقون  والصفرية، 

]115-114/1
19- حمدان بن سليامن بن عمرية النيسابوري املعروف 
تارة هكذا يف رجاله يف أصحاب  الشيخ  بالتاجر: ذكره 
الهادي عليه السالم. وثانية يف باب أصحاب الرضا عليه 
السالم قائال ": حمدان بن سليامن النيشابوري... وقال 
النجايش: حمدان بن سليامن أبو سعيد النيشابوري ثقة 
الحديث:  رجال  علم  ]مستدركات  أصحابنا  وجوه  من 

.]264/3
20- عيون اخبار الرضا: 124/1.موسوعة مكاتيب األمئة 
الله  صلوات  والجواد  والرضا  الكاظم  اإلمام  أبناء  من 

عليهم: 170/1، مكاتيب األمئة: 30/5.
21- ينظر االعتقادات يف دين اإلمامية: 28.

22- اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء عليها السالم: 
.359

23- الكايف: 87/1، مكاتيب األمئة: 310/5.
24- مرشق الشمسني وأكسري السعادتني )امللقب مبجمع 

النورين ومطلع النريين(: 395.
25- مفتاح الفالح يف عمل اليوم والليلة من الواجبات 

واملستحبات واآلداب: 93-92.
26- ينظر املقترص يف رشح املخترص: 18.

27- ينظر إعانة الطالبني: 355/4.
28- ينظر الكايف: 1/هامش 72.

29- رشح نهج البالغة -البحراين-: 108/1.
30- ينظر املنطق: 68/1.

تأويل  يف  الخظم  والبحر  األعظم  املحيط  تفسري   -31
كتاب الله العزيز املحكم:392/1.

32- تفسري مقتنيات الدرر: 258/12.
33- مرشق الشمسني وأكسري السعادتني )امللقب مبجمع 

النورين ومطلع النريين(: 395.
34- الوايف: 1/هامش 401.
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35- ال أعني بالبائنة املعزولة عن خلقه، والعياذ بالله؛ 
إذ أنّه تعاىل اقرتب من الخلق من غري مالصقة، وابتعد 
عنهم من غري مزايلة، وإمّنا أعني: أن ال أحد يشاركه يف 

هذه الصفات، وهذه الذات املقدسة.
تأويل  يف  الخظم  والبحر  األعظم  املحيط  تفسري   -36

كتاب الله العزيز املحكم: 3/هامش 488.
37- النظام القرآين: 11.

أحاديث  من  الصغري  الجامع  رشح  القدير  فيض   -38
البشري النذير: 135/2.

39- ينظر تفسري املحيط األعظم والبحر الخظم يف تأويل 
كتاب الله العزيز املحكم: 1/هامش 338.

40- ينظر رياض السالكني يف رشح صحيفة الساجدين: 
  .193-192/5

41-  الفروق اللغوية: 565. 
42-  هكذا يف املصدر، ولعل املراد: الوحدانية.

43-  الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية: 381/1.
44- رياض السالكني يف رشح صحيفة الساجدين: 193/5.  

45- أرسار اآليات: 33.

التوحيد يف توقيعات املعصومني عليهم السالم دراسة...
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املصادر واملراجع:
• القرآن الكريم.

أب جعفر محمد  الشيخ  الطويس(:  )رجال  األبواب   -1
القيومي  جواد  تـ:  460ه(،  )تـ  الطويس  الحسن  بن 
األصفهاين، ط1، رمضان املبارك 1415ه، مؤسسة النرش 

اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة.
الشريازي  محمد  الدين  صدر  اآليات:  أرسار   -2
)تـ1050ه(، مقدمة وتصحيح: محمد خواجوى، د.ط، 
محرم الحرام 1402ه، چاپخانه وزارت فرهنگ و آموزش 
عاىل، النارش: انتشارات انجمن اسالمى حكمت و فلسفه 

ايران.
بالسيد  املشهور  بكر  أيب  للعالمة  الطالبني:  إعانة   -3
الدمياطي، د.ت، ط1،  السيد محمد شطا  ابن  البكري 
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع-  النارش: دار  1418ه، 

بريوت- لبنان.
4- االعتقادات يف دين اإلمامية: للشيخ الصدوق رحمة 
ط2،  السيد،  عبد  عصام  ت:  381ه(،  )تـ  عليه  الله 
1414ه، النارش: دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع- 

بريوت- لبنان.
الصدوق أيب جعفر محمد بن عيل  للشيخ  األمايل:   -5
بن الحسني ابن موىس بن بابويه القمي )تـ 381ه(، ت: 
قسم الدراسات اإلسالمية - مؤسسة البعثة – قم، ط1، 
1417ه، النارش: مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة البعثة.

األطهار:  األمئة  أخبار  لدرر  الجامعة  األنوار  بحار   -6
محمد  الشيخ  املوىل  األمة  فخر  الحجة  العالمة  العلم 
د.ت،  )تـ 1111ه(،   " الله رسه  قدس   " املجليس  باقر 
الطبعة الثانية املصححة، 1403ه، النارش: مؤسسة الوفاء 

- بريوت – لبنان.
7- تفسري املحيط األعظم والبحر الخظم يف تأويل كتاب 
الله العزيز املحكم: العارف الكامل والويّل الواصل موالنا 
الثامن  القرن  املتجىّل واملتوىف يف  السيدر حيدر اآلميل 
)تـ 782ه(، حّققه وقّدم له وعلّق عليه: السيد محسن 
املوسوي التربيزي، ط4، 1428ه، األسوة، النارش: مؤسسه 

فرهنگى و نرش نور عيل نور.
8- تفسري مقتنيات الدرر: الحاج مري سيد عيل الحائري 
الطهراين أعىل الله مقامه املعروف باملفرس )تـ 1353ه(، 
د.ت، د.ط، 1337 ش، مطبعة الحيدري بطهران،  النارش: 

الشيخ محمد اآلخوندي مدير دار الكتب اإلسالمية.
التوحيد: الشيخ الجليل األقدم الصدوق أيب جعفر   -9
محمد عيل بن الحسني بن بابويه القمي )تـ 381ه(،  
هاشم  السيد  البارع  املحقق  عليه:  وعلق  صححه 
الحسيني الطهراين، د.ط، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي 

التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة.
الدين بن  السيّد بدر  الكايف:  الحاشية عىل أصول   -10
ورتبها  جمعها  1020ه(،  )تـ  العاميل  الحسيني  أحمد 
عيل  ت:   ،1094 سنة  املوسوي  تقي  محمد  السيد 
دار  النارش:  الحديث،  دار  1425ه،  ط1،  الفاضيل، 

الحديث للطباعة والنرش.
لعالمة  اليوسفية:  امللتقطات  من  النجفية  الدرر   -11
املحقق املحدث الشيخ يوسف بن أحمد البحراين صاحب 
) الحدائق ( )تـ1186 ه(،  ت: رشكة دار املصطفى صىل 
الله عليه وآله إلحياء الرتاث، ط1، 1423ه، النارش: رشكة 

دار املصطفى صىل الله عليه وآله إلحياء الرتاث.
بن عيل  الدين  زين  الشيخ  الثاين:  الشهيد  رسائل   -12
)تـ 965ه(، ت: مركز  الثاين  بالشهيد  املشهور  العاميل 
الرتاث  احياء  قسم   - اإلسالمية  والدراسات  األبحاث 
االسالمي - املرشف عىل التحقيق: رضا املختاري، ط1، 
1421ه، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، النارش: مركز 
التابع  النرش  مركز   ( اسالمي  تبليغات  دفرت  انتشارات 

ملكتب اإلعالم اإلسالمي (.
13- رياض السالكني يف رشح صحيفة الساجدين صلوات 
الله عليه: العالمة األريب والفاضل األديب الّسيّد عيّل 
خان الحسيني الحسني املدين الشريازي قّدس رسّه )تـ 
ط4،  األميني،  الحسيني  محسن  السيد  ت:  1120ه(، 
محرم الحرام 1415ه، مؤسسة النرش اإلسالمي، النارش: 

مؤسسة النرش اإلسالمي.
املازندراين  الكايف: مويل محمد صالح  أصول  14- رشح 
أبو الحسن  )تـ 1081ه(، تحقيق مع تعليقات: املريزا 
ط1،  عاشور،  عيل  السيد  وتصحيح:  ضبط  الشعراين، 
والنرش  للطباعة  العريب  الرتاث  إحياء  دار  1421ه، 
للطباعة  العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  والتوزيع، 

والنرش والتوزيع - بريوت – لبنان.
)تـ  التفتازاين  سعد  الكالم:  علم  يف  املقاصد  15- رشح 
املعارف  دار   - باكستان  د.ت، ط1، 1401ه،  792ه(، 
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النعامنية، النارش: دار املعارف النعامنية.
16- رشح نهج البالغة: كامل الدين ميثم بن عيل بن 
من  عّدة  بتصحيحه  عنى  )تـ679ه(،  البحراين  ميثم 
ة نَُسخ َموثوٌق بها، ط1، 1362ه،  األفاضل وقُوِبَل بِعدَّ
النرش  مركز  النارش:  اسالمي،  تبليغات  دفرت  چاپخانه 
مكتب االعالم االسالمي - الحوزة العلمية - قم – ايران.

17- عيون اخبار الرضا: للشيخ األقدم واملحدث األكرب 
بن  الحسني  بن  عيل  بن  محمد  الصدوق  جعفر  أيب 
بابويه القمي قده )تـ381ه(، صححه وقدم له وعلق 
1404ه،  ط1،  األعلمي،  حسني  الشيخ  عليه:العالمة 
النارش:  لبنان،   – بريوت   - األعلمي  مؤسسة  مطابع 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بريوت – لبنان.
18- الغيبة: شيخ الطائفة أيب جعفر محمد بن الحسن 
و  الطهراين  الله  عباد  الشيخ  )تـ 460ه(، ت:  الطويس 
الشيخ عىل احمد ناصح، ط1، شعبان 1411ه، بهمن، 

النارش: مؤسسة املعارف اإلسالمية - قم املقدسة.
19- الفروق اللغوية: أبو هالل الحسن بن عبد الله بن 
)تويف  العسكري  بن مهران  يحيى  بن  بن سعيد  سهل 
نحو 395هـ(، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، 
د.ط، النارش: دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة 

– مرص.
20- فهرست اسامء مصنفي الشيعة )رجال النجايش(: 
الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن عيل بن أحمد بن 
العباس النجايش األسدي الكويف )تـ 450ه(، د.ت، ط5، 

.1416
الدين  زين  النفلية:  الرسالة  لرشح  امللية  الفوائد   -21
الثاين )تـ 965ه(، ت: مركز األبحاث اإلسالمى  الشهيد 
اسامعيل  املساعدون:  مولوي،  )املحقق: محمد حسني 
بني  حسني  السيد  فرادي،  حسان  املندالوي،  بيك 
هاشمي، محمد حسني مشهداين(، ط1، 1420ه، مطبعة 
مكتب اإلعالم اإلسالمي، النارش: مركز النرش التابع ملكتب 

اإلعالم اإلسالمي.
أحاديث  من  الصغري  الجامع  رشح  القدير  فيض   -22
البشري النذير: العالمة محمد عبد الرؤوف املناوي )تـ 
ط1،  السالم،  عبد  أحمد  وتصحيح:  تحقيق  1031ه(، 

1415ه، النارش: دار الكتب العلمية – بريوت.
يعقوب  بن  أيب جعفر محمد  االسالم  ثقة  الكايف:   -23

بن إسحاق الكليني الرازي رحمه الله )تـ 328- 329ه(، 
1363ش،  ط5،  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق:  تصحيح 

حيدري، النارش: دار الكتب اإلسالمية – طهران.
24- اللمعة البيضاء يف رشح خطبة الزهراء عليها السالم: 
التربيزي  داغي  القراچه  أحمد  بن  عيل  محمد  املوىل 
 - للتحقيق  فاطمة  دار  ت:  1310ه(،  )تـ  األنصاري 
السيد هاشم امليالين مبساعدة معاونية شؤون التعليم 
والتحقيق يف وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي، ط1، 21 
نرش  دفرت  النارش:  الهادي،  مؤسسة  1418ه،  رمضان 

الهادي - قم – ايران.
جعفر  أيب  األقدم  الجليل  الثقة  الشيخ  املحاسن:   -25
أحمد بن محمد بن خالد الربقي )تـ 274ه(، عنى بنرشه 
وتصحيحه والتعليق عليه: السيد جالل الدين الحسيني 
الكتب  دار  النارش:  1370ه،  د.ط،  باملحدث،  املشتهر 

اإلسالمية – طهران.
الحجة  العالمة  الحديث:  رجال  علم  مستدركات   -26
املحقق الشيخ عيل النامزي الشاهرودي )تـ 1405ه(، 
د.ت، ط1، ربيع اآلخر 1412ه، شفق – طهران، النارش: 

ابن املؤلف.
27- مرشق الشمسني وأكسري السعادتني )امللقب مبجمع 
)تـ  العاميل  البهايئ  الشيخ  النريين(:  ومطلع  النورين 
بصرييت-  مكتبة  منشورات  د.ن،  د.ط،  د.ت،  1031ه(، 

قم.
بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط:  املعجم   -28
)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / 

محمد النجار(، د.ت، د.ط، النارش: دار الدعوة.
29- مفتاح الفالح يف عمل اليوم والليلة من الواجبات 
واملستحبات واآلداب: بهاء الدين محمد بن الحسني بن 
عبد الصمد الحاريث الهمداين العاميل املعروف بالشيخ 
البهايئ قدس الله رسه تعاىل )تـ 1031ه(، د.ت، د.ط، 
النارش: منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بريوت 

– لبنان.
30- املقترص من رشح املخترص: املحقق الفقيه جامل 
الدين أيب العباس أحمد بن محمد بن فهد الحيّل )تـ 
841ه(، ت: السيد مهدي الرجايئ، ط1، 1410ه، مطبعة 
البحوث  مجمع  النارش:  قم،   – )ع(  الشهداء  السيد 

االسالمية.

التوحيد يف توقيعات املعصومني عليهم السالم دراسة...
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تحقيق  امليانجي،  األحمدي  عيل  األمئة:  مكاتيب   -31
ومراجعة: مجتبى فرجي، ط5، 1426ه، دار الحديث- 

قم، النارش: دار الحديث للطباعة والنرش.
الكريم  عبد  بن  محمد  الفتح  أبو  والنحل:  امللل   -32
بن أب بكر أحمد الشهرستاين )تـ 548ه(، د.ت، د.ط، 

النارش: مؤسسة الحلبي.
33- املنطق: الشيخ محمد رضا املظفر ) قدس رسه ( )تـ 
النرش اإلسالمي  النارش: مؤسسة  1383ه(، د.ت، د.ط، 

التابعة لجامعة املدرسني بقم املرشفة.
الكاظم  اإلمام  أبناء  من  األمئة  مكاتيب  موسوعة   -34
اللّه  عبد  الشيخ  عليهم:  اللّه  صلوات  والجواد  والرضا 

الصالحي النجف آبادي، د.ت، ط1، النارش: املؤلف.
35- كاظم والرضا والجواد صلوات اللّه عليهم: الشيخ 
النارش:  ط1،  د.ت،  آبادي،  النجف  الصالحي  اللّه  عبد 

املؤلف.

املفكر  اللفظي:  املنهج  يف  مقدمة  القرآين  النظام   -36
القصدي الكبري السيد عامل سبيط النييل رحمه الله تعاىل، 

د.ت، ط2، 2003م، مكتبة بلوتو- بغداد. 
السيد  املحقق  الرجايل  –التفريش:  الرجال  نقد   -37
مصطفى بن الحسني الحسيني التفريش من اعالم القرن 
الحادي عرش، ت: مؤسسة آل البيت )ع( إلحياء الرتاث، 
النارش: مؤسسة آل  – قم،  ط1، شوال 1418ه، ستارة 

البيت )ع( إلحياء الرتاث – قم.
38- الوايف: للمحدث الفاضل والحكيم العارف الكامل 
محمد محسن املشتهر بالفيض الكاشاين قدس رسه )تـ 
عليه  والتعليق  والتصحيح  بالتحقيق  عني  1091ه(، 
»العالمة«  الحسيني  الدين  ضياء  األصل  مع  واملقابلة 
طباعة  ه ،   1406 املكرم  شوال  أول  ط1،  األصفهاين، 
أفست نشاط أصفهان، النارش: مكتبة االمام أمري املؤمنني 

عيل )ع( العامة – أصفهان.
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التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أمحد 
الفراهيدّي )ت 175هـ(
مفهومه وأركانه وأساليبه

The lexical reasoning in the book of Al-Ain by Al-Khalil 
bin Ahmed Al-Farahidi )d.175 AH) Its concept, pillars, and 
methods
Lecturer Dr. Ahmed Hassan Mansour Al-Ghanmi
Assistant lecturer Muhammad Wadaa Aboud

امللخص
اِء يف هذا  شكلَّت املؤلفاُت املصّنفة يف العلِّة النحويِة كاّمً وافراً من تُراث املعرفِة اللغويِة وصل إىل حدِّ الرثَّ  
الَجانب، ومن هنا َجاَء هذا البحُث ليلفَت النَّظَر إىل جانٍب مهمٍّ من جوانِب الدراسِة اللغويِة، وهو العلّة املعجميّة 

ى.  القامئُة عىل بياِن سبِب إطالِق اللفِظ عىل املسمَّ
وقد اصطلحَنا عليه )التّعليل املعجمّي( الذي ظهَر -بعَد دراسِتِه- أنَّ له حضوراً كبرياً يف املعجِم العريّب،   
ال سيام معجم العني ميَدان الدراسِة، وكذلَك تبنيَّ أنَّه قائٌم عىل أركاٍن وأسٍس بارزَة. تبايَنت األساليُب التي ُعرَِضت 
فيها ظاهرُة التعليِل املعجمّي وتنوعت، وقد رصَد البحُث أبرَز تلَك األساليب، وظهَر للباحثني أنَّ أهمَّ ميزٍة امنازت 

بها العلّة املعجميّة أنّها احتامليٌة وغرُي قطعيّة.

الكلامت املفتاحية: التعليل، معجم العني، الخليل بن أحمد

Abstract:
 The compositions classified in the grammatical cause constituted an abundant amount 
of the legacy of linguistic knowledge that reached the point of richness in this aspect. From here 
this research came to draw attention to an important aspect of the linguistic study, which is the 
lexical cause that is based on the explanation of the reason for the pronunciation of the word.
 We called it )the lexical explanation( which - after studying it - appeared to have a large 
presence in the Arabic dictionary, especially the lexicon of Al-Ain in the field of study, and it 
was also found that it is based on prominent pillars and foundations. The methods in which 
the lexical reasoning phenomenon was presented varied. The research monitored the most 
prominent of these methods, and it appeared to the researchers that the most important feature 
of the lexical reasoning is that it is probabilistic and non-deterministic.

