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  ية وآدابهاالمجلة األردنية في اللغة العرب
 يم العالي والبحث العلمي، األردنمجلة علمية عالمية محكّمة أسستها اللجنة العليا للبحث العلمي، وزارة التعل 

  .وتصدر عن عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، الكرك، األردن
  
  
  
  
  

  ترسل البحوث وجميع المراسالت إلى العنوان اآلتي
  
  

  لغة العربية وآدابهافي ال األردنية المجلة تحرير رئيس
  عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المملكة األردنية الهاشمية
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  )٩٦٢-٣ (٢٣٧٠٧٠٦: فاكس
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   األردنية فيالمجلَّة  

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة

  

      

   م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الد 
  

  رئيس التحرير
  د سمير الدروبي.أ

  
  سكرتير التحرير

   الجعافرة سليمانسالم
  

  هيئة التحرير
     الموســـىنهــــاد. د.أ     وانـــن  عـطـــ حسي.د.أ
  محمـــود  مغالســـة. د.أ     يوســـف  بكـــــار. د.أ
  خـالـــد  الكـركــي. د.أ    عبدالفتـــاح  الحمـــوز. د.أ

  
       الهيئة االستشارية للمجلة

  ـدد ناصر الديـــن األسـ.أ    ـليـفةد عبدالكــــريم  خـ.أ
    حـامد شاكــــــر الفـ.أ     السمـــرةد مــــحمـود.أ
  اضلملــك  مــرتد عبـدا.أ    د أحـــــــمد  الضـبيب.أ
    ـديد عبدالســـالم  المسـ.أ    ــــوبد أحمد  مطـلـــ.أ
  الحد  عبدالعــزيـز الـمقـ.أ    ـريفهد محــــمد بن  شــ.أ
  ـيد  عبدالقـادر الربـاعــ.أ    ـــعد عبــــدالعزيز المان.أ
  ـلح فـــضد صــــال.أ    عبدالمهــديد عبدالجلـــيل .أ

  
   اللغويالتدقيق

  )انجليزي( حسام الدين مبيضين. د.أ
  )عربـي(اروة ــ مص جـزاء. د

  
التنضيد واالخراج الضوئي  
  نهلة عبدالكريم يونس

  
   الفنيالتدقيق

  نايف النوايسة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

  الرحيمالرحمن اهللا بسم
  

  للغة العربية وآدابهافي ا األردنية المجلة
   عالمية محكمةعلمية مجلة

  
   األردنية الهاشميةالمملكة للبحث العلمي في العليا اللجنة عن صدرت

  :النشر شروط  - أ
  . باإلنجليزية أو أية لغة أخرى، بعد موافقة هيئة التحريراًبحوث المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل لغة -
 العربية  الكتب المتعلقة باللغةومراجعات والمترجمة المحققة للنشر في المجلة البحوث والنصوص يقبل -

  .وآدابها
وأالّ يكون ( يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية ولم فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيالً يشترط -

  .ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر). علميةجزءاً من رسالة 
  . وشرائطهالعلمي يكون البحث المقدم خاضعاً ألسس البحث أن -
  . وال يجوز النقل منه إالّ باإلشارة إلى المجلةللمجلةبعد قبوله حقاً محفوظاً  البحث يصبح -
 على  على نشره في كتاب بعد موافقة هيئة التحرير الخطيةسنتين للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي يجوز -

  .أن يشار إلى المجلة حسب األصول
  . أكثر حسب تقدير هيئة التحريرأوان م محكالبحث تحكيم يتولّى -
 (Cd) مدمج أو ٣,٥) Floppy"(  قرصٍ ممغنطعلى إلكترونية ونسخة مطبوعة الباحث أربع نسخ يقدم -

سم، وعلى ٢,٥ مزدوجة بين األسطر وهوامش افاتـــبمس (MS Word) الحاسوبي البرنامج باستخدام
 .صفحة) ٤٠( عدد صفحات البحث على يزيد ال بحيث ، (A٤)وجه واحد من الورقة 

أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط . ١٤ بنط Simplified Arabicالمستخدم في المتن يكون نوع الخط  -
١٢.  

  . ورتبته األكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيهااسمه الباحث على الصفحة األولى من البحث يذكر -
  . قراراتها نهائيةوتُعد الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث تحتفظ -
  .ل ألصحابها ترد األبحاث التي لم تقبال -
 على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم المترتبةدفع النفقات المالية ب الباحث يلتزم -

  .التقويممتابعة إجراءات 
  . المحكمون خالل شهرٍ من تاريخ تسلُّمه القراريقترحها الباحث بإجراء التعديالت التي يلتزم -
  . تراها هيئة التحريرفنية  ترتيب األبحاث في المجلة لمعاييريخضع -
 أصحابها وال تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة آراء المنشورة في المجلة تعبر عن األبحاث -

 . أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة األردنية الهاشميةالعلياأو سياسية اللجنة 
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  : النشرتعليمات  - ب
كلمة لكل منهما وعلى ) ١٥٠( باإلنجليزية بما ال يزيد على وآخراللغة العربية  يكتب ملخّص للبحث بأن -

من ثالثة مقاطع مع ) الباحثين( في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم الباحث يكتبورقتين منفصلتين بحيث 
 أسفل صفحة في (Keywords) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة ) البريدي واإللكتروني (العنوان

  .مخطوط عن المحتوى الدقيق للتعبرالملخص بما ال يزيد على خمس كلمات بحيث 
 ،)١(:  بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى األعلى هكذاالمخطوط إلى المصادر والمراجع في متن يشار -

قوسين في  بين موضوعة ثبتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة ويكون )٣( ،)٢(
فإن الصفحة ) ٦ (الرقم قد انتهت عند  مثالًأسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة األولى 

  :اآلتي على النحو األولىوال يعاد إيرادها عند نهاية البحث، ويكون ذكرها للمرة ). ١( ستبدأ بالرقم التالية
  

  : المطبوعةالكتب
 بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميالدي، واسم الكتاب وملحقاًول والثاني  شهرة الكاتب متلواً باسمه األاسم

 إن تعددت – المجلد واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشر وسنته، ورقم الغامق،مكتوباً بالبنط 
  : مثال.  والصفحة–المجلدات 
، ٢عبدالسالم محمد هارون، ط: تحقيق وشرح. حيوانال): م٨٦٩/ هـ٢٥٥ت(  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،

: اآلتي النحوويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على . ٤٠، ص٣، ج١٩٦٥ الحلبي، القاهرة، البابيمصطفى 
  . ج، ص،الحيوانالجاحظ، 

  
  : المخطوطةالكتب
ين الهجري والميالدي، واسم المخطوط  بتاريخ وفاته بالتاريخوملحقاً شهرة الكاتب متلواً باسمه األول والثاني اسم

  : مثال.  ومكان المخطوط، ورقمه، ورقم اللوحة أو الصفحةالغامق،مكتوباً بالبنط 
مخطوط مكتبة . المنصور ملكل من سيرة السلطان االمأثور الفضل): م١٣٣٠/ هـ٧٣٠ت( شافع بن علي الكناني،

  .٥٠ ورقة، )٤٢٤(البودليان باكسفورد، مجموعة مارش رقم 
  

  :الدوريات
 واسم الدورية مكتوباً بالبنط الغامق، رقم ،"    " بين عالمتي تنصيص موضوعاً كاتب المقالة، عنوان المقالة اسم

 مؤتة ،" مدخل-  السيوطي بالتراث األندلسيعناية: "جرار، صالح:  ورقم الصفحة، مثالوالسنة،المجلد والعدد  
  .٢١٦- ١٧٩م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٥ثاني، سنة  العاشر، العدد الالمجلد ،للبحوث والدراسات
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  :التذكارية المؤتمرات وكتب التكريم والكتب وقائع
 كامالً بالبنط الغامق، بالكِتاَ واسم ،"     " عالمتي تنصيص بين اسم الكاتب، واسم المقالة موضوعة ذكر

جهة الناشرة، ومكان النشر،  واسم المطبعة والالطبعة،واسم المحرر أو المحررين إن كانوا غير واحد، ورقم 
 القبائل العربية في بالد جند قنسرين حتى نهاية القرن توطن: " مصطفىالحياري،: مثال. وتاريخه، ورقم الصفحة

، دار ١إبراهيم السعافين، ط: تحرير ،دراسات مهداة إلى إحسان عباس:  محراب المعرفةفي ،" الهجريالرابع
  .٤١٧م، ص١٩٩٧صادر ودار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

 العربية واإلنجليزية بعدها مباشرة محـصورة بـين         باللغة األعالم األجنبية حين ورودهـا في البحوث        تكتب -
  (  ).قوسـين 

 عند كتابة األسـماء والمـصطلحات العربيـة بـالحروف           اإلسالمية النظام المتبع في دائرة المعارف       يراعى -
  .الالتينية

 وتثبـت .  اإلشارة إلى السورة ورقم اآليـة      مع   بين قوسين مزهرين   ماني بالرسم العث   اآليات القرآنية  ترسم -
  .مظانها تخريجها من بعد((   ))   األحاديث النبوية بين قوسين هالليين مزدوجين

 :اآلتي المراسالت على النحو تكون -
  

  
  لغة العربية وآدابهافي ال األردنية المجلة تحرير رئيس

  ، المملكة األردنية الهاشميةعمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة
  

  األردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص
   )٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
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  لعددحمتويات ا 
   م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الد 

  
  العربيةالبحوث باللغة 

  

  الصفحات  اسم الباحث  اسم البحث
الفصل بني الشعر والدين يف التراث النقـدي         •

  عند العرب
  ٣٣-١١  كامل يوسف عتوم. د

  حسني عباس الرفايعة. د   يف لغة الترتيلهاملغايرة بني الضمري ومرجع •
  

٥٢-٣٥  

املخرج الصويت املرحل، مفهومه، وأصـواته،       •
  وخصائصه

  منري تيسري الشطناوي. د
  

٦٦-٥٣ 

• صورة جند واحلجاز يف شعر صردشتيويالصاحل علي سليم . د  ر  
  

٩٠-٦٧ 

 دراسة يف ثنائية    -تأنيث املكان ومتكني األنثى      •
   املدينة يف شعر عبداهللا رضوان–املرأة 

  مرمي جرب فرحيات. د
  

١١٩-٩١ 

  قاسم حممد صاحل. د  ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو  •
  

١٥٠-١٢١  

  ١٧٧-١٥١  يوسف حممود عليمات. د   الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس •

يف ديوان فاكهـة   تضاريس اللغـة والداللـة  •
  الندم للشاعر عبد الناصر صاحل

  إبراهيم منر موسى. د
  

١٧٩-٢٠٣  

 شـروح   يف ق القراءة خطاب املقدمات وميثا   •
  على الشعر اجلاهليحسن كامل الصرييف 

  حممد موسى العبسي. د
  

٢٢٨-٢٠٥ 

 ٢٦٥-٢٢٩  حممد بن هادي املباركي. د  دراسة حتليلية  - شعر غزوات النيب •
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١١

  الفصل بني الشعر والدين يف التراث النقدي عند العرب
   

   * كامل يوسف عتوم. د
  ١/١١/٢٠٠٦ : تاريخ القبول  ١٥/٢/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
   ملخص

                                                  
ملختلفة قدميا وحديثا، وقد أثـريت بوضـوح يف       شغلت قضية العالقة بني الشعر والدين أو األخالق األوساط الثقافية ا          

وحتاول هذه الدراسة إلقاء األضواء علـى       . التراث النقدي عند العرب، وأفرزت تيارات ما بني التأييد واملعارضة والتوسط          
البواعث اليت أدت إىل القول بضرورة الفصل بني الشعر والدين أو األخالق يف احلكم، وحتاول أيضا كشف بعض مظاهر                   

  .  ذا التوجه وانعكاساته على الواقع النقديه
  
  
  
  

  

Abstract  
The Dissociation between  Poetry and Religion in the Arab Literary Critique 

Tradition 
 

Dr. Kamil Atoum 
 

  The releationship between poetry and religion (or ethics) was and has been a major 
concern among various cultural quarters. It was certainly a hot issue in the tradition of 
criticism among Arab with supporters, opponents, and those in the middle: this study 
attempts to shed light on the incentives that led to the argument for poetry-religion 
dissociation in valuation. It also attempts to unveil certain features at this orientation along 
with its underpinnings on literary criticism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  . سلطنة عمان-كلية التربية بصحار اللغة العربية، قسم * 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بني الشعر والدين يف التراث النقدي عند العرب
  

 

 ١٢

 تعد قضية العالقة بني الشعر والدين من القضايا القدمية احلديثة اليت استرعت اهتمام األوساط الثقافية    
وسنحاول إلقاء األضواء على البواعث اليت أدت       . املختلفة، وقد أثريت بقوة يف التراث النقدي عند العرب        

صل وانعكاساته على الواقـع     إىل إميان بعضهم بضرورة الفصل يف احلكم، والكشف عن بعض مظاهر الف           
وهذه الدراسة مل تفصل بني الدين واألخالق من منطلق اإلميان بأما يصدران من معني واحـد،                . النقدي

ويتجهان إىل غاية واحدة، فإذا كان الدين هو منبت األخالق، وهو الرقيب عليها واملقوم هلا ـ فإن احلكم  
  . بالقبول أو الرفض متشابه على كال املستويني

   

  :الشعر بوصفه ختييال
      لعل أهم بواعث الفصل بني الشعر والدين يف احلكم النقدي عند العرب تلك النظرة إىل الشعر بوصفه  

: ختييال، وهذا الفهم صدر ـ فيما صدر ـ عن أساس ديين، انطلقت بداياته من تأويالت قولـه تعـاىل     
فقد ذهب أبو   . (١)﴾ يهيمون وأم يقولون ما ال يفعلون      والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أم يف كل واد        ﴿

، ورأى الزخمشري أن اهليمان قلة (٢)احلسن الرماين إىل أن اهليمان خلط يف القول، وإن كان هذا اخللط بليغا
من ال رجاحة معه، وهي خمالفـة       " ، وهوعند الشريف الرضي صفة      (٣)املباالة بالغلو، وجماوزة القصد فيه    

، فالنشاط العقلي الرصني على نقـيض النـشاط املـرتبط           (٤)"لم الرزين، والعقل الرصني   لصفات ذي احل  
باخليال، ومن طبيعة الشعر أو اهليمان القول دون الفعل، واملبالغة وجماوزة القصد، وهذه السمات اليت تشري        

  . مان أو التخييلإىل االنفالت من الضوابط العقلية يصعب تقبلها وتربير وجودها إال يف ظل فعاليات اهلي
، فالبيان يسحر املتلقي أو يفعل به (٥) ))إن من البيان لسحرا((     لقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 خييل إليه من سـحرهم  ﴿:ما يشبه السحر، وقد ارتبط لفظ السحر يف القرآن الكرمي بالتخييل، فقال تعاىل        
 النظر يف قيمـة     ةقد خرج من عباءة العقل، و مسح بإعاد       ، وإذا كان الشعر سحرا وختييال ف      (٦)﴾أا تسعى 

حمتوى الشعر الفكري والقيمي، و ساعد على الفصل بني الشعر وأحكام الدين اليت وضعت لعامل حمكـوم             
  .بقبضة العقل، وساعد كذلك على تضاؤل مسؤولية الشاعر عن احملتوى الناتج عن هيمانه وملكة خياله

قيم السلبية كالفحش واإلقذاع واهلجاء، والبعد عن احلق والصواب ال لـبس             إن املوقف اإلسالمي من ال    

                                                 
        .٢٢٦-٢٢٤: الشعراء  (١)
حممد خلف : حتقيق. النكت يف إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  ):م٩٩٤/هـ٣٨٤ت (الرماين، علي بن عيسى   (٢)

        .١٠٠، ٩٢: ، ص١٩٦٨، دار املعارف، مصر، ٢اهللا وحممد زغلول سالم، ط
       .٣/١٣٣:ت، ص.، دار املعرفة، بريوت، دالكشاف ):م١١٤٣/ هـ٥٣٨ت (الزخمشري، حممود بن عمر  (٣)
   .١٧٠:ت، ص.، املكتبة العلمية، بغداد، دتلخيص البيان يف جمازات القرآن): ١٠١٥/ هـ٤٠٦ت (ف الرضي، حممد بن احلسنيلشريا  (٤)

     
        .٣٧٥: ،ص١٩٨١، دولة اإلمارات العربية، وزارة العدل،األدب املفرد ):٨٦٩/هـ٢٥٦ت (البخاري، حممد بن إمساعيل  (٥)
        .٦٦: طه  (٦)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٣

 التغري يف هذا املوقف إذا ما وجد ذلك يف الشعر من منطلق الـوعي               ضفيه يف عامل الواقع، ولكننا جند بع      
 عوقد ورد أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم استـم        . بطبيعة الشـعر اازية التخييلية، أو لنقل السحرية      

يعترض على هذا، وقال ابـن        بن زهري يف بردته املعروفة،  وكان فيها  الغزل  احلسي، دون أن              بإىل كع 
وقد أنـشد   ... أما االستعارات والتشبيهات فمأذون فيها، وإن استغرقت احلد، وجتاوزت املعتاد،         :" العريب

القصيدة مـن االسـتعارات     فجاء يف هذه    ...  ،  )بانت سعاد (كعب بن زهري النيب صلى اهللا عليه وسلم         
. (١)"والتشبيهات بكل بديع، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يسمع وال ينكر، حىت يف تشبيه ريقهـا بـالراح                

ما هذا يا عبد ": وورد أن عمر بن اخلطاب أدرك عبد الرمحن بن عوف يف سفر، وكان يغىن له، فقال عمر          
  :بد فاعال فخذإن كنت ال : الرمحن ؟ فقال نقطع به سفرنا، فقال عمر

             أتعرف رسـما كاطراد املذاهبِ      لعمرة وحشا غري موقف  راكبِ
ـّت حباجبِ   .(٢)"           تبدت لنا كالشمس حتت غمامة      بدا حاجب منها وضن

ن الكالم  الشعر أحكاما خاصة عند الفقهاء، فالشافعي ال يرد شهادة الشاعر؛ أل ة    وقد أفرز الوعي بطبيع   
، (٣)قد ال يكون حمض الصدق أو بيان الكذب، وإن وجد اإلفراط الذي ال ميحض أن يكون كذبا مستعلنا                 

  :التوسع يف املدح وإن كان كذبا فإنه ال  يلتحق يف التحرمي بالكذب، كقول الشاعر:" وقال الغزايل
ـّق ـّه غري روحه      جلاد ا فليت    اَهللا سائله            ولو مل يكن يف كَف

فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء، فإن مل يكن صاحبه سخيا كان كاذبا، وإن كان سخيا فاملبالغة              
وذهب ابن حزم إىل إثبات حقيقة الشعر باعتبـاره         . (٤)"من صنعة الشعر، فال يقصد منه إن يعتقد صورته        

من حد الشعر ما جـاء مـن احلكـم     الشعر، وقد أخرج لكذبا، ولذا ـ كما يرى ـ منع اهللا نبيه قو  
  :وأما ما عدا ذلك فإن قائله إن حترى الصدق فقال:" واملواعظ ومدح النيب، وأضاف

محار   غلُ  بغلٌ   واحلماروالب       نـهار  الـليلُ لـيلٌ  والنـهار              
     ه  منــقار             والديك ديك واحلمامةُ     مثله        وكالمها طيـر  ل

  :صار يف نصاب من يهزأ به، ويسخر منه، ويدخل يف املضاحك، حىت إذا كذب وأغرق فقال
ستـبنياهلوى  فما  ي  ــراهواألنيـن         وب  هجسـم السقم ألف              
              ال تراه الظنـونُ إال    ظنـونا         وهو أخفى  من أن  تراه  الظنونُ

                                                 
 احلليب، ، مطبعة٢حممد علي البجاوي، ط: يقحتق. أحكام القرآن): م١١٤٨/هـ٥٤٣ت (ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا  (١)

      .٣/١٤٣٤: ،ص١٩٦٨
       .١٠١: ت، ص.، عامل الكتب، بريوت، دأمايل اليزيدي): م٩٢٢/هـ٣١٠ت(اليزيدي، حممد بن العباس  (٢)
       .٦/٢٢٤:  ،ص١٩٨٠، دار الفكر، ١ط. األم): م٨١٩/هـ٢٠٤ ت(الشافعي، حممد بن إدريس  (٣)
. ٣/١١٤: ص هـ ،١٣١٨، املطبـعة البحرية، ١ط. إحياء علوم الدين): م١١١١/هـ٥٠٥ت (الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد  (٤)

       .والبيت أليب متام
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                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بني الشعر والدين يف التراث النقدي عند العرب
  

 

 ١٤

حيث كان  األنني قد سـمعنا أنينه من   قريـبٍ         فاطلبوا الشخص              
              مل يــعش إنه  جليـد  ولكن         ذاب سـقما  فلم  تـجده  املنونُ

  . (١)"حسن وملح
قدية، فقـد الحـظ         والوعي بطبيعة الشعر يف التراث النقدي ميكن أن يفسر لنا الكثري من املواقف الن             

األصمعي تغريا يف الشعر ما بني اجلاهلية واإلسالم، هذا التغري الذي جاء بفعل النهج اإلسالمي يف دعوتـه             
الشعر نكـد   " :إىل التمسك باحلق والصواب،والبعد عن الفحش واإلقذاع واملبالغات،ولذا قال  األصمعي          

 جاء به اإلسالم يدفع الشعر إىل ميدان العقـل،          ، فاخلري الذي  (٢)"بابه الشر فإذا دخل يف باب اخلري ضعف       
والشر يف اجلاهلية مينح الشعر احلرية يف الغلو واملبالغة، وذوق األصمعي ما زال متعلقا بالنمط اجلاهلي، على 
أن القول ذا الضعف موقف استوجبته طبيعة املرحلة املفصلية، وواقع يشري إىل تغري يف األسلوب والطريقة                

وفشا التأدب والتظرف، ... فلما ضرب اإلسالم جبرانه،:" هذا ما حسمه القاضي اجلرجاين بقوله    املألوفة، و 
فصارت إذا قيـست بذلك الكالم األول تبين اللـني، فـيظن           ... اختار الناس من الكالم ألينه وأسهله،       

ولعـل  .  (٣)"ورونقا، وصار ما تـخيلته ضعفا رشـاقة ولطفا       ضعفا، فإذا أفرد عاد ذلك اللني  صـفاء       
 ـ مل يكن بعيدا عن فهـم مراوحـة    (٤)ت  األصمعي شعره اإلسالمي باللنيحسـان بن ثابت الذي نع

ما هـو   :" الشعر ما بني العقلي واخليايل، وميله إىل اجلانب اخليايل، فقد مسع شعرا لعمرو بن العاص فقال               
  .(٥)"شاعر، ولكنه عاقل

، وهي مقولة ـ كما فسـرها عبد  "خري الشـعر أكذبه:"        ولقد شاعت يف األوساط النقدية مقولة
، وهـذا  (٦)القاهر اجلرجاين ـ حتمل دالالت فنية، وتشـري إىل الكذب باعتباره ختيـيال وجتويدا ومبالغة 

الكذب ال يقابل قيمة الصدق أخالقيا، بل مسة تتعلق جبوهر الشعر ، فتبعده عن اخلضوع ملقاييس املنطـق،       
  :   ـ يف قولهراخلضوع ملقاييسه، ولعل هذا ما قصده البحتري ـ كما ذكر عبد القاهوتبعد املنطق عن 

ـّفتـمونا حدود منـطقكم           يف الشعر يكفي عن صدقه كذبه   .(٧)             كل

                                                 
، املؤسسة العربية ١إحسان عباس، ط: حتقيق.  األندلسيرسائل ابن حزم): م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (ابن حزم األندلسي، علي بن أمحد  (١)

      .٣٥٥-٤/٣٥٤: ، ص١٩٨١للدراسات والنشر، بريوت، 
: ، ص١٩٦٦مـصر،    أمحد حممد شاكر، دار املعارف،  : حتقيق. الشعر والشعراء ): م٨٨٩/هـ٢٧٦ت  ( ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم       (٢)

١/٣٠٥.      
حممد أبو الفضل وعلي حممد : حتقيق.  بني املتنيب وخصومهالوساطة): م١٠٠١/هـ٣٩٢ت(عبد العزيزالقاضي اجلرجاين، علي بن   (٣)

       .١٩-١٨: ت، ص.البجاوي، مطبعة احلليب، د
- ٧٥: ت،  ص.علي البـجاوي، ضة مصر للطباعة والنشر، د: تـحقيق. املوشح ):م٩٩٤/هـ٣٨٤ت (املرزباين، حممد بن عمران   (٤)

٧٦.       
،  دار الكاتب اجلديد، بريوت، ٢توري، ط . ش: حتقيق. فحولة الشعراء): م٧٣١/هـ٢١٦ت (األصمعي، عبد امللك بن قريب   (٥)

       .١٩: ، ص١٩٨٠
، دار املدين، جدة، ١حتقيق حممود حممد شاكر ، ط. أسرار البالغة): م١٠٧٨/هـ٤٧١ت (اجلرجاين، عبد القاهر بن عبد الرمحن  (٦)

       .٢٧١:  ، ص١٩٩١
       .٢٧٠: ، صاملصدر السابق  (٧)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٥

مل يكذب أحد قط إال اجتواه الناس إال الشاعر؛ فإنه كلما زاد :" ومن معني هذا الفهم يقول دعبل اخلزاعي    
ويتطور هذا التوجه ليصبح الشعر املرتبط باحلقائق أكثر بعدا عن البالغة، فقد . (١)"ذبه زاد مدح الناس له   ك

، وأن الكالم إذا جرى كله علـى        (٢)رأى الشريف املرتضي أن الشعر مبين على التوسع واإلمياء واإلشارة         
  .(٣)احلقيقة فإنه خيرج عن قانون البالغة

أنـشد راعـي   "لنقدية جند بوضوح ما يؤكد الوعي بطبيعة الشعر التخييلية، فقد       ويف جمالس اخللفاء ا  
  :         اإلبل عبد امللك بن مروان، فبلغ قوله

               أخليفة الرمحن إنا معشر         حنفاُء نسجد بكرة وأصيال
              عرب نرى هللا يف أموالنا          حق الزكاة مرتال  تـرتيال

، يف حني جند اخلليفة عمر بن عبد العزيز (٤)"ليس هذا شعرا، هذا شرح إسالم، وقراءة آية: فقال عبد امللك
  :الذي يطلب املعقول واحلق والصواب، يقول حينما خوطب بقول الشاعر

              وإذا الدر زانَ حسن وجوه            كان للدر حسن وجهك زينا
وكذلك جند سليمان بن عبد امللك يتراجع عن حماسـبة          . (٥)"مل يعط معقوال  أعطي صاحبكم مقوال، و   " 

  :الشاعر إذا ما أفحش وبالغ، فقد أراد إقامة احلد على الفرزدق لقوله
              فبتـن جبانيب مصرعات              وبـت أفض أغالق اخلتام

  .(٦)"وأم يقولون ما ال يفعلون:" بقوله تعاىللوال أن درأ الفرزدق احلد عن نفسه، عندما ذكّر سليمان 
  

  :األثر الفلسفي
      تأثرت فاعليات النقد العريب بالنهج الفلسفي الذي ساهم يف استقواء التيار الذي يفصل بني الـشعر                

ألخالق يف احلكم النقدي، على الرغم من حرص الثقافة الفلسفية على تقـدير النـشـاطات                والدين أو 
فالفارايب يرى أن األقاويل الشعرية كاذبة بالكل؛       .   اليت ختدم اجلانب األخالقي    -مبا فيها الشعر  -اإلنسانية  

املعىن الشعري ال حيتمل من النقد إال بقدر ما يليق "، وذهب مسـكويه إىل أن (٧)ألا تقوم على التـخييل

                                                 
       .٢/٢٦٩: ت، ص.إحسان عباس، دار صادر، بيـروت ، د: ، حتقيقوفيات األعيانابن خلكان،    (١)
، دار الكتاب العريب، ٢حممد أبو الفضل إبراهيم، ط : حتقيق. أمايل املرتضي): م١٠٤٤/هـ٤٣٦ت (الشريف املرتضي، علي بن احلسني  (٢)

       .٢/٩٥: ، ص١٩٦٧وت، بري
       .٢/٣٠٠: ، صاملصدر السابق  (٣)
       .٢٠٧: ، صاملوشح   املرزباين،(٤)
 .١٧٢: ، ص١٩٨٤، دار الكتب العلمية، بريوت، ١نعيم زرزور، ط : حتقيق. سرية ومناقب عمر بن عبد العزيز  ابن اجلوزي، (٥)
       .٢٢٦: عراءواآلية، الش. ٣/١٣٣: ، صالكشاف  الزخمشري، (٦)
. فن الشعر، أرسطو طاليس: ، ضمن كتابرسالة يف قوانني صناعة الشعر): م٩٤٤/هـ٣٣٩ت (الفارايب، أبونصر حممد بن طرخان  (٧)

       .١٥١: ، ص١٩٧٣،  دار الثقافة، بريوت، ٢عبد الرمحن بدوي، ط : ترمجة
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                                   كامل يوسف عتوم     الفصل بني الشعر والدين يف التراث النقدي عند العرب
  

 

 ١٦

، "ق لقلّ سليمه، وانتهك حرميه    بصناعة الشعر، ولو محلنا معاين الشعر على تصحيح الفلسفة، وتنقيح املنط          
، وعليه فال يصح    "مبنية على حتقيقات مغالطة الشعراء، ومذاهبهم، وعادام يف صناعام        " واملعاين الشعرية 