م.د. أحمد حسن منصور الغامني
جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية

م.م. محمد وداعة عبود
وزارة الرتبية/ املديرية العامة لرتبية كربالء
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املقّدمة:
وأتمُّ  والصالُة  العاملني،  ربِّ  للِه  الحمُد   
الطيبني  آله  وعىل  محمٍد،  ونبيَنا  سيدنَا  عىل  التسليِم 

الطاِهرين، وبعد:
من  حيّزاً  التَّعليل  ظاهرُة  شغلَْت  فَقد   
، فربزَْت مالمُح هذه الظاهرِة يف  الفكِر اللغويِّ العريبِّ
املستوياِت الصوتيِة والرصفيِة، وكان املستوى النحوّي 
هم األكرب يف مسألة العلّة  صاحب النِصيب األوفر والسَّ
ع ال يكاد يَِجد حكامً نحويّاَ قد  والتَّعليل، حتى أن املُتتبِّ
املؤلفاِت  َخال من تعليٍل، وال أدلُّ عىل ذلك من كرثِة 

املصنَّفة يف هذا البَاب.
لهذه  أمارات  وجوَد  الباحث  الحَظ  وقَد   
ميادين  أحُد  هو  الذي  اللغويِّ  املعجِم  يف  الظاهرِة 
َحاول  ُهنا  اللغة؛ ومن  من مستوياِت  الرابعِ  املستوى 
يعدُّ  معجميٍّ  عمٍل  يف  الظاهرة  هذه  دراسَة  البحُث 
أحمد  بن  للخليِل  العني  كتاُب  وهو  مجالِِه  يف  الرائد 

الفراهيدّي )ت175هـ(.
فجاَء البحُث قامئاً عىل متهيٍد ومبحثني، فأّما   
 ، صناه لبياِن مفهوِم التّعليِل املعجميِّ التمهيُد فقد خصَّ
وأّما املبحُث األول فقد عرَض ألركان التَّعليِل املعجميِّ 
ا أساليُب التَّعليِل املعجميِّ يف كتاب  يف كتاب العني، وأمَّ
العني فقد نهَض بها املبحُث الثاين الذي تبعتُْه خامتٌة 
لْت أهمَّ النتائج التي خلَص إليها البحُث، ثم أعقبَنا  سجَّ

ذلَك بقامئِة مظَان البحث. 
وختاُم القوِل نسأله تعاىل شأنه أن نكوَن قَد   

ُوفِّقَنا يف عملَِنا هذا، إنَّه ويلُّ التَّوفيق.
 

التمهيد: مفهوُم التَّعليِل املُعَجمّي
السبِب  عن  السؤاِل  عىل  اإلنساُن  ُجِبَل   
واستقصاِء علّة األشياء، وفطرة العقِل وطبيعته تحمله 
عىل تتبّعِ الجزئيات وجمعِ ما تشابه منها ليك يتمّكن 
القواعد  إىل  توصله  عليها  عاّمة  أحكام  إطالق  من 
اإلنساُن  يستعملها  التي  واللغة  للظواهر)1(،  العلمية 
أداًة للتفاهم هي واحدة من أهّم تلك الظواهر؛ لذا 
إىل  العربية  اللغة  دارُس  ينرصف  أن  الطبيعي  فمن 
إيجاد علّة لكل ما يراه من أحكام، ويعلّل كّل صورٍة 
قبل   – الرضورِة مبكان  التعبي)2(، ولعّل من  من صور 

الولوِج إىل صلِب البحث- أن نضَع أيدينا عىل مفهوم 
العلّة والتعليل.

صحيحة:  ثالثة  أصول  والالم  فـ))العني   
ٌر أو تكرير(()3(، ورَد يف لسان  ]يدّل عىل[ تكرُّ أحدها 
بُة الثَّانِيَُة،  ْ العرب يف مادة )علل(: ))الَعلُّ والَعلَُل: الرشَّ
ِْب تِباعاً... وتََعلََّل باألَمر واْعتَلَّ  ْب بَْعَد الرشُّ َوِقيَل: الرشُّ
َشَغلُه  ونحوهام  وحديث  بطعام  وَعلَّلَه  تَشاَغل... 
ِعلٌَّة  وهذا  سببُه...  أي  ِعلَّتُه  ))هذه  ويقال:  بهام(()4(، 

لهذا أي سبٌب له(()5(.
تقرير  هو  فـ))التعليل  االصطالح  يف  أّما   
ثبوت املؤثر إلثبات األثر... ]أو[ هو انتقال الذهن من 
املؤثّر إىل األثر، كانتقال الذهن من النار إىل الدخان... 
وقيل: التعليل هو إظهار ِعلِّيَّة اليشء، سواء كانت تاّمة 
أو ناقصة(()6(، ومعنى ذلك أّن التعليل هو البحث عن 
السبب إلثبات العلّة سواء أكانت هذه العلّة لغوية أم 

غري لغوية.
لها  تعرّض  فقد  اللغويّة  العلّة  فأّما   
الدراسات  فجِر  بزوغ  منذ  مصنفاتهم  يف  األقدمون 
اللغوية، وفّصلوا القوَل فيها، وكان لعلم النحو القدح 
سبب،  فـ))للمرفوع  ذلك،  يف  األوىف  والنصيب  املعىّل 
هدف.  وللمجزوم  غاية،  وللمجرور  علة،  وللمنصوب 
ر علّة... لذلك ليس بدعا  َم أو أخِّ ولكل ما حذف أو قدِّ
البحث  لنشوء  مصاحبا  النحوية  العلة  نشوء  نرى  أن 
النحوي ووضع أحكامه وقواعده(()7(، فالعلة النحوية 
هي ))تفسري الظاهرة اللغوية، والنفوذ إىل ما وراءها، 
ورشح األسباب التي جعلتها عىل ما هي عليه، وكثريا 
ما يتجاوز األمر الحقائق اللغوية، ويصل إىل املحاكمة 

الذهنية الرِصف(()8(. 
النحو  التَّعليِل عىل علِم  ومل تقترص ظاهرُة   
بل  فيه بشكٍل الفت،  برزَت  –وإن  العربية  من علوم 
فالعلّة  أيضا،  والصوِت  الرصِف  يف  مالمُحها  ظهرت 
هي   - الباحثني  أحد  تعريف  بحسب   – الرصفيّة 
))الكشف عن السبب الكامن وراء الظواهر الرتكيبية 
ومعطياته  الحديث،  األصوات  علم  خالل  من  للكلم، 
العلل  ))بيان  مهمته  الرصيف  والتعليل  املختربية(()9(، 
اللفظية  البنية  تنال  التي  للتغريات  املوجبة  واألسباب 
جراء اإلبدال أو الحذف أو الزيادة والنقصان وما إىل 
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الصيغ  تنّوع  من حيث  العربية  اللغة  يرثي  ّمام  ذلك 
وزيادة األلفاظ(()10(. 

وما  النطق  فميدانُها  الصوتية  العلّة  أّما   
يعرتيِه من خّفٍة أو ثقٍل أو غري ذلك ماّم يرافُق إنتاج 
الكالم؛ ولذا فإن ))كل ما ميكن أن يُعلل من األحكام 
أصوات  فيها  تنتظم  التي  املعطيات  ضوء  يف  اللغوية 
يعنى  الصويت  فالتعليل  تعليل صويت...  إمنا هو  الكالم 
من  النطق  عملية  تنتظم  التي  العمليات  مبجموع 
يف  اللغوية  الظواهر  تفسري  ثَمَّ  ومن  املتكلم،  جانب 
ضوء تلك املعطيات(()11(. وبناًء عىل هذا فإّن التَّعليل 
والرّصيّف  النحوّي  الثالثة  اللغة  مستويات  شمَل  قد 

والصويتّ.
ظاهرٍة  وكّل  يُعلَّل،  لغوّي  حكٍم  كلَّ  وألّن   
لغوية أو غري لغوية تُعلَّل)12(؛ وألّن هناك مستوى رابعاً 
املستوى  به  ونعني  املستويات،  تلك  قمة  يعّد  للغة 
الداليل، فال يعدُم الباحُث أن يجد مالمح بارزة لظاهرة 
من  واحد  املعجَم  ولعّل  املستوى،  هذا  يف  التعليل 
ميادين املستوى الداليل إن مل يكن أبرزها، فهو يقوم 
تكون  أن  فَتئت  ما  التي  الكلامت  معاين  بيان  عىل 
املخزون الثقايف لدى الجامعة اللغوية؛ لذا فهي تحتاُج 
إىل َمن يُعلّل بعَض مسمياتها أحيانا ألغراٍض شتى، منها 
أغراض تفسريية تعليمية تفهيمية تساعد عىل عملية 

التعلّم وغريها. 
معجميّاً  تعليالً  هناك  إّن  القول:  ميكُن  لذا   
إطالِق  علَّة  إيجاِد  عىل  يقوُم  له،  نؤّسَس  أْن  نحاوُل 
أخرى:  وبعبارٍة  املعيّنة،  الذاِت  أو  اليشء  عىل  اللفِظ 
فإّن التعليَل املعجمّي هو بياُن علَّة إطالِق االسِم عىَل 

املسّمى. 
قرابٍة  بصلِة  يحظى  املعجمّي  التعليَل  إن   
بينه وبني التعليل يف املستويات املتقّدمة، فهو ال يخرُج 
– يف إطاره العام- عن مداِر التّعليل الّنحوي والرّصيف 
املستويات؛  لهذه  ل  وُمَكمِّ امتداد  هو  وإمّنا  والصويت، 
ألّن املنبع واحد وهو اللغة، وال بَد لهذه اللغة من أْن 
يف  جاء  جميعا،  ووظائفها  وأغراضها  عنارصها  تكتمل 
كتاب العني: ))هذا ما ألّفه الخليل بن أحمد البرصّي 
ما  مع  ث،  ت،  ب،  أ،  حروف:  من  عليه  الله  رحمة 
لَت به فكان مدار كالم العرب وألفاظهم فال يخرج  تكمَّ

ألفاظها  يف  العرب  لغة  فاملدار  يشء(()13(،  عنه  منها 
وكالمها.

ولعل مرّد ذلك التّقارب عائٌد إىل أن العقليَة   
النحو  مستوى  عىل  التعليالِت  أنتَجت  التي  العلمية 
التعليل  أنتَجت  التي  نفسها  هي  والصوت  والرصف 
بكّل  اللغة  مع  تتعامل  فهي  املعجمّي،  املستوى  عىل 
أحمد  بِن  الخليل  عقلية  بذلك  ونعني  مستوياتها، 
الفراهيدي صاحِب أول عمٍل معجميٍّ متكامٍل، الذي 
التّعليل)14(، و))وضع  واالرتقاء يف  النمو  افتتح مرحلة 
- رائد اللغة األول  الكثري من علل النحو(()15(، فهو –بحقٍّ
بنحوها ورصفها  اللغة  عنان  ميسَك  أن  استطاع  الذي 
وأصواتها ودالالتها ومعجمها وعروضها وشعرها، وهو 
العبقري الذي مكَّنتُْه عبقريتُه من اخرتاع هذه العلل 
يف  بها  يعتل  التي  العلل  عن  ))سئل  فقد  وابتداعها، 
من  اخرتعتها  أم  أخذتها  العرب  عن  له:  فقيل  النحو، 
نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت عىل سجيتها وطباعها. 
مل  وإن  علله،  عقولها  يف  وقام  كالمها،  مواقع  وعرفت 
ملا  علة  أنه  عندي  مبا  أنا  واعتللت  عنها،  ذلك  يُنقل 
عللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست. 
وإن تكن هناك علة له فمثيل يف ذلك مثل رجل حكيم 
دخل داراً محكمة البناء؛ عجيبة النظم واألقسام؛ وقد 
صّحت عنده حكمة بانيها، بالخرب الصادق أو بالرباهني 
الواضحة والحجج الالئحة، فكلام وقف هذا الرجل يف 
لعلة  هكذا  هذا  فعل  إمنا  قال:  منها  عىل يشء  الدار 
كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا. سنحت له وخطرت بباله 
للدار  الباين  الحكيم  يكون  أن  فجائز  لذلك،  محتملة 
الدار،  دخل  الذي  هذا  ذكرها  التي  للعلة  ذلك  فعل 
وجائز أن يكون فعله لغري تلك العلة، إالّ أن ذلك ّمام 
فإن  لذلك.  علة  يكون  أن  محتمل  الرجل  هذا  ذكره 
أليق ّمام  النحو هو  سنحت لغريي علة ملا عللته من 
ذكرته باملعلول فليأِت بها(()16(. ومعنى هذا أّن العلَل 
القطعية،  وعدم  باالحتاملية  تتّسُم  بها  جاؤوا  التي 
وكذلك الحال والعلّة املعجميّة، فهي نتيجة اجتهاداٍت 

نابعٍة من فكِر دارِس اللغة، ولكلِّ مجتهٍد نصيب.
ويف ضوء ما تقّدم ارتأينا أن ندرَس التعليَل   
األوىل  البداياِت  لرناقَب  العني(؛  )كتاب  يف  املعجميَّ 

للظاهرة يف أوِل عمٍل معجميٍّ متكامٍل.

التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أمحد ...
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املبحث األول: أركاُن التَّعليِل املُعجِمّي يف كتاِب الَعني 
ال بّد يف بعِض الظواهر – إْن مل نَُقل كلّها- من وجوِد 
أركاٍن تقوم عليها، وأُسٍس تتألّف منها، وظاهرُة التعليل 
نستخلَص  أن  وسنحاوُل  الظواهر،  تلك  من  واحدٌة 
أركانَها من حدِّ العلة الذي قاَل به بعُض القدماء، فهو 

يرى أنَّ ))الْعلَّة تَْغِيري الَْمْعلُول َعامَّ كَاَن َعلَيِْه(()17(. 
هو   – التعريف  بحسب   - األول  فالركن   
املعلول قبَل التغيري الذي طَرأ عليه وأصابَه، وميكُن لنا 
أن نصطلَح عليه بـ)األصل(، والركُن الثاين هو الصورُة 
وميكُن  التغيري،  ذلك  بعَد  إليها  ُعِدَل  التي  الحالُة  أو 
لنا أن نصطلح عليه بـ)الفرع(، أّما الركُن الثالُث فهو 
عنه  عرّبوا  ما  وهو  نفسه،  التغيري  أو  العدول  سبُب 

بالعلّة. إذن، فالتعليُل قائٌم عىل أصٍل وفرٍع وعلٍّة.
ويُفهُم من الّنصِّ السابِق أنَّ التعليَل ال يحدُث   
إاّل بعد أن يكوَن هناك خروٌج عن األصل، أّما إْن بَِقَي 
األصُل عىل حاله فال يوجد هنالك تعليل، إذ ليس من 
حاجٍة إىل التّعليل؛ ألّن ))ما جاء عىل أصله ال يُسأل عن 
علَّته(()18(، وألن ))َمن عَدل عن األصل، افتَقر إىل إقامة 
الدليل؛ لعدوله عن األصل(()19(. فـ))ال يَُقاُل لأِلَْصِل: لَِم؟ 

َا يَُقاُل لِلَْفْرِع: لَِم؟(()20(. َوال كَيَْف؟... إمِنَّ
فالعلُّة تقرتُن بالفروِع وتصاحبُها ألنّها خروج   
عن األصول، أّما األصوُل فال تدخل عليها العلُل؛ ألنّها 

ثوابت إليها يُحتََكُم يف معرفِة مجاري الكالم)21(.
ويف ضوِء ما تقّدم مُيكُن لنا نضَع -بني يدي   
فاألصوُل يف   ، املعجميِّ التّعليِل  أركاَن  الكريم-  القارئ 
التعليِل املعجمّي هي املعاين األصليّة للامدِة اللغويّة، 
َمبَْدأ  يف  األلفاظ  بإزاء  املوُضوعة  املعاين  بها  ونعِني 
أو  ِبالَْمْعَنى،  اللَّْفظ  تَْخِصيص  ُهَو  فالَْوضع:  إيجاِدها، 
ُهَو جعل اللَّْفظ َدلِيال عىل الَْمْعنى، وبعبارة أدّق: هو 
تَْعِيني اللَّْفظ للمعنى ِبَحيُْث يدّل َعلَيِْه من غري قريَنة، 
فِإن كَاَن الوضع من ِجَهة َواضع اللَُّغة َوُهَو الله تََعاىَل 
وهو  لَغِوّي)22(،  وضع  فَهو  ااِلْخِتاَلف-  -عىل  الْبرش  أَو 

ميثُّل األصَل الثابَت الذي ال تعليَل أماَمه. 
التي  االستعامليّة  املعاين  فهي  الفروُع  أّما   
اللَّْفظ  إِطاَْلق  فـ))االستعامل:  املتكلّمون،  يتداولُها 

َوإَِراَدة الَْمْعنى، َوُهَو من ِصَفات الُْمتََكلّم(()23(. 
وهذا االستعامُل قد يبُدو -يف ظاهرِِه- بعيًدا   

عن املعَنى األصيل، أو فيِه من الصعوبِة ما يحتاُج معه 
التعليِل،  موجُب  يظهُر  وهنا  والتوضيِح،  التفسريِ  إىل 
هذا  يف  الوجَه  تبنّيُ  التي  )العلّة(  طرِح  أهميُة  وتربُز 
باملعنى  االستعاميّل  املعنى  ربَط  وتحاوُل  االستعامل، 
الجامعِة  الدالليّة  الّصلة  وإيجاد  الوضعّي،  األصيّل 
بينهام، أو الخيط الّداليّل الذي ينتظُم االثنني، فينكشُف 
السبُب.  ويُفهُم  املعرفُة  وتتجىّل  الغموُض  بذلك 
وسنحاوُل يف ذكِر األمثلِة اآلتية إثباَت كالِمنا املتقّدم، 

ورَصد تلك األركان وعرضَها بيشٍء من التَّفصيل:
)1( مرقس: 

إلبليس جاهيل  اسم  ))مرقس  الخليل:  قاَل   
كان  ألنّه  بذلك،  القيس  امرؤ  الله. وسمي  لعنة  عليه 
يقول الشعر عىل لسان إبليس، وال ينبغي أن يقولوا: 
عىل  هذا  جرى  ولكن  الله،  امرؤ  ولكن  القيس،  امرؤ 
ألسنتهم(()24(. فاملعنى األصيّل للفظة هو اسٌم إلبليس 
يف العرِص الجاهيّل، أّما املعنى الفرعّي )االستعاميّل( لها 
فهو تسميُة امرئ القيس )الشاعر( بهذا االسم، والعلُّة 
يف ذلك أّن الشاعَر امرأ القيس كاَن يقوُل الشعَر عىل 
لسان إبليس )الشيطان(، وهي عادٌة كانوا يزعمون بها 
عىل  تنزُل  الشياطنَي  أّن  ومغزاها  الجاهيل،  العرِص  يف 
الشعراء كام تنزُل عىل الُكّهان، وأّن لكلِّ شاعٍر شيطاناً 
إّما أنثى وإّما ذكر)25(، وقد أكَّد هذا الزعم  من الجن 

أبو النجم العجيّل بقوله:
وشيطاين  أنثى  شيطانه  البرش...  من  شاعٍر  وكّل  إين   -

ذكر)26(
ويُفهُم من ذلك أنَّ امرأ القيس مل يُكن اسُمه   
فـ))اسمه  هذه،  والحال  الشعر،  يقوَل  أْن  قبَل  كذلك 
ب بذي القروح  ُحْنُدج، وقيل: َعدّي، وقيل: ُملَيَْكة، ولُقِّ
اللقب  هذا  وطغى  القيس،  وبامرئ  الضلّيل،  وبامللك 

عىل اسمه وبه ُعرف(()27(. 
وال يُعَدُم َمْن يسأُل عن الرابِط اللفِظّي بني   
اإلجابَة يف  يجَد  أن  القيس(  و)امرئ  )مرقس(  لفظتي 
باِب النحِت يف العربيّة، فلرمّبا نحتَت العرُب الكلمتني 
نطقوا  املنحوت  فّك  أرادْت  فإذا  )مرقس(،  فقالت: 
بلفظ: )امرئ القيس(، وال أدلَّ عىل ذلك ماّم جاء يف 
باب الّنسِب، إذ يُنسُب إىل املضاِف إىل اسٍم آخر بأن 
عىل  اسٌم  إليه  واملضاِف  املضاِف  حروف  ِمن  يُركَّب 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