كالم ال يصح، ودعوى ال " ـ عنده ـ أن نطلب املعرفة واحلق بشهادة الشعر؛ ألن الشعر من هذا الباب 
، وكانت غاية األقاويل الشعرية عند ابن رشد    (٢)ا نشاطا ختيليا  وكذلك كان الشعر عند ابن سين     . (١)"تثبت

دفع مضرة أو استجالب منفعة، ببسط النفوس إىل ما يراد، وقبضها عما ال يراد، مبا خييل هلا يف الشعر من                    
الشعر ال يعترب فيه املادة، بل ما يقـع يف        :" ، وجاء حازم القرطاجين املتأثر بالفلسفة ليقول      (٣)حسن أو قبح  
  .(٤)"املادة من ختييل

   وسنتوقف عند قدامة بن جعفر الذي قد يكون أوضح مثال على التأثر بالنهج الفلسفي، فقـد رأى أن                  
كل ما يصنع له طرف يف غاية اجلودة، وآخر يف غاية الرداءة، وأن الصانع يسعى إىل الطرف األجود، ويف                   

، (٥)"من الشعراء، إمنا هو من ضعفت صناعته       ] غاية اجلودة [ العاجز عن هذه الغاية   " صناعة الشعر يكون  
وحدد يف ظل النهج املنطقي عناصر الشعر على أساس احلد والنوع واجلنس، فجاءت معايري الشعر بوصفه                

  .(٦)صناعة من خالل احلديث عن عناصر الشعر وحاالت تآلفها
 يف ما أحب وآثر، من غري أن حيظر إن املعاين كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها   :"      ويقول قدامة 

عليه معىن يروم الكالم فيه، إذ كانت املعاين للشعر مبرتلة املادة املوضوعة، والشعر فيها كالصورة، كمـا                 
يوجد يف كل صناعة، من أن ال بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثري الصور منها، مثل اخلشب للنجـارة،      

يف أي معىن كان من الرفعة والضعة، والرفث والرتاهة، والبـذخ  والفضة للصياغة، وعلى الشاعر إذا شرع       
والقناعة، واملدح والعضيهة، وغري ذلك من املعاين احلميدة    والذميمة، أن يتوخى البلوغ من التجويد يف                  

وليس فحاشة املعىن يف نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه، كما ال     :" ، ويضيف قدامة  "ذلك إىل النهاية املطلوبة   
 .(٧)"يب جودة النجارة يف اخلشب مثال رداءته يف ذاتهيع

     فاحلرية ـ كما يرى قدامة ـ متاحة للشاعر يف تناول أي موضوع من املوضوعات، أو أي معىن من   

                                                 
اهلوامل ): م١٠٣٠/هـ٤٢١ت (يه، أبو علي أمحد بن حممدو مسكو) م١٠٢٣/هـ٤١٤ت (أبو حيان التوحيدي،علي بن حممد  (١)

       .٨٥، ١٩: ، ص١٩٥١أمحد أمني والسيد أمحد صقر، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، : حتقيق. والشوامل
       .١٦٢-١٦١: ، ص١٩٧٣، دار الثقافة، بريوت، ٢عبد الرمحن بدوي، ط: ترمجة. فن الشعر: أرسطو طاليس  (٢)
       .٦٦-٦٥: ، صاملصدر السابق  (٣)
،  دار ٢حممد احلبيب بن اخلوجة، ط : ، حتقيقمنهاج البلغاء وسراج األدباء): م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت (القرطاجين، حازم بن حممد  (٤)

       .٨٧: ، ص١٩٨١الغرب اإلسالمي، بريوت، 
       .٣: ر، مطبعة بريل، ليدن، صبونيباك.أ.س: ، حتقيقنقد الشعر): هـ ٣٣٧ت (قدامة بن جعفر  (٥)
       .٧: ، صاملصدر السابق  (٦)
       .٥ -٤: ، صنقد الشعرقدامة بن جعفر،   (٧)
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املعاين، وال ينظر إىل املعاين من حيث جودا أو رداءا يف ذاا، وإمنا مبقدار التجويد إىل الغاية املطلوبـة؛                
، واملعول عليه هـو  (١)"ض يف كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل ا على غاية التجويد والكمال       الغر"ألن  

  .الصورة املتشكلة، حيث تكون املوضوعات أو املعاين مبرتلة املادة املوضوعة، والشعر فيها كالصورة
ملبدأ تطبيقا مباشرا   ، حيث طبق هذا ا    (٢)يف الفكر الفلسفي  " اهليويل والصورة "     ونلحظ تأثر قدامة مببدأ     

أن كـل شـيء     " ، وقد أكد شراح أرسطو يف فهمهم للصورة واهليـويل         هحني رد ماهية الشعر إىل شكل     
إن العالقـة بـني   : مصنـوع ال بد له من صورة وهيوىل ـ شـكل ومادة ـ يـتركب منهما، وقالوا   

دون صورة،  ... كن أن توجد بالفعل   االثنني وثيقة، فال الصورة تستغين يف وجودها عن املادة، وال املادة مي           
لكن املادة الواحدة ميكن أن تتشكل بأشكال أو صور خمتلفة، تتفاوت قيمتها تبعا ملا حيدث فيها من تأليف                  

إن كل هيويل مهيأة لصورا اخلاصة هلا، وكل صورة مهيأة          :" وقد قال أبو سليمان املنطقي    . (٣)"خمصوص
مث على حسب ما عليه الصورة يف هذا املتقوم         ...  يقوم فإمنا يتقوم ما،      فكل ما " ،(٤)"هليوالها اخلاصة هلا  

  .(٥)"يكون شرف جوهره
     إن األساس الفلسفي للعالقة بني الصورة واهليويل دفع إىل التمسك بالنظرة إىل الشعر باعتباره صناعة،               

ألصل الفلسفي العام يف املادة والـصورة  ا) قدامة(طبق " ال تتأثر مبادة املعاين، وقيمتها األخالقية، ومن هنا    
ليبني أن للشعر حقيقة ذاتية صورية، هي اليت تقـاس ـا جـودة              ... على مسألة صلة الشعر باألخالق،    

  .(٦)"الشعر
، ومبا يعيب الـشعر     (٧)   ولقد أفضى املنطق األرسطي بقدامة إىل االهتمام بعناصر الشعر وحاالت تآلفها          

، وكأنه أراد إجياد منطق للـشعر ،        (٨)فساد التفسري، واالستحالة، والتناقض   : على املستوى املنطقي، مثل   
، وال غرابة مع هذا التوجه أن يكون وصف الشاعر ـ عنده ـ   (٩)ينطبق متاما على أصول املنطق العقلي 

                                                 
       .٣: ، صنقد الشعر قدامة بن جعفر،  (١)
ي جوهر يف اجلسم، قابل ملا الصورة عند الفالسفة تقابل املادة، وهي ما يتميز به الشيء مطلقا، أما اهليويل  فهي مرادفة للمادة، وه  (٢)

، ١/٧٤٢: ت، ص.دار الكتاب اللبناين، بريوت، د: ، صليبا، مجيل املعجم الفلسفي:انظر. يعرض لذلك اجلسم من االتصال واالنفصال
٢/٥٣٦.       

       .٣٤٩: ، ص١٩٧٣، دار املعارف، مصر،  الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي:عصفور، جابر  (٣)
، دار اآلداب، بريوت، ٢مـحمد توفيق حسني، ط : حتقيق. املقابسات): م١٠٢٣/هـ٤١٤ت (أبو حيان التوحيدي،علي بن حممد (٤)

       .٣٥١: ، ص١٩٨٩
       .٢٣٢: ، صاملصدر السابق  (٥)
لتأثريه يف البالغة  سةحققه مع ترمجة حديثة ودرا). نقل أيب بشر متى بن يونس( كتاب أرسطو طاليس يف الشعر: أرسطو طاليس  (٦)

       .٢٥٨-٢٥٧: ، ص١٩٦٧شكري عياد، دار الكتاب العريب، القاهرة، : العربية
       .٩: ص ،نقد الشعرقدامة بن جعفر،   (٧)
       .١٢٦ -١٢٢: ، صاملصدر السابق  (٨)

        .٢٨ :، ص١٩٨٣، دار الثقافة، بريوت، ٤ط . تاريخ النقد األديب عند العرب: عباس، إحسان(٩) 
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ين أن هو الذي يستجاد ال اعتقاده، وأن ال يوصف الشاعر بالصدق، وإمنا يراد منه إذا أخذ يف معىن من املعا   
وكـل هـذا   . (٢)"الذي يراد به إمنا هو املبالغة والتمثيل، ال حقيقة الشيء " ، وأن   (١)يقدمه بصورة متميزة  

  .ساعد على  استقواء تيار الفصل بني الشعر والدين أو األخالق يف احلكم على الشعر
  

  : عن الشاعرعالدفا
 الصراع النقدي الذي ينتصر لشاعر، أو يقلل         لقد أثريت قضية العالقة بني الشعر والدين أو األخالق يف         

األوىل تعترب الـشعر ختيـيال   : من شأن آخر، وهذا الصراع خضع ـ على األغلب ـ فيما خضع لنظرتني  
ومبالغة، ال حياسب الشاعر عليه، وأصحاب هذا التوجه ال يعتربون الشعر انعكاسا لواقع الشاعر العقـدي        

 الشاعر، وهم أقرب إىل التيار املعتـمد على املعـايري الـشكلية يف             واألخالقي، وهؤالء من املدافعني عن    
أحكامهم، أما النظرة الثانية، فيمثلها خصوم الشاعر املهتمني مبضامني الشعر، ومدى تطابقها مع الـدين               
والواقع واملألوف، واحلكم على الشعر من خالل ذلك، ومن مث حماسبة الشاعر ؛ ألم يرون يف شعره دليال         

  . طبيعة معتقده وأخالقهعلى
   وأهم الصراعات النقدية اليت نرى فيها االنتصار للشاعر هي تلك الصراعات اليت دارت حول أيب متـام                 
واملتنيب، فمن املنتصرين ـ مثالـ أليب متام، أبو بكر الصويل، فقد رأى أن أبا متـام رأس يف الـشـعر،    

 فضله ومكانته، وهاجم دون هوادة كل من طعن         وصاحب مذهب حسن مل يبلغه فيه أحد، فأراد أن يبني         
، وحاول الصويل خالل دفاعه الفصل بني الـدين         (٣)يف أيب متام وشـعره، ووصفهم باجلهل والتعصـب      

وقد ادعى قوم عليه الكفر، بل حققوه، وجعلوا ذلك سببا للطعن يف شعره، :" والشعر يف احلكم، حيث قال
، وذهب الـصويل إىل أن قتـل   " من شعر، وال أن إميانا يزيد فيهوتقبيح حسنه، وما ظننت أن كفرا ينقص 

وما نقـصت بـذلك رتـب     بإقرار وبينة،"اخللفاء بعض الشعراء مل يكن إال بسبب كفرهم، وكان ذلك  
  .(٤)"أشعارهم، وال ذهبت جودا، وإمنا نقصوا هم يف أنفسهم، وشقوا بكفرهم

اعر وشعره، واحلكم على الشعر مبعايري ختص الشعر وحده،             لقد أراد الصويل الفصل بني معتقد الش      
ورأى أن معايري الدين ال حتكم باجلودة أو الرداءة على الشعر، ولكنها حتكم على صحة معتقد الشاعر من                  

على معتقد الـشعراء  "  البينة" ولكن  إميان الصويل بالفصل يهتز، حيث أظهر أن              . خالل أقواله وأفعاله  
على أنه ما ينبغي جلاد وال مازح أن يلفظ بلسانه، وال يعتقد بقلبه ما :"  جهة الشعر، وقد قال    تأيت أيضا من  

                                                 
        .٦: ، صد الشعرنققدامة بن جعفر،  (١)
       .٣١: ، صاملصدر السابق  (٢)
، مطبعة جلنة التأليف والترمجة ١خليل عساكر وزميليه، ط : حتقيق. أخبار أيب متام): م٩٤٦/هـ٣٣٥ت ( حممد بن حيىيرالصويل، أبو بك (٣)

       .٥- ٤: ، ص١٩٣٧والنشر، القاهرة، 
       .١٧٤-١٧٢: ص. أخبار أيب متامصويل، ال  (٤)
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، وكأن الصويل ـ على هذا التوجه ـ إذا وجد شاعرا يقدم شعرا   "يغضب اهللا عز وجل ، ويتاب من مثله
مه إىل اخلليفة ليقيم    متميزا، ومتضمنا يف الوقت نفسه ما يصطدم مع العقيدة، فإنه يشيد جبودة شعره، ويقد             

عليه احلد؛ ومن هنا، وليخرج من هذا املأزق، حرص الصويل كل احلرص على القول بأن شعر  أيب متـام                    
يشهد بضد ما اموه به، ورأى أن الذين حكموا على أيب متام بفساد العقيدة ال ميلكون أدلة، وهـذا ـ   

 املسلمني، والناس على ظاهرهم حىت يأتوا مبـا  عنده ـ خمالف ألوامر اهللا ، وسنة رسوله، وما عليه مجلة 
  . (١)يوجب الكفر من فعل أو قول

   ويف دائرة الصراع النقدي حول املتنيب جند يف اجلانب املنتصر له من يفصل بني الدين والشعر يف احلكم                  
، وهذا (٢)النقدي، فهذا ابن جين ـ صديق املتنيب ـ رأى أن اآلراء واالعتقادات ال تقدح يف جودة الشعر  

  .شبيه برأي الصويل يف دفاعه عن أيب متام
    ويعترب القاضي اجلرجاين خري مثال يف وساطته للمدافعني عن املتنيب، فقد أراد أن ينهج ج القـضاء،                 

، وأورد شواهد فضل املتنيب الكثرية، ورأى (٣)وحاول ـ كما ذكر ـ التزام طريق العدل، واستيفاء احلجج
وأي عـامل   ... زلة عامل، :" ى زلة فيجب البحث عن عذر أو رخصة هلا، فإذا مل جند نقول            أنه إذا عثرنا عل   

والتساهل هنـا يف هـذه   . (٤)"أو شاعر انتهى إليك ذكره مل يهف ومل يسقط      ! مسعت به ومل يزل ويغلط      
أهل طبقته، إن غايتنا فيما قصدناه أن نلحقه ب:" العثرات وسيلة القاضي لتحقيق غايته اليت يفصح عنها بقوله
  .(٥)"وال نقصر به عن رتبته، وأن جنعله رجال من فحول الشعراء

    وتوقف القاضي عند ما ورد يف شعر املتنيب من أبيات تبدو كأا متس العقيدة، وكانت مصدر اـام                  
والعجب ممن ينقص أبا الطيب، ويغض من شعره ألبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة،              :" املتنيب، فقال 

  :ساد املذهب يف الديانة، كقولهوف
هن  فيه  أحلى من  التـوحيد              فن من فمي رشـفاتيـترش              

  :وقوله
  ".           وأبـهر آيات  التـهامي  أنه               أبوكم وإحدى مالكم من مناقبِ

  سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن يمحـى       فلو كانت الديانة عارا على الشعر، وكان سوء االعتقاد        :"  وقال
اسم أيب نواس من الدواوين، وحيذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أوالهم بذلك أهل اجلاهلية، ومن                

                                                 
        .١٧٣-١٧٢: ، صأخبار أيب متامالصويل،  (١)
       .١/٢٨٢: ت، ص.دار الكتاب العريب، بيـروت، د. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي، عبد الرمحن (٢)
       .١٧٧، ٨٢: ، ص بني املتنيب وخصومه الوساطةالقاضي اجلرجاين، (٣)
       .٤: ، صر السابقاملصد (٤)
        .٤١٦: ، صاملصدر السابق (٥)
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  .(١)والدين مبعزل عن الشعر... تشهد األمة عليهم بالكفر، 
 دليال شرعيا علـى   يف لبوس القاضي، فقد استبعد الشعر بوصفه    وأحسب ـ هنا ـ أننا أمام اجلرجاين  

ورأى . (٢)"وأم يقولون مـا  ال يفعلـون  :" ضعف عقيدة الشاعر، وهذا له سند من تأويالت قوله تعاىل    
تقليـد  " ، وأن الفصل (٣)بعض الدارسني أن رأي اجلرجاين يعكس إميان عصره بالفصل بني األدب والدين        

صل بني الدين والشعر يعرب عن إقـرار    ، وذهب أحدهم إىل أن رأي اجلرجاين يف الف        (٤)"فكري عند العرب  
ونلحظ أن هذه . (٥)"النظرات التقدمية"ذه " ؛ ولذا أعرب عن فرحته"التحرر الفكري" النقاد العرب ملبدأ 

اآلراء قد عممت وبالغت؛ ألن التيار األخالقي يف النقد العريب ال يقل فاعلية عن التيار الذي يفصل بـني                   
  .الشعر والدين أو األخالق

  وإذا كان التعصب لشاعر والدفاع عنه قد ساعد على تأكيد عملية الفصل بـني الـشعر والـدين أو                
األخالق فإن العصبية القبلية رمبا سامهت يف االجتاه نفسه، فقد قيل بأن مشيخة من قريش كانت تستحسن             

  .(٧)الفاحش، كاستقباحها شعر الفرزدق (٦)من نسيب عمر بن أيب ربيعة ما كانت تستقبحه من غريه
  

  :سيادة املعايري الفنية
   لقد كانت املعايري الفنية الوجه األظهر يف فاعليات النقد يف التراث، كاحلديث عن الـصورة البالغيـة                 
والصياغة، واللفظ والوزن والقافية، والعناية بعناصر كالتناسب واالعتدال واجلزالة والرقة، وال غرابـة أن              

جودة الصنعة مساحة واسعة يف النقد العريب؛ ألن هذا ضروري للتأكد من            تأخذ معاجلات حسن التأليف و    
اخلصائص النوعية للشعر،  فاحلكم على الشعر مبا هو شعر يتطلب هذا، بل إن التيار األخالقي يف النقد مل                   

  .يستبعد املعايري الفنية، فهو ال يستخدم معايريه إال بعد التأكد من حتقق الشروط الفنية
أن املتأمل يف التراث النقدي سيجد تعلقا قويا بالشكل، وهذا التعلق ال جنـده عنـد النقـاد                    وال شك   

فحسب، بل نلحظه عند املتلقني من شىت األوساط الثقافية واالجتماعية، ونلحظه كذلك عند من أعطـى                
عرا، وأعـذم   أحسنهم ش "فالنابغة عند أيب بكر الصـديق      . السيادة للمعايري الدينية واألخالقية يف احلكم     

                                                 
       .٦٤-٦٣: ، صالوساطة القاضي اجلرجاين،  (١)
       .٢٢٦: الشعراء  (٢)
       .١٦١-١٦٠: ص ،١٩٦٦، املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، ١ط . القاضي اجلرجاين األديب الناقد: السمرة، حممود  (٣)
       .٢٨٥: ، ص١٩٨٢، ٤، سنة٢٥، عددجملة الفكر العريب. نظرية النقد األديب عند العرب: ي، حمي الدينصبح  (٤)
       ٢٨٨: ص، ١٩٩١يئة املصرية العامة للكتاب، ، اهل٣ط . القاضي اجلرجاين والنقد األديب: قلقيلة، عبده عبد العزيز  (٥)
       .١/١٢٢: ،ص١٩٧٨،  دار الثقافة، بريوت، ٤ط . األغاين):م٩٦٦/هـ٣٥٦ت (األصفهاين، أبو الفرج علي بن احلسني   (٦)
املدين، القاهرة،  حممود حممد شاكر، مطبعة: حتقيق. طبقات فحول الشعراء): م٨٤٦/هـ٢٣٢ت (ابن سالم ، حممد بن سالم اجلمحي   (٧)

       .٣٧٣ ، ١/٤٤: ت، ص.د
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 ٢١

ـّبع حوشي الكـالم " ، وزهري عند عمر بن اخلطاب  "حبرا، وأبعدهم قعرا   ، (١)"ال يعاظل بني القول، وال يت
  .(٢)"أصحهم بادرة، وأجودهم نادرة"وامرؤ القيس عند علي بن أيب طالب  

، فاألخطل عنـد أيب         واهتم الرواة وأهل اللغة والنحو مبعايري فنية، كاجلزالة وقوة البناء وحسن التشبيه           
، (٤)"أشد قريش أسـر شـعر   " ، وعبد اهللا بن قيس الرقيات     (٣)"أشبه باجلاهلية، وأشدهم أسر شعر    " عبيدة

، وامرؤ القيس وذو الرمة أحسن الشعراء تشبيها        (٥)عند يونس بن حبيب   " أوصف الناس لفرس  " واجلعدي
  .(٦)عند محاد الراوية

املعاين مطروحة يف الطريق،    : " كل، فهو صاحب املقولة املشهورة         ولعل اجلاحظ أكثر النقاد عشقا للش     
وإمنا الشأن يف إقامة الوزن، ومتييز اللفظ، وسهولته، وسهولة املخرج، وكثرة املاء، ويف صحة الطبـع،     ... 

أجود الشعر ما   :" ، وقال (٧)"وجودة السبك، فإمنا الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصوير          
، (٨)"حم األجزاء، سهل املخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحـدا              رأيته متال 

أن املزاح جد إذا اجتلب ليكـون علـة         :" وقد تساهل يف إيراد املزاح والباطل يف الشعر والنثر؛ ألنه يرى          
ء العورة حرجا، ومن ، وال يرى يف ذكر أسـما(٩)"للجد، وأن البطالة وقار ورزانة إذا تكلفت لتلك العاقبة

  . (١٠)اعتقد بغري هذا ـ عنده ـ فهو رجل ليس له من العفاف إال التصنع
وليس الشعر عند أهل العلم :"     وجند الكثري من املوازنات النقدية تنطلق من أسس فنية، فقد قال اآلمدي           

وأن تكـون   .. .به إال حسن التأيت، وقرب املأخذ، واختيار الكالم، ووضـع األلفـاظ يف مواضـعها،                
االستعارات والتمثيالت الئقة مبا استعريت له، وغري نافرة ملعناه، فإن الكالم ال يكتسي البهاء والرونـق إال   

ال جتود وال تـستحكم إال بأربعـة        " ، واعترب صناعة الشعر مثل أي صناعة أخرى       "إذا كان ذا الوصف   

                                                 
، ١/١٥٤: ، ص١٩٨٨، دار املعرفة، بريوت، ١حممد قرقزان، ط: حتقيق. لعمدةا): م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (ابن رشيق، أبوعلي احلسن  (١)

١٥٧.      
       .١/١٠٠: ، صاملصدر السابق  (٢)
       .٨/٢٩٢: ، صاألغاينأبو الفرج األصفهاين،   (٣)
       .٢/٦٤٨: ، ص طبقات فحول الشعراءابن سالم،  (٤)
       .١/١٢٨: ، صاملصدر السابق  (٥)
       .١٧/٣١٣: ، صاألغاينأبو الفرج األصفهاين،   (٦)
: ، ص١٩٨٨،  دار اجليل، بريوت، ١عبد السالم هارون، ط : تـحقيق . احليوان): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (اجلاحظ، عمرو بن حبر (٧)

       .١٣٢ـ٣/١٣١
       .١/٣١٦: ، صالعمدةابن رشيق،   (٨)
       .١/٣٧: ، صاحليواناجلاحظ،   (٩)

، ١٩٨٨،  دار احلداثة، بريوت، ١مهنا، ط . أ.عبد: شرح وتقدمي. رسائل اجلاحظ): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (احظ، عمرو بن حبراجل  (١٠)
       .٢/٦٢: ص
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 ٢٢

  .(١)"، واالنتهاء إىل متام الصنعةجودة اآللة، وإصابة الغرض املقصود، وصحة التأليف: أشياء
      إن إقبال الناقد القدمي على مجاليات النص، والتعلق مبا حيققه من متعة، قد ساهم يف جتاهل مـضامني                  
الشعر، وما فيها من قيم وأفكار قد تتضاد مع القيم واألفكار السائدة، ومن هذا الواقع تعلق الناقد بالشعر                  

ومع ذلـك  .  مما ساعد على استقواء تيار الفصل بني الشعر والدين أو األخالقاجلاهلي، وشهد له بالتميز؛   
كله، جيب التنبه إىل أن وجود تيار الفصل ال يعين أن النقد العريب اتسم بسمات هذا التيار وحده، ويـرى               

يـربط  إحسان عباس أنه إذا رأينا نقدا يفصل بني األدب واألخالق فعلينا أن نذكر دائما وجود تيار مضاد     
  .(٢)بينهما ربطا وثيقا، وعلينا أن ال نـكرب أي جانب على حساب اآلخر

     إن الواقع األعم للنقد العريب يشري إىل سيادة املعايري الفنية يف احلكم، ويشري كذلك إىل استخدام املعيار            
ية، وتزداد أمهيتـه يف     الديين األخالقي بوصفه معيارا إضافيا، تبدأ فاعليته بعد التأكد من حتقق الشروط الفن            

حاالت املوازنة واملفاضلة، والكشف عن جودة الشعر أو رداءته تبعا ملوافقته للمبادئ والقيم الـسائدة أو                
تصادمه معها، على أن املعايرة الدينية األخالقية تتطلب من الناقد أوال احلكـم علـى الـشعر مبـا هـو       

عري كان أهم ناقد عرض مقومات املعايرة الدينية        شعر،وتتطلب كذلك ثقافة دينية كبرية، وأحسب أن امل       
، فكان منها ـ إضافة إىل سعة الثقافة بشىت ألوااـ معرفة أسـاليب اخلـصوص    "زجر النابح"يف كتابه 

  .(٣)والعموم، واحلذف والوصل والتعجب والقلب 
  

  :بعض مظاهر الصراع النقدي ما بني الفصل والوصل
ز وأيب بكر األنباري تكشف تباين الوعي بطبيعة الشعر، وتبـاين املوقـف                  لعل املساجلة بني ابن املعت    

النقدي حول دور الدين واألخالق يف احلكم، فقد كتب ابن األنباري إىل ابن املعتز حينما رأى يف بعـض               
إن لكل ساقطة القطة، وإن لكالم القوم رواة، :" شعر أيب نواس خروجا على مبادئ الدين واألخالق، فقال

واحلسن ابن هـانئ ومـن   ... مقول حممول، فكان حق شعر هذا اخلليع أالّ يتلقاه الناس بألسنتهم،       وكل  
سلك سبيله من الشعر الذي ذكرناه شطّار كشفوا للناس عوارهم، وهتكوا عندهم أسرارهم، وأبدوا هلـم      

وعلـى كـل    مساويهم وخمازيهم، وحسنوا ركوب القبائح، فعلى كل متدين أن يذم أخبارهم وأفعاهلم،             
ترك ركوب املعاصي إزراء بعفو اهللا تعاىل حـض    : وقول هذا اخلليع  ... منصور أن يستقبح ما استحسنوه،    

                                                 
،  دار املعارف، ٢السيد أمحد صقر، ط : حتقيق.  شعر أيب متام والبحترياملوازنة بني): م٩٨٠/هـ٣٧٠ت (اآلمدي، احلسن بن بشر  (١)

       .١٢٦- ١٢٥، ١/٤٢٣: ، ص١٩٧٢مصر، 
مؤسسة ناصر للثقافة،  ،١جلنة من الباحثني، ط: يف النقد األديب، إعداد: ، ضمن كتابنظرة جديدة يف النقد القدمي: عباس، إحسان (٢)

       .١٤٧، ص ١٩٨١
، ٢٥، ١٥-١٤، ٩-٧: ، ص١٩٦٥، أجمد الطرابلسي، املطبعة اهلامشية، دمشق: حتقيق. زجر النابح: املعري، أبو العالء أمحد بن عبد اهللا  (٣)

١٧٣-١٦٩، ١٤٠،١٤٧-١٣٩، ١٢١-١٢٠، ٩٨- ٩٧، ٦٧.       
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 ٢٣

والبيت الذي  ... مل يقل أبو نواس ترك املعاصي إزراء بعفو اهللا تعاىل،           :" وأجابه ابن املعتز  ". على املعاصي 
  :أنشده حبضرتنا

  حرجا      فإنّ حظركَه  بالديـن  إزراُء            ال تحظر العفو إن كنت امرأ 
وهذا بيت جيوز للناس مجيعا استحسانه والتمثل به، ومل يؤسس الشعر بانيه على أن يكون املربز يف ميدانه                  
من اقتصر على الصدق، ومل يغو بصبوة، ومل يرخص يف هفوة، ومل ينطق بكذبة، ومل يغـرق يف ذم، وال                    

، وأورد ابن املعتز أمثلة من الـشعر الفـاحش          "باطل، ويكسبه معارض احلق   يتجاوز يف مدح، ومل يزور ال     
ألمرئ القيس والنابغة، وذكر أن مثل هذا الشعر ينشد يف حلق املساجد، ويرويه العلماء املوثوق بصدقهم،                

ظ ومن املالح . (١)وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم، والسلف الصاحل مل ينهوا عن إنشاد شعر عاهر وال فاجر               
 الفحش يف الشعر، واستشعر أثره يف الـسلوك، يف          م املعايري الدينية حينما استقبح    أن ابن األنباري قد حكّ    

  .حني استبعد ابن املعتز املعايرة األخالقية على أساس ديين
   ويكشف لنا أبو حيان التوحيدي دور املعايرة األخالقية للشعر يف عصره، والصراع حول مشروعيتها يف             

  :           حني ذكر أبيات العباس بن األحنفاحلكم، 
  رــأنا من قليب   مبنتص             إذا أردت ســلوا كان    ناصـركم            قليب وما 

ـّوا من إسـاءتكم            فكل ذلك مـحمولٌ على    القدر               فأكثـروا أو أقـل
  ر ــكم            حىت احتقرت وما مثلي  مبحتق            وضعت خدي ألدىن من  يطيف  ب

يا قوم أمـا  : وأبو عبد اهللا املرزباين شيخنا إذا مسع هذا جن واستغاث، وشق اجليب وحولق، وقال     :" وقال
ترون العباس بن األحنف، ما يكفيه أن يفجر حىت يكفر؟ مىت كانت القبائح والفضائح والعيوب والذنوب                

ورأيت أبـا  . لعن اهللا الغزل إذا شيب مبجانة، واانة إذا قرنت مبا يقدح يف الديانة  .. .حممولة على القدر؟    
هون عليك يا شيخ، فليس هذا كله على ما تظن، القدر يأيت على كـل شـيء،                 : صاحل اهلامشي يقول له   

يبعـد،  وما هذا التضايق والتحارج يف هذا املكان، والشاعر يهزل وجيد، ويقرب و           ... ويتعلق بكل شيء،  
، فاملرزباين حكم مبعيار ديين، (٢)"ويصيب وخيطئ، وال يؤاخذ مبا يؤاخذ به الرجل الديان، والعامل ذو البيان           

حيث رأى يف الشعر ما يدل على الفجور، فاستقبح الغزل إذا شيب مبجانة تقدح يف الديانة، يف حني رفض       
  .لفقيه أوالعاملاهلامشي حماكمة الشاعر على مضامني شعره، ومعاملته معاملة ا

    وقد جند تساهال أمام الشعر الذي خيرج على القيم األخالقية، وهذا خيضع لبنية الناقد األخالقية، ومـا                 

                                                 
هـ ، ١٣٥٣حممد أمني اخلاجني، مطبعة الرمحانية، مصر، : نشره. مجع اجلواهر): م١٠٦١/هـ٤٥٣ت (احلصري، إبراهيم بن علي  (١)

       .٣٤-٣٣:ص
مكتبة احلياة،  أمحد أمني وأمحد الزين، دار: حتقيق. إلمتاع واملؤانسةا): م١٠٢٣/هـ٤١٤ت (أبو حيان التوحيدي، علي بن حممد  (٢)

       .١٧٨-٢/١٧٧: ت، ص.بريوت، د
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 ٢٤

يؤمن به، ويرجع أيضا إىل تباين وجهات النظر حول حدود األخالقي وغري األخالقي؛ أما النقاد الذين رأوا    
د أظهروا الريبة واحلذر يف التعامل معهـا، وتركـزت          يف بعض األشعار ما يصطدم مع مبادئ العقيدة، فق        

آراؤهم حول استهجان هذا الشعر واستقباحه، ولعل بعض هذا الشعر كان من الصراحة حبيث يصعب على 
شعارات التخييل واملبالغة تربيرها؛ ولذا نرى الكثري من النقاد  يستهجن الشعر الذي قـد يظهـر العبـث      

، ورأى "كفريات أيب نـواس " هذا مهلهل بن ميوت استغرب الشعر الذي مساهواالستهتار مببادئ العقيدة، ف 
، وذهب ابن وكيع التنيسي إىل أن هذا اللون من شعر املتنيب خيرج من حد         (١)أنه ال يوجد عذر يف البوح به      

 ، بـل إن الثعـاليب األكثـر   (٢)الكرب إىل حد الكفر، ورأى أن حمبة جتويد الكالم ال تربر وجود هذا النمط        
 حقه من اإلجالل    ملإلسال:" تساهال يف الشأن األخالقي كان مستهجنا إلفراط املتنيب يف بعض أبياته، وقال           

، "كالم امللحدين " ، وأورد العسكري أشعارا مساها    (٣)"الذي ال يسوغ اإلخالل به قوال وفعال ونظما ونثرا        
، وهذا الـشعر ـ   (٤)" يف الدنيا واآلخرةقبحهم اهللا، لقد أعظموا القول، ومل ينتفعوا إال بالفضيحة:" وقال

، والشعراء من هذه الطبقة عنـد املعـري   (٥)"باالحتجاج له، والتحسني ألمره مردود ال يشتغل" عنده ـ  
، (٧)، واستهجن عبد القاهر اجلرجاين العبث واهلزل الذي ميس العقيدة يف الشعر       (٦)جيب لعنهم والتربؤ منهم   

  .(٨)عر، ورأى أن املعاين ليست ضيقة حىت يستعان عليها بالكفرورفض ابن شرف هذا اللون من الش

   وقد يتهم الشاعر بالكفر والزندقة أو الفسق؛ ملا يتضمنه شعره مما قد يبدو متضادا مع املبادئ والقـيم،                  
 وإن جنا بعضهم انطالقا من اإلميان بأن الشعراء يقولون ما ال يفعلون، ولسيطرة النظرة إىل الشعر باعتبـاره    

واالام بالكفر أو الزندقة أخطر اام ميكن أن يواجهه شاعر أو كاتب أو عامل، وقد دفـع            . ختييال ومبالغة 
إىل هذا الواقع ـ فيما أرى ـ السلطة السياسية، وتشدد بعض املذاهب، فالسلطة السياسية قد تـرى يف    

على الدين، ومن هنا نسمع بأن الوليـد  الشعر املتضاد مع املبادئ والقيم حتديا ملهابتها ومهمتها يف احلفاظ         

                                                 
-١٤٤: ص ت،.حممد مصطفى هدارة، دار الفكر العريب، د: حتقيق. سرقات أيب نواس): م٩٤٥/هـ٣٣٤ت (ابن ميوت، مهلهل   (١)

١٤٦.       
حممد : حتقيق. املنصف يف نقد الشعر وبيان سرقات املتنيب ومشكل شعره ) :م١٠٠٢/هـ٣٩٣ت (ابن وكيع، احلسن بن علي التنيسي  (٢)

       .٢٠٣: ، ص١٩٨٢رضوان الداية، دار قتيبة، دمشق، 
       .١/١٦٨: ، ص١٩٣٤،  مطبعة الصاوي، مصر، ١ط . يتيمة الدهر): م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت (الثعاليب، أبو منصور  (٣)
       .٢/٢٥١: ت، ص.، مكتبة املقدسي، دديوان املعاين): م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت (سن بن عبد اهللالعسكري، أبو هالل احل  (٤)
علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط : حتقيق. الصناعتني): م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت (العسكري،أبو هالل احلسن بن عبد اهللا  (٥)

       .٣٧٦: ت، ص.،  دار الفكر العريب، د٢
       .٢٣-٢٢: ، صر النابحزجاملعري،   (٦)
       .٢٣٣: ، صأسرار البالغة اجلرجاين، عبد القاهر ،  (٧)
، دار الكتاب ١حسن حسين عبد الوهاب، ط : حتقيق. رسائل االنتقاد): م١٠٦٧/هـ٤٦٠ت (ابن شرف، حممد بن سعيد القريواين  (٨)

      .٣٧: ، ص١٩٨٣اجلديد، بريوت،
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 ٢٥

، وأن سليمان بن عبد امللك نفى       (١)بن عبد امللك قتل الشاعر وضاح اليمن لتشبيبه بفاطمة بنت عبد امللك           
  :، وقد قيل بأن الرشيد حبس أبا نواس لقوله(٢)األحوص؛ ألنه شبب بنساء املدينة

  .(٣)ة من مات أو يف نار            ما جاءنا أحد خيرب أنه            يف جن
    وتصدت بعض االجتاهات الفكرية بقوة للشعراء الذين يترآى يف شعرهم ما يـصدم احلـس الـديين،         

أما هلذا األعمى مـن     : "ويتضح هذا عند املعتزلة، فقد هاجم واصل بن عطاء بشارا، وهدده بالقتل، وقال            
يعقد الكذب والفجور   " س بن األحنف، ويقول بأنه    ، وكان أبو اهلذيل العالف املعتزيل يلعن العبا       (٤)"يقتله

  :، ورأى القاضي أمحد بن أيب دواد يف بعض شعر أيب نواس ما ميس الدين، ولعنه لقوله"يف شعره
السماوات يدي نعص جبارقم س       (٥)        يا أمحد املرجتى يف كلّ نائبة.  

  

  : ازدواجية املعايري
 التراث النقدي هي ازدواجية املعايري ما بني الفين والـديين أو األخالقـي،                  إن أكثر الظواهر شيوعا يف    

  . والتفاوت الواضح بني النظرية والتطبيق، سواء أكان ذلك عند أنصار التيار األخالقي أم أنصار تيار الفصل
حلسي الصريح       وصدرت هذه االزدواجية منذ فعاليات النقد األوىل، فهذا ابن أيب عتيق يستقبح التعبري ا             

  :يف غزل عمر بن أيب ربيعة، ومن ذلك تعليقه على قول عمر
              حبذا أنت يا بغوم وأمسا       ء وعيص يكننا وخالُء

  :، ومسعه مرة يقول(٦)"ما أبقيت شيئا يتمىن يا أبا اخلطاب إال مرجال يسخن لكم فيه املاء للغسل"
  ا       كالنا من الثوب املطرف البس            فما نلت منها حمرما غري أنن

أما زعمـت أنـك مل   :" ، ويسافر إىل مكة ليسأل عمر"أبنا يلعب ابن أيب ربيعة؟ وأي حمرم بقي؟       :" فقال
: إذا أخـربك : كالنا من الثوب املطرف البس ؟ فقال لـه : فما قولك: بلى، قال: تركب حراما قط؟ قال   
هال :فأخذتنا السماء، فأمرت مبطريف، فسترنا الغلمان به لئال يروا ا بلة فيقولوا             .. خرجت بعلة املسجد،    

، وال خيفـى    (٧)"يا عاهر، هذا البيت حيتاج إىل حاضنة      : استترت بسقائف املسجد؟ فقال له ابن أيب عتيق       

                                                 
       .٦/٢١٣: ، صاألغايناألصفهاين،   (١)
       .٢/٦٥٦: ، صطبقات فحول الشعراءابن سالم،   (٢)
       .٣١٠-٣٠٩: ، ص١٩٨٧،  دار املعارف القاهرة ،١، ط أبو العالء الناقد األديب: عـبادة، سـعيد   (٣)
، ١٩٨٦بريوت،  ؤسسة الرسالة،،  م١حممد أمحد الدايل، ط : ، حتقيقالكامل): م٨٩٨/هـ٢٨٥ت (املربد، أبو العباس حممد بن اليزيد  (٤)

       .٣/١١١٣: ص
       .٣٦٥-٣٦٤، ٣٣٩: ، صاملوشح املرزباين،  (٥)
        .١/١٦٥: ، صاألغايناألصفهاين،  (٦)
       .٧٨٢-٢/٧٨١: ، صالكاملاملربد،   (٧)
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 ٢٦

ى القيم السلوكية املطلوبة، سواء     استقباح ابن أيب عتيق لصورة الفحش، فهو ال يريد من عمر أن خيرج عل             
ومع ذلك جند ابـن أيب      . أكان ذلك على مستوى الواقع املعاش أم املضمون الشعري املعرب عن هذا الواقع            

لشعر عمر لوطة بالقلب، وعلق     :" الفين واألخالقي يف تقييم شعر عمر، فقد قال       : عتيق يستخدم املعيارين  
، وما عصي اهللا عز وجل بشعر أكثر مما عصي بشعر عمـر،             بالنفس، ودرك للحاجة، ما ليس لشعر غريه      

أشعر قريش من دّق معناه، ولطف مدخله، وسهل خمرجه، ومنت حشوه، وأنارت     : وخذ عين ما أصف لك    
  .(١)"معانيه، وأعرب عن صاحبه

د قال      وظهرت االزدواجية يف بيئة اللغويني، رغم تعلقهم بالبحث اللغوي األقرب إىل اجلانب الفين، فق             
ما أحد أحب إيلّ شعرا من لبيد بن ربيعة؛ لذكره اهللا عز وجل، وإلسالمه، ولذكره               :" أبو عمرو بن العالء   

لوال ما أخذ فيه أبو نواس من الرفث        :" ، وقال أبو عمرو الشيباين    (٢)"الدين واخلري، ولكن شعره رحى بزر     
قد استخدم املعيار األخالقي واملعيار الفين      ونرى أن كال الناقدين     . (٣)"الحتججنا بشعره؛ ألنه حمكم القول    

يف احلكم، فابن العالء أحب شعر لبيد ملا فيه من قيم وخري، ولكن شعره رحى بزر باملعيار الفين، والشيباين            
أعجب بشعر أيب نواس؛ ألنه حمكم القول، لكنه ال حيتج بشعره بسبب تطبيق املعيار األخالقـي الـذي ال      

  .يستحسن الرفث يف الشعر
     وحاول األصمعي أن مينح صفة الفحولة ملن يستحقها من الشعراء، فحامت الطائي وعروة بن الورد ليسا 
بفحلني، وإن كانا شاعرين كرميني، وعنترة شاعر فارس وليس بفحل، وتظهر حمنة األصمعي يف حماولتـه                

 عملية احلكم، فذهب حيكم منح صفة الفحولة لشعراء مسلمني، ألنه ال يستطيع جتاهل التوجه اإلسالمي يف
الفين واألخالقي معا، حيث كان يثبت صفة الفحولة لبعض الشعراء، ويف الوقت نفسه يؤخرهم     : باملعيارين

الشماخ فحل، ومزرد ليس    :" عن رتبهم بفعل املعايرة الدينية األخالقية، فقد قال عن الشماخ وأخيه مزرد           
، وقال عن الشاعر السـيد احلمريي الذي عرف بسبه  (٤)اسدون الشماخ، ولكنه أفسد شعره مبا يهجو الن       

مذهبه، ولوال ما يف شـعره ما قدمت عليه أحـدا   أسلكه لطريق الفحول لوال     قبـحه اهللا ما  :" للسـلف
، وحترج  (٦)"أفسـد  مثل هذا الشعر احلسن جاء الناس، وكثرة الطمع         " ، أما احلطيـئة فقد   (٥)"يف طبقته 

لو كانوا يف اجلاهلية كان هلم شأن، وال :"  والفرزدق واألخطل يف مراتبهم، وقالاألصمعي من وضع جرير

                                                 
       .٢٦٨: ، صاملوشحاملرزباين،   (١)
      .٨٤: ، صاملصدر السابق  (٢)
       .٢٠٢: ت، ص.،  دار املعارف، مصر، د٢عبد الستار فراج، ط : حتقيق. طبقات الشعراء): هـ٢٩٦ت (تز، أبو العباسابن املع  (٣)
       .١٢،١٤: ، صفحولة الشعراءاألصمعي،   (٤)
       .٧/٢٢٧: ، أبو الفرج صاألغايناألصفهاين،   (٥)
      .٢/١٤٢: ، صاملصدر السابق   (٦)
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 ٢٧

  .(١)"أقول فيهم شيئا؛ ألم إسالميون
    ونرى اجلاحظ ـ رغم عشقه للشكل ـ جيمع بني االهتمام بالصناعة واملعىن، فقـد أورد أن أحـسن    

... فإذا كان املعين شريفا واللفظ بليغـا،      ... من اجلاللة، وغشاه من نور احلكمة،     ) اهللا(ألبسه  " الكالم ما   
، (٢)"املعين احلقري الفاسد، والدينء الساقط    "، كما حذّر من     "صنع يف القلوب صنيع الغيث يف التربة الكرمية       

  :ويف بعض تطبيقاته أخذ على أيب عمرو الشيباين استحسانه. وهو تعبري يعج باحلس األخالقي
  الـفإمنا املوت سؤال الرج          وت البلى   ـال حتسنب املوت م

   السؤال             كالمها   مـوت  ولكن   ذا             أفظع من ذاك لذلّ
وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتني ال يقول شعرا أبدا، ولوال أن أدخل يف بعـض القيـل       :" وقال ساخرا   

املعين؛ ألن التعبري غري متميز، ولكن مما يـدل         ، فحكم مبعيار فين، ومل حيفل ب      (٣)"لزعمت أن ابنه أشعر منه    
على ازدواجية املعايري عنده أن هذين البيتني كانا من خمتاراته بني طائفة األمثال واحلكم السائرة يف مكـان             

  . (٤)آخر
    وحتدث ابن قتيبة عن اللفظ واملعىن، واللفظ عنده يقابل الشكل أو األسلوب، واملعين ميثل الفكرة والقيم  

ألخالقية، وقد قسم الشعر إىل أربعة أضرب، فكان أفضلها ما حسن لفظه وجاد معناه، وأقلها شأنا مـا                  ا
  .(٥)تأخر لفظه ومعناه

     وربط ابن طباطبا قيمة الشعر مبدى تقبل الفهم له، والفهم ـ عنده ـ يتقبل الشعر احلسن، ويـرفض    
خرى، على أن األنس قرين االعتـدال املـرتبط         الرديء ألنسه بأمناط من الكالم، واستيحاشه من أمناط أ        

، (٦)بالعدل والصواب واحلق واملألوف، واالستيحاش قرين الكالم اجلائر واخلطأ والباطل واحملال واهـول     
جيعلنا نعيد النظر فيما "فأصبحت املعايرة األخالقية مالزمة للمعايرة الفنية يف احلكم، وهذا ـ كما قيل ـ   

  .(٧)"ن فصل النقاد العرب ـ بإطالق ـ بني الشعر واألخالقردده بعض الدارسني ع
      وجند االزدواجية يف املعايري عند املدافعني عن شاعر بعينه، حيث أظهروا  الفصل بني الشعر والدين أو          

                                                 
      .١٢: ، صولة الشعراءفحاألصمعي،    (١)
: ت، ص.ريوت،  د ب،٤عبد السالم هارون ، ط : تـحقيق. البيان والتبيني): م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر  (٢)

٨٦- ٨٥، ١/٨٣.       
       .٣/١٣١: ، صاحليوان اجلاحظ،  (٣)
       .٢/١١٧: ، صالبيان والتبينياجلاحظ،   (٤)
       .٦٨-١/٦٦: ، صالشعر والشعراءة، ابن قتيب  (٥)
: ت، ص.اإلسكندرية، د حممد زغلول سالم، منشأة املعارف،: حتقيق. عيار الشعر): ٩٣٣/هـ٣٢٢ت (ابن طباطبا، حممد بن أمحد   (٦)

٤٣.       
       .٦٥: ، ص١٩٨٣،  دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، ٣ط . مفهوم الشعر: عصفور، جابر  (٧)
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 ٢٨

املعايري األخالقية  املنافح عن املتنيب  يـطبق      األخالق، دفاعا عن الشـاعر وعقيـدته، فالقاضي اجلرجاين        
فأما القذف واإلفحاش فسباب حمض، وليس للشاعر فيـه إال  :"   كان احلديث عن غري املتنيب، فقد قال       إذا

، واستقبح بعض أبيات أيب نواس؛ ملا فيها من فحش، واستحسن الشعر الذي "إقامة الوزن، وتصحيح النظم  
  . (١)ال يتجاوز العادة واملألوف، كما هو شعر البحتري

يعتمد ـ يف األساس النظري ـ األسس الفنية جتاهال هلذه املنطلقات يف اجلانب     كما جند عند بعض من 
التطبيقي، إذا أراد االنتقاص من شاعر بعينه، فهذا اآلمدي ـ كما مر ـ يهتم باملعايرة الفنيـة، ولكنـه    

  توقف عند الكثري من أبيات أيب متام ، واستـقبحها على أساس ديين أخالقي،  وذلك        
  :قاته الواردة على قول أيب متامكتعلي

وهل أرضى إذا كان مسخطي         من األمر ما فيه رضا من له األمر رضيت              
  :وقوله

  .(٢)            الـود  للقرىب، ولكن   عرفه          لألبـعد األوطان دون األقربِ
 الشاعر، وإمنا املراد منه حـسن القـول يف     أن الصدق غري ملتمس من    "      وهذا ابن وكيع التنيسي يرى    

، ولكن ابن وكيع يتخلى عن عدم التماسه الصدق من الشاعر إذا ما اقترب املتنيب مما  (٣)"املبالغة يف الوصف  
ميس الدين، أو مما جيعله ابن وكيع كذلك، وعابه من هذا الوجه يف غري مرة، كتعليقاته الواردة على قـول     

  :املتنيب
س            ـعوا  للمعايل وهم   صبـية         وسادوا وجادوا وهم يف املهود  

  :وقوله
              زعيـما   للقنا  اخلطي  عزمي          بسـفك دم احلواضر والبوادي

  :وقوله
ـُه         يف يوم  معركة ألعيا عيـسى              أو كان صادف رأس عازر سيف

  :وقوله
  غري أثيم            فجعـلت ا، وشربتـه  كفارة         من شرسي  عر(٤)رد  

     وحدثنا قدامة بن جعفر بفعل املؤثرات الفلسفية املنطقية ـ كما ذكرنا ـ عن معايري تقيس جـودة    
الشعر بغض النظر عن املادة أو املعاين، من حيث جالهلا أو هواا ،ولكنه أحلّ على حتقق جـودة أغـراض       

                                                 
       .٥٩، ٢٤،٢٩: ، صبني املتنيب وخصومه الوساطةالقاضي اجلرجاين،   (١)
       .٢١٢- ٢١١، ١/١٧٥:  ، صاملوازنةاآلمدي،   (٢)
       .٣-٢:  ، صاملنصفابن وكيع،   (٣)
       .٢٦٧، ٢٦٢-٢٦١، ٢٠٣: ، صاملصدر السابق  (٤)
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خمطط أخالقي، يعطي كل غرض ما يناسبه من الفضائل، ففي املدح عاب قدامـة املـدح                الشعر، ضمن   
باألجداد، واألوصاف اجلسمية، ودعا إىل التمسك بالفضائل النفسية، أما اهلجاء فيكون بـسلب تلـك               

، فتتحقق الغاية األخالقية من خالل حتقري النقيض، ويصل األمر إىل أن قدرة الـشاعر علـى                 (١)الفضائل
والبالغ يف التجويد إىل أقـصى      :" يعاب الفضائل اخلاصة لكل غرض جزء من عملية التجويد، وقد قال          است

لقد أراد قدامة أن يفصل بني الشعر واألخالق ، وحيكم . (٢)"حدوده من استوعبها، ومل يقتصر على بعضها
قية، فـاألخالق يف    مبعايري ختص صناعة الشعر، وأراد كذلك احلكم على جودة أغراض الشعر مبعايري أخال            

عملية احلكم ـ على هذا التوجه ـ تبقى يف حركة متأرجحة، ما بـني االهتمـام ـا يف األغـراض،       
  . واالنفصال عنها يف أصول الصناعة

    وقد رأينا يف موقف الفالسفة النقاد أن األقاويل الشعرية عندهم كاذبة بالكل؛ ألا تقوم على التخييل،                
تقلل من قيمة الشعر، أو تلغي الغاية األخالقية، وإمنا لتمييز األقاويل الشعرية عمـا              ولفظة الكذب هنا ال     

وقد ذهب الفارايب إىل أن األقاويل الشعرية تركّب من أشياء،          . (٣)يعتمد على الربهان، ويكون صدقا كله     
ـ          (٤)ختيل يف األمر شيئا أفضل أو أخس       رة، وكأنـه   ، فالشاعر يرسم صورة، قد تكون حمببة أو كريهة منف

 نافع ممتع، ، والشعر عند الفارايب(٥)يقصد حدوث سلوك معني عند املتلقي باستفزازه إليه، واستدراجه حنوه        
أصناف " فمنه ما يستعمل يف أمور اجلد، وهي األشياء النافعة يف الوصول إىل السعادة، ومنه ما يستعمل يف                

ويرى زكي جنيـب حممـود أن       . دواجية احلكم عنده  ، واإلميان بالفائدة واملتعة يغذي از     (٦)للمتعة" اللعب
الفارايب قد حل مسألة الفصل حال وسطا، حيث طبق املعايري الفنية يف بناء الصورة اخليالية، وفتح اال كي 
تأخذ املعايري األخالقية دورها، فإذا كانت الصورة حمببة إىل النفس سلكت على هداها، وإذا كانت الصورة 

وجيب أن حنذر اخلداع، وذلك حينما نقف عند بعض املقوالت          . (٧)ي عن مزج نفسه ا    منفرة كف املتلق  
النقدية الفلسفية اليت تقلل من شأن مادة الشعر وتم مبا يقع يف املـادة مـن ختييـل، كقـول حـازم                      

ـ      (٨)"الشعر ال يعترب فيه املادة، بل ما يقع يف املادة من ختييل           :"القرطاجين ل القـيم   ؛ ألن هذا ال يعين جتاه
األخالقية، وإعالء شأن األبعاد اجلمالية، بل قد يعين تأكيد القيـمة اجلمالية بوصفها سبـيال  ال غىن عنه                 

                                                 
       .٤٨ -٢٨: ، صنقد الشعرقدامة بن جعفر،   (١)
        .٢٩: ، صاملصدر السابق  (٢)
       .٢١٨-٢١٧: ، صتاريخ النقد األديب عند العربعباس، إحسان،   (٣)
، ١٩٦٨،مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، ٣عثمان موايف، ط : تـحقيق. إحصاء العلوم): م٩٥٠هـ٣٣٩ت (الفارايب، حممد بن طرخان  (٤)

       .٨٣: ص
       .٩٤:، ص١٩٥٩، ١٢حمسن مهدي، جملة شعر، بريوت، عدد : قيقحت. كتاب الشعر:  الفارايب  (٥)
       .١١٨٤: ت، ص.غطاس عبد اهللا خشبة، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، د: حتقيق. املوسيقى الكبري: الفارايب  (٦)
       .١٠٤-١٠٣: ت، ص.، مكتبة األجنلو مصرية، دفلسفة وفن: حممود، زكي جنيب  (٧)
       .٨٧: ، صمنهاج البلغاءحازم القرطاجين،   (٨)
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  .(١)حىت حيدث الشعر آثاره يف سلوك املتلقي
     ولعل بعض الدراسات يف اإلعجاز القرآين سامهت يف ازدواجية املعايري ما بني الفـين واألخالقـي،                

حسن الـنظم وبراعتـه،     : ل إثبات اإلعجاز بطريقتني، كل منهما تكمل األخرى، األوىل        فالباقالين حاو 
" حمتوى هذا النظم القائم على منوذج مثايل من احلق والصدق واخلري، فالقرآن الكرمي عند الباقالين              : والثانية

زاجرة عـن  ونواه ... ومواعظ نافعة،... وتعليم أخالق زكية،... من حكمة وأحكام،  ... سمت شريف، 
جتد فيه احلكمة وفصل اخلطاب، جملوة عليك يف منظر يج، ونظم أنيق، ومعرض             ... القبائح والفواحش، 

وال خيفى تأكيد هذا النموذج املثايل األخالقي والفين يف هذا السمت الشريف، يف حـني كـان                 ". رشيق
هلواجس، وضرب الـشيطان فيـه   مست قد تناولته األلسن، وتداولته القلوب، وانثالت عليه ا      " الشعر عنده 

؛ لشعر باملعيارين الفين واألخالقي، ومن هنا رأى الباقالين أنه ميكن احلكم على ا(٢)"بسهم، وأخذ منه حبظه   
لنرى مدى التميز، مستحضرا النموذج القرآين الذي ال ميكن ألي كالم أن يطاوله ، خاصة يف اجلانـب                   

 جيب أن خيدم الغرض، مع البعد عـن املـستكره واملبتـذل             األخالقي، فقد ذهب الباقالين إىل أن الكالم      
والركيك، وعلى الشاعر أن يتنبه إىل ما يقع يف الشعر من تفاوت ما بـني حكمـة حـسنة وسـخف                     

، وقد توقف عند معلقة امرىء القيس، وكان املعيار األخالقي وسيلته األوىل يف احلكم علـى                (٣)مستشنع
  .(٤)الشعر

 نقد يستبعد املعايرة األخالقية متاما يف تراثنا، إال إذا توقفنا عند بعـض اآلراء                  ومن الصعب العثور على   
ولعل االستـثناء الوحيد هـو     . النظري والتطبيقي : النقدية، دون النظر يف مجلة آراء الناقد على املستويني        

ذا الفهم يتعلـق  موقف الصوفية من تأويل الشعر الغزيل، حيث تنتفي ضرورة املعايرة األخالقية للشعر، وه           
بعملية تأويل للشعر يف جمالس اخلواص الصوفية فحسـب، فالغزايل حذر يف غري مرة من أثر شـعر الغزل                 

بواطنـهم مـشحونة    " احلسي ، ولكن حتذيره اقتصر على تداول مثل هذا الشعر يف جمالس العامـة؛ ألن              
 أما يف جمالس اخلواص الصوفية فـال  ،"فال حترك األشعار من قلوم إال ما هو مستكن فيها   ... بالشهوات،

أولئك ال يضر معهم الشعر     "ضرورة للمعايرة األخالقية؛ ألن قلوم عند الغزايل مستغرقة حبب اهللا تعاىل، و           
  .(٥)الذي يشري ظاهره إىل اخللق، فإن املستمع يرتل كل ما مسعه على ما يستـويل على قلبه 

                                                 
       .١٩٠: ، صمفهوم الشعرعصفور، جابر،   (١)
: ت، ص.،  دار املعارف، مصر، د٣السيد أمحد صقر، ط : حتقيق. إعجاز القرآن): م١٠١٢/هـ٤٠٣ت (الباقالين، حممد بن الطيب  (٢)