411

منهام حرفان،  واحٍد  كّل  يُؤَخذ من  بأن  )فَْعلٍَل(  وزن 
نحو َعبَْشِمّي يف عبد شمس، وَعبَْقيِسّ وَعبَْدِرّي يف عبد 
القيس وعبد الدار، وجاء لفظ َمرْقيَِسّ خاّصا يف النسب 
إىل امرئ القيس الشاعر املعروف من قبيلة كندة، وكلُّ 
َمن اسمه امرؤ القيس من العرب غريه يقال يف النسب 

.)28(
إليه: َمْريِئّ

)2( روب: 
الليل،  من  الطّائفُة  ))والرُّوبُة  الخليل:  قاَل   
وسمي رؤبة بن العّجاج، ألنّه ُولَِد يف نِْصف اللَّيل(()29(، 
فاملعَنى األصيّل هو الجزُء من الليل املَُعربَّ عنه بـ)الطائفة(، 
أّما املعنى الفرعّي فهو تسميُة رؤبة بن الَعّجاج الشاعر 
املعروف بهذا االسم، وأّما علّة ذلك فألنُّه ُولَِد يف انتصاف 
الليل. مَع أنَّ هناك معاين أخرى تأيت لهذه املادة، فـ))روبة 
اللنب: رْغوته، وروبة الليل: ُمعظمه وروبة الخمري: زيادته، 
وروبة الفرس: ِقيل طَرقه يف ِجامعه وقيل َعرَقه وهذا كلُّه 
غريُ مهموز. فأما ُرْؤبَة بالهمزة فقطعٌة من خشب يُرْأَُب 
بها القدح أي تُْصلُِحُه بها(()30(، ولكنَّ الخليل قد اختاَر 

العلََّة األقرَب احتامالً للتّسمية.
وهكذا ياُلحُظ الباحُث أّن األلفاَظ الفرعية   
تحوُم حوَل املعنى األصيل وال تنفكَّ عنه، وتعليُل ذلَك 
الداللة  عمَق  مدرٌك  لهو  الرتتيب  هذا  وضَع  َمْن  أنَّ 
التي تؤّديها اللفظة يف ضوء ارتباطها بوشائج معجميّة 
منطقيّة ومتسلسلة، تبدأ من املعنى الكيّل، ثم تتدّرج 
شيئاً فشيئاً حتى تنتهي بتامم املعنى عند إطالق اللفظ 

املقصود بعينه.
)3( بنث: 

ر  نٍة، ويَُصغَّ قاَل الخليل: ))البَثَْنُة اسُم رَْملٍة لَيِّ  
فاملعَنى  لِلِينها(()31(،  بُثَينَة  املرأُة  يَِت  ُسمِّ وبها  بُثَيَْنًة، 
األصيِلّ الذي ُوِضَع للفظة )البَثَْنُة( هو اسُم رَْملٍة وهي 
املرأة  تسميُة  فهو  الثانوُي  الفرعيُّ  املعَنى  أّما  نة(،  )لَيِّ
اللنّي  من  املرأُة  تحمله  ما  هو  التسمية  وعلّة  بُثينة، 

والرّقّة، وهي صفٌة محمودٌة.
)4( رم: 

))الرَّم: إصالُح اليّشء الّذي فسد بَْعُضُه، من   
ًة. ورَمُّ األمر:  ه، أو داٍر تَرُمُّ َشأْنَها َمرَمَّ نَحِو َحبٍْل بيَِلَ فرَتُمُّ
أي:  رميامً،  صار  الَعظُْم:  ورمَّ  انتشاره...  بعد  إصالُحه 
ُمتََفتِّتاً. ورَمَّ الَحبُْل: انَُقطع. والرِّمة والرُّمة: الِقطْعُة من 

الرّّمة(()32(، ونالحُظ أنَّ الخليَل  ي ذو  الَحبْل، وبها ُسمِّ
املعَنى  ذكِر  عىل  اقترَص  فقد  هاهنا،  العلَّة  يذكُر  مل 
األصيلُّ  فاملعَنى  فقط،  االستعاميّل  واملعَنى  األصيّل 
للفظة )الرِّمة( أو )الرُّمة( هو الِقطْعُة ِمن الَحبْل، أّما 
)ذي  الشاعِر  تسمية  فهو  لها  الثانويُّ  الفرعيُّ  املعنى 
الرّمة( بهذا االسم، ولعلَّ عدَم ذكِر العلّة راجٌع إىل أحِد 
ا أنَّ ذلك كاَن مرتوكاً لثقافِة القارئ وعلِمِه  سببني، فإمَّ
ماّم ال يحتاُج املؤلُف معُه إىل تفسريٍ وتوضيٍح. وإّما أنَّ 
االختالَف يف سبِب إطالِق هذا اللقِب عىل الشاعِر حاَل 
دوَن ذكِر العلّة واالستطراد يف رشِحها وبيانِها، فالشاعُر 
اسُمه غيالن بن عقبة بن بهيش بن مسعود)33(. وكنيته 
سبِب  يف  اُختُلَِف  وقد  لقبه،  الرّّمة  وذو  الحارث،  أبو 
لقطعِة  به محبوبته  لقبتُْه  فيقال:  الرّمة،  بذي  تلقيِبِه 
حبٍل كانْت عىل كتفِه، وقيل: ألنّه ذكَر لفظَة )الرّمة( 
ِة التّقليِد(،  يف أحِد أشعارِه، وهو قوله: )أشَعث باقي رُمَّ
وكان يعِني بذلك القطعَة من الحبِل الباقية يف الوتِد 
الذي يُنزُع، وقيل: بل كاَن يصيبُه يف صغرِه فزٌع فُكِتبَْت 

َب بذي الرَمة)34(.  له متيمة، فعلّقها بحبٍل فلُقِّ
يف  االختالف  ذلك  أمِر  ِمن  يُكن  ومهام   
باملعنى  اتصاٍل  وشائج  ذات  تبقى  فإنّها  التّسمية 
األصيّل؛ ألنّها جميعها جاءْت عىل ذكِر املعنى األصيّل، 

وهو الِقطْعُة من الَحبْل.
)5( سطو: 

بَقهرِهم  الّناس  عىل  البَْسط  طْو:  ))السَّ  
عّز  الله  قال  وبه،  عليه  َسطَْوُت  يقال:  فوق،  من 
آياتِنا{  َعلَيِْهْم  يَتْلُوَن  ِبالَِّذيَن  يَْسطُوَن  }يَكاُدوَن  وجّل: 
ي الَفرَُس  طو: شّدة البطش، وإمنا ُسمِّ ]الحج/72[. والسُّ
عىل  فيقوُم  الَخيْل،  سائر  عىل  يَْسطُو  ألنّه  ساطياً، 
رِجليه، ويَْسطُو بيديه(()35(. ولعلَّ هذا الّنصَّ من أوضِح 
املعجمّي،  التعليِل  أركاُن  فيها  تتبنّيُ  التي  النصوِص 
فاملعنى األصيِل هو التَّسلُُّط والفوقيّة، سواء كان ذلك 
أّما  والظلُم،  والبطُش  القهُر  ويالزُمُه  ذهنيّاً،  أم  حسيّاً 
املعنى الفرعّي الثانوّي االستعاميّل فهو تسميُة الفرِس 
الفرَس له السطوُة بالقيام عىل  ساطياً، وعلُّة ذلك أنَّ 
بيديه  والتسلُُّط  والفوقيُة  االرتفاُع  له  فيكون  رجليه، 

عىل سائِر الخيل.

التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أمحد ...
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)6( قرش: 
يَُضمُّ  وهاهنا،  هاهنا  من  الَجْمُع  ))الَقرُْش:   
َمكََّة  إىل  ِعها  لتََجمُّ قَُريٌش  يَْت  وُسمِّ بعٍض،  إىل  بعُضه 
حيث َغلََب عليها قيَُصُّ بُن كاِلٍب(()36(. فاملعَنى األصيّل 
أّما املعَنى  الوضعّي للفظة )قرش( الجمُع واالنضامُم، 
الثانويُّ الفرعيُّ فهو تسمية قَُريش بهذا االسم، وتعليل 
ذلك أّن أفراَدها تجّمعوا وسكنوا يف مّكة، ))َوقَْد كَانُوا 
يِف  كاَِلٍب  بُْن  قيَُصُّ  فََجَمَعُهْم  الَْحرَِم،  َغرْيِ  يِف  ُمتََفرِِّقنَي 

الَْحرَِم، َحتَّى اتََّخُذوُه َمْسَكًنا(()37(.
غري  أخرى  علالً  هناَك  أّن  ِمن  الرغَم  وعىل   
قَُريًْشا  تَْسِميَِتِهْم  يِف  ))اْختُلَِف  فقد  الخليل؛  ذكرَُه  ما 
ِعِهْم بَْعَد التََّفرُِّق، َوالتََّقرُُّش:  َعىَل أَقَْواٍل: أحدهام: لِتََجمُّ
يَأْكُلُوَن  اًرا  تُجَّ كَانُوا  أِلَنَُّهْم  الثَّايِن:  َوااِللِْتئَاُم...  ُع  التََّجمُّ
يَْقرُُش  قَرََش  َوقَْد  ُب.  التََّكسُّ َوالتََّقرُُّش:  َمَكاِسِبِهْم.  ِمْن 
يَْت قَُريٌْش... ]ومنها[  قَرًْشا: إَِذا كََسَب َوَجَمَع... َوِبِه ُسمِّ
يَْت قَُريٌْش  َما ُرِوَي أَنَّ ُمَعاِويََة َسأََل ابَْن َعبَّاٍس لَِم ُسمِّ
يَُقاُل  َدَوابِِّه  أَقَْوى  ِمْن  الْبَْحِر  يِف  لَِدابٍَّة  فََقاَل:  قَُريًْشا؟ 
إاّل  تُْعىَل(()38(،  َواَل  َوتَْعلُو  تُْؤكَُل،  َواَل  تَأْكُُل  الِْقرُْش،  لََها 
أنّنا نجُده قد اختار األصَل التاريخّي ليكوَن علًَة لهذِه 

التسمية.
)7( خرف: 

قاَل الخليل: ))َخرََف الرجل يَْخرُُف أي: أخذ   
نخلًة:  وأخرَفْتُه  الُخرْفة.  واالسم  الفواكه،  طُرَف  من 
يُْخرَتَف  كالزَّبيل  واملِْخرَف  يَْخرَتِفُها.  له  ُخرْفٌة  جعلتها 
فيه من أطايب الرُطَب، واسُم تلَك النَّْخلة التي تُْعزَُل 
للُخرْفة الَخريفة، وتجمع َخرائَِف. وأَْخرََف النَّْخُل وهو 
الِخرفاُن،  وجمعه  كَُر،  الذَّ الَحَمل  والخروف:  ُمخرٌِف... 
والعدد أخرفة، واشتقاقه أنه يخرُُف من هنا وهنا وبه 
يُؤَْخُذ  أي  يشٍء  كلُّ  فيه  يُْخرَُف  ألنَُّه  الخريف،  َي  ُسمِّ
القيظ  آخر  بني  أشهر  ثالثة  فهو  حينه،  يف  ويُْجتََنى 
األخُذ  هو  للامدة  األصيلُّ  فاملعنى  الشتاء(()39(.  وأول 
والجنُي والقطُف، أّما املعنى الفرعيُّ فهو تسميٌة فصل 
الخريِف بهذا االسم، وتعليُل ذلك أّن األشجاَر جميعها 

تصُل فيه إىل الحدِّ املطلوب، فالِثامُر تُجنى وتُقطف. 
َي الَخِريُف وهو َمطٌَر أَوَل الَشتاء  وقد ))ُسمِّ  
ٍء أي يُؤَخذ(()40(، ومن  يُْخرَُف فيه كل يَشْ َخِريفاً ألنه 
به  )ونعني  الفعِل،  بني  التالزميَّة  العالقَة  نفهُم  هنا 

الخرف والقطف والجني(، والوقِت )ونعني به الفصل 
الثامُر  تُجَنى  الفصل  هذا  ففي  الّسنة(،  من  املعروف 

خشيَة فسادها باملطر عند نزولِِه. 
)8( حنف: 

قاَل الخليل: ))الَحَنُف: َميٌْل يف صدر الَقَدم،   
َي األحنُف بُن  ورجٌل أَْحَنُف، ورِْجٌل َحْنفاُء، ويقال: ُسمِّ

قَيٍْس به لَحَنٍف كان يف رِْجله، وقالْت حاِضنة األحَنف:
واللِه لوال َحَنٌف ِبرِجلِْه... ما كاَن يف ِفتْيانِكم كِمثْلِِه(()41(.

فاملعنى الذي يحملُه اللفُظ عىل األصِل هو   
امليُل واالعوجاُج، وهذا امليُل واالعوجاُج يكون يف صدِر 
القدم، فـ))الَحَنَف اعوجاٌج يف الرِّْجِل إىل داخل. ورَُجٌل 
تتداىن  بأن  يكون  وذلك  الرِّْجلني،  مائل  أي  أحنف، 
صدوُر قدَميه ويتباعد عِقباه(()42(. أّما املعنى الفرعّي 
أو الثانوّي فهو تسمية األحنف بن قيس بهذا االسم؛ 
أي وجود  املسّمى،  املعنى يف  تجيّل  وتعليُل ذلك هو 
اٌك،  َضحَّ ))اْسُمُه:  فالرجل  رجله،  يف  وامليل  الحنف 
َوُهَو  رِْجلَيِْه،  لَِحَنِف  ِباألَْحَنِف؛  َوُشِهَر  َصْخٌر،  َوِقيَْل: 

الَعَوُج َواملَيُْل(()43(.
الواحِد  اللفِظ  داللِة  انتقال  ياُلَحُظ  وهكذا   
من األصِل إىل الفرِع، ثُّم تعليل سبِب االنتقاِل الذي ما 
هو إالّ أسلوٌب منطقٌي منظّم وَضَعه الخليل بن أحمد 
كائن  إالّ  هي  ما  اللغة  أّن  بياِن  أجل  من  الفراهيدي 

حّي، ينمو ويتطّور، يشبُّ ويشيب، لكّنها ال متوت. 

املبحث الثاين: أَسالِيب التّعليِل املُعجِمّي يف كتاِب الَعني
عّدة،  لغويّة  معاٍن  عىل  لتدّل  )أسلوب(  كلمُة  تأيت 
ويُلحُظ أنَّ بعضاً من تلك املعاين يرتبُط بالكالِم والقوِل، 
طريٍق  وكلُّ  أُْسلوٌب.  النخيل:  من  طْر  للسَّ ))يقال  إِذ 
والوجُه،  الطريق،  واألُْسلوُب  أُسلوٌب...  فهو  ممتدٍّ 
واملَْذَهُب، يقال: أَنتم يف أُْسلُوِب ُسوٍء، ويُجَمُع أَسالِيَب، 
؛  واألُْسلُوُب: الطريُق تأْخذ فيه، واألُْسلوُب بالضم: الَفنُّ
يقال: أََخذ فالٌن يف أَسالِيَب من القول أَي أَفاننَِي منه((

عىل  وكالمه  طريقته.  فالن:  أُسلوَب  و))سلكُت   ،)44(

أساليب حسنة(()45(.
وليس ببعيٍد َعن هذا تعريُف )األسلوب( يف   
االصطالح، فهو ))طريقة وضع األفكار يف كلامت(()46(، 
وبعبارٍة أدّق: ))هو طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة 
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يف اختيار األلفاظ وتأليف الكالم(()47(. 
وترتّدُد عىل األسامِع عبارٌة تقول: إنَّ األسلوَب   
هو الرجل، ويُقصُد بها أنَّ لكلِّ إنساٍن طريقته الخاّصة 
يف التعبري)48(، وهذه الطريقُة تختلُف من كاتٍب إىل آخر 
ا تختلُف عند الكاتِب أو  ُرمبَّ ومن شاعٍر إىل غريه، بل 
الشاعِر نفِسه باختالِف الفنِّ الذي يعالُجُه، واملوُضوع 

الذي يكتب فيه)49(.
وملَّا كاَن رَُجلُنا – ونعِني به الخليَل الفراهيدّي-   
رجالً موسوعياً وعاملاً متبّحراً، قد ركَب من كلِّ علٍم مركباً، 
والرصَف  الصوَت  ليشمَل  بعيداً  مذهباً  باللغة  وذهَب 
والنحَو والداللَة واملعجَم والعروَض والشعَر وغريها، وقد 
أجاَد يف ذلك كلِّه؛ فال َغرو أْن نجَد عنَده تعّدَد األساليب 

التعليليّة يف املواد املعجميّة. 
ولعلَّ ذلك ينِبُئ عن قدرٍة تعبرييٍة عاليٍة، ومكنٍة إنشائيٍة 
كبريٍة، وظّفها الخليُل يف عرض املادِة العلميّة بأساليب 
متنّوعة، تُبِعُد امللَل عن القارئ وتجذبُُه إلمتاِم قراءتِِه، 
فالنَّصُّ أو ))الكالم إذا نُِقل من أسلوب إىل أسلوب، كان 
لإلصغاء  وإيقاظاً  السامع،  لنشاط  تطريًة  أحسن  ذلك 
إليه من إجرائه عىل أسلوب واحد(()50(، وكلُّ ذلك دالٌّ 
عىل َوعي الكاتِب أو املؤلِّف وعياً تاماً مبا يريُد إيصاله، 

والكيفية التي يسلُُكها ألجل ذلك.
وعند عرض أسالِيب التعليِل املعجمّي يف كتاِب العني، 

فَقد رصَد البحُث األساليَب اآلتية: 
)1( أسلوب العلّة اإلشاريِّة املخترصِة:

ُمَشاٌر إليها  العلَّة  يف هذا األسلوب نجُد أن   
يعتمُد  إلقاًء  القارئ  إىل  ُملقاة  كأنَّها  مخترصًة،  إشارًة 
فيه عىل ذكائه وفطنتِه واجتهاِدِه يف التقاِطها وفهِمها. 

)أ( عس: 
حابُة أي دنْت من األرض  قاَل الخليل: ))َعْسَعَسِت السَّ
لَياْلً يف ظُلَمة وبَرْق. وَعْسعَس اللَّيُْل: أقبل ودنا ظالُمه 
الريبة.  أهل  عن  الليل  نفُض   : والَعسُّ األرض...  من 
الذي  الَعَسَس  ي  ، وبه ُسمِّ فهو عاسٌّ َعّساً  يُعسُّ  َعسَّ 
والَعَسَسة  الُعّساس  ويجمع  بالليل،  لطان  للسُّ يطوُف 
ملْ  )الَعَسس(  لفظَة  أّن  هنا  وياُلَحُظ  واألعساس(()51(. 
يتّم تفصيلها بشكٍل واسعٍ، وإمّنا اكتفى الخليل بإشارٍة 
جنود  تسميِة  سبب  منها  يُفهُم  مخترصٍة،  تعليليٍّة 

السلطان الذين يطوفون ليالً بـ)الَعَسس(. 