٣٠٢-٣٠١.       
       .١٧١، ١١٧: ص، نإعجاز القرآالباقالين،   (٣)
       .١٧٠-١٦٠: ، صاملصدر السابق  (٤)
       .٣/٢٢٨، ٢/٢٨٢، ٣٦-١/٣٥: ـج، إحياء علوم الدينالغزايل،   (٥)
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ة، ويتخذ من لغة الغزل رموزا للعبور إىل عامل الباطن، وقـال     الظاهري ر    فالصويف  يتجاوز دالالت الشع    
، فليس من   (١)ال يظن جاهل أن املستمع ألبيات فيها ذكر الفم والصدغ، إمنا يفهم منها ظواهرها             :" الغزايل

وليس علـى   :" شرط ختيل املتلقي موافقة مراد الشاعر ولغته، وهذا ما أكده الغزايل يف غري مرة، وقد قال               
، (٢) مراعاة مراد الشاعر من كالمه، بل لكل كالم وجوه، ولكل فهم يف اقتباس املعىن منه حظوظ                املستمع

ومن املثري أن يسبق هذا الفهم بعض آراء النقد         . (٣)"وأما قول الشاعر فيجوز ترتيله على غري مراده       :" وقال
  .احلديث اليت أعطت املتلقي سلطة واسعة يف تأويل النص

  

  :ديثاإلشكال القدمي احل
    مل تنته األحباث النظرية اجلمالية والنقدية إىل نتيجة حامسة يف حتديد طبيعة العالقـة بـني األخالقـي                  

يشبه هذه العالقـة بعالقـة   ) شارل اللو(واجلمايل، ويف تأكيد إمكانية الفصل التام بينهما، وهذا ما جعل     
ادا حرا أو صداقة، فالزواج ـ حبسب  الرجل باملرأة، حيث تكون ـ كما ذكر ـ زواجا أو طالقا أو احت  

الشائع ـ حياة كئيبة، وتضحيات شاقة، والطالق هو حل املتزمتني، واالحتاد احلر فوضى دائما، والصداقة  
ومن هنا تبدو عملية الفصل التام بعيدة املنال، خاصة وأن          . (٤)هي األفضل، وإن كانت صداقة صعبة نادرة      

شيء قيمة تتصل بفائدته أو ضرره، وأراد من الشعر أن يقدم الفائدة            اإلنسان بطبيعته حاول أن جيعل لكل       
ومنذ الزمن  : "هذا الواقع بقوهلا  ) إليزابيث درو (واملتعة أيضا، وهذا ما أثر على نقد الشـعر، وتعرض  لنا            

 يف  الغابر ظل النقاد يتطلبون ثنائية أخرى يف الشعر، فهو جيب أن ميتع ويوجه، والبحث عن اإلثارة اخللقية                
أننا ال نستطيع االستغناء عن احلاسة اخللقيـة يف         ) كولريدج( ، ورأى   (٥)"الشعر غريزة عميقة يف اإلنسان    

  .، فالشعر ينطوي ال حمالة على األخالق والفكر، ويصعب تصوره شكال قائما يف فراغ(٦)تعاملنا مع الشعر
إنين مقتنع بأننا : "لدينية، حيث يقولبصعوبة الفصل بني األحكام األدبية وا   ) إليوت. س. ت(     ويعترف  

فشلنا يف توضيح كيف نفصل أحكامنا األدبية كلية عن أحكامنا الدينية إذا كان هناك إمكانيـة للفـصل                  
  .(٧)"ولكن الفصل غري موجود، وال ميكن حدوثه أصال... الكامل،

ب ترى أن الكـشف         أضف إىل هذا أن بعض التوجهات يف أوساط البحث اجلمايل والنقدي عند الغر            

                                                 
       .٢/٢٨٨: جـ ،إحياء علوم الدينالغزايل،   (١)
       .٢٨٣-٢/٢٨٢: جـ، املصدر السابق  (٢)
       .٢/٢٨٨: جـ، املصدر السابق  (٣)
       .٧: ، ص١٩٦٥عادل العوا، الشركة العربية للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، : ترمجة. الفن واألخالق: رل اللوشا  (٤)
       .٣٣: ت، ص.حممد الشوش، منشورات مكتبة ميمنة، بريوت، د: ترمجة. الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: اليزابيث درو  (٥)
       .٧٩: ت، ص.ارف، مصر، ددار املع. كولريدج: بدوي، حممد مصطفى  (٦)
(٧)                                              To Criticize the Critic and other writings, London, 1978: 392. T.S.Eliot     
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نورمـان  ( عن عظمة الفن حيتاج إىل معيار إضايف، وأن العظمة قد تأيت من جانب املـضمون، وذهـب                  
إىل أن النقد األديب حكم مجايل وأخالقي، وأن احلكمني ضروريان لتحديد عظمة األعمال األدبية، ) فورستر

كمـا أكـد    ، (١) األديب نفـسـه   ومها متداخالن بشكل جوهري، متاما كما يف الوحدة العضوية للعمل         
أن حتديد عظمة األدب ال يتم باملعايري األدبية وحدها، وإن وجب علينا التأكد أوال من أن                )إليوت.س.ت(

  .(٢)األدب الذي أمامنا هو أدب باملعايري األدبية
اد      ولعل اخلروج من إشكال قبول الفصل أو رفضه قد وجد حال فيما أحملت إليه بعض مالحظات النق                

العرب القدامى، وذلك بقبول الفصل وقبول رفضه يف آن، وقد يبدو هذا القول متناقضا، ولكن املتأمل هلذه 
فالناقد أقر بتنوع الثقافة وامليول والطباع، وهذا يعين        . اإلملاحات يـجد اجلمع بني النقيـضني أمرا مقبوال      

 يرى أبو العتاهية ـ شـعر الزهـد،    تـنوع االختيارات واألذواق، فمثال ال يستحسـن امللوك ـ كما 
، والناس عند ابن طباطبا خمتلفـون يف صـورهم          (٣)وأشغف الناس به الزهاد وأصحاب احلديث والفقهاء      

، والنـاس   (٤)وعقوهلم ومشائلهم وأخالقهم، ولكل منهم يف استحسان الشعر اختيار يؤثره، وهوى يتبعـه            
عهم وميوهلم، فهناك من حيب وصف القيان واخلمر،        كذلك عند حازم القرطاجين يولعون مبا له علقة بطبا        

، وتبعا هلذا الواقع فالنقاد ـ كما يـرى البـاقالين ـ     (٥)وهناك من حيب وصف احلرب وإطعام الضيف
خمتلفون يف معايريهم، فمنهم من خيتار املتانة والرصانة، أو الرقة والسالسة، ومنهم من خيتـار الغمـوض                 

  .(٦)ر لصدق معناهوالغرابة، وآخرون يفضلون الشع
    فالناقد القدمي ـ كما يبدو ـ أقر باحلرية يف االختيار و االستحسان، وبالتايل كان للناقد حرية اختيار   
املعيار الذي يريده، تبعا لبنيتة الثقافية واألخالقية، وهذا يعين اإلقرار بتنوع الغايات الكامنة وزوايا النظـر،                

إن سبيل الكالم سبيل ما يدخلـه التفاضـل، وإن          :"  هذا الواقع بقوله   وقد خلص لنا عبد القاهر اجلرجاين     
وعللّ أبو حيان التوحيـدي     . (٧)"للتفاضل فيه غايات، ينأى بعضها عن بعض، ومنازل يعلو بعضها بعضا          

                                                 
حمي الدين : ترمجة د،مقالة يف النق: غراهم هو: وانظر. ١٤٧-١٤٦ت، .دار املعارف، د. مقاالت يف النقد األديب: محادة، إبراهيم  (١)

       .٢٠: ، ص١٩٧٥صبحي، مطبعة جامعة دمشق، 
، داراملعارف، مصر، ١حممود الربيعي، ط : ترمجة. ، مقاالت يف طبيعة األدبحاضر النقد األديب: طائفة من األساتذة املتخصصني  (٢)

اد غزوان وجعفر اخلليلي، دار الشؤون عن: ترمجة. مخسة مداخل إىل النقد األديب: سكوت. س.ويلرب: ، وانظر٥٨: ، ص١٩٧٥
       .٣١:، ص١٩٦٨الثقافية، بغداد، 

       .٤/٧٢: ، صاألغايناألصفهاين،   (٣)
       .٤٥: ، صعيار الشعرابن طباطبا،   (٤)
       .٣٧٥-٣٧٤: ، صمنهاج البلغاءحازم القرطاجين،   (٥)
       .١١٤-١١٣: ، صإعجاز القرآنالباقالين،   (٦)
، دار ٢حممد خلف اهللا وحممد زغلول سالم، ط: حتقيق. ثالث رسائل يف إعجاز القرآن: ، ضمنالرسالة الشافية: اجلرجاين، عبد القاهر  (٧)

       .١١٧: ص. ١٩٦٨املعارف، مصر، 
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 ٣٣

تنوع املعايري يف احلكم على األشياء باحلسن أو القبح، وذلك برد القضية إىل األساس الذي يعتمده الناقد أو        
منها طبيعي، ومنها بالعادة، ومنها بالشرع، ومنـها        : ومناشئ احلسن والقبيح كثرية   :" تلقي، حيث قال  امل

بالعقل، ومنها بالشهوة، فإذا اعترب هذه املناشئ صدق الصادق منها وكذب الكاذب، وكان استحـسانه               
  .(١)"على قدر ذلك

  

                                                 
       .١/١٥٠: ، صاإلمتاع واملؤانسةأبو حيان التوحيدي،   (١)
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 ٣٥

   التنـزيل يف لغة املغايرة بني الضمري ومرجعه
  

   * حسني عباس الرفايعة. د
  ٤/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٥/٦/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
    ملخص

                                                  
 على غري ما ذهب إليه النحـاة  تنـزيلاليرمي هذا البحث إىل الكشف عن ظاهرة املغايرة بني الضمري ومرجعه يف لغة               

من وجوب  املطابقة  بني الضمري ومرجعه؛ لذا ض  هذا البحث على تعريف املغايرة  لغة واصطالحاً، وبيـان شـرطها،    
ع وداعي املصري إليها ، إذْ أُديرت على املعىن الذي استدعى تلك املغايرة، مع بسط القول يف أنظار املفسرين واللغويني، ومج                   

التـذكري  ( ، و ) إفراداً، وتثنيـة، ومجعـاً      ( أشتات هذه الظاهرة ، وتقسيم مسائلها اليت جرت يف مدار املغايرة يف العدد              
 مل خترج على طريق العرب يف التعبري ، وأَنها أمر مسـاعي  التنـزيل، وخلص البحث إىل أنّ هذه املغايرة يف لغة  ) والتأنيث  

  .ليه ال جيوز لنا أن نقيس ع
  

  

Abstract 
Disagreement between  

Pronouns and their References the Language of the Holy Quran  
  

Hussein A. Rafaiyah, Ph. D.  
  

 This study sheds light on the disagreement between pronouns and their references 
in the Language of the Holy Quran . This phenomenon, goes against the Arab 
Syntacticians’  semi consensus on the full agreement between pronouns and their 
references in this variety. This study has thoroughly investigated several aspects of this 
phenomenon including its definition, conditions, Causes, and contextual uses. Furthermore, 
the study has surveyed the previous literature on this domain and it has also classified its 
different aspects related to number and gender . 

The findings show that disagreement between pronouns and their references goes in 
accordance with the rules of the language of the Holy Quran, and that this disagreement is, 
eventually, an acoustic aspect that should not be considered in the grammar of the 
language of the Holy Quran. 

 
  
 

  

  
  .سني بن طاللاحل، جامعة قسم اللغة العربية* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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 ٣٦

، ومطالعة كتب التفسري أَنّ ثَمةَ ظاهرة تلفـت االنتبـاه،            نـزيلالتمما عن للباحث يف أثناء قراءة لغة        
وتسترعي النظَر، وتستحق الوقوف عليها بالبحث واالستقصاء، إذ تتمثّل هذه الظاهرة يف تلك املغايرة بني               

راداً، الضمري ومرجعه، مما جاء خمالفاً للنظَر  النحوي الذي ذهب إىل وجوب املطابقة بني الضمري ومرجعه إف
             دمن التـوفّر علـى داعٍ         وتثنية، ومجعاً، وتذكرياً، وتأنيثاً، وهذه املخالفة ما ينبغي أن تكون عبثاً، إذ ال ب َ

 ليس أمراً   التنـزيل؛ َألنَّ خطَأ التحليل يف لغة       التنـزيلتقتضيه، وإن كان األمر ال خيلو من حرج إزاء لغة           
  . تتفق مع ما عليه لغة العرب التنـزيليف لغة ) املخالفة ( ذه املغايرة هيناً، ولكن الباحث يركن إىل أنّ ه

  

  املغايرة لغة واصطالحاً 
) غَـاير  ( ، وأَنها مصدر قياسي للفعـل    )١(املعارضة واالختالف :     يفيد املعجم اللغوي أنّ املغايرة تعين       

   اً  – حدود ما اطّلعت  يف–الذي يفيد مشاركة بني شيئني، وأما يف االصطالح فلم أجدع هلا حـدضو نم 
إِنها عدول عن املطابقة بني الضمري ومرجعه، سواٌء أكان ذلك يف مـسألة             : يف هذا املدار، وميكن القول      

  .العدد إفراداً، وتثنية، ومجعاً أم يف مسألة اجلنس تذكرياً وتأنيثاً 
، )مفسره(ا ، ومها الضمري ومرجعه  على شيئني لوقوعه    ويبدو شرط املغايرة واضحاً، إذ ال بد من التوفّر    

فاألصل التوافق بني الضمري ومرجعه على حسب ما نص عليه أصحاب النظَـر النحـوي، إذ ذهبـوا إىل           
وينبغي أن يكون هذا الضمري بِعدد ما يرجع إليـه، ويرجـع إىل             " وجوب  املطابقة بني الضمري ومرجعه       

وينبغي أن يكون هذا الضمري مطابقاً ملا يرجع إليـه يف  .... ني اثنان، وإىل اجلمع مجع الواحد واحد، ولالثن  
التذكري والتأنيث، فريجع إىل املؤنثة ضمري مؤنث، وإىل االثنني ضمريان مؤنثان، وإىل اجلمع ضمري مؤنـث             

  .)٢(جمموع
عبده، إذ ارتأى أَنّ النحاة قد ذهبـوا يف      غري أننا نطالع نظَراً مغايراً يف مسألة وجوب املطابقة عند داود          

هذه املسألة مذهباً  شططا؛ َألنّ مسألة تفكيك الضمائر مع مرجعها أمر جائز، ولو كان واجب املطابقـة                  
وقد فات النحاة أَنَّ ظاهرة املطابقة يف اللغات ال تفسري هلا، بـل مـن املمكـن                " خلفّت إليه سائر اللغات   

   .)٣(" كانت املطابقة ضرورية لوجب أن تكون يف مجيع اللغات ولو.... االستغناء عنها 
    ولسنا يف معرض مناقشة هذا النظر اللغوي؛ َألنّ لكلِّ لغة خصيصى ال تتوفر على غريها سواء أكـان                  

                                                 
   .٤٦٠ /٣، ج )غَير : ( ت، مادة . ، د تاج العروس) م ١٨٠٨/ هـ ١٢٠٥( الزبيدي، حممد مرتضى  (١)
عبد الوهاب حممود الكحلة، مؤسسة الرسالة ،   بـريوت،  : ، حتقيق   الفوائد والقواعد ) م  ١٠٤٥/ هـ  ٤٤٢( الثمانيين، عمر بن ثابت       (٢)

عبد العال سامل مكرم، مؤسـسة  : ، حتقيق األشباه والنظائر) م ٥١٤/هـ٩١١( ين السيوطي، جالل الد: وانظر  .  ٤٠٧، ٢٠٠٢،  ١ط
   .٧٧/ ٣، ج١٩٨٥، ١الرسالة،  بريوت، ط

   .٧٤، ص١٩٧٣، مكتبة لبنان، بريوت، أحباث يف اللغة) معاصر ( عبده، داود  (٣)
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 ٣٧

 تصاب ا اللغة نتيجة هذا      ونعرف أَنْ ستفتح فوضى كبرية    ذلك يف األصوات، أم االشتقاق، أم التركيب،        
  . يف ضبط املسألة بوجوب املطابقةإنّ علماء العربية كانوا على حق: ك للضمائر مما يدفع إىل  القول التفكي

 على الضمري الذي حيتـاج إىل مرجـع       – يف أثناء كالمهم على الضمري       –    ومل يفت النحاة أن ينبهوا      
  أو متأخراً، وقـد      - وهو األصل    – وهذا املرجع هو االسم الظاهر يف الكالم  إن كان متقدماً          ) مفسر  (

فأما املضمرات فهي كناية    " أُحلّ هذا الضمري يف مكانه لئال يعاد مرة ثانية بقصد االختصار وعدم التكرار              
تفتقر إىل ما ترجع إليه، واملضمر يقع يف الكالم على ثالثة أقسام أكثرها أن يرجع إىل اسم قد تقّدم ذكره،                    

    .)١("وعمرو مررت بهزيد لقيته ، : " حنو
    وتكلّم النحاة على ضمري الغائب خبصوص االحتياج إىل مرجع؛ ألنّ ضمري املتكلّم واملخاطب يعرفـان               

ال بد للضمري من مفسر يبني ما يراد به، فإنْ كان ملتكلّم أو خماطب، : وأقول : " باحلضور، قال ابن هشام    
   .)٢("لفظ وغريه : غائب، فمفسره نوعان فمفسره حضور من هو له، وإنْ كان ل

    ومع ما ذهب إليه النحاة من وجوب املطابقة بني الضمري ومرجعه إالّ أَنَّ مثّةَ شواهد تطالعنـا يف لغـة                    
 برزت فيها املغايرة بني الضمري ومرجعه، وال ميكن عد ذلك من قبيل اخلطأ أو التوهم رد خمالفة             التنـزيل

 حويتأويل ( ، وإنْ بدا ذلك عند بعض القائلني والعابثني على حنو ما طالعنا به ابن قتيبة يف كتابه                  النظر الن
، إذ ذهب إىل التنبيه على هذه املسألة يف أثناء رده على بعض العابثني الذين ذهبـوا إىل أنّ    ) مشكل القرآن 

ره، واتسع علمه، وفَهِم مذاهب العـرب،       إنما يعرف فَضل القرآن من كَثُر نظ      "  مشكالً   التنـزيليف لغة   
وافتناا يف األساليب، وما خص اهللا به لغتها دون مجيع اللغات، فإنه ليس يف مجيع األمـم أُمـة أُوتيـت             
العارضة والبيان واتساع اال ما أُوتيته العرب خصيصى  من اهللا، ملا أرهصه يف الرسول، وأراده من إقامة                  

لى نبوته بالكتاب، فجعله علَمه، كما جعل علَم كلّ نيب من املرسلني من أشبه األمور مبا يف زمانه                  الدليل ع 
   .)٣("املبعوث فيه 

    وذهب ابن كمال باشا إىل أنّ املغايرة بني الضمري ومرجعه تعد قبيحة إنْ أَدى تفكيك الـضمائر مـع                   
واحلق أَنّ التفكيك الذي يقع يف الضمائر إنْ أدى إىل االلتباس            " مراجعها إىل لَبس؛ ألنّ غاية اللغة اإلفهام      

                                                 
حممد حميي  : ، حتقيق   شرح شذور الذهب  ) م١٣٦٤ /هـ  ٧٦١( ابن هشام مجال الدين   : ، وانظر   ٣٩٦، ص الفوائد والقواعد الثمانيين ،    (١)

   .٣/٧٧ : األشباه والنظائر، وانظر السيوطي، ١٣٦ت،  .الدين عبد احلميد، د
ـ ١٨٠( سيبويه، عمرو بـن عثمـان   : وانظر ) . قُدم ؛ ألنه أوضح عبارة  ( ١٣٥  : شرح شـذور الذهب  ابن هشام،   (٢)  ) م ٧٨٣/هـ

والـصبان ، حممـــد بـن علـي          . ٢/٣٦٤، ج ١٩٨٣،  ٣ ط - عامل الكتـب   –حممد هارون   عبد السالم   : ، حتقيــق   الكتـاب
  ،١/١٦٠، ج١٩٩٧، ١إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، ط: ، حتقيق حاشية الصبان) م١٨٠٩/هـ١٢٠٦(
عبـد  : ر حممد سعيد عبد العزيـز، مراجعـة   ، دراسـة عمتأويل مشكل القـرآن ) م  ٨٧٩/ هـ  ٢٧٦( ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم        (٣)

   .٥٠،ص١٩٨٩، ١الصبور شاهني، مركز األهرام للترمجة والنشر، القاهرة، ط
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 ٣٨

يف الكالم، واالشتباه يف املرام يكون خمال للفصاحة فال بد من صون الكالم الفصيح عنه، وإن مل يكن مؤدياً 
املنتشرة بـسبب   إىل ذلك النسياق  الفهم باقتضاء الكالم، ومساعدة املقام إىل املعاين املرادة من الضمائر               

  . )١("التفكيك الواقع فيها 
    لذا كان النحاة على حق يف ضبط مسألة الضمري ومرجعه؛ ألنّ تفكيك الضمائر على إطالقه يـؤدي إىل                  
الفوضى اللغوية، فأمر التفكيك مرتبط مبا يسوغه، وعلى هذا السمت فإنّ املتلمس لظاهرة املغايرة بني الضمري   

 يرى أنها قد أُديرت على احلمل على املعىن عند النحاة واملفسرين ، ويطالعنا ابـن                التنـزيل ومرجعه يف لغة  
اعلم أَنَّ اعتبار املعىن يف تذكري الضمري وتأنيثه شائع ذائع  بل يف التذكري   : " كمال باشا  ذا املسوغ يف قوله        

ايرة يف العدد خاضعة للحمل على املعىن، على حنو         ويزاد على هذا القول أنّ مسألة املغ      . )٢("والتأنيث مطلقاً   
 وداود وسـليمان إذْ حيكمـان يف        : ، فمما دار يف فلك مسألة العدد قوله تعاىل        التنـزيلما تطالعنا به لغة     

احلَرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكُنا حلكمهم شاهدين 
) داود وسـليمان  (  فجــاء املرجـع مثنـى )٣(

ـ   ه املخالفـة بـني الـضمري    ؛ ألنَّ إرادة املعىن دعا إىل هذ     )حلكمهم  ( ر جممـوع يف قوله     وعاد عليه ضمي
 ومثّة علّة أُخرى ، وهي أَنَّ اهللا سبحانه وتعـاىل           )٤("إذ املعىن املراد أنه أرادمها واملتحاكمني إليهما      "ومرجعه،  

 األصل يف احلكم    ل حكم اجلماعة، وأَنّ   أَنّ حكمهما من الصحة حبيثُ يعد     ) بالصيغة حلكمهم (أَراد أَنْ يشعر    
  " .مجاعة "أَنْ يصدر عن 

 مث اسـتوى إىل  :      ومما جاء يف مسألة العدد، إذ أُفرد فيه املرجع، ومجع الضمري العائد عليه قوله تعاىل        
السماء فسواهن سبع مسوات     

د يف   العائ جاء مفرداً ومؤنثا، ولكن الضمري    ) السماء  ( ، فاملرجع املتقدم    )٥(
) واهنحاد املعىن) فسجاء جمموعاً، فهذه املغايرة حتمل على ات.  

إنما ذَكَر مساًء واحدة فهذا َألنّ ذكْر السماء قد دلَّ عليهن           : " إذ يطالعنا األخفش يف هذا املدار بقوله        
  ٦("كلِّهن(             اء من أنّ السماء يف معىن مجعومثل هذا ما ذهب إليه  الفر ،)د  هـذه املـسألة بيانـاً        ، وزا )٧

الزخمشري، إذ ما  ذهب إليه أنّ السماء قد حملت على معىن اجلهات؛ لذا جاء الضمري جمموعاً، فوحـد                   

                                                 
   .٨١، ص١٩٨٠ناصر سعد الرشيد، النادي األديب بالرياض، :   حتقيق ،رسائل ابن كمال) م ١٥٤٣/هـ٩٤٠( ابن كمال باشا  (١)
   .٨٨ ، صرسائل ابن كمالبن كمال باشا،  ا(٢)
   ) .٧٨: ( األنبياء  (٣)
، ٢عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث العريب، بريوت ، لبنان، ط          : ، ت   الكشاف) م  ١١٤١/هـ٥٣٨( حممود بن عمر    : الزخمشري   (٤)

   .٣/١٢٩ج
   ) .٢٩ : ( لبقرةا (٥)
، ١٩٧٩، ١ العـصرية ، الكويـت، ط   فائز فـارس، املطبعـة    : ، حتقيق   معاين القرآن ) م٨١٨/هـ٢١٥( خفش ، سعيد بن مسعدة       األ (٦)

  .١/٥٤ج
، ١٩٨٠، ٢حممد علي النجار ، عامل الكتـب ، بـريوت ، لبنـان، ط   :  حتقيق ،معاين القرآن: )م٨١٠/هـ٢٠٧(  حيىي بن زياد  ،راء الف (٧)

  .١/٢٥ج
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٣٩

، إذ دلّ على ذلك مـا جـاء بعـدها           )سبع مساوات   ( ، فلفظ السماء هنا معناها      )١(اللفظ التحاد املعىن  
  سبع مسوات اهنفسو     ح ار كثرياً ما يوضا دار من مسائل التذكري والتأنيـث يف بـاب     واملتأخم، وممملتقد

 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهللا املوتى : املغايرة احملمولة على املعىن قوله تعاىل 
، إذْ وحد الضمري )٢(

قتلـتم   وإذا  الوارد يف اآلية السابقة    ) النفس  ( وأعاده على  مرجعه املفرد املؤنث       ) اضربوه  ( وذكّره يف   
   )٣( نفساً فادارأمت فيها واهللا خمرج ما كنتم تكتمون 

) النفس( ــى، فقد حملَ املرجـع   واتفق رأي املفسرين على أنّ مرد املغايرة هنا خيضــع ملسألة املعن  
محالً )  النفس( اهلـاء تعود إىل مؤنث وهـو      : " ، قال صاحـب جماز القرآن      )اإلنسان  ( علـى معىن   

 . )٥( )قتيـل   ( أو  ) شخص  (  ومحل بعض املفسرين املرجع على معىن        )٤()" إنسان  ( معىن التذكري   على  
   .التنـزيلوهذا املسوغ كثري يف لغة 

 فشاربون عليه من احلميم      :       قال تعاىل   
وهو عائـد علـى     ) عليه  ( ، فأفرد الضمري وذكّره يف      )٦( 

 آلكلون من شجر من زقّوم فمالئون منـها         ور يف اآلية السابقة     املذك) الشجر  ( مرجعه اموع املؤنث    
، فهنا محل علـى     )الشجر  ( العائد على   ) منها  : ( ، فطابق بني الضميـر ومرجعه يف قوله        )٧( البطون  

إىل هذا ذهب ) الشجر ( ومرجعه  ) عليه  ( اللفظ، بينما حمل على املعىن يف املغايرة احلادثة بني الضمري يف            
فشاربون عليه؛ ألنّ الشجر يؤنث ويذكّر، وأُنث ألنه محله على الشجرة، ألنّ الشجرة             " خفش يف نصه    األ

  . قد تدلّ على اجلميع 
 وتطابـق هذا القـول مـع       )٨(نبتت قَبلَنا شجرة مرة، وبقلة رديئة، وهم يعنون اجلميـع        : تقول العرب   
وقد حرر هذه املسألة الزخمـشري   )٩("فَعلى األكْلإنْ شئت كان على الشجر، وإن شئت    : " قـول الفراء 

منها وعليه، وإنما ذكّر    : وأَنث  ضمري الشجر على املعىن، وذكّره على اللفظ يف قوله            " بالبيان والتوضيح   

                                                 
الرحايل الفاروق وزمالئه،   : يق  ، حتق احملرر الوجيز ) م  ١١٥٤/ هـ٥٤٢( ابن عطية، عبد احلق     : ، وانظر   ١/١٥٢،  الكشافلزخمشري،   ا (١)

حممد حسني مشس الـدين،     : ، حتقيق التبيان يف إعراب القرآن   ) م  ١٢١٩/هـ٦١٦( والعكربي ، أبو البقاء     . ١/٢٢٥،  ١٩٧٧الدوحة،  
  .٢/١٢٧١، ١٩٩٨، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  ) .٧٣ : (البقرة (٢)
   ) .٧٢ : ( البقرة (٣)
   .١/٤٥حممد فؤاد  سزكني ، مكتبة اخلاجني، القاهرة ، :  ، حتقيق جماز القرآن )  م٨١٣ -هـ ٢١٠(ثىن أبو عبيدة ، معمر بن امل (٤)
   .١/١٨١ ، الكشاف: الزخمشري  (٥)
   ) .٥٤ : ( الواقعة (٦)
  . )٥٢،٥٣ : (الواقعة (٧)
   .٢/٤٩٢ ، معاين القرآناألخفش،  (٨)
   .٨٨ ، رسائل ابن كمال، وابن كمال باشا، ٤/٢٥٦، احملرر الوجيزطية، ابن ع: ، وانظر ٣/١٢٧، معاين القرآنالفراء ،  (٩)
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 ٤٠

رض مسائل هـذه الظـاهرة       وسيبسط القول مفصالً هلذا املسوغ يف أثناء ع        )١("الثاين على تأويل الزقوم     
   -:اآلتية
  ائل هذه الظاهرة مس

    يبدو يل أنّ تناول ظاهرة املغايرة ليس أمراً قائماً على الدراسة اإلحصائية بقدر ما هو إبراز هلذه الظاهرة                  
بينما تقل درجتها يف مـسألة      ) إفراداً، وتثنية، ومجعاً    ( املتفاوتة يف مسائلها، إذ تظهر جلية يف باب العدد          

الباحث أن يقسم مسائل هذه الظاهرة على حسب النظر إىل املرجـع؛ ألنـه   التذكري والتأنيث؛ لذا ارتأى     
  .أصلٌ يف التقدمي؛ وقد رتبت  مسائل العدد أوالً، مث عقّبت مبسائل التذكري والتأنيث 

  

 املرجع مفرد وضمريه مثنى  -١
:  يف قوله تعاىل     التنـزيليف لغة    ، إذ نطالع آية واحدة       التنـزيل    تبدو هذه املسألة قليلة الدوران يف لغة        

             بارما فاختذ سبيله يف البحر سا بلغا جممع بينهما نسيا حوفلم 
، وكان )الفىت  (  فاملرجع مفرد هـو     )٢(

، وتعود علّة هذا العدول بني الضمري ) نِسيا : ( النسيان منه دون موسى، ولكن الضمري جاء مثنى يف قوله           
  .  وفتاه شيئاً واحداً عىن، إذْ عد موسى ومرجعه على احتاد امل

جـاء لتحقيـق   )  والفىت موسى (     ويقوي هذا ما ذهب إليه الفراء  من أنّ إسناد الفعل إىل االثنني     
 خيرج منهما اللؤلـؤ واملرجـان    : وإنما نسيه يوشع فأضافه إليهما، كما قال    " احلمل على املعىن    

)٣( ،
 .)٥( ، وقد اتفق نظر املفسرين يف هذه املسألة على القول باحتاد املعىن            )٤("ح دون العذب  وإنما خيرج من املل   

   .التنـزيلوأما معكوس هذه املسألة من جميء املرجع مثىن والضمري موحداً فقد كثر دورانه يف لغة 
  

  املرجع مثنى والضمري مفرد  . ٢
قدم  شيئان ويعاد الضمري على أحدمها، والغالب أن يعود              اتفق رأي النحويني يف هذه املسألة على أن يت        

" ، فاملرجعان املتعاطفان بالواو يعود الضمري إىل األقرب منهما حبكم ااورة              )٦(الضمري على الثاين منهما     

                                                 
  ٤/٤٦٢، الكشافالزخمشري ،  (١)
   ) .٦١ : ( الكهف (٢)
   ) .٢٢ : ( الرمحن (٣)
   .٢/١٥٤ : معاين القرآنالفراء ،  (٤)
حممـد  : ، حتقيق    الربهان يف علوم القرآن    ،) م١٣٩٧/هـ٧٩٤( ، والزركشي، حممد بن عبد اهللا،       ٩/٣٥١ : احملرر الوجيز ابن عطية ،     (٥)

، الـدر املـصون  ، )م ١٣٥٣/هـ  ٧٥٠( ، أمحد بن يوسف     والسمني احلليب  . ٤/٣٢،ج١٩٨٨أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل، بريوت،       
يف علوم  اإلتقان  ،  )م  ٥١٤/هـ٩١١( والسيوطي، جالل الدين    . ٧/٥٢٠،  ١٩٨٦،  ١أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق، ط      : حتقيق  
  .٢/٢٨٣، دار الكتب العلمية، بريوت، القرآن

  

   .٢/٢٨٣،  اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي، : ، وانظر٤/٣٠، جالربهان يف علوم القرآن:  الزركشي (٦)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٤١

  .)١(" والعرب تقتصر على أحد هذين االمسني، فأكثره الذي يلي الفعل
تفيد مطلق اجلمع دون مراعاة ) الواو ( املعىن دون غريه؛ ألنّ   ويبدو يل أَنها مسألة خاضعة العتبار       

فالواو " للترتيب، فالضمري قد يعود على املعطوف أو على املعطوف عليه، يعزز هذا ما ذهب  إليه سيبويه                  
عت جتمع هذه األشياء على هذه املعاين، فإذا مسعت املتكّلم يتكلّم ذا أجبته على أَيها شئت ؛ ألنها قد مج                  

وإىل هذا ذهب األخفش من أنها مسألة جائزة يف عود الضمري على األول أو الثاين على                 )٢("هذه األشياء   
وأقيس هذا ما كان بالواو أن حيمل عليهما      " حسب متطلّب املعىن، وإن كان القياس أن يعود على كليهما           

  .)٣( "مجيعاً 
 واستعينوا بالصرب والـصالة  وإنهـا        : ه تعاىل    قول التنـزيلومما جاء على هذا السمت من لغة        

لكبرية إالّ على اخلاشعني     
ومها املرجـع، ولكن الضمري    ) الصرب والصالة   ( فقد تقدم امسان متعاطفان       )٤(

ومن املفسرين من أعاده إىل     ) الصالة  ( إذ عاد إىل أقرب مذكور      ) وإنها  : ( العائد قد أُفرد وأُنث يف قوله       
، وأرى أنها مسألة حممولة على املعىن؛ إذ عاد الضمري علـى            "واستعينوا  "  بدليل الفعل    )٥( االستعانةمعىن  

وأقيموا : قال تعاىل . الصالة دون الصرب؛ ألنّ مدار احلديث يف اآليات السابقة جـرى يف ركاب الصالة       
  .)٦( الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني 

  .)٧(  يا أَيها  الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعون : ىل وحنو هذا قوله تعا
، إالّ أنّ الضمري العائد إليهما جـاء        )اهللا ورسوله   ( فقد تقدم امسان متعاطفان بالواو  ومها املرجع         

، ولكـن   ) عنهما  ( وكان حق املطابقة بني الضمري ومرجعـه أن يكون         ) عنه  ( مفرداً ومذكراً يف قوله     
اتحاد املعىن بني املعطوف واملعطوف عليه آذن بإفراد الضمري، فالطاعة للرسول هي طاعة للّه، ويقوي هذا                

 ٨(ألنّ أمر الرسول تابع ألمر اهللا تعاىل، وألنّ الرسـول قائم مقام اهللا بدليل قولـه: " قول العكربي( :ّإن 
ا يبايعون اهللا الذين يبايعونك إنم

شيء عطوف واملعطوف عليه يف هذه اآلية ونص الزخمشري  على أنّ امل)٩( 
  . اإلحسان واإلمجال ال ينفع يف فالن )١٠(: واحد لذا وحد الضمري كقولك 

                                                 
   .١/٣٩ ، جماز القرآن أبو عبيدة، (١)
   .١/٤٣٨، الكتابسيبويه،  (٢)
   .١/٨١، معاين القرآن األخفش، (٣)
   .)٤٥( : البقرة (٤)
   .١/٥٩، التبيان، وانظر العكربي، ١/٢٧٧ احملررابن عطية ،  (٥)
   .)١٤٣( : البقرة (٦)
  .)٢٠( :  األنفال (٧)
(٨)  ،اء ، : ، وانظر  ٢/٦٤٩، التبيانالعكربي٤/٣١ الربهان، والزركشي ، ١/٤٣٤، معاين القرآنالفر.  
  )١٠( : الفتح (٩)

  .٢/١٩٨، الكشافالزخمشري،  (١٠)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  حسني عباس الرفايعة             التنـزيل يف لغة هغايرة بني الضمري ومرجعامل
  

 

 ٤٢

وكأنـه   ) ( أنّ عود الضمري جاء على أقرب مذكور وهو الرسـول           )١( ارتأى فاضل السامرائي    و
  .املخصوص بالكالم دون املعطوف عليه 

 والذين يكرتون الـذهب  :   ومما تقدم فيه املرجعان املتعاطفان، وأفرد الضمري الراجع إليهما قوله تعاىل       
العائـد  ) ينفقوا  (  ، فأفـرد الضمري فـي      )٢( والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم          

رون يف طَلَب علّـة هـذه       ، وقد جد املفس   )ينفقوما  : ( ومل يقل   ) الذهب والفضة   ( على املرجع املثىن    
، فقد استغين عـن تثنيـة   ) االستغناء( ، فنص أبو عبيدة على أنّ أمر املغايرة  يف هذه اآلية ال يعدو        املغايرة

يء واحد  الضمري مع مرجعه، ألنّ السامع يدرك، أنّ ما حدث ألحدمها حيدث لآلخر وكأنهما يف املعىن ش               
تفعل ذلك  إذا أشركوا بني اثنني فقصروا فخبروا عن أحـدمها اسـتغناء          والعرب  ما،  ينفقو: " ومل يقل   

فأيهما يذكر يدلّ علـى     . )٣("بذلك وحتقيقاً ملعرفة السامع بأنّ اآلخر قد شاركه ودخل معه يف ذلك اخلرب            
ول حبمل الـذهب    صاحبه؛ ألنّ املعىن يف املرجعني جاء متحداً، ومن املفسرين والنحاة من وجه هذا العد             

ينفقوا، وهذا األسلوب التعبريي لـيس بـدعاً  يف لغـة            :  لذلك قال    )٤( )الكنوز  ( والفضة على معىن    
، ولكنه يتفق مع ما عليه لغة العرب، إذ مل خيرج على طريق العرب يف التعبري، على حنو ما نطالعه                 التنـزيل

   :)٥(يف قول حسان بن ثابت
  

  عر األسـود   إنّ شرخ الـشباب والـش     
 

  مــا مل  يعــاص كــان جنونــا    
 

، ) يعاصيا ( ولـم يقل ) يعـاص ( ثنائياً ، وأُفـرد الضمري يف ) الشباب والشعر األسود   (  فجاء املرجع   
   :)٦(ومثله قول جرير 

  

  ما كـان حينـك والـشقاء ينتـهي         
 

   دــصححــىت أزورك يف مغــار م  
 

 :، وكان حق املطابقة أن يقول )حينك والشقاء (  مرجعه املثنى على) ينتهي ( فأعاد الضمري املفرد يف 
  .ولكن اتحاد املعىن يف املرجع جعله شيئاً واحداً، فاقتضى ذلك إفراد الضمري ) ينتهيان(

                                                 
   .١/٦٣، ج٢٠٠٠، ١، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، األردن ، طمعاين النحو ) معاصر ( لسامرائي، فاضل ا (١)
  .)٣٤( : التوبة (٢)
  .٤/٣١، الربهانالزركشي، : ، وانظر١/٢٥٧ ، جماز القرآنأبو عبيدة،  (٣)
، التبيـان ، والعكـربي،    ٤/٣١،  الربهـان ، والزركشي،   ٨/٢٥٣،  احملرر الوجيز ابن عطية،   : ، وانظر   ١/٤٣٤،  معاين القرآن الفراء ،    (٤)

٢/٦٤١.  
  .٤١٠، ص١٩٩٢، ١يوسف عيد، دار اجليل، بريوت، ط: ، حتقيق ديوان حسان ) م ٦٧٤/هـ٥٤( ألنصاري، حسان بن ثابت  ا(٥)
أبـا  : وانظـر  . ٨٤٤، ص٣ طرف،نعمان حممد أمني، دار املعـا : ، حتقيق ديوان جرير ) م  ٧١٧/هـ١١٤( الريبوعي، جرير بن عطية      (٦)

   .١/٢٥٧، ججماز القرآن، عبيدة
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٤٣

يخبر فيها عن أحد ) أو ( من أنّ ) الواو ( عن التعاطف بـ ) أو (     وخيتلف أمر التعاطف بـ 
مررت برجل أو امرأة : ومن ذلك قولك ) " الواو ( وز اجلمع فيها كما هو احلال يف املتعاطفني، إذ ال جي

، وهـذا )١("أشركت بينهما يف اخلرب، وأثبت املرور ألحدمها دون اآلخر وسوت بينهما يف الدعوى) فأو(
 أحد الشيئني، إنما خيرب فيه عن) أو ( ألنَّ ) أو ( وليس هـذا مثل  : " مـا قال مثله  األخفش،  يقول

باخليار، إن شئت جعلت الكالم على األول وإن شئت على اآلخر، وأن حتمله على اآلخر ) أو ( وأنت يف 
يعد واجباً على ) الواو(، لذا  فإنّ إفراد الضمري العائد على املرجع املثنى يف مسألة العطف بـ )٢("أقيس

 يف حدود ما ري واجب املطابقة، وأَنّ إفراد الضمري يعد جائزاً إذ يعد عود الضم،)أو (لتعاطف بـ خالف ا
 وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفضوا إليها وتركوك قائماً:سمع عن العرب، ونقرأ يف هذا املدار قوله تعاىل

)٣(. 
، فأمر هذه )و التجارة والله( ، وهو عائد على مرجعه املثنى )إليها : ( فأنث الضمري، ووحده يف قوله 

املغايرة يقتضيه املعىن على حنو ما نطالعه يف أسباب نزول هذه اآلية، إذ تفيدنا كتب التفسري أنّ التجارة 
  يوم - صلى اهللا عليه وسلم –فقد خطـب الرسـول " كانت سبباً يف االنصـراف عن الصالة، 

ليه الناس ، فضرب بالطبل ليؤذنَ الناس اجلمعة، فقدم دحية الكليب بتجارة من الشام، فيها ما حيتاج إ
  .)٤("بقدومه، فخرج مجيع الناس إليه إالّ مثانية نفرٍ

    ويبدو يل أنّ كليهما يدلّ على اآلخر، وإن كانت التجارة هي األبرز، فاتحاد املعـىن يف املرجـع آذن                   
ضمري؛ َألنه أعاده على التجارة ،      إنما أنث ال  " بتوحيد الضمري، ويعزز هذا القول ما ذكره صاحب التبيان          

كيـف  : فإنْ قلت   : " ، وجرى يف املدار نفسه قول الزخمشري         )٥(" َألنها كانت أهم عندهم واهللا أعلم       
تقديره إذا رأوا جتارة انفضوا إليها أو هلواً انفضوا إليه، فحـذف            : وقد ذكر شيئني ؟ قلت      ) إليها  : ( قال

   .)٦("أحدمها لداللة املذكور عليه 
 وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة ولـه أخ أو أُخـت   : ومما جرى يف هذا املدار قوله تعاىل    

رد ، أحدمها مذكّر مفرد، واآلخر مف)رجل أو امرأة ( فتقدم املرجع املثىن . )٧( فلكلّ واحد منهما السدس    

                                                 
ـ ٦٦٩(  ، وابن عصفور علي بن مـؤمن      ٣٨٠ ،   الفوائد والقواعد الثمانيين ،   : وانظر   . ١/٤٣٨،  الكتابسيبويه ،    (١) ،  ) م  ١٢٧٢/هـ

مغـين  ، وابـن هـشام،      ٣٠٦.  ١٩٩٨عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط           :  ، حتقيق    املقرب
  .٩٥، اللبيب

 عبد احملـسن     :، حتقيق األصول يف النحو  ،  )م  ٩١٩/هـ٣١٦( ابن السراج حممد بن سهل      : وانظر   . ١/٨١،  معاين القرآن األخفش ،    (٢)
  .٢/٢١٣، ج١٩٩٩ ، ٤ريوت، لبنان، طالفتلي ، مؤسسة الرسالة، ب

  .)١١ : (اجلمعة (٣)
  .١/٦٣ ، معاين النحو، والسامرائي ، فاضل، ٤/٤٤٩ ، احملرر الوجيزابن عطية، : ، وانظر ٣/١٥٧، نمعاين القرآالفراء ،  (٤)

  

(٥)  ،٢/١٢٢٣، التبيانالعكربي.   
  ٤/٥٣٩، الكشافالزخمشري،  (٦)
   ) .١٢ : ( النساء (٧)
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 ٤٤

ا ؛ ولذ )أو  ( ضمري عند التعاطف بـ     ، وال جيوز التطابق مثّة بني املرجع وال       )أو(مؤنث وجاءا متعاطفني بـ     
، وقد أُفرد الضمري باعتبار اتحاد املعىن يف املرجع، وكأنّ  املتعاطفني بـ             )وله: (جاء الضمري مفرداً يف قوله      

وهلما، وإن شئت ذكرمـا فيـه   : وله أخ أو أخت ومل يقل : وقوله : " شيء واحد ، قال الفراء    ) أو  ( 
 من كان له أخ أو أخت فليصله، تذهب إىل األخ، وليصلها تذهب إىل األخت،               :مجيعاً، تقول يف الكالم     

  .)١("فيصلهما فذلك جائز: وإن قلت
 إذ ذهب  إىل بيان علّة إفراد الضمري العائد على املرجـع             ،قد بسط العكربي القول يف هذه املسألة      و

لكالم بدأ باملرجع املذكّر ، وكأنه يشري إىل املثىن، من أنّ عوده كان على املرجع املذّكر دون املؤنث ؛ ألنّ ا    
مسألة التغليب يف عود الضمري على الرجل دون املرأة، ألنّ املذكّر أخف من املؤنث ، مث ضم تعليالً آخـر           

ملتأخر، ومها حمموالن على معـىن      يدور يف فلك احلمل على املعىن، فالرجل واملرأة ميثّالن املرجع للضمري ا           
إن قيل قد تقدم ذكْر الرجل على املرأة  ، فَلم أفرد            : " لذا وحد الضمري وذكّره  قال       ) وروثأو امل امليت  (

ألحد الشيئني وقد قال أو امرأة، فأفرد الضمري لذلك، وأما      ) أو  ( أما إفراده فألنّ      : الضمري وذكّره ؟ قيل     
لثاين أن يرجـع إىل أحـدمها   دوء به ، واأحدمها يرجع إىل الرجل ألنه مذكّر مب    : تذكريه ففيه ثالثة أوجه     

إنّ :  وميكن القـول )٢("مذكّر ، والثالث أنه راجع إىل امليت  أو املوروث لتقدم ما يدل عليه    ) أحد(ولفظ  
وإني ال أميل  إىل الرأي الثاين الــذي ساقه          .الرجل هو مناط القوامة والتكليف ؛ لذا عاد الضمري عليه         

ـ    : ؛ ألنّ هذا اللفظ يذكّر ويؤنث، وعلى التأنيث جاء قوله تعـاىل      )أحد  ( ى معىن   العكربي من احلمل عل
     ساءكأحد من الن يب لسنتيا نساء الن

 إذْ مل يرد لفظ – كما يبدو يل -لعموميته ) أحد(وقد نكّر لفظ  .)٣(
 ال يشاركهن فيه أحد يف القرآن الكرمي إالّ مضافاً ملعرفة، فأمهات املؤمنني هلن اختصاص ومكان) إحدى ( 

  .من الذكور أو اإلناث 
 ومن يكسب خطيئة أو إمثاً ثُم يرم به بريئاً فقد احتمل تاناً وإمثاً مبينـاً    :       وحنو هذا قوله تعاىل     

)٤(  
 ، وجاء عود الضمري   )ة واإلمث   اخلطيئ( ومها  ) أو  ( املسبوق بامسني  متعاطفني بـ      ) به  ( فقد ذكر الضمري    

وقد ) به  ( كيف قال   : ويقال  " ، جاء يف معانـي القـرآن للفـراء       )إمثاً  ( على أقرب مذكـور    ) به  (
ذكر اخلطيئة واإلمث ؟ وذلك جائز أن يكْنى عن الفعلني ولو كثر جلاز الكناية عنه بالتوحيد ؛ ألنّ األفاعيل                   

 فجعلته كالواحد، وإن شئت جعلت يقع عليها فعل واحد،  فلذلك جاز، فإن شئت ضممت اخلطيئة واإلمث

                                                 
   .١/٢٥٨ ، معاين القرآنالفراء ،  (١)
   .٣/٥٢٢، احملرر الوجيز عطية ، ابن: وانظر  . ١/٣٣٦، التبيانالعكربي ،  (٢)
   )  .٣٢ : ( األحزاب (٣)
  . )١١٢ :  ( النساء (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٤٥

فأصبحا  )٢(فهي مسألة حممولة على احتاد املعىن يف املرجع؛ ألنّ اخلطيئة يف حكم اإلمث . )١("الباء لإلمث خاصة    
شيئاً واحداً ؛ لذا وحد الضمري، ويبدو يل أنّ السر يف ذلك يعود إىل عموميـة اإلمث إذ يـشمل اخلطيئـة                    

  .عليه وغريها؛ لذا أعاد الضمري 
    ومما يلحق ذه املسالة جميء املرجع مثىن صناعياً ، بتقدمي مفردة واحدة دالة على التثنية بزيادة عالمـة                  

 وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها           : إعراب املثنى ومن ذلك  قوله تعاىل        
، )الواو(إىل ضمري اجلمع )  اقتتل ( فأسند الفعل )٣( أمر اهللا على اُألخرى فقاتلوا اليت تبغي حتى تفيء إىل      

، ولكنه مجـع الـضمري      ) طائفتان  ( اقتتلتا؛ ألنّ املرجع مثىن     : اقتتلوا، وحق املطابقة فيه أن يقول       : فقال  
ـ                  ول باعتبار الطائفة جمموعة من األفراد، وهي مسألة تدور يف فلك احلمل على املعىن ، ومما يقوي ذلك ق

كما ) اقتتال(كما قرأ ابن أيب عبلة ، أو        ) ااقتتلت(والقياس  ) ااقتتلو: (ما وجه قوله  : فإنْ قُلْت   : " الزخمشري  
هو مما محل علـى املعـىن دون اللفـظ ؛ ألنّ            : قرأ عبيد بن عمري على تأويل الرهطني أو النفرين ؟ قلت          

  . )٤("الطائفتني يف معىن القوم والناس 
 هـذان خـصمان   مسألة احلمل على املعىن يف هـذا البـاب يف اآليــة الكرميــة                    وترددت  

إالّ أنّ الضمري العائد على املرجع جمع  محالً على املعـىن؛      ) خصمان(فتقدم املرجع املثنى    .  )٥( اختصموا
 معىن القوم والناس؛  لذا      ألنّ املقصود باخلَصم جمموعة أَفْراد، ومل يدلّ يف معناه على اإلفراد،  فاخلَصم  يف              

هـذان، ولكنـه   : حِمل الضمري يف مجعه على معناه ، ولك أنْ ترى املطابقة يف اسم اإلشارة حيث قال                 
واختصموا إنمـا  : " ومما يعزز هذه املسألة قول العكربي    ) اختصموا(غَاير عند إسنـاد الفعل إىل الضمري       

  .)٦(" فريق خصم ، والفريق فيه أشخاص جمع محالً على املعىن، ألنَّ كلّ 
 

 .املرجع مجع،  وضمريه موحد  .٣
 ثُم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة         :      ومما وحد  فيه الضمري ومرجعه مجع قولـه تعاىل          

أو أشد قسوة وإنّ من احلجارة ملا يتفجر منه األار وإنّ منها ملا يشقق فيخرج منه املاء  
)٧(.    

، وداعي هذه املغايرة هو     )منها  : ( ، فغاير بينهما، مث طابق فقال     ) حجارة  ( واملرجع  ) منه  : ( فقال       

                                                 
  .٢٨٦./١  ، معاين القرآنالفراء،  (١)
جمـاز  ، وأبا عبيـدة ،  ١/٣٨٨، التبيان، والعكربي، ٤/٢٢٤، احملــرر الوجيـزابن عطية،   : ، وانظر   ١/٥٩٧،  الكشاف الزخمشري،   (٢)

   .١/١٣٩، القرآن
  ) .٩ :  (راتاحلج (٣)
  .٤/٣٦٧، الكشافالزخمشري،  (٤)
  .)١٩ :  (احلج (٥)
(٦)  ،٢/٤١٤، معاين القرآن، واألخفش، ٣/١٥٠، الكشافالزخمشري، : ، وانظر ٢/٩٣٧، التبيانالعكربي.  
  . )٧٤ : ( البقرة (٧)
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 ٤٦

) مجـع ( احلجارة ، وكلمـة    ) جمع  ( احلمل علـى املعىن ، فذكّـر الضمري، وأفـرده محالً على معىن           
) منه  ( تذكري  " نان باحلمل على املعىن     مفردة  ومذكّرة ، وقد ذهب الفراء يف هذه املسألة إىل تعليلني يؤذ            

إنْ  شئت ذهبت به إىل أنّ البعض حجر وذلك مذكّر، وإن شئت جعلت البعض مجعـاً يف          : على وجهني   
  . )١("املعىن فذكّرته بتذكري بعض

 من الوضعيات املبهمة ،   ) ما  ( ، ولفظ   )ما  (  ذهب إىل أنْ عود الضمري على         )٢(ولكن صاحب احملرر        
، ومع هذا تبقى املسألة يف قيد احلمل على ) ما ( وكأنّ نظَره قد قاده إىل إعادة الضمري على أقرب مذكور 

  .املعىن وإنْ اختلفت وجهة النظر يف حتديد املرجع 
 ورد املرجع فيها مجعاً، ولكن العائد عليه جاء مفرداً يف التذكري مـرة،           التنـزيلو مثّة آيات أُخر يف لغة          

ويف التأنيث أُخرى، إذ مل يلتزم يف إفراد  الضمري التذكري وحده دون التأنيث، بل جاءت املـسألة قَـسماً                    
  .)٣( ت  حتى إذا أقلّت سحاباً ثقاالً سقناه لبلد مي: مشتركاً بني التذكري والتأنيث ، قال تعاىل 

، ومما يدلّ على جمـيء      )السحاب(عائد على مرجعه اموع     ) سقناه(ملوحد املذكّر يف الفعل        فالضمري ا 
، )الـسحاب (ضمري فعلى توحيد املعىن يف لفظ       ، وأما توحيد ال   ) ثقاالً(عاً أنه وصف باجلمع     السحاب مج 

مثّ أفرد الضمري للسحاب على " ب الكشاف سقناه، ذكر صاح: لذا قال ) ماء(فالسحاب حيمل على معىن   
ويبدو يل  . )٤()" ثقيالً: ( لو محل الوصف على اللفظ لقيل      اللفظ، ولو محل على املعىن كالثقال ألنث، كما       

؛ ألنّ الـسحـاب هـو      ) لبلد ميت ( بدليل ما جاء بعده      وفيه اخلري ) املطر(نه محل السحاب على معىن      أَ
    . )٥( أم مل يكنسواٌء أكان فيه ماٌء) الغيم(

 وإنّ لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه           : ومثل هذا قوله تعاىل     
فقد صرِف الـضمري يف     ،  )٦(

، وكـان حق املطابقـة     )األنعام  ( إىل املفرد املذكّر على حني جاء املرجع مجعاً مقدماً          ) بطونه  : ( قوله    
، وقد التفت أبو عبيدة إىل هذه املغـايرة         )بطوا  : ( ـولبني املرجع وضميـره يف لغـة البشـر أن يق       

  . )٧(إنّ األنعام يذكّر ويؤنث : بالقول 
إنّ األنعام تذكّر وتؤنث فذكّر الضمري علـى إحـدى          "      وقد استقصى هذه املسألة العكربي بالتبيان       

                                                 
  .١/٤٩، معاين القرآنالفراء،  (١)
  .١/٣٥٦، احملرر الوجيزابن عطية،  (٢)
  . )٥٧ : ( األعراف (٣)
  .٥/٥٤٠، احملرر الوجيز، و انظر ابن عطية، ٢/١٠٦، الكشافالزخمشري،  (٤)
  .١/٤١٨ج) سحب : ( ت ، مادة .  ، دار الفكر ، د املعجم الوسيطأنيس ، إبراهيم ورفاقه ،  (٥)
  . )٦٦ : ( النحل (٦)
  .١/٣٦٢ ، جماز القرآنأبو عبيدة ،  (٧)
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 ٤٧

والسادس ..... ضمري عائد على واحدة     اللغتني، والثاين أنّ األنعام جنس والثالث أنّ واحد األنعام نعم وال          
  .)١(" أنه يعود على الفحل ألنّ  اللنب يكون من طَرق الفحل الناقة 

جمع ( اد  وكأنه أر ) جمع  ( ويبدو يل أنها مسألة محلت على املعىن، إذ محل األنعام  على معىن لفظ               
  ) .يف بطونه (  عليه مفرد مذكّر ، لذا  طابق الضمري العائد) مجع ( ولفظ ) األنعام

 واهللا الذي أرسل الرياح فتثري سحاباً فـسقناه إىل بلـد            :      ومما ورد فـي هـذا السياق قوله تعاىل        
لـذا  ) ماء  ( محـل علـى معنـى    ) سحاباً  ( ، والقول فيه كسابقه، من أنّ املرجع امـوع         )٢( ميت

فإذا أصابه املاء من الـسماء أخـضر   : "  هذا قول ابن عطية ، ويعزز )فسقناه  ( أفرد الضمري،  وذكّره يف      
  . )٣(" ونبت 

 ومن مثـرات النخيـل       : وأفرد الضمري العائد على اجلمع املتقدم املزيد باأللف والتاء يف قوله تعاىل                 
واألعناب تتخذون منه سكَراً ورزقاً حسناً       

ـ  ( واملرجــع  ) منــه  :  ( فقـال  . )٤( ل مثـرات النخي
، وقد نبه األخفش على أنَّ  مرد هذه املغايرة يعود إىل أنها مسألة قائمة علـى احلـذف، إذ                    )واألعناب  

  .)٥(" ومن مثرات النخيل واألعناب شيئاً تتخذون منه" ، وكأن األصل )شيئاً ( حذفت كلمـة 
      ينهض على التقدير البعيد، ونقل هذا الرأي العكربي معياري ظَرخذون صفة، حملذوف تقـديره  تت" وهذا ن