الخليل  َحلقات  أنَّ  أيضاً  ذلَك  من  ويُْفَهُم   
َسمٍت  عىل  ليسْت  فهي  بالتعدديّة،  تتّسم  الدراسية 
عىل  تتلمذوا  الذين  العلامء  َحلَقات  فمنها  واحٍد، 
ألّن  املسألة؛  تفصيل  إىل  يحتاجون  ال  وهؤالء  يديه، 
اللبيَب باإلشارة يفهُم، ومنهم بسطاء املتعلمني الذين 

يحتاجون إىل يشٍء من التفصيل.
)ب( رقش: 

فيه  لَْوٌن  ))األَرْقَُش:  العني:  معجم  يف  جاَء   
كُدورة وَسواٌد كلَْوِن األَفَْعى الرَّقْشاء، والُجْنُدِب األَرْقَِش 
كتَبْتُه،  الكتاب:  ورَقَّْشُت  الِكتابُة،  قيُش:  والرتَّ الظهر... 

قال ُمرَقٌِّش:
........................  رَقََّش، يف ظهِر األديِم، قَلَْم)52(

َي ُمرَقِّشاً(()53(. فالنَّصُّ يُشرُي -إشارًة مخترصًة-  وبه ُسمِّ
إىل علَِّة تسمية الشاعر بهذا االسم، وهي أنَّه قد ذكََر 
الرقَش والرتقيَش يف شعرِِه فغلَب عليه ذلك، ويتجىّل 
االختصاُر إذا ما قارنّا بنَي النَّصِّ املتقّدم، والنَّصِّ الوارِد يف 
الكتابة والتنقيط.  فـ))الرقش، والرتقيش:  معجٍم آخر، 

ومرقش: اسم شاعر، سّمي بذلك لقوله:
الدار قفر والرسوم كام... رقش يف ظهر األديم قلم(()54(

والنَّصُّ األخرُي واضٌح جداً يف بياِن علِّة إطالِق   
أخرى  علًَّة  يجُد  ا  ُرمبَّ املتتبَِّع  الباحَث  ولكنَّ  اللفظ، 
إذ  املصادِر،  أحِد  ما وجدنَاه يف  التسمية، وهذا  لهذه 
وجَهُه  أَلنَّ  مرقشاً  ))وُسّمي  فيقول:  التسمية  يعلُل 
الرّقش.  مظاهِر  من  واحدٌة  والنقُط  منّقطاً(()55(،  كان 
لذا فنحن ال نُنكُر احتامَل هذه العلّة، السيام أنَّ نصَّ 
كتاِب العنِي مل يُكن بدرجِة القطعِ تلك التي متنُع من 
َي ُمرَقِّشاً((،  ورود هذا االحتامل، فهو يقول: ))وبه ُسمِّ
فهل كانْت تسميتُُه بسبِب بيٍت قاله ذكََر فيه الرقَش 
والرتقيِش  الرقِش  من  كذلك  انّه سّمي  أم  قيَش؟،  والرتَّ
الذي يعني: الكتابة والتنقيط؟، ال سيام أنّه َساَق ذلك 
الكتاب:  ورَقَّْشُت  الِكتابُة،  قيُش:  ))والرتَّ فقال:  آنفاً 
كتَبْتُه((. وبعبارٍة أخرى: هل يعوُد ضمرُي الهاء يف قولِِه: 
أم  الشعر؟،  يف  الرقِش  ِذكُْر  الذي  القريِب  )وبِه( عىل 
يعوُد عىل البعيِد الذي هو معَنى الرقِش؟، وإمنا كانْت 

هذه التساؤالت بسبِب االختصار.
)ج( كوف:

وبها  أرض،  اسم  ))كُوفاُن:  الخليل:  قاَل   

التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أمحد ...
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يف  غاية  إشارٍة  أماَم  فنحن  الكوفة(()56(.  سميت 
ليك  املصادِر  باَب  نطرَق  أْن  معها  نحتاُج  االختصار، 
نكتشَف العلََّة الجامعَة والرابطَة بني اللفظني )كوفان(، 
و)كوفة(. فـ))الكاف والواو والفاء أَُصيل يقولون: إنَّه 
َف الرّمُل: استداَر.  يدلُّ عىل استدارٍة يف يشء. قالوا: تكوَّ
قالوا: ولذلك سّميت الُكوفُة. ويقولون: وقعنا يف كُوفَان 
وا ذلك من الرَّمل  فان، أي عناٍء ومشّقة، كأنَّهم اشتقُّ وكُوَّ
ي(()57(، والكوفة ))مدينة  ف، ألن امليَش فيه يَُعنِّ املتَكوِّ
مشهورة يف العراق، قيل: سميت كوفة الستدارة بنائها. 
وقيل:  واستداروا...  اجتمعوا  إذا  القوم:  تكّوف  يقال: 
يف  )تركتهم  كالمهم:  ومن  كوفان.  قدميًا  اسمها  كان 

كوفان( أي يف رمل مستدير(()58(.
)2( أسلوب العلّة التعليميّة التفهيميّة: 

ويف هذا األسلوب نجُد عالَِمَنا عىل خالِف ما   
كان عليه يف األسلوِب املتقّدم، إذ نراه أستاذاً ومعلِّامً، 
منزلة  القارئ  ُمنزاِلً  البيان،  يف  عاً  للرشح، متوسِّ باسطاً 

املتعلِّم الذي يطلُب الفهَم، ويبتغي التّوضيَح. 
)أ( نبع: 

ونُبُوعاً: خرج  نَبْعاً  املاُء  ))نَبََع  الخليل:  قاَل   
فالخليل  يَْنبوعاً(()59(،  العني  العني، ولذلك سّميت  من 
يُفِهَم العريبَّ وغرَي العريبِّ وجوَد  أْن  الله( أراَد  )رحمه 
العني  العنِي، وتسمية  املاء من  رابٍط داليلٍّ بني خروِج 
الرشِح  يف  عِ  التوسِّ خالل  من  هذا  تحّقَق  ينبوعاً، 
معجميّة  نصوٍص  يف  نفتقدُه  نكاد  الذي  والتفصيِل 
جاَء  إذ  املذكور،  النصِّ  وبني  بينها  وازنّا  ما  إذا  أخرى 
يف معجِم الصحاح: ))نَبََع املاء يَْنبَُع ويَْنبُُع ويَْنِبُع نَبْعاً 

ونُبوعاً: خرج من العني. واليَْنبوُع: عنُي املاء(()60(.
)ب( هرس: 

دقُّ  ))الهرُس:  قولُه:  املادِة  هذه  يف  جاَء   
ِء باليّشِء عريضاً، كام تُْهرَس الَهريسُة باملِهراس...  اليشَّ
ِة َوطْئها  واملَهاريُس من اإِلبل: الِجساُم الثِّقال ومن شدَّ
سبَب  علَّل  قد  هنا  فالخليل  َمهاريَس(()61(،  ُسّميْت: 
سام الثِّقال بهذا االسم فقال: ))ومن  تسمية اإلبل الجِّ
ِة َوطْئها((، كأنّه يربط املسّمى مبحوِر داللة اللفظة  شدَّ
إفهام  ضوِء  يف  هذا  وتحّقق   ،) )الّدقُّ وهو  األصلية 
املتلقي بالرشح والتفصيل، فهو ملْ يعلّل تسمية اللفظة 
عند  نزوالً  بسيطة  بافتتاحية  استهلها  وإمّنا  مبارشة، 

باً  مقرِّ حّسيّاً  مثاالً  فيها  أعطى  البسيط،  املتعلم  رغبة 
باملِهراس((،  الَهريسُة  تُْهرَس  ))كام  فقال:  للمعنى)62(، 

وهذا دأُب العلامء مع طلبتهم. 
)ج( نرب:

قاَل الخليل: ))وكلُّ يشء رَفَع شيئاً فقد نرََبه.   
الرتفاعه  ِمْنرَباً  املِْنرب  وُسّمي  املنرب.  فوق  األمرُي  وانترب 
وُعلُّوه(()63(، فلفظة )ِمْنرب( مستوحاة من داللِة االرتفاع، 
ومل يبدأْ بها يف كالِمِه، بل بدأَ باملعنى العام ثمَّ تدّرَج 
املتلقني،  لدى جموع  مفهوٍم  بسيٍط  متسلسٍل  بشكل 
ا هناَك سائٌل يروُم أْن يتعلَّم ويريد أْن يَفهَم ما  فكأمنَّ
الرابط بني املِنرب واالرتفاع؟، فبدأ بَسوق املعنى الَعام 
إىل أْن علَّل سبَب تسمية املِنرب بهذا االسم ))الرتفاعه 
هذا  ننعَت  أْن  وميكن  الداللة.  فتحّققت  وعلّوه((، 
الفهم  عملية  يف  الّداليل(  )التدّرج  بأسلوب  األسلوب 

واإلفهام.
)د( بحر:

َي به السِتبحاره(( ))البَْحر ُسمِّ الخليل:  قاَل   
)64(، فإْن َسأَلتَُه: وما معنى استبحاِر البحِر فاملعِنى قد 

انِبساطُه  ))وهو  فقال:  أجابَك  قد  وَجدتَُه  استغلَق؟، 
وَسَعتُه(()65(، وإْن رأى املعلومَة مل تستقّر بعُد يف ذهِنك 
ر  وتَبَحَّ العلم.  يف  استَبَْحَر  ))وتقول:  باألمثلة:  رفَدَك 
ر يف املال(()66(. وكلُّ  الراعي: وقع يف رْعٍي كثري... وتَبَحَّ
هذه األمثلِة دالٌّة عىل معنى السعِة واالنبساِط الذي 
هو املعنى األساس يف املاّدة؛ لذلك نجُدهم قد ))سّموا 
عٍ يف يشٍء بحرا، حتى قالوا: فَرٌس بحر، باعتبار  كلَّ متوسِّ
ر أي:  سعة جريه... وللمتوّسع يف علمه بحٌر، وقد تبحَّ

توّسع يف كذا، والتبّحر يف العلم: التوسع(()67(.
)هـ( عكظ: 

قاَل الخليل: ))ُعكاظ اسم سوق كان العرب   
يجتمعون فيها كّل سنة شهراً ويتناشدون ويتفاخرون 
ثم يفرتقون، فهدمه اإلسالم، وكانت فيها وقائع... وهو 
من مكَّة عىل مرحلتني أو ثالث... يقال: أديٌم ُعكاظّي، 
منسوب إىل ُعكاظ، وسّمي به ألن العرب كانت تجتمع 
والتناشد،  باملفاخرة  بعضا  بعضها  فيعِكُظ  سنٍة  كل 
بالخصومة:  خصمه  يعِكُظ  وفالن  ويَْعرُُك.  يَْدَعُك  أي 

مَيَْعُكُه(()68(.
ياُلحظ أّن الخليل )رحمه الله( عند عرِضِه   
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لأللفاظ أحياناً يزيُد ويفّصُل يف الرشح، وأحياناً أخرى 
يعقُدها  التي  الدرس  حلقات  كَأنَّ  ذلك،  من  يقلُّل 
هذه  كانت  فإْن  املتعلّمني،  جموع  باختالِف  تختلُف 
الجموع متعلمنَي جدداً زاَد يف تفصيلِِه ورشِحِه لداللة 
كاَن  وإن  األخرى،  بالدالالت  وربطها  األصلية  اللفظة 
عىل  ودليلُنا  والرشِح،  التفصيِل  من  قلََّل  ذلك  عكُس 
معناه  يف  بـ)ُعكاظ(  عرّف  فقد  املتقّدم،  النَّصُّ  ذلك 
االستعاميّل، وهو –كام قال- اسم سوق كان العرب... 
اللغوّي  املعنى  ثّم عاد ليرشَح  ذكََر موضَعُه،  ثم  إلخ، 
زاَد  ثم  والعرُك،  عُك  الدَّ وهو  )عكظ(  ملادة  األسايّس 
تفصيالً ورشحاً بأْن ذكََر مثاالً يتجىلَّ فيِه املعَنى، فقال: 

))وفالن يعِكُظ خصمه بالخصومة: مَيَْعُكُه((.
)و( ربع: 

بُْع: املنزْل والوطُن. سّمي  قاَل الخليل: ))والرَّ  
هو  ويقال:  يطمئّنون،  أي:  فيه،  يَْربَعون  ألنّهم  َربْعاً، 
وهاهنا  الّربيع(()69(،  يف  فيه  يرتبعون  الذي  املوضع 
حاً لعلَّة استعامل  يجُد القارئُ رشحاً وافياً، وبياناً موضِّ
اللفظ، فالربُع الذي يعني: )املنزْل والوطُن( مأخوٌذ من 
اإلرباع الذي يعني بدورِِه االطمئنان واإلقامة)70(، وألنَّ 
أن  وقوياً  ناهضاً  احتامالً  االطمئناَن واإلقامَة يحتمالن 
َصًة  يكونا يف فصِل الربيع؛ زاَد الخليُل ِسَمًة دالليًة ُمخصِّ
للداللِة العامِة للفظ، فصاَر املعنى دااّلً عىل االطمئنان 

واإلقامة يف فصِل الربيع. 
ُن الباحَث ِمن أْن  َل هذا النَّصِّ مُيكِّ ولعلَّ تأمُّ  
املعجمّي  التَّعليل  أساليِب  من  آخر  أسلوباً  فيه  يجَد 
أسلوُب  وهو  واإلفهام-  التعليِم  أسلوِب  عن  فضالً   -
لًة  ومفصِّ شارحًة  علًُة  يطرُح  فالخليُل  املحتملة،  العلَِّة 
أن  تحتِمُل  )َمقالًة(  ذلك  عىل  يعطُف  ثم  للمعنى، 
ى. ولوال  تكوَن هي العلُّة وراء إطالق اللفِظ عىل املسمَّ
أّن لهذه العلّة نصيباً كبرياً من الرَّجاحة مل يُكن ليَضعها 
بني يدي القارئ تَرُدُف رأيَُه يف العلّة التي يراها مناسبًة 
ُص  املسّمى. وعليِه سُنخصِّ لهذا  اللفِظ  الستعامِل هذا 
لهذا األسلوب فقرًة جديدًة نعرُض فيها النصوَص التي 

تبنيِّ هذا النمَط بَجالء.
)3( أسلوب العلِّة املحتملِة: 

تصوُّر  يكون  ال  ))ما  بأنّه  االحتامُل  يُعرُّف   
طرفيه كافياً، بل يرتدَّد الذهن يف النسبة بينهام، ويُراد 

به اإلمكان الذهني(()71(، وألنَّ الذهن يرتدَُّد بني علَّتنِي 
مناَص  الراجحُة؛ فال  تكوَن هي  أن  تحتمُل  كّل منهام 
ا كاَن تقديُم إحداهام يفصُح  من ذكرَِهام جميعاً، وُرمبَّ

عن أهّميتها، أو قرِبها من ِفكِر املؤلِّف. 
)أ( بك:

يت  وُسمِّ الُعُنق.  َدقُّ   : ))البَكُّ الخليل:  قاَل   
َمكَُّة: بّكة، ألن الناس يبكُّ بعضهم بعضاً يف الطّواف، 
بل  ويقال:  باالزدحام.  بعضاً  بعضهم  يدفع  أي: 
ألحدوا  إذا  الجبابرة  أعناَق  تَبُّك  كانت  ألنّها  يت،  ُسمَّ

فيها بظُلْم(()72(.
)ب( عود:

قاَل الخليل: ))الَعْوُد: تثنيُة األمر َعْوداً بَْعَد   
كلُّ  والِعيُد:  واحدِة...  مرّة  والَعْوَدُة  عاد.  ثُمَّ  بدأ  بَْدٍء، 
َي ألنّهم  يوِم َمْجَمعٍ، من عاد يعود إليِه، ويَُقاُل: بل ُسمِّ
لَِكرْسِة  قُلبت  الواو  أصلها  العيد  يف  والياُء  اعتادوه. 

الَعنْي(()73(.
)ج( خبط: 

الَوْطِء  ة  ِشدَّ ))الَخبْط:  العني:  كتاِب  يف  جاَء   
والَخبيط:  تََوطَّأتُْه...  اليشَء:  وتََخبَّطُْت   ، وابِّ الدَّ بأيدي 
َحْوٌض َخبَطَتْه اإلِِبل حتى َهَدَمتْه، وجمُعه ُخبُط، ويقال: 

َي ألّن طينه ُخِبَط باألرجل عنَد بنائِه(()74(. بل ُسمِّ
)د( نشف: 

يف  املاِء  ُدخوُل  ))النَّْشُف:  أيضاً:  وورَد   
ونَِشَف  املاَء،  األرُض  نَِشَفِت  وغريه.  والثَّْوب  األَرْض 
قَْدر  عىل  حجارة  والنَّْشُف:  سواء.  األرض،  يف  املاُء 
نَْشَفًة  ى  تَُسمَّ ُمْحرَتِقة،  كأنّها  ُسوٌد  ونحوها،  األَفْهار 
ونََشًفا، يَُحكُّ بها َوَسُخ األَديِم وقدما اإلِنسان وبدنه يف 
يَْت به  ِفها املاء، ويقال: بل ُسمِّ يَْت به لتََنشُّ الحاّمم. ُسمِّ
النِْتشاِفها الَوَسَخ عن َمواِضِعِه. والجميع: النَّْشف(()75(.