احملذوف  ) شيء ( بالرفـع وذكّر الضمري؛ ألنـه عـاد علـى )  شيء ( وإن شئت ..... شيئاً تتخذونه  
  .)٦(" أو على معىن الثمرات وهو الثمر 

لذا أفرد الضمري وذكّره علـى    ) الثَمر  ( والرأي الثاين أقرب إىل الصواب، إذ محل الثَمرات على معىن           
رأيتم إنْ أخذ اهللا مسعكم وأبـصاركم        قل أ  : ، وهي مسألة بينة يف قوله تعاىل        )منه  : ( عىن يف قوله  هذا امل 

فاختلف نظر املفسرين يف عـود الـضمري، فـذهب          . )٧( وختم على قلوبكم من إله غري اهللا يأتيكم به          
وأنْ ال مغايرة يف اآلية بني      ) م  مسعك( جاء لتوحيد املرجع    ) به  (  أنّ توحيد الضمري فـي       )٨(األخفش إىل 

الضمري ومرجعه ، ونقل هذا الرأي النقاش من أنّ التغليب ظاهر يف هذه املسألة، إذ غُلّب السمع على غريه؛  

                                                 
(١)    ، اء، معاين القرآن:  وانظر  ،٢/٨٠١ ،   التبيانالعكربية، ٢/٥٧٤، الكشاف، والزخمشري، ٢/١٠٨: الفرر الـوجيز  ، وابن عطياحملـر ،

٨/٤٥٧.   
   )٩ : ( فاطر (٢)
  .١٢/٢٢٠، احملرر الوجيزابن عطية،  (٣)
  . )٦٧: (   النحل (٤)
  .٢/٣٨٣ ، معاين القرآناألخفش ،  (٥)
(٦)  ،ة، ٢/٨٠١ ، التبيانالعكربير الوجيز، وابن عطي٨/٤٥٨، احملر  
  ٤٦ : األنعام (٧)
  .٢/٢٧٥ ، معاين القرآناألخفش ، (٨)
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 ٤٨

يف اآلية دليل على تفضيل السمع على البصر لتقدمه هنا، مثّ احتج           :  قال النقّاش   ) " به  ( لذا وحد الضمري    
  .)١(" تجيب الذين يسمعون إنما يس: لذلك بقوله 

الـسمع  ( والذي أطمئن إليه يف هذه املسألة أنها حممولة علـى املعىن ، فاتحاد مرجع األشياء املتقدمة                
أي بالعلم الناتج عن السمع والبصر، ويقـوي هذا ما ذهب إليه )  بـه ( آذن بتوحيد الضمري ) واألبصار 

إقبالك وإدبارك يـؤذيين    : كثرت وحدت الكناية كقولك للرجل      وإذا  كنيت عن األفاعيل وإن       " الفراء  
وداعي احلمل على املعىن بـين يف مـسألة   .  )٢(كناية عن اهلدى) به ( اليت يف ) اهلاء  ( إنّ  : وقـد يقال     

 ومن أظلــــم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنـها  :  املغايرة بني الضمري ومرجعه فـي قوله تعاىل     
 ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوم أكنة أَنْ يفقهوه  ونسي

علـى  ) آيات ( ، إذ محل املرجع اموع  )٣(
  .ألنّ القرآن مفرد ومذكّر ) يفقهوه ( ، فوحد معه الضمري يف )٤(معىن القرآن 

 

  .املرجع مفرد و الضمري مجع  .٤
 مثلهم كمثل الذي استوقد نـاراً  : تعاىل     ومما جاء على معكوس السابق يف باب االسم املوصول قوله    

) الـذي  ( فأفرد املرجـع  . )٥( فلما أضاءت ما حوله ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون         
وهلـذا قـال    ) بنوره وتركه :  ( وكان وجه املطابقة أن يقال      ) تركهم  ( و  ) بنورهم  ( ومجع الضمري يف    

فأفرد الضمري مع مرجعه املفرد ، بينما أوقعت املغايرة بني االسـم            ) وله  ح: ( باملطابقة يف اللفظ يف قوله      
أنّ مدار  .)٦(املوصول املفرد والضمري اموع، وقد جد املتأولون يف بيان علة هذه املغايرة ، فريى األخفش         

  .اس مبعىن اجلمع كما أَنّ اإلنسان مبعىن الن) الذي ( األمر على املعىن ؛ ألنّ االسم املوصول 
    ه عليه سيبويه من قبلُ يف أثناء كالمه على الشاهد النحويظَر نب٧(وهذا الن( :   

  .وإنّ الذي حانت بفلج دماؤهم               هم القوم كلّ القوم يا أُم خالد 
  ). الذين ( مبعىن ) الذي ( ألنّ 

هـا مـسألة حممــولة علـى داعـي       أن    وذهب بعض أصحاب النظَر من املفسرين واللغويني إلـى         

                                                 
  .٥/٢٠٢ ، احملرر الوجيزابن عطية ،  (١)
  .١/٣٣٥ ، معاين القرآنالفراء ،  (٢)
  . )٥٧ : ( الكهف (٣)
  .٢/٦٨١ ، الكشافالزخمشري،  (٤)
   ) .١٧ : ( البقرة (٥)
  .١/٤٩، معاين القرآن: األخفش (٦)
حممد علي النجار،  دار اهلـدى، بـريوت ،   : ، حتقيق اخلصائص) م ٩٩٥/هـ٣٩٢( ، ابن جين، أبو عثمان    ١/١٨٦،  الكتابسيبويه ،    (٧)

  .١/١١٠، الكشافوالزخمشري،  . ٢،١/١٨٥لبنان، ط
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 ٤٩

والذي سوغ  " ولكن حذفت النون بعدما طال االسم املوصول مع صلته          ) الذين(، إذ األصل    )  التخفيف(
: وضع الذي يف موضع الذين ومل جيز وضـع القائم موضع القائمني، وال حنوه مـن الـصفات أمـران                    

 وقوعه يف كالمهم، ولكونه مستطاالًملة، وتكاثر أحدمهـا  أنَّ الذي لكونه وصلةً إىل وصف كلّ معرفة جب
  .)١("بصلتــه حقيق بالتخفيـف، ولذلك كوه باحلذف 

              نا على هذا املذهب نفرولست أميل إىل املذكور األخري من قول الزخمشري من احلمل على احلذف؛ َألن    
فإنّ ذلـك   ) الذين  (  املوصول   من ثقيل ملا هو أصعب منه، إذ لو كانت النون يف نية احلذف يف االسـم              

، ولكن هذا القول حيملنا إىل )بنورهم، وتركهم ( وضمريه  فـي ) الذين ( يعين أنّ مثّة مطابقة بني املرجع 
، وهذا يتطلب )الذين(وصول الذي يف نية اجلمع مع االسم امل) حوله(رة أُخرى، إذْ وحد الضمري فـي  مغاي

  .رة البحث عن علّة أخرى هلذه املغاي
، )مـن  ( حمل على املوصول الوضـعي  ) الذي ( ومما يتراءى يل يف هذه  املسألة أَنّ االسم املوصول   

إنّ توحيد الضمري   :  القول   وهذا األخري صاحل لإلفراد، والتثنية، واجلمع ، والتذكري، والتأنيث مما يدفع إىل           
حمل على  ) بنورهم  ( و  ) تركهم  ( ع الضمري يف    يعود إىل احلمل على اللفظ املفرد ، وأنّ مج        ) حوله  (يف  

  ) .من ( و ) الذي ( وهذا ضرب من التقارض بني االمسني املوصولني ) من ( معىن اجلمع يف 
  يبصروم يود ارم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه         .يماً وال يسأل محيم مح    :     وحنو هذا قوله تعاىل     

محالً على اتحاد املعىن يف املرجع      ) يبصروم  ( وأعاد عليه ضمرياً جمموعاً يف      ) محيماً  ( فأفرد املرجع   .  )٢(
: " وقال صاحب الكـشاف   . )٣("وجمع الضمري على معىن محيم      : " يعزز هذا قول  العكربي      ) محيماً  ( 

 على العموم لكلِّ محيمني     املعىن:  ومها للحميمني ؟ قلت     ) يبصروم  ( لم جمع الضمريان يف     : فإن قلت   
  .)٤("ال حلميمني  اثنني 

 يف  التنـزيل    ويلحق ذه املسألة ألفاظ جاء لفظها مفرداً، ورد عليها ضمري جمموع، ومما يطالعنا يف لغة                
ب  ومسألة املغايرة يف هذا اجلنا) طائفة، وأمة، وحزب، وفريق، وقرن، وخلْف، وذرية    ( هذا املدار األلفاظ    

 ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلّون إالّ           : ال تعدو باب احلمل على املعىن ، قال تعاىل          
  . )٥( أنفسهم وما يشعرون 

والطائفة مـن   ) طائفة  ( العائد على مرجعه املفرد املؤنث يف اللفظ        ) يضلونكم  ( فجمع الضمري يف          

                                                 
  .١/١٥٤ ، نالدر املصو،  والسمني احللبـي، ١/١٨٥، احملرر الوجيزابن عطية، : ، وانظر ١/١٠٩، الكشافالزخمشري،  (١)
  . )١١ ، ١٠ : ( املعارج (٢)
(٣)  ،اء، : ، وانظر ٢/١٢٤٠، التبيانالعكربي٣/١٨٤، معاين القرآنالفر.  
  .٤/٦١٢، الكشافالزخمشري،  (٤)
  . )٦٩ : ( آل عمران (٥)
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 ٥٠

  .)١(القطعة : الناس والليل، أي 
 ولتكن منكم أُمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر :  هذا قوله تعاىل     ومثل

)٢(  
باعتبار املعىن؛ َألنّ األمة يف املعىن تعين      ) يدعون  ( وأعاد عليه ضمرياً جمموعاً يف      ) أمة  ( فذكر املرجع املفرد    

قوم نسبوا إىل نيب وأُضيفوا إليه فهم أُمة ، وكلّ وكلّ " جمموعة من األفراد،  و يعزز ذلك ما جاء يف املعجم 
أمة يف اللفظ واحد ويف املعىن مجيع فلذلك        : " ، لذا قال األخفش      )٣(" جيل من الناس هم أمة على حدة        

 فخلف من بعدهم خلْف ورثوا الكتاب        :   قوله تعاىل    التنـزيلوحنو هذا يف لغة     . )٤("يدعون  : قال  
)٥(  

، ألنّ اخلَلْف اجلماعـة مـن   )٦(باعتبار املعىن ) ورثوا ( ومجع الضمري يف    ) خلْف  ( رجع يف اللفظ    فأفرد امل 
  .   الناس

 ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب اهللا هم الغالبون             :     وقال تعاىل   
) حزب: ( فقـال   )٧(

لّ على جمموعة من األفراد هلذا مجع الـضمري         ؛ ألن احلزب يد   )هم  ( باإلفراد وأعاد عليه الضمري اموع      
  .باعتبار املعىن 

، إذ مجـع     )٨(  فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الـضاللة         : يف قوله تعاىل    ) الفريق  (      ومثل احلزب   
 أنّ   )٩(والقول فيه كالقول يف سابقـه مـن ) فريقاً ( وأداره على املرجع املفرد ) عليهـم ( الضمري فـي   

  .الفريق طائفة من الناس ، فجمع يف اللفظ محالً على املعىن 
    ومثل هذه املفردات ما جاء من أعالم القبائل، إذ أفردت يف اللفظ، ومجع الضمري العائد عليها باعتبـار       

  .)١٠( يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه أفال تتقون :  وإىل عاد أخاهم هوداً قال : املعىن، قال تعاىل 
؛ ألنّ عاداً وإن كانت يف اللفظ مفردة إالّ         )عاد  ( العائد إىل املرجع املفرد     ) أخاهم  (     فجمع الضمري يف    

، ومثلها لفظ سبأ يف قوله  )١١(" فعاد اسم حلي حيمل اجلمع إذ يطلق على أفراد كثريين" أنها يف املعىن مجع، 

                                                 
  .)طوف : (   مادة العنيالفراهيدي،   (١)
  ) .١٠٤ : (آل عمران (٢)
  ) .م أم: (  ، مادة العنيالفراهيدي ،  (٣)
   .١/٢١١ : معاين القرآناألخفش،  (٤)
   ) .١٦٩ : ( األعراف (٥)
  .٢/١٦٤، الكشافالزخمشري، : ، وانظر ١/٣٩٩ ، معاين القرآنالفراء،  (٦)
   ) .٥٦ : (املائدة (٧)
  . )٣٠ : ( األعراف (٨)
   .٥/٤٨٠، احملرر الوجيزابن عطية، : وانظر ) . فرق : ( ، مادة العنيالفراهيدي،  (٩)

   ) .٦٥ : ( األعراف (١٠)
   .٢/١١٣، الكشافالزخمشري، : ، وانظر ٥/٥٤٩، احملرر الوجيزابن عطية ،  (١١)
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 ٥١

ن ميني وعن مشال      لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان ع        : تعاىل  
، وهذا   )٢(، فسبأ علَم على القبيلة     )١(

  .والقول فيه كالقول يف سابقه ) مسكنهم ( العلم هو املرجع، وعائده اموع 
  

  مسائل التذكري والتأنيث 
     تنبئ مسائل ظاهرة املغايرة يف هذا الباب عن كون املرجع موحداً والضمري موحداً ، ولكـن وجـه                  

 أولئك الذين آتينـاهم  :  قوله تعاىل التنـزيلثّل يف مسألة التذكري والتأنيث، إذ نقـرأ يف لغـة      املغايرة مت 
  . )٣( الكتاب واحلكم والنبوة فإن يكفر ا هؤالء فقد وكّلنا  ا قوماً ليسوا ا بكافرين 

) الكتاب واحلكم والنبوة ( ة      ويبدو للباحث أنّ املرجع جاء جمموعاً يف التعاطف الذي توفّرت عليه اآلي         
وقع على املرجع ) ا ( لوال أنّ أصحاب النظر من املفسرين قد نبهوا على أنّ عود الضميـر املؤنث فـي              

 على مسلك املعىن؛ ألنّ الكتاب مثّة حيمل - بني املذكر واملؤنث–، ومحلوا هذه املغايرة  ) الكتاب  ( املوحد  
، وذهـب الزخمـشري    )٤("والكتاب يراد به الصحف: " ر ال صاحب احملر  قـ) الصحف  ( علـى معىن   

  . أنّ الكتاب مبعىن اجلنس الدال على العموم  )٥(إىل
    وذُكر الفردوس، وهو لفظ مذكّر يف القرآن الكرمي، ولكن رجع الضمري عليه جاء مفرداً ومؤنثاً، قـال          

ن   الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدو      : تعاىل  
وحتمل هذه املغايرة على املعىن، فالفردوس محـل        . )٦(

لذا عاد الضمري مؤنثاً باعتبار معىن الفردوس املؤنث، يقوي ذلك ما نص عليه املعجـم             ) اجلنة  ( على معىن   
 دوس " اللغويرم " الفة ذات كَر٧(" جن(  ة : " ، وقال الزخمشريدوس على تأويل اجلنرث الفأن ")٨(.  

 فإذا مس اإلنسان ضـر      :   ومما ذكر فيه املرجع مفرداً مؤنثاً، وجاء ضمريه مفرداً مذكّراً، قوله تعاىل               
دعانا مثّ إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة               

العائد ) أوتيته ( فذكّر الضمري يف  .   )٩(
؛ ألنّ النعمـة  )نعمة ( لضمري مذكّراً محالً على معىن التذكري يف وجاء ا ) نعمة  ( على املرجع املؤنث املفرد     

مل ذكّر الضمري : فإن قلت " واملال مذكّر، ويعزز هذا ما ذهب إليه الزخمشري ) اإلنعام ( أو ) املال  ( مبعىن  

                                                 
  ) .١٥ : (سبأ (١)
   .٧٥ / ١ج) سبأ (  ، مادة  تاج العروسالزبيدي ، :  ، وانظر ١٢/١٦٢، ج احملرر الوجيز ابن عطية ،  (٢)
   ) .٨٩ : ( األنعام (٣)
  .٥/٣٠، الدر املصونالسمني احلليب، : ، وانظر ٥/٢٧٤ ، حملرر الوجيزاابن عطية ،  (٤)
   .٢/٤١،  الكشافالزخمشري،  (٥)
   ) .١١ : ( املؤمنون (٦)
  ) .فردوس : (  ، مادة العنيالفراهيدي ،  (٧)
  ٣/٣٦٥، الربهان يف علوم القرآنالزركشي، : ، وانظر ٣/١٨١، الكشافالزخمشري ،  (٨)
  ) . ٤٩ : ( الزمر (٩)
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  حسني عباس الرفايعة             التنـزيل يف لغة هغايرة بني الضمري ومرجعامل
  

 

 ٥٢

، وميكـن أنْ  )١(" شيئاً من النعم أو قسماً منـها  : ذهاباً به إىل املعىن، أي : يف أوتيته  وهو للنعمة ؟ قلت       
تكون النعمة مبعىن اخلري، وقد ختتلف عبارة املفسرين إالّ أنهم متفقون  يف الغالب على مسألة احلمل علـى                

  . املعىن 
قد تقدم يف   ) تذكرة  ( فاملرجع مؤنث موحد    .  )٢(  فمن شاء ذكره     :       ومن هذا القبيل قوله تعاىل      

    )٣(  إنها تذكرة  كالّ: اآلية السابقة يف قوله تعاىل

 و املقصود يف اآلية القرآن الكرمي؛ لذا         )٤( )الذكر أو الوعظ    ( مبعىن  ) التذكرة  ( وذهب املفسرون إىل أنّ     
جاء رجع الضمري عليها مذكّراً؛ ألنّ املقصود هو املعىن دون اللفظ، وجاء معكوس هذه املسألة يف قولـه                  

 كالّ إنه تذكرة     : تعاىل  
 الضمري مذكّراً ، واملرجع املؤنث متأخراً، ومحلت التذكرة على معىن            إذ جاء  )٥(

  .واملقصود هنا القرآن الكرمي ؛ هلذا ذُكّر الضمري املتقدم على املعىن دون اللفظ  )٦( )الذكر والوعظ ( 
  

  :اخلامتــة 
 تكن اعتباطاً، وإنما    مل التنـزيلإنّ مجلة القول تكمن يف أنّ مسألة املغايرة بني الضمري ومرجعه يف لغة               .١

سارت على سمت العربية، إذ استدعاها متطلّب املعىن، ولكن ال جيوز لنا أَنْ نقيس عليها؛ ألنّ ذلـك       
 العـرب ، ومـا ورد يف لغـة    يؤدي إىل فوضى االستعمال اللغوي، فهي مقصورة على ما سمع عن          

  . التنـزيل
قد استأثرت مبسائل هذه الظاهرة أكثـر مـن      )  وتثنية، ومجعاً    إفراداً ، ( وقد بدا بيناً أَنّ مسألة العدد        .٢

مسائل التذكري والتأنيث؛ َألنّ مسألة العدد يف هذا املدار واضحة، أما التذكري والتأنيث فهي مـسألة                
غامضة وقلقة، إذ ليس هناك حد فاصل يف كثري من األحيان بني التذكري والتأنيث يف األلفاظ اازيـة         

 اخلصوص،  زد على ذلك أَنّ ما يستعمل عند قبيلة بالتذكري قد يـستعمل عنـد غريهـا                   على وجه 
 . بالتأنيث، وقد أُفردت مصنفات هلذه املسألة 

وظهر  بيناً أنّ مسائل هذه الظاهرة مل تقتصر على سورة دون أخرى، وإنما جاءت متنـاثرة يف لغـة                    
  .  دون نظر إىل طول السورة أو قصرها التنـزيل

                                                 
   .٩/٤٣٢،الدر املصون، والسمني احلليب، ١٢/٥٤٩، احملرر الوجيزابن عطية، : ، وانظر ٤/١٣٦، الكشافالزخمشري ،  (١)
   ) .١٢ :  (عبس (٢)
   ) .١١ :  ( عبس (٣)
  .٢/١٢٧١، التبيان، والعكربي، ١٥/٣٢٠، احملرر الوجيزابن عطية ، : ، وانظر ٣/٢٣٦، معاين القرآنالفراء،  (٤)
   ) .٥ ، ٤ : ( املدثر (٥)
   .٢/٥١٦ ، معاين القرآناألخفش،  (٦)
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 ٥٣

ل، مفهومه، وأصواته، وخصائصهاملخرج الصويت املرح   
  

   * منري تيسري الشطناوي. د
  ١٣/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٣/٧/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  

                                                    ملخص
ف صوت لغـوي  ص باملرحل، إذ وتتناول هذه الدراسة بعداً  وصفياً للمخارج الصوتية هو وصف خمرج الصوت       

، تبـين أنَّ الـصوت      "الصوت املرحل "وبعد استعراض مفهوم مصطلح     . واحد  يف العربية ذا الوصف، هو صوت الفاء        
  . أيضاً) الثاء والذال والظاء(املرحل وفق مفهومه املاثل، ميكن أن توصف به األصوات بني األسنانية

صوات بني األسنانية فونيمات خاصة بالعربية، وصوت الفاء مشترك بني العربيـة  ح الباحث أنه ملّا كانت األ  ورج
وكثري من اللغات، وصف خمرج الفاء باملرحل ومل توصف به األصوات بني األسنانية؛ ألن هذا الوصف نقل عـن علمـاء           

  .الغرب يف وصف لغام اليت ليس من فونيماا أصوات بني األسنان
أحدمها، رجعي ميثله صوت الفاء، واآلخر، تقدمي       : ات الترحيل قسم املخرج املرحل إىل نوعني       وانطالقاً من إثب  

واستعرض الباحث أثر املخرج املرحل يف اإلبدال الصويت، إذ تبين أن املخرج املرحل التقدمي              . ميثله األصوات بني األسنانية   
ن املخرج املرحل الرجعي، ويف ضوء هذه النتيجة علّـل الباحـث            يستدعي جهداً ونشاطاً عضلياً وكلفة يف النطق أكثر م        

الظاهرة الشائعة يف إبدال األصوات بني األسنانية، مستعرضاً أمثلة هذا اإلبدال يف العربية الفصحى، وما تشهد هلا به أخواا         
  .السامية، وما تؤنس به اللهجات احملكية

  ).حل، الفاء، األصوات الشفوية، األصوات بني األسنانيةاملخرج الصويت، الصوت املر( :الكلمات املفتاح
  

Abstract 
“Displaced Articulation in Arabic: Its concept, Sounds, and Features” 

Dr. Mouneer Tayseer Shatnawi 
 

This study highlights the phenomenon of describing the cling outgoing articulation of sounds in 
Arabic, that is, describing displaced articulation. Phoneticians described only one linguistic sound 
in Arabic, viz, faa /f/. After previewing the concept of  “displaced articulation” the researcher 
argues that the displaced articulation as defined by  Phoneticians can be used to describe the 
following dental sounds (Thaa, Thaal, Al-Zaa) . This is due to what Phoneticians theorized in terms 
of displaced articulation. 

The present researcher goes with the fact that since dental sounds have special phonemes in 
Arabic, as is the case in /faa/ in Arabic and other languages, the outgoing sound /faa/ is described 
as a displaced articulation, but dental sounds are not. This is due to the fact that this description is 
transferred from the western linguists at the process of describing their languages, which does not 
include the dental phonemes of  (Thaa, Thaal, and  Al-Zaa). 

Relying on evidence for displaced articulation in dental phonemes, the present researcher 
divided this articulation into tow sounds: regressive, represented by the /faa/ sound and 
progressive,  represented by the dental sounds. 

The researcher has also explored the effect of the displaced articulation in the phonetic 
displacement. It is concluded that the progressive displacement needs effort and a muscular activity 
more than regressive displacement. In light of this result, the researcher explained this phenomenon 
exemplifying some examples in standard Arabic and from what other spoken and semantic accent 
offer from clear cut examples. 
Key words:  (Place sounds articulations,  Displaced sound, /faa/ ,Labiodental sounds, Inert 

dental sounds). 
  
  .اهلامشيةامعة اجل، قسم اللغة العربية* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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           منري تيسري الشطناوي         املخرج الصويت املرحل، مفهومه، وأصواته، وخصائصه
  

 

 ٥٤

  :مقدمة
يوصف خمرج صوت الفاء يف العربية، بأنه شفوي أسناين، فتشترك األسنان العليا مع باطن الـشفة      

لشفة السفلى وتقبض قبضاً غـري تـام،        على باطن ا  ) القواطع(السفلى يف إنتاجه، إذ تضغط األسنان العليا        
يسمح لتيار اهلواء باالستمرار يف جريانه من ممر ضيق حيتك فيه باألعضاء املتقاربة، ليسمع من خالله صوت       

وال تز األوتار الصوتية، ولذلك يوصف هذا الصوت بأنه صوت شفوي أسناين احتكاكي مهموس              . الفاء
 ويضيف علماء األصـوات يف وصـفه، أنـه ذو خمـرج          )٢(.لعربية، وليس للفاء نظري جمهور يف ا      )١(مرقق
  ). Displaced rticulation()٣(مرحل

ولكن ما معىن مرحل؟ وما دقّة وصف خمرج هذا الصوت ذا الوصف؟ وما خصائص املخـرج                
ل الذي يوصف ذا الوصف؟ وهل يف العربية أصوات أخرى ميكن وصف خمرجها باملرحل؟ مثَّ هل الترحي               

  نوع واحد يف أصوات العربية؟ وما أثر الترحيل على األصوات اليت يتصف خمرجها ذا الوصف؟
سيحاول الباحث اإلجابة عن تلكم التساؤالت يف دراسة هذه الظاهرة، وفق منهجية ترتكز على              

 هذه  جتزئة الدراسة وتقسيمها إىل مجلة من املسائل، جتيب كل مسألة عن سؤال من أسئلة البحث؛ لتشكل               
  . املسائل جمتمعة جوانب حبث هذه الظاهرة والتعريف ا

  

  :املصطلح ومفهومه: الصوت املرحل
عند التأمل يف إنتاج األصوات اللغوية، يلحظ الدارس أنه ما من صوت لغـوي إال ويـشترك يف                  

                                                 
 مكتبـة الـشباب      أصوات اللغة،  ،عبد الرمحن أيوب  :  وانظر ٤٦ ص ١٩٩٥/، مكتبة األجنلو املصرية   اللغويةاألصوات   ، إبراهيم   ، أنيس )١(

 ٣٤ ص   ١٩٩٠، مركز األحباث اإلسالمية، مؤسسة دار الطفل العـريب،          األصوات اللغوية ياسر ،     واملالح، ٢٠١ ص   ١٩٩٠/ القاهرة
، مكتبـة الـشباب،   األصـوات العربيـة  كمال بـشر،  : انظر". يف العربيةأنه ليس للفاء نظري جمهور : "ومما نص عليه علماء األصوات 

  ١١٨. ص ١٩٨٧/القاهرة
، حتقيق عبد السالم هارون، دار      الكتاب،  )م٧٩٦/هـ١٨٠ (سيبويه: وال خيتلف وصف القدماء عن وصف احملدثني يف خمرج الفاء انظر          

، حتقيق حممـد حـسن      سر صناعة اإلعراب  ،  )م٢٠٠١/هـ٣٩٢ (ابن جين :  وانظر ٤/٤٣٣، ج ٢/١٩٨٢الكتب العلمية، بريوت، ط   
  ١/٦١ ج١/٢٠٠٠إمساعيل، منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

مثـل  ) p(، لكن علماء الدرس اللغوي املقارن يشريون إىل أنَّ الفاء العربية كان أصلها هو الباء     ١١٨، ص   األصوات العربية ل بشر،   اكم (٢) 
، أخرجه وصححه رمضان عبـد      التطور النحوي للغة العربية   برجشتراسر،  :  اللغات السامية غري العربية واحلبشية، انظر      ما جنده يف كل   

، دار العلـم  فقه اللغة العربية املقـارن     ، رمزي ،البعلبكي:  وانظر ٢٣ ص ١٩٨٢/التواب، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض      
، ترمجة صاحل الرمادي، نشريات مركز الدراسـات   دروس يف علم أصوات العربية    ان كانتينو،    و ج  ١٨٩ ص   ١٩٩٩/للماليني، بريوت 

  ٤٢ تونس ص ١٩٦٦/والبحوث االقتصادية واالجتماعية
 ص ١٩٨٨/، ترمجة حممد فتـيح، القـاهرة  مبادئ علم األصوات العامديفيد أبروكروميب، : ، انظر)أبروكروميب( ورد هذا املصطلح عند  (٣)

:  وكـذلك Laver,J. Principles of Phonetics, 1994, Cambridge, p137:  عـن هـذا املـصطلح ينظـر     وملزيد ٨٠
Maddieson, Patterns of Sounds, 1986, ٢nd Edition, Cambridge university press.                                 
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية 
  

 ٥٥

الً وصـفه  فصوت اهلمزة مث. إنتاجه عضوان من أعضاء اجلهاز النطقي يقابل أحدمها األخر يف وقت الراحة   
  .علماء العربية املتقدمون بأنه من أقصى احللق

  )١(:يقول ابن جين
  ..." خمارج احلروف ستة عشر ثالثة حروف يف احللق، أوهلا من أسفله وأقصاه خمرج اهلمزة"

مل يكن القدماء على علم باألوتار الصوتية يف احلنجرة، فاكتفوا جبعل خمرج اهلمزة مـن أقـصى                 
  . احللق

صوت اهلمزة فهو ينتج من التقاء الوترين الصوتيني التقاًء تاماً يف خمرج ثني فصلوا وصف ولكن احملد
احلنجرة يف مرحلة االنسداد أو اإلغالق، ويف هذه املرحلة حيبس تيار اهلواء ويبقى مدة من الزمن خلـف                   

صوتيان أحـدمها عـن   مثَّ ينفصل الوتران ال. الوترين الصوتيني يف مرحلة تعرف مبرحلة اإلمساك أو الضغط  
 وإذا عد القدماء اهلمزة صوتاً جمهوراً،       )٢(.اآلخر؛ ليتحرر تيار اهلواء املضغوط يف مرحلة االنفجار أو التحرر         

  .فإنَّ من احملدثني من عده مهموساً، ومنهم من قال ال مهموس وال جمهور

ياق أننـا وحنـن     ليس القصد احلديث عن وصف نطق صوت اهلمزة، بل الذي يهمنا يف هذا الس             
وهكذا احلـال يف كـل     . نصف صوت اهلمزة، مل نكن نتحدث عن وتر صويت واحد بل عن وترين اثنني             

األصوات اللغوية، فإذا تأملنا صوت اهلاء وجدناه ينتج من تباعد الوترين الصوتني أحدمها عن اآلخـر إىل                 
  .درجة تسمح لتيار اهلواء من املرور من بينهما واالحتكاك ما

ويف . نطق صوت الباء وامليم مثالً، تشترك الشفتان العليا والسفلى يف االنطباق للنطـق مـا  ويف  
الطاء والتاء والدال، يشترك ذلق اللسان مع اللثة واألسنان، ويف السني والصاد والزاي تشترك أسلة اللسان                

يم والشني والياء تشترك مقدمة مع األسنان، ويف الالم والنون والراء تشترك مقدمة اللسان مع اللثة، ويف اجل            
، ويف الضاد تشترك مقدمة اللسان مع اللثة واألسنان، ويف الكاف والغني            )احلنك الصلب (اللسان مع الغار  

، ويف القاف تشترك مؤخرة اللسان مـع        )احلنك اللني (واخلاء والواو جند مؤخرة اللسان تشترك مع الطبق         
واخللفي يشتركان  ) جذر اللسان (حلاء جند جداري احللق األمامي    يف العني وا  واللهاة وجدار احللق اخللفي،     

ويف الثاء والذال والظاء يتقدم ذلق اللسان ليكون بني األسنان العليا والسفلى، ذلك احلـال يف        . للنطق ما 
  )٣(.نطق صوت الفاء، إذ يستدعي نطق هذا الصوت اشتراك األسنان العليا مع باطن الشفة السفلى إلنتاجه

                                                 
   ١/٤٦ جسر صناعة اإلعراب،ابن جين  )١(
 أو  املـدى اإلغالق أو احلبس، واإلمساك الذي قد يكون طويـل          :  إذاً ثالث خطوات متميزة    انفجاري ساكن    كل ففي: " فندريس  يقول )٢(

ـ  مكتبة األجنلو،خلياترمجة عبد احلميد الدو ،اللغة ،فندريس: انظر ".قصرية، والفتح أو االنفجار  ٤٨ ص ١٩٥٠/ القـاهرة  املصرية،  
  ١٠١،  ص األصوات اللغوية، ياسر ،املالح:  وانظر١٢٨ ص ١/٢٠٠٣ائل، عمان، طار ود ، اللغويةاألصوات .مسرية، استيتي: وانظر

 دراسـة أمحد خمتار عمـر،     :  وانظر ٤٥-٣١ ص ١٩٩٤/، دار الثقافة والدار البيضاء، ط      اللغة العربية معناها ومبناها    متام حسان، :  انظر )٣(
  ٣١٦-٣١٥ ص١٩٩١/، عامل الكتبالصوت اللغوي
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 ٥٦

  :بعد هذا العرض إىل حقيقتني اثنتنيخنلص 
أنه ما من صوت لغوي من صوامت العربية إال ويشترك يف إنتاجه عضوان             : ، وهي عضوية، حقيقة   األوىل

  .من أعضاء اجلهاز النطقي على األقل
يف أنَّ العضوين املشتركني يف إنتاج معظم األصوات اللغوية، يكونان غالبـاً  : ، وهيموقعية، حقيقة  والثانية

  . موقعية تقابلية مباشرة وقت الراحة
مل يكن استعراض األعضاء النطقية السابقة مع كل صوت من أصوات العربية، إال للوقوف علـى          
موقعية العضوين املشتركني يف إنتاج كل صوت من أصوات اللغة يف العملية النطقية أوالً، ومـا يتخـذه                  

واملقصود بوقت الراحة عنـدما ال  . باشرة وقت الراحة ثانياًالعضوان من موقعية يقابل فيها أحدمها اآلخر م    
  .يشترك العضوان يف إنتاج الصوت، أي يف وضع الصمت وعدم ممارسة العملية النطقية

ففي صوت الباء وامليم، تقابل الشفة العليا الشفة السفلى مباشرة وقت الراحة، ويف اهلمزة واهلـاء            
 وقت الراحة، ويف العني واحلاء يقابل جدارا احللق األمامي واخللفي           يقابل الوتران أحدمها اآلخر مباشرة يف     

مباشرة ) الطبق(أحدمها اآلخر مباشرة وقت الراحة، ويف الغني واخلاء والكاف والواو تقابل مؤخرة اللسان              
وقت الراحة، ويف الدال والتاء والطاء يقابل ذلق اللسان اللثة وأصول األسنان القواطـع وقـت الراحـة،          

  .وقس على ذلك بقية األعضاء النطقية مع معظم األصوات اللغوية اليت سبق عرضها...
إذن فموقعية العضوين املشتركني يف إنتاج جلِّ أصوات العربية، تبدو يف حنو يقابل فيه أحد 

  . العضوين العضو اآلخر مباشرة وقت الراحة
وت اللغوي عرفنا أنَّ حاهلما ال ختلو من وإذا أمعنا النظر يف هذين العضوين املشتركني يف إنتاج الص

  : أن تكون يف أحد شكلني
إما أن يكون أحدمها ثابتاً واآلخر متحركاً، كما هو احلال يف نطق التاء والدال والطاء والـسني                 
والصاد والزاي، والظاء والذال والثاء، والضاد واجليم والشني والياء، والالم والنون والراء، والغني واخلـاء              

  . كاف والقاف والواووال
وإما أن يكون العضوان املشتركان متحركني، كما هو احلال يف نطق اهلمزة واهلاء والعني واحلاء 

  . والباء وامليم والفاء
 وعند حتديد   )١(.واتفق على تسمية العضو املتحرك بالناطق اإلجيايب، والعضو الثابت بالناطق السليب          

                                                 
واجلدار اخللفي للحلـق و     ) الصلب واللني (واملصوتات السلبية هي الشفة العليا واألسنان العليا وسقف احلنك        : " يقول ديفيد أبروكروميب   )١(

وعادة ما توضع اللهاة من ضمن املصوتات اإلجيابية ألـا حيـدث            ....واملصوتات اإلجيابية هي أساساً الشفة السفلى واللسان      ...البلعوم
  ٦٩، ، ص مبادئ علم األصوات العام،ديفيد أبروكروميب: انظر.." للغات جتاه مؤخرة اللسانأحياناً أن تتذبذب بسرعة يف بعض ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ٥٧

كني يف إنتاج الصوت اللغوي ننظر إىل موقعية الناطق اإلجيـايب بالنـسبة          التقابل يف موقعية العضوين املشتر    
مبعىن أنَّ النظر يف هذه املقابلة ينصرف إىل الناطق اإلجيايب ال السليب، فنقـول إنَّ النـاطق                 . للناطق السليب 

باشرة وقت الراحـة  وانطالقاً من هذه املوقعية التقابلية امل  .اإلجيايب يقابل مباشرة الناطق السليب وقت الراحة      
إذ يلحظ أن العضوين املشتركني يف نطق هذا الصوت، ال يكـون    . جاء وصف خمرج صوت الفاء باملرحل     

ال يكون يف مقابـل     ) الشفة السفلى (أي أن الناطق اإلجيايب      .أحدمها يف مقابل اآلخر مباشرة وقت الراحة      
  . وقت الراحة) األسنان القواطع العليا(الناطق السليب 
للفاء العربية، قائم على فكرة انتقال عضو من أعضاء النطق من       ) املرحل: (ا الوصف املخرجي  وهذ

مكانه إىل مكان آخر؛ ليلتقي التقاء تاماً أو شبه تام مع عضو آخر، مثَّ ليشترك العضوان بعد ذلك يف إنتاج                    
ن يف نطقه مباشرة وقـت      وهذا االنتقال متحقق مع صوت الفاء، إذ ال يتقابل العضوان املشتركا          . الصوت

  .الراحة، ولذلك وصف خمرج الفاء بأنه مرحل
وقوام الترحيل املقصود يف خمرج الفاء متأت من انتقال الناطق اإلجيايب من مكان ال يكون مقـابالً           

  . فلما انتقل هذه النقلة يف خمرج هذا الصوت، صار مرحال. فيه ـ أصالً ـ الناطق السليب وقت الراحة
ليس من مصطلحات علماء العربية املتقدمني، وإمنا هو         يس من نافلة القول أنَّ مصطلح مرحل،      ول

مصطلح من املصطلحات احلديثة اليت أثبتها العلماء احملدثون من الباحثني الغربيني، فوصفوا خمرج الفـاء يف            
و مصطلح موفق دقيق، مثَّ نقل لغام باملرحل؛ نظراً لوجود هذا الصوت يف العديد من اللغات األوروبية، وه

إذ إنَّ صوت الفاء يف العربية ينطق بالصورة ذاا اليت ينطق . هذا املصطلح ليوصف به صوت الفاء يف العربية
 فاختري ما وصف به الفاء الغربية للفاء العربية، ولـيس يف  )١(فيها صوت الفاء يف كثري من اللغات األجنبية،       

  .ذلك أدىن ضري أو مغالطة
إنه ملّا كان صوت الفاء مشتركاً بني العربية وكثري من اللغات الغربيـة، نقـل               : لص إىل القول  خن

  .وصف خمرج الفاء باملرحل للفاء العربية، بعد أن أثبته الغربيون لصوت الفاء يف لغام

  هل الفاء الصوت املرحل الوحيد يف اللغة؟
ش الباحث إجابة هذا التساؤل، وقبل اإلجابة عليه،        انطالقاً من مفهوم الترحيل السابق سوف يناق      

                                                 
املدخل إىل علم اللغـة ومنـاهج البحـث         : " عرض الدكتور رمضان عبد التواب ألشكال نطق الفاء يف بعض اللغات الغربية يف كتابه              )١(

 الفاء على هذا النحو من الشفة واألسنان ليس من طبيعـة كـل              ونطق: " يقول ٤٤، ص   ٣/١٩٩٧، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط    اللغوي
إذ ينطق اليابانيون صوت الفاء بطريقة جتعلها شفوية صرفة مهموسة احتكاكية، عن طريق إرسال اهلواء من بني الشفتني                  "اللغات البشرية   

ب الوترين الصوتيني   مع تذبذ   نفسها الطريقةب )v(شبه املفتوحتني كما حيدث حينما حناول إطفاء عود كربيت أما األسبانيون فينطقون ف            
  .٨٣ ص ١٩٧٣/تار عمر، جامعة طرابلس، ترمجة أمحد خمأسس علم اللغةماريو باي، : وانظر ،"ليحدث اجلهر
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 ٥٨

  .إنَّ علماء األصوات مل يصفوا غري الفاء بالصوت ذي املخرج املرحل: جيدر القول
إذا كان الباحث يتفق مع ما ذهب إليه علماء األصوات يف أنَّ مجيع أصوات العربيـة ختتلـف يف             

 عن صوت الفاء، إذ يقع الناطق اإلجيايب مقـابالً النـاطق            موقعية الناطق اإلجيايب بالنسبة إىل الناطق السليب      
السليب يف وقت الراحة، باستثناء صوت الفاء، فإن الذي يستدرك يف هذا السياق النظر إىل موقعية النـاطق              

، فهذه األصوات ملّا كان     )الثاء والذال والظاء  : (اإلجيايب من الناطق السليب يف خمرج األصوات بني األسنانية        
،  فإنَّ نطقها يستدعي وضع طرف اللسان بني أطراف الثنايا، ويكون اجلزء      )١(ا يوصف ذا الوصف   خمرجه

الرئيس للسان مسطحاً متاماً، ومير اهلواء بني طرف اللسان واألسنان العليا يف ممر ضيق، ينتج عن احتكاكه                 
ع الثاء، ومؤخرة اللسان ترتفع مع      يف هذا املمر هذه األصوات الثالثة، بيد أن األوتار الصوتية ال تتذبذب م            

  )٢(.أما خمرج هذه األصوات فواحد. الظاء، لتكون الثاء مهموسة، والذال جمهورة، والظاء مطبقة
طرف (والذي يهمنا من احلديث عن خمرج هذه األصوات، هو احلكم على موقعية الناطق اإلجيايب              

ة، ومقايسة هذا احلكم على موقعيتهما يف العملية        يف وقت الراح  ) أطراف الثنايا (من الناطق السليب    ) اللسان
  . النطقية

إنَّ املتأمل يف موقعية طرف اللسان من أطراف الثنايا يف وقت الراحة، جيد أنَّ الناطق اإلجيـايب ال                  
أي أن طرف اللسان ال يقابل أطراف الثنايا وقت الراحة،          . يكون يف موقع تقابلي مباشر مع الناطق السليب       

رف اللسان إىل األمام ليكون بني أطراف الثنايا عند ممارسة العملية النطقيـة يف نطـق هـذه                  بل يتقدم ط  
  .األصوات

ولعل هذا التقدم هو ما ماز الثاء عن السني، والظاء عن الزاي، ومل تكن الظاء صاداً ملا فيهما من                   
أما صـوت   . اً ال صاداً  إطباق يستدعي جهداً عضلياً كبرياً، ولذلك آثرت بعض اللهجات إبدال الظاء زاي           

الثاء فإنّ ما سلكته بعض اللهجات من عدم تقدم طرف اللسان معه، أحاله إىل سني كما هو مـسموع يف   
  . بعض أقطار الوطن العريب كمصر وبعض بالد الشام

ويرى الباحث أن ضابط الترحيل وعدمه هو املسؤول عن إجراء إبدال هذه األصوات يف كثري من                

                                                 
ور ، تعريب ودراسة عبد الـصب علم األصواتبريتل ماملربج، :  يكاد اإلمجاع ينعقد على وصف خمرج هذه األصوات بأنه بني أسناين، انظر       )١(

، األصوات اللغوية إبراهيم أنيس،   : انظر:   وإن كان بعض القدماء قد وصفوه باللّثوي        ١٢٢ ص ١٩٨٤/شاهني، مكتبة الشباب، القاهرة   
    ٢٠٢، ٢٠١، ص أصوات اللغةعبد الرمحن أيوب، :   أو األسناين، انظر٤٧، ٤٦ص 

عبـد الـرمحن    : وانظر.  وما بعدها  ٤٤، الفصل الرابع ص   للغويةاألصوات ا إبراهيم أنيس،   :  انظر تفصيل القول يف خمرج هذه األصوات       )٢(
وال خيتلف  . ، الفصل اخلاص بوصف الصوامت    األصوات اللغوية ياسر املالح،   و الفصل اخلاص بوصف الصوامت      أصوات اللغة، أيوب،  

  ١/٢٥٩، جسر صناعة اإلعرابابن جين، : وصف القدماء عن وصف احملدثني يف خمرج الفاء انظر
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 ٥٩

  . خواا السامية واللهجات احملكيةكلمات العربية وأ
وانطالقاً من مفهوم الترحيل الذي مر بنا آنفاً، فإن خمرج الثاء والذال والظاء من وجهـة نظـر                   

  .الباحث خمرج مرحل، متاماً كما هو حال خمرج الفاء
و مبعىن آخر أما طرائق إبدال األصوات بني األسنانية، فالغالب فيه أن يرتد اللسان معها إىل الوراء أ             

  :يتخلص من ترحيلها، وميكن تصور علل إبداهلا يف اللغة على النحو اآليت
  

   :أوالً، الذال
هو أكثر األصوات بني األسنانية عرضة للتغيري، ومرد ذلك إىل ما يستدعيه نطق هذا الصوت من                

  )١(:يقول صالح الدين حسنني. جهد عضلي ونشاط نطقي، بفعل خمرجه املرحل
صوت صعب النطق ملا فيه من صعوبة خمرجه؛ ألنَّ نطقه يتطلـب إخـراج          ) ت الذال صو(وهو  "

اللسان من بني األسنان، مما جيعله عرضة لفعل قوانني التطور اللغوي املختلفة اليت تعمل على تغيري خمرجه إىل 
ل كان اجتاه حتويل األمام أو إىل اخللف، وإن كانت اللغات السامية يف جمملها مل تنقل خمرجه إىل الشفتني، ب    

  ..." املخرج إىل الوراء ال سيما يف منطقة اللثة أو اللثة واألسنان
ولعل ثقل هذا الصوت وما يستدعيه من جهد عضلي ونشاط نطقي، هو ما دفع بعض الباحثني إىل 

  )٢(..."والزاي...وقد ضاع صوت الذال كذلك يف اللهجة العامية املصرية، وحلَّ حمله الدال : "القول
  :أما أشهر األصوات اللغوية اليت يبدل إليها صوت الذال فهي

وهذا ما ميكن الكشف عنه يف ضوء الدرس اللغوي املقارن، فقد تعاملت اللغات السامية مـع                : الزاي -أ
  . الذال مثالً عن طريق إبداله زاياً

  )٣( :تقول آمنة الزعيب
ع صوت الذال، عن طريق إعادة خمرج فإن اللغات السامية قد اختذت طريقة أخرى للتعامل م"...

الصوت إىل الوراء قليالً مع احملافظة على صفيت اجلهر واالحتكاك، فتحولت الذال بني األسنانية اهورة 
<aza   ha: جاء يف اإلثيوبية اجلعزية...االحتكاكية إىل صوت الزاي اللثوي األسناين اهور االحتكاكي

ويف العربية اجلنوبية  ... <azha        الفعل أخذ ، ويف العربية    ويقابل هذا االستعمال...       
hd>باخلاء والذال كالعربية الشمالية ويف األكادية : azuha."   

ومل تكن العربية الفصحى يف منأى عن ذلك أيضاً، فقد سجلت أمثلة تثبت إبدال الذال زاياً، ومن 

                                                 
  ١١٩ ص١٩٨١/، دار االحتاد العريب للطباعة، القاهرةعلم األصوات دراسة مقارنة الدين حسنني، صالح )١(
  ٤٥، ص املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان عبد التواب،  )٢(
   ١١٨ ص ١/٢٠٠٥، دار الكتاب الثقايف، طالتغري التارخيي لألصوات يف اللغة العربية واللغات السامية .آمنة ،الزعيب  )٣(
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 ٦٠

  )١(:ذلك ما ذكره أبو الطيب اللغوي، يقول
: ويقال...ذور والبزور، حبة الصحراء مجع بذْر وبزر، ويقال قد بذرت البذر وبزرت البزر،الب"

  ."ويقال سم ذعاف وزعاف، إذا كان قاتالً...ذعقه يذعقه ذعقاً، وزعقه يزعقه زعقاً، إذا صاح به وأفزعه
ل مذياع ورجل رج: ويقال. عرجون النخلة: العذق والعسق: "رمبا أبدلت الذال سيناً، حنو: السني -ب

  )٢(..."ورجل جمرذ وجمرس...مسياع

  )٣( :يقول أبو الطيب اللغوي: الدال -ج
وجدف الطائر ... ومنه جمذاف السفينة وجمدافها بالدال والذال ووصفهما بأما لغتان فصيحتان"

  ."وجذف إذا دنا يف طريانه من األرض
تأخذ، وهو الذي يسيل الدم من أخد وأخذ، املريض املستأخد واملس: "وجاء يف لسان العرب

  .")٥( ودفت و وذفت الشحمة إذا قطرت دهناً...أدف : "وجاء أيضاً )٤(".أنفه

. وليس ببعيد من ذلك ما تسجله اللهجات العربية احملكية اليوم، إذ يسمع صوت الذال زاياً أو داالً
  .)٦(:يقول كمال بشر

 دال كما هو يف دهب وإىل زاي كما هو يف يف اللغة العامية إىل) الذال(وقد تطور هذا الصوت"
  ."ذلك يف النطق العامي

  

   :ثانياً، الثاء
  :ويف خمرج الثاء ما يف خمرج الذال من ثقل وكلفة، ولذلك أبدل هذا الصوت إىل األصوات اآلتية

ا رصدته ، إنَّ إبدال الثاء تاًء يشهد له أمثلة من الفصحى والعامية على حد سواء، فمن الفصحى مالتاء -أ
لأللفاظ املروية بالثاء والتاء، وقد " لسان العرب"آمنة الزعيب يف كتاا التغري التارخيي لألصوات من معجم 

وصوت الثاء من  ")٨( : ويف العامية نستشهد مبقولة رمضان عبد التواب)٧(.كفتنا مؤونة تعداد ذلك
  ..."أو بالسني... اء،األصوات اليت فقدت يف اللهجة العامية واستعيض عنه فيها بالت

                                                 
رمضان : وانظر١١-٧ص ص /٢ ج ١٩٦١/ ق، حتقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش         اإلبدال ،أبو الطيب اللغوي    )١(

  ٨٤-٨٣ ص ١٩٨١/، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهعبد التواب، 
التغري التارخيي لألصوات يف اللغـة العربيـة واللغـات     آمنة ،الزعيب:  وانظر٢/١٣،  ج  اإلبدال ،)م٩٦٢/هـ٣٥١(أبو الطيب اللغوي    )٢(

   ١١٦-١١٣، ص السامية
  ١/٣٥٩اإلبدال، أبو الطيب اللغوي،   )٣(
  ٣/٧ ١٩٥٥/، دار صادر، بريوتلسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ (ابن منظور  )٤(
  ٩/٤  املصدر نفسه )٥(
  ١١٩، ص األصوات العربيةشر، كمال ب  )٦(
  ١٢٥، ص  التغري التارخيي لألصوات،آمنةالزعيب، : انظر   )٧(
  ٤٥، ص املدخل إىل علم اللغةرمضان عبد التواب،   )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية 
  

 ٦١

 )١(.وإذا نظرنا إىل أخوات العربية من اللغات السامية وجدنا أنَّ الثاء العربية يقابلها تاء يف اآلرامية
  .واللغات السامية يشهد بعضها لبعض

وحتول الثاء إىل سني معناه أن هذا الصوت ارتد  )٢(.، يقابل الثاء العربية صوت السني يف احلبشيةالسني-ب
رجه إىل اخللف، ولكنه بقي احتكاكياً، وبذلك انتقل صوت الثاء من املخرج البني أسناين إىل املخرج يف خم

ومن أمثلة إبدال الثاء . األسناين اللثوي، وال خيفى ما بني هذين املخرجني من تقارب يسهل اإلبدال بينهما
  )٣(...مان، احلسالة واحلثالةثديت األرض وسديت، واجلثمان واجلس: سيناً يف العربية الفصحى، قوهلم

 ويف إبدال الثاء فاًء فإنَّ خمرج هذا )٤(...ثوم وفوم، جدث وجدف، وثروة وفروة،: ، حنو الفاء -ج
جان (الصوت قد تقدم حنو األمام، مبعىن أنه انتقل من خمرجه بني األسناين ليكون شفوياً أسنانياً، يقول 

  )٥(:)كانتينو
ء فاًء أمر قد ثبت صحته ثبوتاً وأنه كثري يف العربية سواء يف املاضي وسنرى فيما بعد أن قلب الثا"

  ..."أو يف عصرنا هذا، أما ظاهرة املعاكسة فأقل وقوعاً
) أبدال الفاء(، ما أصله أبو الطيب اللغوي من قبل يف باب )كانتينو(وليس أدلَّ على ما ذهب إليه 

  . الفاء ثاًءإذ مل يرو أبو الطيب اللغوي يف هذا الباب  إبدال 
، وهذا اإلبدال ملحوظ يف العربية الفصحى ويف اللغات السامية أيضاً، فقد تغريت الثاء إىل شني الشني-د

الشأي والثأي، وشلغ وثلغ، :  ويف العربية الفصحى)٦(.يف العربية والكنعانية واألكادية يف  مجيع سياقاا
  )٧(...واستنشر واستنثر

 غري بعيد عن خمرج الثاء، مما سوغ اإلبدال بينهما، ويف إبدال الثاء وغين عن القول أن خمرج الشني
  .شيناً حافظ هذا اإلبدال على صفة االحتكاك، وختلص من الترحيل يف خمرج الثاء

  

  :ثالثاً، الظاء
روى أبو الطيب يف كتابه اإلبدال أن الظاء تبدل قافاً، وتبدل الماً، واإلبدال الصويت الذي يهمنا 

                                                 
  ١٩٧، ص ١٩٩٩/، منشورات وزارة الثقافة، عمانحماضرات يف اللسانيات .فوزي ،الشايب )١(
  ١٩٧ ص ،السابق املرجع )٢(
  ١٢٨ص ،التغري التارخيي لألصوات ، آمنة،الزعيب: ظ الفصيحة اليت متثل اإلبدال بني الثاء والسني، انظرملعرفة األلفا )٣(
  ٦٥، ص دروس يف علم أصوات العربيةجان كانتينو،  )٤(
  ٤٥ ص ،السابق املرجع )٥(
  ١٢٩ص  ،السابق املرجع )٦(
  ١٢٩ص ، السابق املرجع )٧(
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 ٦٢

رمح أظمى وأملى، إذا كان أمسر صلباً، : "ا الماً ال قافاً، لبعد خمرج القاف عن الظاء، وذلك حنوهو إبداهل
 وتفسريه من وجهة نظر الباحث، أن الظاء والضاد مما جيري )١(."وشفة ملياء وظمياء، وهي السمراء الرقيقة

والظاء، وصوت الضاد قدمياً من اإلبدال بينهما كثرياً يف اللغة، حىت كثر التأليف يف الفرق بني الضاد 
األصوات املتطورة اليت ال يزال علماء األصوات حىت يومنا هذا خيتلفون يف توقعه، فذهب بعض الباحثني إىل 

 وذهب بعضهم إىل أا كانت تنطق ظاء متلوة بالم خفيفة أو )٢(أنَّ الضاد القدمية كانت تنطق الماً مفخمة،
وأغلب الظن أن إبدال الظاء الماً كانت مرحلة تالية إلبداهلا  )٣(".ظاء احنرافية: "كما حيلو هلم تسميتها

  . ضاداً
أما إبدال الظاء يف ضوء الفصحى واللغات السامية واللهجات احملكية فقد أبدل إىل األصوات 

  :اآلتية
 الضاد، اإلبدال بني الضاد والظاء مما كثر احلديث عنه يف اللغة، حىت أثبت العلماء تصنيفات متعددة -أ

  )٥(: يقول ابن مكي الصقلي يف باب التبديل بني الضاد والظاء)٤(للتفريق بينهما،
هذا رسم قد طمس، وأثر قد درس، من ألفاظ مجيع الناس، خاصتهم وعامتهم، حىت ال تكاد ترى "

  ..."  ينطق بضاد وال مييزها من ظاءأحداً
ولعل ما بني الصوتني من تبادل جعل بعض الباحثني يظن أن أحدمها تطور عن اآلخر، وإن أثبت 

 ومعلوم أنه ليس بني الظاء والضاد بعد يف املخرج، فالظاء بني أسنانية والضاد لثوية )٦(.بعضهم تزامنهما
  . أسنانية، وجرس الظاء والضاد متقارب جداً

وإذا كان إبدال الضاد يف اللغة ظاًء أكثر من إبدال الظاء ضاداً، فإنَّ هذه ظاهرة يتفاوت فيها األداء 
  )٧( :يقول رمضان عبد التواب. اللغوي

  ." ضل-ظلّ: وقد فقدت الظاء يف اللهجة العامية املصرية كذلك وحلَّ حملها الضاد، مثل"

                                                 
  ٢/٢٩، جاإلبدالأبو الطيب اللغوي،  )١(
  ١٩، صالتطور النحوي للغة العربيةبرجشترلسر،  )٢(
  ٣٧ ص ١٩٦٦/املطبعة الكاثوليكية، بريوت/١، ترمجة عبد الصبور شاهني، طالعربية الفصحىهنري فليش،  )٣(
مطـابع  ، حتقيق حسني تورال، وطه حمسن، االعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد، )م١٢٧٣/هـ٦٧٢ (ابن مالك : انظر على سبيل املثال    )٤(

ـ ٥٢١ ( وابن السيد البطَلْيوسي   ٩٧ ص   ١٩٧٢/النعمان، النجف األشرف   :  وهـي ذكر الفرق بني األحرف اخلمـسة    : ،)م١١٢٧/ ه
الظاء والضاد والذال والصاد والسني، حتقيق محزة عبد اهللا النشريت، منشورات حممد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،                      

   وما بعدها١٨ ص ١/٢٠٠٣ط
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، بـريوت،       : قدمهتثقيف اللسان وتنقيح اجلنان،     ،  )م١١٠٧/هـ٥٠١ ( مكي الصقلي   ابن )٥(

  ٦٦ ص ١/١٩٩٠ط
  ٩٦-٨٩ ص ١٩٧٣/، بريوتأحباث يف اللغة العربيةداود عبده، :  وانظر١٨٠، ص فقه اللغة العربية املقارن.  رمزي،البعلبكي:  انظر)٦(
  ٤٦ ص ،املدخل إىل علم اللغة التواب، رمضان عبد )٧(
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 ٦٣