ويف ضوِء الّنصوِص السابقِة يُلَحُظ أّن التعّدَد   
الذي  املعَنى  عن  يخرج  مل  التسميِة  علَّة  احتامليِة  يف 
العلَل  فإنَّ  اللغويِّة، وبعبارة أخرى:  للامدِة  أوالً  ُوِضَع 
فلِك  يف  تدوُر  تبقى  أنّها  إالّ  َعْت  وتنوَّ َدْت  تعدَّ وإْن 

الداللِة األصليِة للفظ.
ويُلحُظ –كذلك- قوة العلَِّة املحتملِة، وهذه   
القوُة تُْفَهُم من ِذكِر العلَِّة بعَد أداِة اإلرضاِب االنتقايّل 
)بَل(، التي أفاَدت ))االنتقال من حكم سابق إىل حكم 

التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أمحد ...
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بقاؤه عىل  بل  السابق،  الحكم  إلغاء  أي عدم  جديد، 
فالعلَّتاِن  جديد(()76(،  حكم  إىل  منه  واالنتقال  حاله، 

مرادتاِن ومقصودتاِن يف الذكِر.
)4( التعليل باستعامِل التبعيِض:

اثنتاِن،  كلمتاِن  األسلوِب  هذا  يف  وتربُز   
أُوالهام حرف الجّر )ِمْن( الداّل –يف أحِد معانيِه- عىل 
التبعيِض)77(، وثانيهام كلمة )اشتّق( أو أحد مشتقاتها، 
ويُقصُد بها االشتقاق الّداليل، الذي هو ))توليد لبعض 
األلفاظ من بعض، والرجوع بها إىل أصل واحد يحّدد 
يوحي  مثلام  األصيل،  املشرتك  مادتها ويوحي مبعناها 
باجتامِعهام  والكلمتاِن  الجديد(()78(،  الخاص  مبعناها 
من  أبَعاضاً  تحمُل  الجديدَة  املفردَة  أنَّ  إىل  تشرياِن 
أو  السبُب  هو  وهذا  األصليِة،  للامدِة  العام  املعَنى 
الوجُه أو العلُّة التي ألجلِها أطلَقنا اللفَظ الجديَد عىل 

يناه بِه. والنصوُص اآلتية تبنيِّ ذلك: املسّمى، وسمَّ
)أ( ثعب:

أي  ثَْعباً،  أَثَْعبُُه  املاء  ))ثََعبُْت  الخليل:  قاَل   
فّجرته فانثعب، ومنه اشتّق املَثَْعُب وهو املِْرزاب(()79(، 
واالنبعاُث  االنفجاُر  هو  )ثعب(  ملادة  العام  فاملعَنى 
وينبعُث  املطِر  ماُء  منه  ينفجُر  املِْرزاَب  وألنَّ  بقوٍة، 

ي َمثَْعباً. بقوٍة )ينثعُب(؛ لذلك سمِّ
)ب( عمد: 

ء بعامٍد  قاَل الخليل: ))العمدان: تعّمد اليشَّ  
الذي  قواُمه  األمر:  وَعموُد  عليه...  ويعتمد  ميسكه 
يعتمدون  الّذي  القوم: سيّدهم  وعميد  به...  يستقيم 
رأيه.  وإىل  إليه  فزعوا  أمٌر  َحَزبَُهْم  إذا  األموِر  عليه يف 
والعميد: املعمود الذي ال يستطيع الجلوس من مرضه 
حتى يُْعَمَد بالوسائد. ومنه اشتّق القلب العميد وهو 
وكرسه  العشق  ه  هدَّ قد  الّذي  املشغوف  املعمود 
التي  العاّمُة  فالداللُة  بيشء(()80(،  ُعِمَد  كيشء  فصار 
ما  املادِة هي االستناُد، وهذا االستناُد كثرياً  تُفَهُم من 
يحتاُجُه املريُض، فهو يستنُد إىل الوسائد و يُْعَمُد بها، 
ه العشق وكرسه  وألنَّ القلَب ))املشغوف الّذي قد هدَّ
فصار كيشء ُعِمَد بيشء(( يحتاُج إىل اإلسناِد باملواساِة 

ي ذلك القلب عميداً.  والتصرّبِ؛ سمِّ
)ج( شعذ: 

قاَل الخليل: ))الشعوذة: خّفة يف اليد، وأخٌذ   

يُرى غري ما عليه األصل من عجائٍب يفعلها  حر  كالسِّ
اشتقاقه منه  ْعَوذيُّ أظن  العني. والشَّ حر يف رأي  كالسِّ
فاملعَنى  ألمري(()81(،  الربيد  عىل  الرسول  وهو  لرسعته 
الَعام هاهنا هو الرسعُة، وهذه الرسعُة تتمثُّل يف خفِة 
عىل  األمريِ  رسوِل  يف  وتتمثَُّل  شعوذة،  ى  فتسمَّ اليَِد 

ْعَوذّي(.  ى )الشَّ الربيِد فيسمَّ
)لرسعته(،  مذكورة  النَّصِّ  هذا  يف  والعلَّة   
بأنَّ  السابَق  رأينا  تؤكُِّد  التي   ) )أظُنُّ بكلمِة  ومسبوقة 
علالً  وليست  ظّنيٌة  احتامليٌة  هي  ا  إمنَّ الِعلل  هذه 

قطعية.
الخامتة:

مناِجم  من  منجٍم  يف  الرحلَة  هذه  بعَد   
الكنوِز اللغويِّة –ونعِني به املعجَم- ميُكننا أن نسجَل 

مجموعًة من النتائج:
تعريفاً  لها  ليضَع  التّعليل  ظاهرَة  البحُث  استنطَق   •
االسِم  إطالِق  علِّة  بياُن  املعجميُّ هو  التعليُل  مفاُدُه: 

ى. عىل املسمَّ
• التعليُل املعجميُّ هو امتداٌد للتعليِل يف املستوياِت 
ومرجُع  والصوت(؛  والرصف  )النحو  األخرى  اللغويِة 
اللغة،  وهو  واحداً  منبعاً  تعتمُد  أنّها جميعاً  إىل  ذلك 

وأنّها انطلَقت من العقليِة العلميِة نفسها.
بعِض  يف  تقرتُب  املعجميّة  العلَّة  وجدنَا  هنا  ومن   •
الباقية،  املستوياِت  يف  املوجودِة  العلّة  من  مالمِحها 

فكلٌّ منها يتّسُم باالحتامليّة وعدم القطعيّة.
• قاَم التعليُل املعجميُّ عىل أركاٍن ثالثة هي: األصل، 
للامدِة  املوضوَع  املعَنى  األصل  مثََّل  والعلّة.  والفرع، 
يف  للفظ،  االستعاميّل  املعَنى  الفرُع  ومثََّل  اللغويِة، 
حني كانَت العلَّة هي الَوجه الذي يحاوُل ربَط املعَنى 

. االستعاميّل باملعَنى الوضعيِّ
والتعّدديِة  باالحتامليِة  تتَّسم  املعجميَة  العلَة  وألنَّ   •
فقد اجتهَد الخليُل يف بياِن العلِل األقرب احتامالً عىل 

وفق معطياتِه الفكرية.
َعت أساليُب الخليِل يف عرِضِه لتعليالتِِه املعجميِة،  • تنوَّ
فمرة كانت بأسلوِب اإلشارة املخترصِة، وأخرى كانت 
والتعليُم  والبياُن  الرشُح  غايتُها  لة  مفصَّ عة  موسَّ
واإلفهاُم، وثالثة كانت بأسلوب العلَِّة املحتملِة، ورابعة 
كانت باستعامِل التبعيِض. غري أن أكرث األساليب نصيباً 



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

417

يف الحضور- فيام الحظناه- هو األسلوب الثاين، ونعني 
به أسلوَب التعليَل لغرِض التعليِم والتّفهيم.

توصية:
التَّعليِل املعجميِّ يف  يويِص البحُث بدراسِة   
املعجامِت األخرى، ففي ذلَك فوائد عّدة: منها الوقوُف 

عىل تطور هذه الظاهرِة وما أصابَها عىل تقادِم األيام، 
علٍل  بياِن  يف  العلامء  اجتهاداِت  عىل  الوقوُف  ومنها 
ا كاَن بعُضها  َمُه الخليُل، فلَُرمبَّ احتامليٍة أخرى َغري ما قدَّ

األقرب يف ربِط األلفاِظ مبعانيَها األوىَل.

التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أمحد ...
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الهوامش:
نشأتها  النحوية  العلة  العريب–  النحو  ينظر:   -1

وتطورها: د. مازن املبارك: 51.
خديجة  د.  سيبويه:  كتاب  يف  دراسات  ينظر:   -2

الحديثي: 155.
3- معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 12/4، )عل(. 

4- لسان العرب: ابن منظور: 11/ 467، )علل(.
5- تاج العروس: الزَّبيدي: 518/15، )علل(.

6- كتاب التعريفات: الرشيف الجرجاين: 61.
7- دراسات يف كتاب سيبويه: 155.

8- أصول النحو العريب: د. محمد خري الحلواين: 108.
العربية  اللغوية  الدراسات  يف  الرصيف  التعليل   -9
الحديثة: د. أحمد صفاء عبدالعزيز عبدالكريم العاين: 

.189
10- التعليل الرصيف والصويت حتى نهاية القرن الرابع 

الهجري: رعد هاشم عبود: 27.
التعليل الصويت عند العرب: د. عادل نذير بريي   -11

الحساين: 38.
12- ينظر: دراسات يف كتاب سيبويه: 156.

13- كتاب العني: الخليل بن أحمد الفراهيدي: 1/ 47.
14- ينظر: نظرية التعليل يف النحو العريب بني القدماء 

واملحدثني: د. حسن خميس سعيد امللخ: 35.
وتطورها:  نشأتها  النحوية  العلة  العريب–  النحو   -15

.53
16- اإليضاح يف علل النحو: أبو القاسم الزجاجي: 65-

.66
17- رسالة الحدود: أبو الحسن الرّماين: 67.
18- رشح ابن عقيل: 37/1، هامش املحقق.

19- اإلنصاف يف مسائل الخالف: ابن األنباري: 300/1 
)املسألة رقم40(.

الرازي:  حاتم  أيب  ابن  ومناقبه:  الشافعي  آداب   -20
.233

21- ينظر: العلّة النحوية يف النظرية الخليلية الحديثة 
املفهوم والتطور: د. محمد بن حجر: 113.

الكلّيات- معجم يف املصطلحات والفروق  22- ينظر: 
اللغوية: أبو البقاء الكفوي: 934.

23- املصدر نفسه: 934.

24- كتاب العني: 5/ 253.
25- ينظر: الحيوان: الجاحظ: 6/ 229-225.

26- ديوان أيب النجم العجيل: 162-161. 
27- ديوان امرئ القيس- مقدمة الشارح: 9.

االسرتاباذي:  الحاجب:  ابن  شافية  رشح  ينظر:   -28
76/2، واملزهر يف علوم اللغة وأنواعها: السيوطي: 2/ 

.385
29- كتاب العني: 8/ 284.

30- املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: 1/ 294.
31- كتاب العني: 231/8.

32- املصدر نفسه: 8/ 260.
33- ينظر: ديوان ذي الرمة: 7/1.

34- ينظر: الشعر والشعراء: ابن قتيبة: 526-524/1، 
واألغاين: أبو الفرج األصبهاين: 18/ 259. 

35- كتاب العني: 7/ 277.
36- املصدر نفسه: 5/ 39.

37- تفسري القرطبي )الجامع ألحكام القرآن(: 202/20.
38- املصدر نفسه: 203/20.

39- كتاب العني: 4/ 252.
 ،329  /4 عباد:  بن  الصاحب  اللغة:  يف  املحيط   -40

)خرف(.
41- كتاب العني: 3/ 248.

42- معجم مقاييس اللغة: 2/ 110، )حنف(.
43- سري أعالم النبالء: شمس الدين الذهبي: 4/ 87.

44- لسان العرب: 473/1، )سلب(.
45- أساس البالغة: الزمخرشي: 468/1، )سلب(.

46- معجم املصطلحات األدبية: إبراهيم فتحي: 28.
47- دفاع عن البالغة: أحمد حسن الزيات: 56.

محمد  شكري  األسلوب:  علم  إىل  مدخل  ينظر:   -48
عياد: 14.

أحمد  واألسلوب:   ،56 البالغة:  عن  دفاع  ينظر:   -49
الشايب: 122-121.

50- الكشاف: الزمخرشي: 120/1.
51- كتاب العني: 1/ 74.

اُر قَْفٌر والرسوُم كام... رَقَّش  52- والبيت كامالً هو: )الدَّ
يف ظَهر األَديِم قَلم(، ديوان املرقَِّشني: 9.

53- كتاب العني: 5/ 40.
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54- املحكم واملحيط األعظم: ابن سيده: 6/ 161، )ر 
ق ش(.

55- املذاكرة يف ألقاب الشعراء: أبو املجد االربيل: 24.
56- كتاب العني: 5/ 412. 

57- معجم مقاييس اللغة: 5/ 147، )كوف(.
58- مجمع البحرين: الطريحي: 3/ 73-74، )كوف(.

59- كتاب العني: 2/ 160.
60- الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(: الجوهري: 

1287/3، )نبع(.
61- كتاب العني: 4/ 6.

62- ينظر: أثر املثال الحيس يف الدرس اللغوي العريب 
القديم: د. حيدر عبد عيل حميدي: 328.

63- كتاب العني: 8/ 269.
64- املصدر نفسه: 3/ 219.
65- املصدر نفسه: 3/ 219.
66- املصدر نفسه: 3/ 219.

67- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب األصفهاين: 109/1، 
)بحر(. 

68- كتاب العني: 1/ 196-195.
69- املصدر نفسه: 2/ 133.

70- ينظر: املعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون: 
324، )ربع(.

71- كتاب التعريفات: 12.
72- كتاب العني: 5/ 285.

73- املصدر نفسه: 2/ 219-217.
74- املصدر نفسه: 4/ 223.

75- املصدر نفسه: 6/ 268-267.
عيل  د.  العريب:  النحو  أدوات  يف  الوايف  املعجم   -76

توفيق الحمد، و يوسف جميل الزعبي: 116.
املعاين:  حروف  رشح  يف  املباين  رصف  ينظر:   -77

املالقي: 323. 
78- دراسات يف فقه اللغة: د. صبحي الصالح: 174.

79- كتاب العني: 2/ 111.
80- املصدر نفسه: 2/ 58-57.

81- املصدر نفسه: 1/ 244.

التعليُل املعجميُّ  يف كتاب العني للخليل بن أمحد ...
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املصادر واملراجع:
1- آداب الشافعي ومناقبه، ابن أيب حاتم الرازي )أبو 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن املنذر 
التميمي، الحنظيل، الرازي ت327هـ(، قدم له وحقق 
دار  الخالق، ط1،  عبد  الغني  عبد  عليه:  أصله وعلق 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1424هـ- 2003م.
2- أثر املثال الحيس يف الدرس اللغوي العريب القديم، 
د. حيدر عبد عيل حميدي، مجلة الباحث، كلية الرتبية 
الثامن عرش،  العدد  للعلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، 

1437هـ- 2016م.
الله  جار  القاسم  )أبو  الزمخرشي  البالغة،  أساس   -3
محمود بن عمر بن أحمد ت538هـ(، تحقيق: محمد 
باسل عيون السود، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، 1419هـ- 1998م.
األساليب  تحليلية ألصول  األسلوب- دراسة بالغية   -4
املرصية،  النهضة  الشايب، ط8، مكتبة  أحمد  األدبية، 

القاهرة، 1411هـ- 1991م.
5- أصول النحو العريب، د. محمد خري الحلواين، الالذقية 

جامعة ترشين، 1979م.
الحسني بن  بن  األصبهاين )عيل  الفرج  أبو  األغاين،   -6
القريش  األموي  املرواين  الهيثم  بن  أحمد  بن  محمد 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط1،  356هـ(،  ت 

1415هـ.
7- اإلنصاف يف مسائل الخالف بني النحويني البرصيني 
عبدالرحمن  الربكات  أبو  الدين  كامل  والكوفيني، 
النحوي ت577هـ،  األنباري  سعيد  أيب  بن  محمد  بن 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط4، مطبعة 

السعادة، 1380هـ- 1961م.
اجي ت337  8- اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم الزَّجَّ
هـ، تحقيق: د. مازن املبارك، ط5، دار النفائس، بريوت، 

1406هـ- 1986م.
الزَّبيدي  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -9
امللّقب  الحسيني،  الرزّاق  بن عبد  بن محّمد  )محّمد 
مبرتىض الزَّبيدي ت1205هـ(، ط1، دار الفكر، بريوت، 

1414هـ.
العربية  اللغوية  الدراسات  يف  الرصيف  التعليل   -10
الحديثة، د. أحمد صفاء عبدالعزيز عبدالكريم العاين، 

مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية، املجلد 10، 
العدد1، 2015م.

11- التعليل الرصيف والصويت حتى نهاية القرن الرابع 
كلية  ماجستري،  رسالة  عبود،  هاشم  رعد  الهجري، 

اآلداب، الجامعة املستنرصية، 1996م.
12- التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت 
الحديث- قراءة يف كتاب سيبويه، د. عادل نذير بريي 
الوقف  واستثامر  إدارة  هيئة  مطبعة  ط1،  الحساين، 

ي، بغداد، 2009م. السنِّ
13- تفسري القرطبي )الجامع ألحكام القرآن(، شمس 
الدين القرطبي )أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيب 
بكر بن فرح األنصاري الخزرجي ت671هـ(، تحقيق: 
الكتب  دار  أطفيش، ط2،  إبراهيم  و  الربدوين،  أحمد 

املرصية، القاهرة، 1384هـ- 1964م.
بحر  بن  عمرو  عثامن  )أبو  الجاحظ  الحيوان،   -14
الجاحظ ت255هـ(، تحقيق ورشح: عبد السالم محمد 
الحلبي  البايب  ومطبعة مصطفى  مكتبة  هارون، ط2، 

وأوالده مبرص، 1386هـ- 1967م.
15- دراسات يف فقه اللغة، د. صبحي الصالح، ط16، 

دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 2004م.
الحديثي،  16- دراسات يف كتاب سيبويه، د. خديجة 

النارش: وكالة املطبوعات، الكويت، )د. ت(.
مطبعة  الزيات،  حسن  أحمد  البالغة،  عن  دفاع   -17

الرسالة، 1945م.
قدامة  بن  )الفضل  العجيل  النجم  أيب  ديوان   -18
أديب  محمد  د.  وحققه:  ورشحه  جمعه  ت130هـ(، 
العربية  اللغة  الواحد جمران، مطبوعات مجمع  عبد 

بدمشق، 1427هـ- 2006م.
19- ديوان امرئ القيس، اعتنى به ورشحه: عبدالرحمن 
املصطاوي، ط2، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1425هـ- 

2004م.
العدوّي  عقبة  بن  )غيالن  الرّمة  ذي  ديوان   -20
د.  عليه:  وعلّق  له  وقّدم  حَققه  ت117هـ(، 
عبدالقدوس أبو صالح، ط2، مؤسسة اإلميان، بريوت، 

لبنان، 1402هـ- 1982م.
21- ديوان املُرقَِّشني، تحقيق: كارين صادر، ط1، دار 

صادر، بريوت، لبنان، 1998م.



)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

421

22- رسالة الحدود، أبو الحسن الرماين )عيل بن عيىس 
بن عيل بن عبد الله ت384هـ(، تحقيق: د. إبراهيم 

السامرايئ، دار الفكر، عامن، )د. ت(.
بن  أحمد  املعاين،  حروف  املباين يف رشح  رصف   -23
محمد  أحمد  تحقيق:  ت702هـ،  املالقي  عبدالنور 
بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  مطبوعات  الخرّاط، 

1395هـ- 1975م.
)أبو  الذهبي  الدين  شمس  النبالء،  أعالم  سري   -24
قَامْياز  بن  عثامن  بن  أحمد  بن  محمد  عبدالله 
بإرشاف  املحققني  من  مجموعة  تحقيق:  ت748هـ(، 
الرسالة،  مؤسسة  ط3،  األرناؤوط،  شعيب  الشيخ 

1405هـ- 1985م.
25- رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، ابن عقيل 
ت769هـ(،  املصـري  عقيل  بن  عبدالله  الدين  )بهاء 
دار  عبدالحميد، ط20،  الدين  محيي  محمد  تحقيق: 
نرش  ورشكاه(،  السحار  جودة  )سعيد  للطباعة  مرص 

وتوزيع دار الرتاث، القاهرة، 1400هـ- 1980م.
26- رشح شافية ابن الحاجب، ريض الدين االسرتاباذي 
تحقيق:  ت686هـ(،  النحوي  الحسن  بن  )محمد 
محمد نور الحسن، و محمد الزفزاف، و محمد محيي 
الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

1402هـ- 1982م.
27- الشعر والشعراء، ابن قتيبة، تحقيق ورشح: أحمد 

محمد شاكر، دار املعارف، مرص، 1982.
الجوهري  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح-   -28
عبد  أحمد  تحقيق:  ت393هـ(،  حامد  بن  )إسامعيل 
الغفور عطار، ط4، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 

1990م.
الحديثة  الخليلية  النظرية  يف  النحوية  العلة   -29
اللغة  مجلة  حجر،  بن  محمد  د.  والتطور،  املفهوم 
كلية  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  وآدابها؛  العربية 
اآلداب واللغات، جامعة البليدة2، الجزائر، العدد 16، 

جامدى الثاين 1438هـ- مارس 2017م.
بن  )عيل  الجرجاين  الرشيف  التعريفات،  كتاب   -30
وصححه:  ضبطه  ت816هـ(،  الزين  عيل  بن  محمد 
الكتب  دار  النارش، ط1،  بإرشاف  العلامء  من  جامعة 

العلمية، بريوت، لبنان، 1403هـ- 1983م.

31- كتاب العني، الفراهيدي )أبو عبد الرحمن الخليل 
بن أحمد ت175هـ(، تحقيق: د. مهدي املخزومي ود. 
األعلمي  مؤسسة  منشورات  ط1،  السامرايئ،  إبراهيم 

للمطبوعات، بريوت، لبنان، 1408هـ- 1988م.
وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف   -32
أبو  الله  )جار  الزمخرشي  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
وتعليق  تحقيق  بن عمر ت538هـ(،  القاسم محمود 
محمد  عيل  و  عبداملوجود،  أحمد  عادل  ودراسة: 
معوض، و د. فتحي عبدالرحمن أحمد حجازي، ط1، 

مكتبة العبيكان، الرياض، 1418هـ- 1998م.
والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكلِّيات-   -33
اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موىس الحسيني الكفوي 
للطبع  وأعّده  خطّية  نسخة  عىل  قابلُه  ت1094هـ، 
ووضع فهارسه: د. عدنان درويش، و محمد املرصي، 
ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 1419هـ- 1998م.

محمد  الدين  )جامل  منظور  ابن  العرب،  لسان   -34
صادر،  دار  ط1،  ت711هـ(،  املرصي  األفريقي  مكرم 

بريوت، )د. ت(.
35- مجمع البحرين، فخر الّدين الطريحي ت1085هـ، 
تحقيق: أحمد الحسيني، ط1، مؤسسة التاريخ العريب، 

بريوت، لبنان، 1428هـ- 2007م.
36- املحكم واملحيط األعظم، ابن سيده )أبو الحسن 
عيل بن إسامعيل بن سيده ت458هـ(، تحقيق: عبد 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  هنداوي،  الحميد 

1421 هـ- 2000م.
)إسامعيل  عباد  بن  الصاحب  اللغة،  يف  املحيط   -37
الطالقاين  إدريس  بن  أحمد  بن  العباس  بن  عباد  بن 
ياسني،  آل  حسن  محمد  الشيخ  تحقيق:  ت385هـ(، 

ط1، عامل الكتب، بريوت، لبنان، 1414هـ- 1994م.
38- مدخل إىل علم االسلوب، شكري محمد عياد، ط2، 

1413هـ- 1992م.
39- املذاكرة يف ألقاب الشعراء: أبو املجد االربيل )أبو 
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امللخص
هذا البحث هو دراسة عن ) أبنية األفعال املجردة واملزيدة ومعانيها يف ديوان الشاعر مصطفى جامل   
الدين (، وهدف الدراسة  هو البحث عن معاين  األبنية التي استخدمها الشاعر يف ديوانه  والتي ذكرها العلامء، 
و هل استخدمها عىل معانيها التي ذكرت أم ترصف الشاعر وأكسبها معاٍن جديدة ؛ وذلك ملعرفة األبعاد الداللية 
والجاملية يف الديوان .وفيه استخرج الباحث األبنية،وحلل الكلامت الواردة عىل األبنية يف الديوان، بدأها بتقديم 
مفهوم الفعل ثم تطرق الباحث اىل املبحث االول والذي جاء بعنوان أبنية الفعل الثاليث املجرد وأبنية الفعل الرباعي 
املجرد ثم جاء املبحث الثاين أبنية الفعل املزيد بحرف وبحرفني وبثالثة احرف ثم وضع مخطط تفصييل عاّم ورد 

من اوزان يف ديوان الشاعر .

Abstract:
 This research studies the structures of abstract and augmentative verbs and their 
meanings in the poetry of the poet Mustafa Jamal al-Din, a morphological study.
 The aim of the study is to explore the meanings of the structures used by the poet, 
mentioned by scholars, whether he used the same meaning or made some modifications giving 
them new meanings. This is to know the dimensions and aesthetics in the Diwan. In it, the 
researcher extracted the structures, and analyzed the words contained in the Diwan, starting 
with introducing the concept of the verb. Then comes the first chapter, titled The Structures 
of the Abstract Triple Verb and the Structures of the Abstract Quadruple Verb. After that, the 
second chapter is entitled The Structures of the Augmentative Verb with more with one letter, 
two letters and three letters. Finally, a detailed outline was developed for the weights mentioned 
in the poet's diwan.

دراسة أبنية االفعال ومعانيها
يف ديوان الشاعر مصطفى مجال الدين

Studying verb structures and their meanings in the poetry of 
Mustafa Gamal al-Din
Researcher: Shahid Karim Abdulridha
Supervised by: Prof. Dr. Haider Abid Ali Hamidi

 أ.م.د حيدر عبدعيل حميديشهيد كريم عبدالرضا

جامعة كربالء – كلية الرتبية – قسم اللغة العربية
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املبحث األول
أبنية الفعل املجرد 

مفهوم الفعل 
الفعل لغة: " كناية عن كل عمل متعٍد أو   
غري متعٍد، فََعَل يَْفَعل، فَْعالً، فاالسم مكسور و املصدر 
و  ِقْدح  مثل  ِفَعال،  الجمع  و  الفْعل،  واالسم  مفتوح، 

ِقداح، و ِبرْئ و ِبئَار ")1(
و  النحاة  اختلف  فقد  االصطالح:  يف  اما   
واما   " سيبويه:  قال  فقد  الفعل،  َحّد  يف  الرصفيون 
الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث االسامء، و بُنيت 
ملا مىض، وملا يكون ومل يقع، وما هو كائن مل ينقطع، 
فأما بناء ما مىض فََذَهَب و َسِمع و َمُكَث و ُحِمَد، واما 
ارِضْب،  و  واقْتُل  اذَهب  امراً:  قولك  فانه  يقع  ما  بناء 

وُمخرِباً: يْقتُُل و يَذَهُب و يرِضُِب" )2(
حدث  عىل  دّل  "ما  بأنه:  الزجاجي  وعرّفه   
يف  الحاجب  ابن  ")3( وقال  مستقبل  أو  ماض  زمان  و 
تعريف الفعل بأنه:" ما دل عىل معنى يف نفسه مقرتن 
بأحد األزمنة الثالثة" )4( وذكر الزجاجي يف مجال آخر 
أن األفعال ثالثة: فعل ماض، و فعل مستقبل، و فعل 
"و  ابن هشام فقال:  الحال يسمى دائم)5(، وعرفه  يف 
الفعل يف االصطالح ما دل عىل معنى يف نفسه مقرتن 
الذي  الحدث  نفس  اللغة  ويف  الثالثة،  األزمنة  بأحد 
يحدثه الفاعل من قيام أو قعود أو نحوهام")6( و يظهر 
التعريف  من  الثاين  الجزء  يف  أشار  قد  ابن هشام  أن 
به عن جميع  يعرب  فاللفظ  ؛  فعالً  تسميته  اىل سبب 
"فالقائل  فيه  املتضادات  الشرتاك  األحداث  األفعال 
فنقول:  قََعَد  تقول:  و  فََعَل،  فتقول:  زيد  قام  يقول: 
فََعَل، ومثله َخَرج، ودخل اىل غري ذلك من مختلفات 
االفعال، فصارت تسمية جامعة")7(، وقد عرف الدكتور 
تدل  "الفعل: صيغة  فقال  الفعل  السامل  عباس  صباح 
معني")8(  بزمن  منه  اشتقت  الذي  الفعل  تقييد  عىل 
ال  الفعل  خالله  من  بني  بكالم  التعريف  هذا  وسبق 
الجذر  عىل  يدل  إمنا  الحدث  ألّن  الحدث،  عىل  يدل 

الذي اشتقت منه صيغة الفعل. 
الفعل من حيث التجرد و الزيادة

متعددة  تقسيامت  له  بالعربية  الفعل  ان   
الرصفيون،  ذكرها  التي  اللغوية  املبادئ  بحسب 

فينقسم بحسب مبدأ الزمن اىل ماٍض و مضارع و أمر. 
وبحسب مبدأ الصحة واالعتالل اىل الصحيح و املعتل 
اىل مجرد و مزيد و  الزيادة و عدمها  وبحسب مبدأ 
مترصف،وبحسب  و  جامد  اىل  الترصف  مبدأ  بحسب 
مبدأ التعدي و اللزوم اىل الزم و متعٍد. و هو تقسيم 
الفعل بحسب مبدأ الزيادة و التجرد اىل فعل مجرد، 
و فعل مزيد،ف)الفعل املجرد( ما كانت حروفه كلها 
أصلية ال تسقط يف أحد التصاريف اال لعلة ترصيفية)9(، 
الزيادة)10( واما الفعل املزيد  أي ما تجرد من حروف 
فهو ما زيد عىل حروفه األصلية حرف يسقط يف بعض 
تصاريف الفعل لغري علة ترصيفية أو حرفان أو ثالثة 
أحرف كذلك)11( و أكرث ما ينتهي الفعل يف الزيادة اىل 

ستة، و ال يجاوزها)12(. 
عىل  يقسم  الزيادة  من  املجرد  الفعل  إّن   
ثالثة  الثاليث  املجرد  فللاميض  رباعي،  و  ثاليث  قسمني: 
نحو:  الزما  يكون  و  العني  بفتح  فََعَل  األول:  أبنية، 
عىل  مضارعه  يأيت  و  رَضََب،  نحو:  متعديا  و  َجلََس، 
الثاين: فَِعَل بكرس  )يَْفُعل( و )يَْفِعُل( و )يَْفَعُل()13( و 
العني، و يكون الزما نحو: فَِرَح و طَرَِب، و متعديا نحو: 
َعلَِم و فَِهَم، و يجيء مضارعه عىل )يَْفَعل(،و)يَْفِعل( )14(، 
نحو:  اال الزما  العني و ال يكون  فَُعل بضم  الثالث:  و 
ظَرَُف، وكَرَُم، و يجيء مضارعه عىل وجه واحد وهو 

)يَْفُعُل( و اليجوز فيه )يَْفَعَل( و ال )يَْفِعُل()15(. 
هو  واحد  بناء  فله  الرباعي،  املجرد  أما   
)فْعلََل( )16( نحو: َدْحَرَج، و بَْعرَثَ و قَْشَعَر و هذا الوزن 
)فَْعلََل( بسكون العني وفتح ما عداها هو وزن ثقيل 
قياسا بالثاليث قد يسكن التصال الضمري البارز املرفوع 
أو  مفتوح  ألنه  الرابع  وال  الثاليث  عىل  حمال  املتحرك 

مضموم ما مل يتصل بهذا الضمري")17(.
مزيدا  فيكون  املزيد،  الرباعي  الفعل  أما   
بحرف واحد، و له بناء واحد، و هو )تََفْعلََل( بزيادة 
التاء يف أوله: نحو: تََدْحَرَج و يكون مزيدا بحرفني، وله 
بناءان، أحدهام: )افَْعلَّل( بزيادة همزة الوصل و الالم، 
، و اآلخر: )افَْعْنلََل( بزيادة همزة الوصل  نحو: اقَْشَعرَّ

و النون، نحو: اْحرَنَْجَم)18(. 
أبنية الفعل الثاليث املجرد 

جامل  مصطفى  الشاعر  عند  للفعل  إّن   
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و  املايض  العني يف  الدين ستة أحوال– بحسب حركة 
باألبواب  الرصفيون  عليها  تعارف  التي  و  املضارع– 

الحقا، وهي:-
يف  ضمها  و  املايض  يف  العني  بفتح  يَْفُعل:  فََعل   –1
املضارع و غالبا ما يأيت هذا البناء من التصحيح كَطَلََب 
يَطلُُب، كَتََب يَكتُُب، قال املربد:"واما ما كان عىل فََعل 
فأنه يجيء عىل )فََعَل-يَْفُعُل( نحو يرُضُب– يقتُُل " )19(، 
و قال الريض اىل وجوب ضم عني املضارع )فََعَل( من 
املضاعف وإذا كان متعديا فتجيء عىل )يَْفُعُل( نحو: 

َسلَّ اليشء يَسلُّه )20( 
الالزم  املضعف  الفعل  بأن  حيان  أبو  وأشار   
يأيت عىل وزن )يَْفِعُل( و املتعدي عىل وزن )يْفُعُل()21(، 
وقال ابن الناظم اىل وجوب ضم عني املضارع من )فََعَل( 
إذا كانت عينه أو المه واواً نحو: قَاََم– يَْقُوُم  حدا– يَْحُدو 
ثم بني أنه إذا دل عىل غلبة املفاخر، و ليست فاؤه واواً 
و ال عينه والمه ياء وجاء بأمثلة نحو: سابقني فََسبَْقتُُه 
فانا أْسبُُقُه، فاخرين يف السبق ففخرته وفقته فيه )22(.  
من  بني  االول:"ما  الباب  يخص  فيام  الحمالوي  وقال 
االفعال مطلقا للداللة عىل الغلبة يف املفاخرة، فقياس 
مضارعه ضّم عينه، كسابقني زيد فسبقتُه، فإمنا أسبقُه، 

مامل يكن واوي الفاء أو يايئ العني أو الالم " )23( 
وقد استعمل الشاعر مصطفى جامل الدين   

هذا البناء يف ديوانه يف قوله: 
 )بحر الكامل(

و فَعلِت.. و الحر الكريم رهينة 
     ليٍد تبادله السامح فيشُكُر)24( 
من  وهي  )يَشُكُر(  كلمة  الشاعر  استعمل   
الباب األول و الفاء وقعت يف جواب الطلب و التقدير 
أو  الكريم عندما تساعده  الحر  ان  بادله فيشكر، أي 
تكرمه فأنه يكون أكرث منك كرما كلام أكرمته، فالكرم 
و الشكر عنده حالة مستمرة غري منقطعة. وقد ورد 

هذا الوزن يف جدول رقم )1(.
و كرسها يف  املايض  يف  العني  بفتح  يَْفِعل:  فََعل–   –2
و  كثريٍة  معاٍن  يف  الوزن  هذا  استعامل  يكرث  املضارع 
الميكُن حرصها، و هو أخف األوزان عىل االطالق. قال 
سيبويه: "وليس يشء يف الكالم أكرث من فََعَل")25(، أما 
يأيت عىل  )مضارعه  فإن  متعٍد  و غري  كان مضعفا  إذا 

وإذا  يَِعُف()26(،   – عفَّ يِفُر،   – فرَّ نحو:  بالكرس  يَْفِعُل 
ابدا  املضارع منه  بالياء يف  الالم  أو  العني  كان )معتل 
يف  ورد  يبيُع()27(  باََع  نحو:...  العني  بكرس  يَْفِعَل  عىل 

جدول رقم )2(
وقد استعمل الشاعر مصطفى جامل الدين   
هذا البناء )فََعَل– يَْفِعُل( يف ديوانه يف قوله:                                                         
)بحر الخفيف(                                                                                            

منذ الٍف، و الِحقُد يَرمي )الرشيفيـــ      
   ِن(* ُجزاماً، فترِضُب االبواق)28( 
)رمى(  من  )يرمي(  كلمة  الشاعر  استعمل   
الثاين، فجاءت هنا مبعنى استمرارية  الباب  وهي من 
الرمي يف الحارض و املستقبل،أي ان الحقد مستمر و 

الكراهية موجودة.  
املضارع  و  املايض  يف  العني  بفتح  يَْفَعُل:   فََعل-   -3
يأيت  املايض و املضارع ال  االتفاق يف حركة عني  وهذا 
الحلق  حروف  من  المه  أو  الفعل  عني  كانت  إذا  اال 
وهي )الخاء– العني– الحاء– الهاء-الهمزة( )29( وذلك 
لسبب صويت هو املناسبة بني األصوات. يقول ابن جني 
املضارع جنس  العني يف  بفتحة  أنهم ضارعوا  " وذلك 
التي  االلف  فخرج  منه  موضعا  كان  ملا  الحلق  حرف 
فيها الفتحة" )30(. أما ما جاء عىل هذا البناء ومل تكن 
عينه أو المه من حروف الحلق فقد عّدوه نادرا نحو: 
)أب– يأب، ركن– يركن، هلك يهلك()31( ومن معانيه: 
و  التحول  و  التصويت  و  االعطاء  و  الذعر  و  الخوف 
االنتقال)32(ورد يف جدول رقم )3( وقد استعمل الشاعر 

مصطفى جامل الدين هذا الباب يف ديوانه يف قوله:
)بحر الخفيف(

وهو يلقي اىل الُعباب بطرٍف     
      يَْسأَُل الَْموَج عن بقايا االماين )33(

واصطحابُه)34(،  البحر  موج  ارتفاع  الُعباب:   
الثالث  الباب  الفعل يسأُل وهو من  استعمل الشاعر 
وهو تساؤل لني ال يدخل يف باب الطلب، وامنا خرج 
لتساؤل حذر كأمنا جعل من االمواج كائن حي يفهم و 

عاقل ألنه ال يسأل اال العاقل.
يف  فتحها  و  املايض  يف  العني  بكرس  يَْفَعل:  فَِعل–   -4
" واعلم إن  ابن السكيت )ت246هـ(  املضارع، يقول 
كل فعل ماضيه عىل )فَِعل( مكسور العني فأن مستقبله 

دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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يأيت بفتح العني نحو:َعلَِم– يَعلُم. كرب– يَْكرُب( )35( وقد 
أقر الرصفيون بكرثة استعامل األفعال الثالثية املجردة 
التي عىل وزن )فَِعَل( واتفقوا عىل اختصاصه باملعاين 
و  العيوب  و  االلوان  و  االحذاف  و  العلل  الدالة عىل 
و  العلل  فيه  تكرث  وفَِعَل  الحاجب"  ابن  الحىل:يقول 
االحذاف واضدادها نحو: َسِقيَم، َمرَِض، َحزَِن، و تجيء 
الدكتور  وزاد   ،)36( كلها"  الحىل  و  العيوب  و  االلوان 
كثرية  معاين  القدماء  ذكره  ما  عىل  شالش  طه  هاشم 
كالتشبيه و املحاكاة و املبالغة يف الشكل، و الكرثة. و 
غريها حتى أوصلها اىل تسعة عرش معنى معتمدا عىل 
الباب  هذا  ورد  العربية.)37( وقد  املعجامت  ذلك عىل 
)فَِعَل-يَفعُل( يف ديوان مصطفى جامل الدين يف قوله:                                                         

ورد يف جدول رقم )4(   
                             )بحر الخفيف(

ساعة يَْضَحُك الهنا يل فيها  
بني ثغرْي محمد و جميٍل
استعمل الشاعر الفعل )يضَحُك من َضِحَك(   
هنا يسأل الشاعر ويتمنى ذلك اليوم الذي يضحك له 
القدر و الهنا. فالفعل )يضَحُك( خرج لباب التمني و 
التساؤل أراد أن يقول متى تأيت ساعة الضحك و ساعة 
الهنا. فمعنى الفعل كانت مستقبلية مل تقع بعد.             
5- فَُعل– يَفُعل: بضم العني يف املايض و املضارع، وهو 
معظم  إليها  تشري  التي  املخالفة  قانون  يخالف  طبعا 
األفعال من هذا النوع. ومن حيث املعنى هذا الوزن 
)فَُعل- يَفُعل( يكون عىل اتصاف الفاعل بصفة مشتقة 
من  البد  هنا  ومن  قَبَُح(   – نحو:)كَرُبَ الفعل  ذلك  من 
املعنى  عن  التعبري  يف  الرصفيني  اختالف  إىل  اإلشارة 
منهم من قال بالطبائع و الغرائز )38(. و بعضهم اآلخر 
قال بالطبائع و السجايا)39(، وقد اتفق الرصفيون عىل 

لزوم هذا الفعل و عدم تعديته. 
ومل يأِت هذا الوزن أجوفا اال )َهيُوء()40( أي   
صار ذا هيئة أو حسنت هيئته )41( وال من ناقص يأيت و 
اال )بَُهَو( مبعنى )بَِهَي– و نَُهَو( )42( وهو ال يترصف، يف 

حني أن )بهو، نهو( مترصف. ورد يف جدول رقم )5(
وقد استعمل الشاعر مصطفى جامل الدين هذا الباب 

)فَُعَل– يَفُعُل( يف ديوانه يف قوله:  
)بحر الرسيع(                                                      

فالسحر يف الجنة مهام سام    
          ال يَبلُُغ الحور فيغويها )43(.

اىل  الوصول  استحالة  مبعنى  يبلُُغ(   - )بَلَُغ   
املراد يف املستقبل يعني الفعل منفي بال التي تجعل 
جادة  عىل  جعلته  و  املستقبل  و  الحارض  نفي  من 

املستقبل بداللة مهام سام.
6- فَِعل– يفِعل: بكرس العني يف املايض و املضارع. 

يقل هذ البناء يف الصحيح و يكرث يف املعتل.   
و قد ذكر سيبويه عىل هذا البناء افعاال قليلة مقارنة 
َحِسَب–  الصحيح:  "فمن  الكثرية  الفعل  مع خصائص 
األفعال  من  كان  ما   " مالك  ابن  قال   ،)44(" يَْحِسُب 
أن  مضارعه  فقياس  العني  بكرس  )فَِعل(  عىل  الثالثية 
يجيء عىل )يَْفَعل( بفتح العني ")45(، وقد ّعد ابو حيان 
)فَِعل(  فقال:"واما  واجباً  األفعال  بعض  مضارع  كرس 
مقياس مضارعه )يَْفَعل( بفتح العني و جاءوا بكرسها 

واجباً يف مضارع )َوِمَق– َوِفَق– َورَِث( ")46(. 
وقد ورد يف جدول رقم )6(  وقد استعمل   
)فَِعَل–  الباب  هذا  الدين  جامل  مصطفى  الشاعر 
يَْفَعل( يف ديوانه يف قوله:                                            
  )بحر الطويل(

ويَْحِسُب يف )النافورة( املاَء راقصاً   
           فتًى بني ارساب املها يتَغّنج)47(

الذي  )يَحِسُب(  الفعل  الشاعر  استعمل   
اليشء. و  اليقني بشكل حقيقي من  جاء مبعنى عدم 
الحسبان يف املستقبل أي ساده االعتقاد عىل أن يكون 
كثري  املاء  ألن  االستعارة  سبيل  عىل  راقصا  املاء  هذا 

الحركة، وهو فعل يعتليه الشك. 
 أبنية الفعل الرباعي املجرد 

)فَْعلََل(  وهو  واحد  وزن  املجرد  للرباعي   
نحو)َدْحَرَج- يَُدْحرُج( و )َدْربََخ –يَُدربُخ()48( إذا طأطأ 
رأسه و سّوى ظهره، وامنا مل يجيء عىل غري هذا الوزن 
؛ ألنه قد ثبت أن األول ال يكون ساكنا، وأول ماضيه 
ال يكون مضموما يف البناء للفاعل وال مكسورا للثقل 
فتعني الفتح و ال يكون آخره اال مفتوحا لوضعه مبنيا 
عليه و ال يكون ما بينهام متحركا كله لئال يتواىل أربع 
حركات، وال مسكنا كله لئال يلتقي ساكنان، و ال الثالث 
فتعني  الضمري  اىل  االسناد  عند  الرابع  سكون  لعروض 
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تركيبا  مركبتني  لكلمتني  يأيت  أو  الثاين)49(  يسكن  أن 
إضافيا مثل: عبقىس: عبد قيس. أو من جملة حوقل– 

بسمل)50(وقد ورد هذا الوزن يف جدول رقم )7(
املبحث الثاين 

أبنية الفعل الثاليث املزيد 
– الفعل الثاليث املزيد بحرف: ويكون عىل ثالثة أبنية 

هي: 
1– أفَْعل– يُْفِعُل: إنَّ الزيادة عىل البنية )فعل( و تصبح 
بدخول الهمزة عليها )أفَْعل( وهذه البنية )أفَْعل( من 
العربية  يف  استعامال  املزيدة  الفعلية  االبنية  أوسع 
وأكرثها معاين)51(  بسبب وجود الهمزة يف البنية التي 
لها القدرة عىل التنوع الفوينمي، والتي ضّمها الخليل 
اىل اصوات اللني وهي الياء و الواو و االلف )52( و تأيت 

)أفَْعل( بعدة معاٍن منها: 
الدخول  ذا يشء–  )التعدية– صريورة يشء   
يف يشء مكاناً كان أو زماناً– السلب و االزالة– مصادفة 
يكون  أن  التعريض–  االستحقاق  صفة–  عىل  اليشء 
مبعنى استفعل– املطاوعة– التمكني()53( وقد ورد هذا 

الوزن يف جدول رقم )8(
البناء  هذا  الدين  جامل  مصطفى  الشاعر  استعمل 

)أفَْعل( يف ديوانه يف قوله: 
)بحر املتقارب(

وقد أْصبََح االدُب العبقرُي         
قَطوَب املحيّا كئيب النظر)54(

)أفَْعَل(  وزن  عىل  )أْصبََح(  لفظة  وردت   
أوضح  التي  و  اليشء  الدخول يف  والتي جاءت معنى 
و  الحال  عىل  دلت  اصبح  أن  معنى  الشاعر  فيها 
االستقبال أيضا ألنها دلت عىل وقوع الفعل عىل وجه 
الحارض اآلن  املايض شيئا ومن  الحقيقة، فأخذت من 
و من املستقبل وأيضا دلت عىل دميومة اليشء بداللة 

الخرب الذي دل عىل نهاية الكالم.               
أنه  الرصفيون  وذكر  يَُفاعُل.  ومضارعه  فَاَعل:   -2

يستخدم عىل املعاين اآلتية)55(: 
)املشاركة بني الفاعل و املفعول به يف القيام بالفعل– 
التكثري– مجيء فاعل مبعنى )فََعَل(– التعدية()56( وقد 
البناء  هذا  الدين  جامل  مصطفى  الشاعر  استعمل 

)فَاَعل( يف قوله:   

)بحرالبسيط(                                                                                            
 يا قَاتَل الله ِخْذالَن الصفوِف فيكم              

يجني التخاُذُل مامل يَجنه الَقدِر؟!)57(
وزن  عىل  )قَاَتَل(  الفعل  الشاعر  استعمل   
)فَاَعل( جاء مبعنى املشاركة ألّن الفعل ال يصح اال بني 
شخصني أو أكرث، و ال يأيت عىل عمل املفرد، هذا البيت 
هو نقد لحضور بعض الشخصيات االسالمية اىل مؤمتر 
اقيم يف الباكستان، إّن هذه املؤمترات هي عبارة عن 
وعود كاذبة ومتخاذلة ملن يحرضها. ورد هذا الوزن يف 

جدول رقم )9(
ل(: و يأيت ملعاٍن عّدة ومنها  ل: و مضارعه )يَُفعِّ 3- فَعَّ
اختصار  عىل  والداللة  والتعدية  املبالغة  و  )التكثري 
جعل  و  اليشء  وقبول  اليشء  اىل  التوجه  الحكاية 
الشاعر  استعمل  وقد  الفعل()58(  زمن  يف  املجيء 

مصطفى جامل الدين هذا البناء )فّعل( يف قوله: 
 )بحر الرجز(

فحاَد من حاَد و َحطَّم الردى          
قواِدَم الَنرِس الذي مل يَّجِد)59(

وزن  عىل  )َحطَّم(  لفظة  الشاعر  استعمل   
به   املفعول  يف  التكثري  ملعنى  جاءت  التي  و  ل(  )فعَّ
أي داللة عىل كرثة الردى املحطّم.  ورد هذا الوزن يف 

جدول رقم )10(
- أبنية الفعل الثاليث املزيد بحرفني: 

وهو إما يزاد فيه حرفان قبل الفاء أو حرفان   
تفصل بينهام الفاء أو تفصل بينهام الفاء و العني نحو: 
 .)60( ) َل– تََفْعَفَل– أفَْعلَّ )أنَْفَعَل- افْتََعَل- تََفاَعَل– تََفعَّ

1– انَْفَعَل: و مضارعه )يَْنَفِعُل(. و قال الزمخرشي " إن 
بناء انَْفَعل اختص باملطاوعة و هو عالج تقوية املعنى 
و حصول األثر )61(  ورد هذا الوزن يف جدول رقم )11(

الرصفيون  ذكر  و  )يَْفتَِعُل(  مضارعه  و  افْتََعَل:   -2
املشاركة–  )املطاوعة–  اآلتية:  للمعاين  يستخدم  أنه 
االتخاذ– املبالغة يف حدوث الفعل– االجتهاد– مجيء 
الفعل  افتعل مبعنى فََعَل– االختيار– اظهار ما اشتق 

منه()62(. ورد هذا الوزن يف جدول رقم )12(
و قد استعمل الشاعر مصطفى جامل الدين   

هذا البناء )أفْتََعَل( يف ديوانه يف قوله:
)بحر الخفيف(

دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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تِك العذ                ُخْضتُُه.. و اقتحمت لُجَّ
راَء أّغرى مبوجبها، و أُشدَّ )63(

الدين  جامل  مصطفى  الشاعر  استعمل   
التي  و  )أقْتََحَم(  لفظته  يف  ديوانه  يف  )أفْتََعَل(  البناء 
و  القوة  و  الفعل،  حدوث  يف  املبالغة  مبعنى  جاءت 
الرسعة ملا يحمله هذا الفعل من حرف القاف و الذي 

دل عىل القوة يف لفظه و استعامله.
اآلتية  للمعاين  يأيت  )يَتََفاَعُل(  ومضارعه  تََفاََعَل:   -3
ورد  تدريجياً(  اليشء  وحصول  املطاوعة  و  )املشاركة 

هذا الوزن يف جدول رقم )13(
َل: و مضارعه )يَتََفّعل( بزيادة التاء يف أوله و  4- تََفعَّ
تضعيف عينه، و هي تدل عىل املعاين اآلتية: )املطاولة 
التجنب والطلب مبعنى  للتكلف و االتخاذ و  ل و  فَعَّ
فََعل و تكرار الفعل و توقع حدوث االمر()64( ورد هذا 

الوزن يف جدول رقم )14(
وقد استعمل الشاعر مصطفى جامل الدين   

ل( يف ديوانه يف قوله:  هذا البناء )تََفعَّ
 )بحر الكامل(

ماذا أعّدتُْه العروبة يف غٍد               
لِتقوَل: كيف تَفرّق الخلطاء)65(

استعمل الشاعر مصطفى جامل الدين هذا   
مبعنى  جاءت  وقد  )تفرَّق(  لفظة  يف  َل(  )تَفعَّ البناء 
القصيدة  وهذه  فتفرق،  فرقته  أي  فّعل  املطاوعة، 
تعالج املشكلة الطائفية يف العراق، التي ال تزال قامئة 

حتى اليوم.
الوصل يف  بزيادة همزة   ) )يّْفَعلَّ : ومضارعه  افَْعلَّ  -5

أوله و تضعيف المه. 
يدل  التي  األفعال  من  يأيت  البناء  وهذا   
ال  و  املبالغة  بقصد  العيوب  و  األلوان  عىل  معناها 
وزن  ورد  قد  و  أبْيَّض()66(.  )أْحَمّر-  الزماً  اال  يكون 
قوله:                                                       يف  الدين  جامل  مصطفى  ديوان  يف   ) )أفَْعلَّ

)بحر الخفيف(
      واذا أْخرَضَّ كدُت أنىس من الغبــ                

طِة بَلوى هذا الزمان اللئيم)67(
( مبعنى قوة  استعمل الشاعر لفظة )أْخرَضَّ  
اللون بقصد املبالغة. أي إذا اخرّض الحقل فأن الفرحة 
تغطي عىل حزين و شدة صربي. فأستعمل أداة الرشط 

أو عدم  االخرضار  بني حصول  فهو  )اذا(  الجازمة  غري 
حصوله. ورد هذا الوزن يف جدول رقم )15(

أبنية الفعل الثاليث املزيد بثالثة أحرف: 
التاء  و  السني  و  الوصل  همزة  بزيادة  اْستَْفَعَل:   –1
يستخدم  أنه  الرصفيون  وذكر  )يَْستَْفِعُل(:  ومضارعه 
ما  املفعول عىل  اآلتية:)الطلب ومصادقة  املعاين  عىل 
دل عليه الفعل و التحويل من حال اىل حال واالتخاذ 
االستحقاق()68(. يف جدول  و  والحينونة  األمر  وتكلف 

رقم )16(
اْعَشْوَشَب  نحو:  )يَْفَعْوَعُل(  مضارعه  و  أْفَْعوَعَل:   -2
أي  الالزم،  ملبالغة  بناؤه  و  اعشيشاباً،  يَْعشوِشُب 
فتصري  األرض،  أعشبت  نحو  منه،  اشتق  فيام  املبالغة 
عشب  ذات  صارت  أي  االرُض.  اْعَشْوَشبَت  للمبالغة 
واْحلَْولَيتُه:أي  ركبته  أي  الفرَس:  كثري)اْعرْوريُْت 

استطبتُه()69( 
وقد استعمل الشاعر مصطفى جامل الدين هذا البناء 

)افَْعْوَعَل( يف ديوانه يف قوله: 
)بحر الخفيف(

وقَطَْفنا زَْهَر الضياع فرّف              
اليأُس و اْعَشْوَشَب الرجاُء الجديب)70(

الدين  جامل  مصطفى  الشاعر  استعمل   
كان  ما  بعد  الرجاء  اْعَشْوَشَب  أي  )اْعَشْوَشَب(  لفظة 
يجعل  أن  أراد  فأمنا  الزهر  من  خالياً  أي  )جديب( 
لفظة  فجاءت  الوصف.  يف  بالغ  قد  عاّماً  كثريا  ذلك 
يف  الوزن  هذا  ورد  اليشء.  يف  للمبالغة  )اْعَشْوَشَب( 

جدول رقم )17(
-أبنية الفعل الرباعي املزيد 

ورد الفعل الرباعي املزيد بحرف وحرفني يف   
بنائني، هام:)تََفْعلََل و افَْعلََل()71( 

و مضارعه  )تََفْعلََل(  واحد:  بحرف  املزيد  الرباعي  أ– 
)يتََفْعلَُل( وهو رباعي مزيد بالتاء، اليأيت اال الزماً ألنه 
مطاوع للفعل الذي دخلت عليه التاء، و الذي يكون 
قبل دخولها متعدياً اىل مفعول به واحداً نحو:)ّدحرَجتُُه 

فتَدحرَج، و بَعرَثتُُه فَتَبَعرَثَ( )72(.
الوصل.  همزة  بزيادة  بحرفني:  املزيد  افَْعلَلَّ  ب- 
قد  و  )يَْفَعلُِل(  مضارعه  و  الالمني  إحدى  تضعيف  و 
مستعمالً  يزال  ما  بعضها  قليلة  أفعال  عليه  جاءت 
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، و يتصف عموما بقلة  حتى االن مثل: اطأمن و اقشَعرَّ
االستعامل، أما األبنية الفعلية التي الحقت به فتوصف 
بالغربة والنَّدرة)73(. وردهذا الوزن يف جدول رقم )18(، 

ألحق  ما  الدين  الشاعر مصطفى جامل  يستخدم  ومل 
الثالثية و  املزيد بحرفني من األفعال  الرباعي  بالفعل 

أبنيته. 

دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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نتائج البحث 
)أبنية  عىل  التعرف  اىل  الدراسة  هدفت   
األفعال يف ديوان الشاعر مصطفى جامل الدين ( وعىل 
داللة أبنية األفعال من خالل التجرد والزيادة.واحصاء 
األفعال الواردة عىل أبنية األفعال يف الديوان ومحاولة 

الكشف عن األبعاد الداللية والجاملية لألبنية. 
الوصفي  املنهج  الباحث  استعمل  وقد   
بالنتائج  الدراسة   خرجت  وقد  الديوان.  يف  التحلييل 

اآلتية:
1- أن الشاعر استعمل ىف ديوانه أبنية األفعال الثالثية 

املجردة أكرث من أبنية األفعال املزيدة .
الثاليث  الفعل  ألبنية  استعامله  عن  البحث  كشف   -2
بني  املختلفة  ترصيفاتهام  مع  املجردين  والرباعي 
يؤكد  ما  وهذا  الواسعة،  وداللتهام  والحارض،  املايض 
التنوع  عىل  العربية  اللغة  يف  الرصفية  األبنية  قابلية 

الداليل وقدرتها عىل االشتقاق والتوالد والتطور. 
واملالحظ أّن مصطفى جامل الدين استعمل   
األبنية الثالثة)الباب األّول والثاين والثالث(، بكرثة عىل 
عكس ما موجود يف األبواب األُخر، فقد اقترص يف الباب 
الخامس عىل خمسة مواضع يف بناء)فُعل يْفُعل(، فضالً 

مواضع  ثالثة  يف  استعمله  إذ  يفِعل(؛  فِعل  بناء)  عن 
بينام كان استعامله للرباعي املجرد واملزيد قليالً.

3- أّما املزيد من الثاليث كـ) أفعل، وفّعل، وفَاَعل(، فقد 
الزيادة  هذه  أسباب  له  الشاعر  استعامل  يف  نلتمس 
أو شيوع  تطور داليل،  أو  لهجات  األبنية هل هي  يف 
للمزيد  استعامله  وأّما  ذلك،  إىل  وما  االستعامل؟  يف 
بحرفني فقد كان يف محله، وكذلك املزيد بثالثة أحرف، 
ولكّنه ابتعد يف كالمه عن بعض األبنية املستثقلة، نحو: 

)افَْعأَلَّ – تََفْعَفل(.
 ( أوزان  ثالثة  يف  بحرف  املزيد  الثاليث  الفعل  ورد   -4

أفعل – فاعل – فّعل (.
اما الفعل الثاليث املزيد بحرفني ورد يف أوزان   

)انَْفَعل – افْتََعل – تََفاَعل – تفّعل – افَْعل(
)اْستَْفعل  أحرف  بثالثة  املزيد  الثاليث  الفعل  ورد  وقد 

– افَعْوَعل(.
وزن  يف  واحد  بحرف  املزيد  الرباعي  الفعل  ورد   -5
واحد  وزن  يف  ورد  فقد  بحرفني  أما  )تََفْعلَل(  واحد 

)افَْعلَّل(.
الجداول واملالحق 
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دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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الهوامش:
1- لسان العرب مادة )فعل( 528/11، و ينظر تهذيب 

اللغة: 54/3
2- الكتاب: 12/1.

3- االيضاح يف علل النحو: 52، و ينظر املفصل يف علم 
العربية: 210.

4- الكافية يف النحو: 223/2.
5- الجمل يف النحو:54

6- رشح شذور الذهب:12/1.
7- كشف املشكل يف النحو:198.

الدكتور  بحث  العربية،  للكلمة  الرصيف  التقسيم   -8
صباح السامل، مجلة االستاذ العدد: 1990/5. 

9- ينظر: رشح ابن عقيل 532/2-533، و رشح شذور 
الذهب: 42، و مراح االرواح: 43، ودروس الترصيف: 

54، و الرصف الواضح 91. 
الرصف  وينظر:   533-532 عقيل:  ابن  رشح   -10

الواضح: 91، 
533،ودروس  عقيل:532/2-  ابن  ينظر:رشح   -11

الترصيف: 54، و الرصف الواضح: 91. 
12- ينظر: الرصف الواضح: 91.  
13- ينظر: شذا العرف: 25-23. 

القاهر  عبد  بكر  ابو  الترصيف،  العمد يف  ينظر:   -14
و   ،104-  103 زهران:  د.البدراوي  تحـ:  الجرجاين، 

املمتع يف الترصيف: 115. 
15- ينظر: العمد يف الترصيف: 103 -104، و املمتع يف 

الترصيف: 115، ومراح االرواح: 46.
16- ينظر: رشح ابن عقيل: 533/2، و مراح االرواح:49. 
17- مراح األرواح: 50،: و ينظر: دروس الترصيف:65.

18- ينظر: مراح األرواح: 50، و أبنية االسامء و االفعال 
و املصادر: 336-335. 
19- املقتضب: 71/1. 

20-رشح المية األفعال: 20.
21- املبدع يف الترصيف: 105. 

22- ينظر رشح المية االفعال: 22
23- شذا العرف: 52. 
24- الديوان: 139/1.

25- الكتاب: 35/4

رشح  و   ،174/1 الترصيف:  يف  املمتع  ينظر:   -26
الشافية: 94/1. 

27- الكتاب 341/4، و املمتع يف الترصيف:174/1. 
* املرتىض و الريض اللذين أتهام بوضع نهج البالغة.

28- الديوان: 104/2. 
29- اصالح املنطق:217. 

30- الخصائص:143/2.
31- ينظر: اصالح املنطق: 218-217. 

32- ينظر االبنية الرصفية يف كتاب سيبويه: 387-386.
33- الديوان: 335/1. 

34- لسان العرب: 32/ 2774. 
35- اصالح املنطق:216.

34- رشح الشافية: ابن الحاجب:70/1.
37- ينظر: اوزان الفعل ومعانيها: 293-289.

38- ينظر: رشح الشافية ابن الحاجب:74.
39- املغني يف ترصيف االفعال:115.

40- رشح التسهيل: 292. 
41- فتح االقفال و حل االشكال برشح المية االفعال:44. 

42- رشح الشافية ابن الحاجب:76.
43- الديوان: 235/1. 

44- الكتاب: 54-53/4. 
45- رشح التسهيل:294/3.

46- ارتشاف الرضب:154/1. 
47- الديوان: 1/ 321.

48- األبنية الرصفية يف ديوان امرئ القيس: 335. 
يف  مالك  ابن  أللفية  عقيل  ابن  رشح  تسهيل   -49

الرصف:43
50- التطبيق الرصيف:26.

51- ينظر: أدب الكاتب 357-347. 
علم  العرب يف ضوء  عند  الصويت  التعليل  ينظر:   -52

الصوت الحديث:166.  
شذا  ينظر   ،438  /4 للزمخرشي:  املفصل  رشح   -53

العرف: 19. 
54- الديوان: 412/2.

55- ينظر األبنية الرصفية يف ديوان امرئ القيس:308. 
56- الكتاب: 239/2، أدب الكتاب:355. 

57- الديوان:261/1. 
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58- الكتاب:237-236/2.
59- الديوان: 121/2. 

يف  دروس  االرواح:48-47،  مراح  ينظر:   -60
الترصيف:84

61- ينظر: املفصل يف علم العربية:68. 
62- ينظر الكتاب:75-73/4. 

63- الديوان:60/2.
64- الكتاب: 667/4

65- الديوان: 360/12.
66- ينظر: الكتاب: 26/4،رشح الشافية:80/1 

67- الديوان:377/1. 
يف  الرصفية  االبنية  الكتاب:70/4-73،ينظر  ينظر   -68

ديوان امرئ القيس:330 
69- ينظر: أبنية الفعل يف شافية ابن الحاجب:230.  

70- الديوان: 175/1. 
71- ينظر: أبنية الرصف: 268، التطبيق الرصيف:44. 

72- االفعال الرباعية نشوؤها و استعاملها: 85. 
و  نشوؤها  الرباعية  االفعال   ،334/2 الكتاب:   -73

استعاملها: 86

دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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املصادر واملراجع:
ابن  املصادر،  و  االفعال  و  االسامء  أبنية   -1
عبد  محمد  احمد  د.  تحقيق:  القطاع)ت515هـ(، 
الدايم، مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة، 1999م. 

ودراسة،  معجم  سيبويه  كتاب  يف  الرصف  أبنية   -2
تأليف د. خديجة عبد الرزاق الحديثي، مكتبة النهضة، 

العراق – بغداد، ط1، 1965م. 
صباح  القيس،  امرؤ  ديوان  يف  الرصفية  االبنية   -3
عباس السامل، اطروحة دكتوراه، كلية اآلداب – جامعة 

القاهرة، 1398هـ - 1978م. 
نور  عصام  الحاجب،  ابن  شافية  يف  الفعل  أبنية   -4
و  النرش  و  للدراسات  الجامعية  املؤسسة  الدين، 

التوزيع، بريوت، ط1، 1402هـ - 1982م. 
بن  الله  عبد  محمد  ايب   : تأليف  الكاتب،  أدب   -5
و  رشحه   ،) )ت276هـ  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم 
كتب هوامشه وقدم له : االستاذ عيل فاعور، ط2، دار 

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 1424هـ - 2003م. 
حيان  اليب  العرب،  لسان  من  الرضب  ارتشاف   -6
عثامن،  رجب  د.   : تحقيق  هـ(  ت745   ( االندليس 
النارش مطبعة املدين،  التواب  مراجعة د. رمضان عبد 

القاهرة، ط1، 1418هـ - 1998م . 
السكيت  بن  اسحق  بن  يعقوب  املنطق،  اصالح   -7
السالم  عبد  و  شاكر  احمد   : تحقيق   ،) )ت244هـ 

هارون، دار املعارف – مرص )د.ت( .
ظافر  د.  استعاملها،  و  نشوؤها  الرباعية  االفعال   -8
املجلد  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  يوسف، 

85، العدد 4، 2010م. 
9- أوزان الفعل و معانيها، الدكتور هاشم طه شالش، 

مطبعة اآلداب، النجف االرشف، 1971م. 
القاسم  ابو  النحو،  علل  يف  االيضاح   -10
املبارك،  الدكتور مازن   : الزجاجي)ت337هـ(، تحقيق 

ط4، دار النفائس – بريوت، 1402هـ - 1982م. 
يف  مالك  ابن  أللفية  عقيل  ابن  رشح  تسهيل   -11
املختار  مؤسسة  يوسف،  الجليل  عبد  حسن  الرصف، 

لنرش و التوزيع، ط1، 2004م. 
12- التطبيق الرصيف، الدكتور عبده عيل الراجي، ط1، 

دار امليرسة –عامن، 1428 هـ - 2008 م. 

13- التعليل الصويت عند العرب يف ضوء علم الصوت 
بريي  نذير  عادل  سيبويه،  كتاب  يف  قراءة  الحديث، 
الحساين، مطبعة هيئة إدارة و استثامر الوقف السني، 

بغداد، ط1، 2009م . 
14- التقسيم الرصيف للكلمة العربية، االستاذ الدكتور 

صباح عباس السامل، مجلة االستاذ: 1990م. 
احمد  بن  محمد  منصور  ابو  اللغة،  تهذيب   -15
محمد  السالم  عبد   : تحقيق  )ت370هـ(،  االزهري 
هارون، و احمد عبد العليم، و عيل محمد البجاوي، 
1396هـ  مرص،  الرتجمة،  و  للتأليف  املرصية  الدار 

-1976م. 
بن  الرحمن  عبد  القاسم  ابو  النحو،  يف  الجمل   -16
توفيق  عيل   : تحقيق   ،) الزجاجي)ت337هـ  اسحق 

الحمد، مؤسسة الرسالة للطباعة و النرش، 1996. 
)ت392  عثامن  الفتح  ابو  جني  ابن  الخصائص،   -17
هـ( تحقيق: محمد عيل النجار، دار الشؤون الثقافية 

العامة – بغداد، 1990 م. 
عبد  الدين  محي  محمد  الترصيف،  يف  دروس   -18
ط3،  القاهرة،  الكربى،  التجارية  املكتبة  الحميد، 

1958م. 
19- الديوان، مصطفى جامل الدين، دار املؤرخ العريب، 

مطبعة ستارة، بريوت، 1415 هـ -1995م .
20- شذا العرف يف فن الرصف، االستاذ الشيخ احمد 
الحمالوي)ت1351هـ( ضبط و تصحيح محمود شاكر 

. مؤسسة النرباس للطباعة و النرش و التوزيع . 
بن عقيل  الله  الدين عبد  بهاء  ابن عقيل،  21- رشح 
محي  محمد   : تحقيق  )ت769هـ(  الهمداين  العقييل 

الدين عبد الحميد .منشورات سيد الشهداء، قم . 
22- رشح التسهيل، جامل الدين محمد بن عبد الله 
ابن مالك، ) ت600 – 686 هـ (، تحقيق : عبد الرحمن 
السيد ومحمد بدوي املختون، هجر للطباعة والنرش و 

التوزيع، ط1، 1410 هـ - 1990م. 
االسرتاباذي،  الدين  ريض  للشيخ  الشافية،  رشح   -23
تحقيق : محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف،ومحمد 
–بريوت،  العريب  الرتاث  احياء  ط1،دار  الدين،  محي 

1426 هـ،2005م. 
24- رشح املراح يف الترصيف، بدر الدين محمود بن 
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املختار،  مؤسسة  ط1،  855هـ(،  )ت  العيني  احمد 
بريوت، لبنان، 1428هـ - 2007م . 

25- رشح املفصل للزمخرشي، موفق الدين أيب البقاء 
يعيش بن عيل بن يعيش املوصيل )634هـ(، قدم له و 
وضع هوامشه و فهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب، 
العلمية  الكتب  دار  بيضون،  عيل  محمد  منشورات 

بريوت – لبنان، ط1، 1422هـ - 2001م. 
26- رشح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، البن 
هشام االنصاري، تحقيق : الدكتور الفاضوري، ط1،دار 

الحجل – بريوت، 1408 هـ - 1998م .
27- رشح المية االفعال، ابن الناظم، مكتبة الوادعي- 

صفاء، ط1، 1431هـ - 2010م. 
28- الرصف الواضح، عبد الجبار علوان النايلة، مكتبة 
الزوراء،  مجمع  املتنبي،  شارع  بغداد  العربية،  اللغة 

1408هـ - 1988م. 
بن  القاهر  عبد  الترصيف،  يف  كتاب  العمد   -29
زهران  د.  تحقيق:  )471هـ(،  الجرجاين  الرحمن  عبد 

البدراوي، ط2، دار املعارف، القاهرة، 1995م. 
30- فتح االقفال و حل االشكال برشح المية االفعال، 
مصطفى  تحقيق:  عمر،  بن  محمد  الدين  جامل 

النحاس، الكويت – جامعة الكويت، 1993م. 
الكتب  دار  الحاجب،  البن  النحو،  يف  الكافية   -31

العلمية – بريوت،1405هـ -1985م. 
قنرب،  بن  عثامن  بن  عمرو  برش  اليب  الكتاب،   -32
امللقب ب )سيبويه( )ت180 هـ( تحقيق : عبد السالم 

محمد هارون، مكتبة الخانجي – القاهرة -1412 هـ 
- 1992 م 

33- كشف املشكل يف النحو، عيل بن سليامن الحيدرة 
يحيى  الدكتور  عليه  قرأه و علق  اليمني )ت599هـ( 
 - بريوت، 1424هـ   – العلمية  الكتب  دار  مراد، ط1، 

2004م. 
صادر- منظور)ت711(،دار  .ابن  العرب  لسان   -34

بريوت،1956م.
35- املبدع يف الترصيف، ابو حيان النحوي االندليس، 
تحقيق: د. عبد الحميد السيد طلب، ط1، مكتبة دار 
العروبة للنرش و التوزيع، الكويت، 1402هـ - 1982م.

من  اللباب  ومعهد  االفعال  ترصيف  يف  املغني   -36
دار  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  االفعال،  ترصيف 

الحديث القاهرة، ط2، 1420هـ - 1999م. 
القاسم  ايب  االمام  العربية،  علم  يف  املفصل   -37
الزمخرشي )ت538 هـ(، ط1، املكتبة العرصية صيدا 

– بريوت،1427هـ-2006م.
38- املقتضب، محمد بن يزيد املعروف ب) املربد ( 
)ت285هـ( تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة، عامل 

الكتب، بريوت .
االشبييل،  عصفور  البن  الترصيف،  يف  املمتع   -39
منشورات  ط3،  قباوة،  الدين  فخر  الدكتور   : تحقيق 

دار االفاق – بريوت، 1398 هـ - 1978 م. 

دراسة أبنية االفعال ومعانيها يف ديوان الشاعر ...
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13- The evaluation process should be conducted confidentially and the author 
should not be informed of any aspect of it
14- If the evaluator wants to discuss the research with another evaluator, he 
must inform the editor-in-chief of that
15- There should not be direct correspondences and discussions between the 
resident and the author regarding what he receives with his research sent for 
publication, and the resident’s notes should be sent to the author through the 
editorial director of the magazine
16- If the evaluator believes that the research is extracted from previous 
studies, the evaluator must indicate those studies to the editor-in-chief of the 
journal
17- The evaluator’s scientific observations and recommendations will depend 
on it mainly in the decision to accept the research for publication or not. The 
author himself.
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Evaluators Guide
The main task of the scientific evaluator of the research submitted for 
publication is for the assessor to read the research that falls within his scientific 
specialization very carefully and evaluate it according to academic and 
scientific perspectives that are not subject to any personal opinions, and then 
confirm his constructive and honest observations about the research sent to 
him.
Before starting the evaluation process, the evaluator is requested to ensure 
that he is fully prepared to evaluate the research sent to him and whether it 
falls within his scientific specialization or not, and whether the evaluator has 
enough time to complete the evaluation process, otherwise the evaluator can 
apologize and suggest another evaluator.
After the evaluator agrees to conduct the evaluation process and ensure that 
it is completed within the specified period, the evaluation process must be 
conducted according to the following parameters:
1- The evaluation process should not exceed ten days so as not to negatively 
affect the author
2- Not to disclose research information for any reason, during and after the 
evaluation process, except after obtaining written permission from the author 
and the editor-in-chief of the journal or when publishing the research
3- Not to use the research information for any personal benefit or for the 
purpose of causing harm to the author or its sponsoring institutions
4- Disclose any potential conflict of interest
5- The resident should not be affected by the nationality, religion, gender of the 
author, or any other personal considerations
6- Is the research authentic and important to the extent that it should be 
published in the journal?
7- Whether the research is consistent with the general policy of the journal and 
the publication controls therein
8- Is the research idea covered in previous studies? If yes, please indicate those 
studies
9- The extent to which the title of the research expresses the research itself and 
its content
10- A statement whether the research summary clearly describes the content 
and idea of   the research
11- Does the introduction in the research describe what the author wants to 
reach and clarify accurately, and did the author explain in it what the problem 
he studied is?
12- The author's discussion of the results he reached during his research in a 
scientific and convincing manner



444

)2
02

2  
ر -

آيا
( )

14
43

 - 
ال

شو
ة )

من
لثا

ة ا
سن

- ال
ن 

ثو
ال

الث
 و

ين
لثا

د ا
عد

- ال
ن 

ام
الث

د 
جل

 امل
ة/

وا
د

sequentially and their titles are written above them. The explanatory notes are 
written under the tables.
15- The researcher can interpret what he sees as ambiguous words or terms 
using the footnotes method in the text, where the term to be clarified is 
indicated by a number at the top of the term, then these footnotes are referred 
to in a separate list before the list of sources and references
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Publication Terms
1- Research papers are accepted in both Arabic and English, provided that they 
are written in a sound language free from grammatical and linguistic errors.
2- Requests to publish researches are submitted through the website http://
dawatjournal.com in (word) format.
3- In researches written in Arabic, Simplified Arabic font is used in size (14) 
without leaving any spaces between the lines, and bold font is used for the 
main title and sub-headings (size 14), and the rest of the text is in normal font 
size (12), and (10) normal for tables and figures.
4- In papers written in the English language, the Times New Roman font is 
used in size (12) without leaving any spaces between the lines, and bold font is 
used for the main title and sub-headings (size 14), and the rest of the text is in 
normal font size (12), and normal (10) for tables and shapes.
5- The number of search words shall not exceed (10000-15000) words, and 
shall not exceed (32) pages of (A4) size, including figures, drawings, tables, 
margins and references, bearing in mind that the supplements are not 
published, but are placed for the purposes of arbitration only.
6- The following research must include a separate page on it: the name of the 
researcher(s) and their address immediately after the title of the research in 
both Arabic and English, and their email address is mentioned.
7- The research must include two summaries, one in Arabic and the other in 
English, within (150-200) words for each, and it is taken into account that the 
two summaries include the objectives and methodology of the research and 
the most prominent results reached, and the researcher proves at the end of the 
summary with no less than three key words (Key Word).
8- The research should be characterized by novelty, originality and objectivity, 
and represent a new addition to knowledge in its field.
9- That it has not been published or submitted for publication in another 
journal, and that the researcher undertakes to do so in writing. The researcher’s 
approval of publication and sending his research necessarily requires review of 
and adherence to the terms of publication in the journal.
10- The research should not be a chapter or part of a published book.
11- The researcher should indicate in the margin of the title page that his 
research was extracted from a master’s thesis or a doctoral thesis, if that is true.
12- It is not permissible to publish the research or parts of it elsewhere, after 
accepting its title for publication in the journal, except after obtaining a written 
letter from the editor-in-chief of the journal.
13- The researcher is obligated to pay the expenses resulting from the 
arbitration procedures in case of his request to withdraw the research and his 
desire not to proceed with the evaluation.
14- The tables are included in the body of the text and are numbered 
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Publication Policy
1- The journal publishes research that is in line with best practices and codes 
of conduct of relevant professional bodies or national and international 
regulatory bodies.
2- The journal is committed to supporting its scientific record through its 
commitment to the instructions of the Publication Ethics Committee (COPE).
3- Staying away from everything that would harm confidence in the journal 
and the professional competence of scientific publishing.
4- The research submitted for publication must not be submitted to any other 
means of publication.
5- The research submitted for publication must be previously unpublished in 
any form or language.
6- The research submitted for publication must be original, and the extracted 
research is accepted.
7- The journal accepts research that has new research angles related to the 
expansion of the previous research.
8- Provide transparency about the reuse of materials to avoid hazards related to 
recycling. Texts or (literary theft).
9- The journal does not accept the study divided into several parts for 
submission to several journals or to one journal, but at different time intervals.
10- The magazine does not accept simultaneous or secondary justified 
publication.
11- The results of the research must be clear and explicit without any 
treatment, including manipulation based on the source.
12- The printing of the submitted research must be in accordance with the 
rules of the Arabic language and the professional conditions.
13- The search contains punctuation marks and appropriate division of the 
text.
14- The journal is obligated to conduct research to detect scientific plagiarism 
and the percentage of plagiarism.
15- In the event that a researcher discovers scientific theft in his research sent 
for publication, the researcher’s name is recorded in the list of expulsion to not 
deal with him again in order to preserve the ethics of publishing.
16- The researcher can withdraw the research before sending it for evaluation, 
and it is required to withdraw it once it is sent and after the evaluation pay the 
assessors’ wages specified by the journal administration.
17- The submitted research moves from one step to another after completing 
the administrative requirements by filling out the forms and sending the 
requirements, if any.
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