إبدال الظاء زاياً، ما يسمع يف اللهجات احملكية، ال سيما يف  الزاي، ما يستأنس به يف التمثيل على -ب
وليس تعالق . مصر وسوريا، فيكاد صوت الظاء أن يكون غري مسموع عند العوام، إذ يسمع زاياً مفخمة

الظاء بالزاي جديداً يف تصوير األداء اللغوي يف العربية، فهذا ابن سينا حيدثنا عن زاي ظائية كانت 
يقول إبراهيم  )١(.، يكون وسط اللسان فيها أرفع واالهتزاز يف طرف اللسان خفي جداًمسموعة يف زمنه

  )٢(:أنيس معلقاً على هذا الصوت
هذا الصوت وإن مل ينسبه ابن سينا إىل لغة معينة يبدو أنه نطق الفرس للظاء العربية، وهو نفـس              "  

وتعد هذه الظاء العامية من     . ج معها طرف اللسان   الظاء العامية اليت جتري على ألسنتنا اآلن، أي اليت ال خنر          
األصوات العربية وإن مل يرمز هلا القدماء برمز خاص، فنحن نسمعها يف بعض القراءات القرآنية وال سيما                 

 فالكسائي جيهـر بالـصاد يف       ﴾حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري     ﴿: يف قراءة الكسائي ملثل قوله تعاىل     
 أصبحت تلك الظاء العامية، فال فرق بني الصاد وهذه الظاء إال يف صفة اجلهـر         يصدر، ومىت جهر بالصاد   

وهذه الظاء العامية هي يف احلقيقة زاي مفخمة، ولذلك حني وصف أصحاب القراءات قراءة              ... واهلمس
  ."إمشام الصاد صوت الزاي: "الكسائي قالوا

 ومل أجد يف )٣(.العربية واحلبشية واألكاديةالصاد، يقابل الظاء يف العربية صاد يف كل من اآلرامية و-ج
كتب اللهجات العربية واإلبدال الصويت شاهداً على إبدال الظاء صاداً يف اللغة العربية إال ما ذكره أبو 

  )٤(:يقول، الطيب اللغوي بصورة غري مباشرة وهو يتحدث عن إبدال الظاء قافاً
يقصد أن بعض احلروف (ع غريها من احلروف ومل جند أبداالً للظاء فنذكرها سوى ما قدمنا م"

: أخذ بِظُوف رقَبته، وبِقُوف رقبته، وهو قول العامة: إال يف حروف، قال أبو زيد)  تبدل ظاء ال العكس
  ..."بِصوف قفاه

. فقول العامة اليت أشار إليه أبو الطيب اللغوي هو املعين يف احلديث عن اإلبدال بني الظاء والصاد
ال فإن ما تشهد به اللغات السامية من حتول الظاء إىل صاد، يشي بتحول خمرج هذا الصوت وعلى أية ح

  . من بني األسنان ليكون أسنانياً لثوياً، أي ختلص خمرجه من صفة الترحيل بارتداده إىل الوراء

                                                 
، ،، حتقيق حممد حسان الطيان، وحيىي مري علم، تقدمي شاكر الفحام أسباب حدوث احلروف  رسالة،)م١٠٣٧/هـ٤٢٧ (ابن سينا )١(

  ٩١ ص ١/١٩٨٣وأمحد راتب النفاخ، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ط
-١٢١ ص١٩٨٨/مركز اإلمناء القومي، بـريوت علم األصوات العام، بسام بركة، :  وانظر١٤٨، ص  األصوات اللغوية  أنيس،   مإبراهي )٢(

١٢٢  
  ٢١٦، ص املدخل إىل علم اللغةرمضان عبد التواب، : ، وانظر١٧٣، ، ص فقه اللغة العربية املقارن .رمزي ، البعلبكي)٣(
  ٢/٢٩٤جاإلبدال، أبو الطيب اللغوي،  )٤(
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 ٦٤

فاظ واجللفاط ، واجلل)موضع يف اجلزيرة العربية(إظان وإطان : الطاء، ومن أمثلة إبدال الظاء طاًء قوهلم-د
نا إىل أخوات العربية لوإذا انتق )١(...، وخظرف وخطرف يف مشيته، والظُّنة والطُّنة)للذي يسوي السفن(

  )٢(.من اللغات السامية وجدنا الطاء يف السريانية واآلرامية يف مقابل الظاء العربية

ذات ) اء والـذال والظـاء    الث(والذي ننتهي إليه بعد هذا العرض هو أنَّ لألصوات بني األسنانية            
، كما هـو يف  )د، ت، ط): (انفجارية(املخرج املرحل نزعة إىل االنقالب إما أصواتاً أسنانية لثوية شديدة          

) ص، س، ز  : (بعض اللهجات احملكية أو بعض اللغات السامية كاآلرامية، وإما أصواتاً أسنانية احتكاكيـة            
  .  اللغات السامية كاحلبشية والعربية وآلشوريةكما هو ماثل يف بعض اللهجات احملكية، أو يف

حيتاج إىل جهد عضلي ونشاط ) الثاء والذال والظاء(ومرد هذا اإلبدال هو أن نطق هذه األصوات         
وال شك أنَّ يف    ....نطقي يتطلبه خمرجها املرحل الذي يتمثل يف إخراج طرف اللسان ووضعه بني األسنان              

  .ذلك جهداً عضلياً واضحاً
يالً للنطق عمدت اللهجات الدارجة وبعض اللغات السامية إىل التخلص من ترحيل خمرجها،        وتسه

  .وذلك بنقله إىل ما وراء األسنان، ليكون أسنانياً لثوياُ، أو أسنانياً
  

  :أنواع الترحيل يف خمرج األصوات املرحلة وطبيعتها
 خمرج مرحل، فهل الترحيل يف خمرج أصوات ذات) الفاء(و) الثاء والذال والظاء(إذا ثبت لدينا أن 

  !   ؟)الفاء(كالترحيل يف خمرج اموعة الصوتية الثانية ) الثاء والذال والظاء(اموعة الصوتية األوىل 
إنَّ القصد من معىن السؤال عن الترحيل يف خمرج هاتني اموعتني الصوتيتني، هو البحث عن 

ويرى الباحث أنه ميكن تقسيم خمارج األصوات املرحلة يف . ول فيهكيفية هذا الترحيل واجلهد العضلي املبذ
  :ضوء ما تقدم إىل قسمني

املخرج املرحل الرجعي، إذا كان ارحتال عضو النطق اإلجيايب يرجع إىل اخللف، كما هو : األول
  .إذ يرتد باطن الشفة السفلى إىل اخللف لتضغطه القواطع العليا. يف خمرج صوت الفاء

املخرج املرحل التقدمي، إذا كان ارحتال عضو النطق اإلجيايب يتقدم إىل األمام كما هو يف               : ينوالثا
  .إذ يتقدم طرف اللسان ليكون بني أطراف الثنايا. خمرج صوت الثاء والذال والظاء

سبقت اإلشارة إىل وصف خمرج أصوات هاتني اموعتني، وقيل إن الثاء والذال والظاء أصـوات   
وإذا صح لنا القول بأن مفهوم الترحيـل ماثـل يف هـاتني             . انية، أما الفاء فصوت شفوي أسناين     بني أسن 

                                                 
  . ومثّة أمثلة أخرى ال سبيل لذكرها على هذا النوع من اإلبدال يف العربية١٣٥، ص  التارخيي لألصواتالتغري . آمنة،الزعيب:  انظر)١(
  ١٣٦، ص السابقاملرجع  )٢(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية 
  

 ٦٥

. اموعتني فإن االستعمال اللغوي يف اللهجات احملكية تعامل مع الترحيل يف هاتني اموعتني بصورة خمتلفة
  )١( :يقول الفراء. حملافظة على الفاءففي الوقت الذي جند فيه إبدال الثاء سيناً والذال والظاء زاياً، نلحظ ا

أال ترى أنَّ خمرجهما من طرف اللسان، وكذلك الظاء تشاركهنَ ... والثاء والذال خمرجهما ثقيل   "
  ."يف الثقل

ويبدو إبدال األصوات بني األسنانية ونطقها وراء األسنان متَّ يف ضوء قانون السهولة والتيـسري،               
  )٢(:يقول رمضان عبد التواب

ذلك اندثار األصوات األسنانية يف بعض اللهجات العربية احلديثة يعد مظهراً آخر من مظاهر              وك"
السهولة والتيسري يف اللغة، واألصوات األسنانية العربية هي الذال والثاء والظاء، وهي اليت تتطلب إخـراج             

بنقل املخرج  ...تطرف اللسان ووضعه بني األسنان عند النطق ا، وال شك أنَّ ذلك جهد عضلي ختلص              
  ." إىل ما وراء األسنان

فإذا تعامل العرب مع الثاء والذال والظاء بطريقة خمتلفة عن تعاملهم مع الفاء، فإن داللة ذلك أن                   
كلفة ترحيل األصوات بني األسنانية أشد عليهم من كلفة ترحيل الصوت الشفوي األسناين، لذلك أبدلوا               

  . ا يف الفاءيف الثاء والظاء والذال ومل يبدلو
وكلفة الترحيل هنا ال ختتص باجلهد العضلي املبذول فحسب، بل تتخذ مظاهر نطقية ذات أبعـاد      

اجتماعية أحياناً كالنفور من ترحيل اللسان ليكون بني األسنان مع األصوات بني األسنانية؛ ملا يستـشعره                
  . بعض الناطقني من هيئة مستكرهة، ال سيما النساء منهم

ميكن القول إنَّ الترحيل التقدمي يف العربية أشد وأثقل من الترحيل الرجعـي يف خمـرج        ومما سبق   
وعليه  وصف إبدال الثاء والذال . األصوات املرحلة، ولذلك كان اإلبدال مع التقدمي أكثر منه مع الرجعي     

  . والظاء يف العربية بأنه إبدال ترحيل
  

  :اخلامتة والنتائج
خرج املرحل، واألصوات اليت متثل هذا املفهوم، مجلة من احلقـائق           هوم امل يتبني لنا بعد مناقشة مف    
  :ميكن إمجاهلا على النحو اآليت

، وصف صوت الفاء يف العربية بأنه ذو خمرج مرحل، وهو وصف أطلقه علماء اللغة الغربيون علـى                  أوالً
  .صوت الفاء يف لغتهم، مث صدق هذا الوصف على الفاء العربية فوصفت به

، تستند فكرة الترحيل يف وصف خمرج الصوت إىل موقعية الناطق اإلجيايب والناطق السليب من بعضهما                ثانياً

                                                 
  ١/١٧٢ ج٢/١٩٨٠، حتقيق حممد علي النجار، وأمحد يوسف جنايت، عامل الكتب، بريوت، طمعاين القرآن، )م١٤٤/هـ٢٠٧ (الفراء )١(
  ١٩٨، ، صحماضرات يف اللسانيات .فوزي ،الشايب:  وانظر٥٢، ص التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينهرمضان عبد التواب،  )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


           منري تيسري الشطناوي         املخرج الصويت املرحل، مفهومه، وأصواته، وخصائصه
  

 

 ٦٦

  . الناطقان السليب واإلجيايب متقابلني تقابالً مباشراً وقت الراحةيكنويتحقق الترحيل إذا مل . يف وقت الراحة
ات ذات خمرج مرحل؛ انطالقاً من مفهوم الترحيل        أصو) الثاء والذال والظاء  (، األصوات بني األسنانية     ثالثاً

عند علماء األصوات، ولكن مل جيرِ وصف خمرج هذه األصوات باملرحل؛ ألنّ الوصف ذا املصطلح كان                
نتيجة توصل إليها علماء الغرب يف وصف فونيم الفاء، والذين ليس من أصوات لغتهم أصوات بني األسنان    

  . عنهم علماء العربية يف العصر احلديث يف وصف الفاء العربيةكفونيمات مستقلة، مثَّ نقلها
، املخرج املرحل إما أن يكون مرحالً ترحيالً تقدمياً كما هو احلال مع األصوات بني األسنانية، وإمـا   رابعاً

  .أن يكون مرحالً ترحيالً رجعياً كما هو احلال مع صوت الفاء
 املرحل التقدمي واملخرج املرحل الرجعي من حيث اجلهد العضلي          ، مثّة اختالف وتباين بني املخرج     خامساً

إذ جنده كبرياً مع التقدمي وقليالً مـع        . ومقدار النشط النطقي املبذول يف نطق أصوات املخرجني املرحلني        
  .الرجعي
ية يف ، يف ضوء ما يستدعيه املخرج املرحل التقدمي علل الباحث كثرة إبدال األصوات بني األسـنان      سادساً

اللغة، ويبدو هذا اإلبدال يف معطيات الدرس الغوي املقارن بني العربية وأخواا السامية، ويف الفصحى وما           
تكشفه اللهجات العربية يف التراث، وكذلك فيما يستأنس به من إبدال جارٍ يف اللغة احملكية على ألـسنة                  

  .العامة
أا ترتد إىل الـوراء لتبـدل       ) ث، ذ، ظ  (ات بني األسنانية     إبدال األصو   يف ، بدا لنا من بعد ما تبني      سابعاً

حبكم التقـارب يف املخـارج      ). ت، د، ط  (، أو أصواتاً لثوية أسنانية    )س، ز، ص  (أصواتاً أسنانية صفريية    
  .وذا اإلبدال تتخلص األصوات بني األسنانية من الترحيل يف خمرجها. النطقية بينها
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٦٧

  صردرصورة جند واحلجاز يف شعر 
  

   * شتيويالصاحل علي سليم . د
  ١٦/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٣/٢٠٠٦ /٣٠ : البحثتقدميتاريخ 

  

    

  
                                                    ملخص

ملواضع، حىت صار بعضها من البقاع  ان لنجد واحلجاز مكانة يف نفوس الشعراء العباسيني، فقد ظلوا حينون إىل تلك ا             ك  
  .الشعرية اليت يرمزون ا إىل ديار األحبة، فضالً عن أن بعضها يضم أماكن دينية ومقدسة عند املسلمني

صردر ، فقد برزت صورة املواضع النجدية واحلجازية جبالء يف شعره، فبني أمهيتها الدينيـة               : ولعل من هؤالء الشعراء     
 لنا مالحمها اجلغرافية، أحيانا، وارتبط ا ارتباطاً وجدانياً عميقاً، فكانت مـسرحاً لذكرياتـه اجلميلـة،      والتارخيية، وصور 

  .وكشف عن دالاللتها الشعرية، معتمداً يف ذلك على االنزياحات الكثرية والطريفة اليت أضفت على شعره مجاالً ورونقاً
  
  
  

  

Abstract 
The Image of Najd and Hijaz in Surradurr's Poetry 

 
Dr. Saleh Saleem Al-Shtaywi 

The Abbasid poets had been so nostalgic to such places as Najd and Hijaz that they 
became symbolic of the abodes of the loved ones, in addition to being holy Islamic sites. 
Among such poets was Surradurr, whose poetry conspicuously featured the Hijazi and 
Najdi images. He pointed out their religious and historical prominence, occasionally 
limning them geographically and expressing deep emotional attachment to them. As such, 
these sites constituted a stage for his happy recollections revealing poetic implications of 
these sites that relied on numerous interesting denotations that added elegance to his 
poetry.  

 
  
 
 
 

  

  
  .اهلامشيةقسم اللغة العربية، اجلامعة * 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  شتيويال  صاحل علي                               صردرصورة جند واحلجاز يف شعر 
  

 

 ٦٨

  :مقدمة
كان للجزيرة العربية ومواضعها مكانة عند الشعراء العرب منذ العصر اجلاهلي، فقد تغنـوا ـا،         

حنوا إليها، حىت صارت هذه األمكنة هاجسا نفسيا يرين على مشاعرهم، ويشدهم إىل هذه املواضع، فهي و
  .مواطن األحبة واألهل والذكريات

وقد ظل هلذه األماكن مكانة يف نفوس الشعراء األمويني والعباسيني، أيضا، حىت صار التغين بتلك                 
هؤالء الشعراء، فظلوا يتشوقون إىل أرض اجلزيرة العربية، على       لدى كثري من      عباسياً املواضع والديار تقليداً  

الرغم من أن كثرياً منهم مل يعش فيها، إىل جانب أن بعضهم مل يكن من العرب أرومة، معتمـدين علـى           
  . يف الشعر القدمي- أماكن اجلزيرة -إحياءاا 
تقليد، وسار عليه مثل الـشعراء يف       ، فقد اتبع هذا ال    (١)صردر: ولعل من هؤالء الشعراء العباسيني      

  :(٢)  من ذلك قوله يذكر جنداً صراحةعصره، فربزت صورة جند واحلجاز جبالء يف شعره،
   ميينــاً عــن أذرعــات نَتــزاور

   كــأن الريــاض د بنجــفــنلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِكَ
نــسم ــنوأقـ ــ حيملْـ   يالً إال حنـ

  رينـــا البعـــنط لـــيس يشـــزنوا
ــا لنجـــدأخـــذنَ ــا ميينـ    عليهـ

ــــبلغنــاإليــــه وي    إال حزينــ

                                                 
حد جنباء شعراء عصره، مجع بني جودة السبك وحسن املعىن،   أهو أبو منصور علي بن احلسن بن علي بن الفضل الكاتب الشاعر املشهور                )١(

وله ديوان شـعر  . مل يكن يف املتأخرين أرق طبعا منه، مع جزالة وبالغة. كان صاحب بالغة وجزالة ورقة وحالوة وباع أطول يف األدب   
صردر، وكـان   : وإمنا قيل له صردر؛ ألن أباه كان يلقب صربعر؛ لشحه، فلما نبغ ولده املذكور وأجاد يف شعره، قيل له                  ... هو صغري و

مدح اخلليفة القائم ووزيره أبا القاسم بن املسلمة، واتصل بفخر الدولة حممـد      . أنت صردر ال صربعر، فبقي ذلك عليه      :نظام امللك قال له   
 هـ، انظر احلنبلي، أبـا    ٤٦٥سان سنة   ، كما اتصل بابنه عميد الدولة ومدحهما، وقد كانت وفاته يف قرية بطريق خرا             بن حممد بن جهري   

، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بـريوت،  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب     ،  )م١٦٧٨/ هـ  ١٠٨٩ت  (الفالح عبداحلي ابن العماد     
، راجعـه   الكامل يف التاريخ  ،  ) م١٢٣٣/ هـ٦٣٠ت  ( بن أيب الكرم الشيباين      لي احلسن ع  ، وانظر ابن األثري، أبا    ٣٢٣-٣٢٢ ص ،٣ج

 العباس، مشس الـدين    ، وانظر ابن خلكان، أبا    ٤٠٢، ص ٨، ج ١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بريوت،      ٢وصححه حممد يوسف الدقاق، ط    
، ٥، ج١٩٧٧ عباس، دار صادر، بـريوت،  ، حتقيق إحسانوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، )م١٢٨٢/ هـ ٦٨١ت (محد بن حممد  أ

، حتقيق شـعيب األرنـؤوط   سري أعالم النبالء، )م١٣٧٤/ هـ ٧٤٨ت (محد أ، وانظر الذهيب، مشس الدين حممد بن ١٣٤ - ١٢٧ص  
 وانظر ابن كثري، ٢١٦-٢١٥ظر ص ، وان٣٠٤ - ٣٠٣، ص ١٨، ج ١٩٩٤، مؤسسة الرسالة، بريوت،     ١٠وحممد نعيم العرقسوسي، ط   

بـريوت،  ، دار الكتـب العلميـة،   ٣محد أبو ملحم وآخرين، طأ، حتقيق البداية والنهاية، )م١٣٧٢/ هـ ٧٧٤ت  (الدمشقي  ء   الفدا أبا
، نـسخة  النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة    ،  )م١٤٧٠/ هـ٨٧٤ت  (ي بردي، مجال الدين     ز تع ، وابن ١١٥، ص ١٢، ج ١٩٨٧

 .٩٤، ص٥ القومي، مصر، جمصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة واإلرشاد
. ١٦-١٥، ص ١٩٩٥ملـصرية، القـاهرة،      ا ، دار الكتب  ٢ ط ،الديوان،  )م١٠٧٣/ هـ  ٤٦٥ت  (صردر، أبو منصور علي بن احلسن         )٢(

هـ ٦٢٦ت  (انظر ياقوت احلموي، شهاب الدين بن عبداهللا الرومي البغدادي          . بلد يف أطراف الشام جياور أرض البلقاء وعمان       : أذرعات
. مستعـصيات : نواشـز . ١٥٨، ص١، دار الكتب العلمية، بريوت، ج٥، حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، طمعجم البلدان ،  )م١٢٢٩/ 
 .مجع برة وهي حلقة جتعل يف أنف البعري يكون فيها زمامة: برينو
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع األول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٦٩

  شوقِ املَــ زفــريا اســتمعنوملّــ
  

حــواحلمــامِِِِون احلنينــا تــركْن   
  

، والشاعر يصف ، هنا، (١)نظم الشاعر هذه األبيات يف مدح رئيس الرؤساء أيب القاسم بن املسلمة  
نجد وأهلها، مث يربط الرياض بنجد، ومـن        اإلبل بأا ترنو إىل جند، واحلقيقة، فالشاعر هو الذي يكلف ب          

  . الشوق- ولو فنياً-املعروف أن الرياض هي مرعى اإلبل، ومن هنا، أسند إليها الشاعر
والطريف أن الشاعر يعزو القسم إىل احليوان، ويعمد إىل أنسنته، فيجعله يستمع إىل زفري املشوق،                 

ريمز به إىل الشوق واحلنني، فاحلمام يغري بإثارة الشوق مث جيعل الشاعر احلمام أحد عناصر التجربة الفنية، ل  
الكامن يف أعماق الشاعر الذي يدفعه إحساسه الداخلي إىل إظهار هذا الشعور، وكل هذا مستحيل علـى    
صعيد الواقع، ولكن الشاعر أراد أن يهز القارئ ذه التراكيب والعبارات اليت خرقت املـألوف، ليـدرك              

  . حالة نفسية ممزقةالسامع أنّ الشاعر يف
  :(٢)وأرض جند تشد الشاعر إليها، قال 

ــاَء ــاَءالنج ــن أرضِِِِِِ النج ــد م    جن
إنَّ ذاكــرى لي ــت الثـ ــوقاًنبـ    شـ

ــ ــم خل ــسى يك ــه وأم ــدا إلي    غ
  

   بوجــد الفــؤاد يعلــق أنْقبــلَ
ــشايف  ــ ح ميِالُّت ــات ــلَْْْ لبان   دص

   نــد أو وهــو يهــذي بعلــوة  
  

  :إىل أن يقول
   بعــــاجلٍ، واملطايــــاأمقامــــاً

ــا  ــاخ وال م ــدكم من ــى بع   ال احلم
  

ــدي   خــائنِ ت ــربين بالظع ي ضــر ع  
 دــور ــوه بِـ ــوى إذ هجرمتـ   ُء اللِّـ

  

ويكررها مرتني، فيبدو كأنه حيذر من البقاء يف جند ويبغي          " النجاء"يستهلّ الشاعر األبيات بلفظة       
 ذلك، فنعرف أنّ فؤاد الشاعر معلق بنجد، وهذا ما          الفرار، ولكننا حني منضي يف قراءة األبيات، ندرك غري        

 ينبت الزرع، -كما هو معروف– مث تستوقفنا الصورة االستعارية يف البيت الثاين، فالثرى -الشاعر–خيشاه 

                                                 
ـ              )١(  سـنة  قتـل (ه رئـيس الرؤسـاء،   هو علي بن احلسني كان يف بيت رياسة ومكانة استكتبه القائم بأمر اهللا العباسي مث اسـتوزره ولقب

 .)م١٠٥٨/هـ٤٥٠
هو الذي ينسب إليه رمل عاجل، وهـو        : عاجل. تسرع: ختدي.الصلب: الصلد. احلاجة واملأرب : اللبانة. ١٣٢-١٣١، ص الديوان صردر،  )٢(

هللا بـن عبـدالعزيز     بيدعبدا ع انظر البكري، أبا  . ليمامة والبصرة رمل عاجل يصل إىل الدهناء، والدهناء، فيما بني ا        : ب، وقيل ـيف ديار كل  
، عامل الكتب، بـريوت،  ٣، حتقيق مصطفى السقا، طمعجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع     ،  )م١٠٩٤/ هـ  ٤٨٧ت  (األندلسي  

وهنـاك  ...  البحرينقاعصأيربين من : رمل ال تدرك أطرافه من ميني مطلع الشمس من حجر اليمامة، وقيل          : يربين. ٩١٤،  ٣، ج ١٩٨٣
هو يف األصل منقطع الرملة، وهو واد من أوديـة بـين   : اللوى. ٤٩٠، ص٥، جمعجم البلدان  احلموي،: انظر. ملوصوف بالكثرة الرمل ا 
 .٢٧، ص٥، جمعجم البلداناحلموي،  :انظر. سليم
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  شتيويال  صاحل علي                               صردرصورة جند واحلجاز يف شعر 
  

 

 ٧٠

تربة هذا الشوق، أما علوة وهند، فهما رمـز إىل         " القلوب"ولكن الشاعر يقرنه بالشوق، وجيعل األحشاء       
  .ن يتغزل ن الشعراء العرباقدميات اللوايت كالنساء العربيات ال

ولنالحظ أن الشاعر ربط املطايا بعاجل ويربين، فجعلها تسرع يف سريها، كما استغرب أن تكون                 
 أن تكون الرمال وما يتبعها من حرارة – أو على األقل فنيا –مقاماً هلم، وهذا طبيعي، فمن الصعب " عاجل"

، وهـي  "مقام"والظاهر أنّ لدى  الشاعر حساً لغوياً، فقد استخدم كلمة      وشظف عيش مقاماً طويالً هلم،      
  .(١)هو ما طالت اإلقامة فيه: مناسبة للسياق، فاملقام من الديار

 ولذا، فال بد أن يكون مسيالً       -واللوى من داللته أنه يدل على واد      –ويقرن الشاعر  اللوى باملاء        
ورماهلما، ومن املعروف أنّ املـاء  " يربين"و " عاجل"ى وماءه بعد للماء، ومن املالحظ أن الشاعر أورد اللو     

 فهو حباجة إىل املاء رمـز       -ولو بطرف خفي  –فيه إرواء الظمأ، وإطفاء اللهب، وهذا ما يرنو إليه الشاعر           
  .-حىت لو كانت رحلة خيالية–احلياة واالرتواء بعد رحلة قاسية يف رمال الصحراء وشدة حرارته 

لنظر يف األبيات السابقة، فإننا نالحظ أن الشاعر قد استخدم حرف اجليم أربع مرات              وإذا أعدنا ا    
 جزء من كلمة    -اجليم–وهذا احلرف   –يف البيت األول، وهو مطلع القصيدة وأول ما يقرع ذهن السامع            

ولعل -وهو جزء من اسم  جند أيضاً      –، كما عمد الشاعر إىل اختيار قافية ثالثية تنتهي حبرف الدال            "جند"
  .مرد هذه الظاهرة أن اسم جند يضغط على ال وعي الشاعر وشعوره الباطن

  :(٢)وحيزن الشاعر حني خيفق الربق فوق جند، قال  
ــجيةٌ   ــك س ــصرب في ــزعم أن ال   أت

  

ــدا  ــهامي أجن ــربق الت ــشجى إذا ال وت  
  

  . ، ولكن جنداً هي احملرك ألشواقه"جند"و " امة: "يدور البيت حول موضعني  
  :(٣) قال-جند-ميدح الشاعر أحدهم، فتبدو جند مكاناً يضم حمبوبته، ومن هنا فهو، يعشقها و

ــا   ــر األيانقـ ــى تزجـ   ألي مرمـ
   حاديـــاًئيوإمنـــا كـــان بكـــا

  

ــقا  ــست عاش ــداً فل ــاوزت جن   إنْ ج
ــائقا   ــريي س ــرامِ وزف الغ ــب   ركْ

  

  :مث يقول
ــصبا تحــسبه    ــب جنــدي ال   وه

  

   فاتقــافــارةَ مــسك يف ثراهــا  
  

زعة التغريبية اليت متنح الصورة إطاللة جديدة، فهو يتخيل أن للغرام ركبـاً،             ـيعمد الشاعر إىل الن     

                                                 
، مكتبة ١ر امحد، ط، حتقيق وتعليق حممد عبدالقاد   شرح املعلقات السبع  ،  )م١٠٩٣/ هـ  ٤٨٦ت  (الزوزين، أبو عبداهللا احلسني بن أمحد         )١(

 .٢٤٦، ص١٩٨٧النهضة املصرية، القاهرة، 
 .٣٩، صالديوانصردر،   )٢(
 .وعاء املسك: فارة مسك. مجع ناقة: األيانق. ١٤٩-١٤٨، صاملصدر السابق  )٣(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع األول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٧١

ويصور بكاءه حادياً هلذا الركب، أما زفريه، فيتراءى له سائقاً حيث هذا الركب، وهذه هي لغة الـشعر،                  
  .(١)"لياًفالشاعر يستعمل اللغة استعماال مجالياً، وليس استعماالً اتصا"

ويتضح أثر التقاليد العربية يف البيتني األولني، ذلك أن الركب واإلبل واحلادي من الـصور الـيت                   
  .ألفناها يف الشعر اجلاهلي

ح الصبا ويقرا بنجد، وهي رياح رخية حممودة جداً      يأما يف البيت األخري، فيتحدث الشاعر عن ر         
شاعر بالروائح الزكية اليت تشبه وعاء يضم املـسك، فتفـوح   ، ويربطها ال(٢)وقد أكثر الشعراء من ذكرها   

  .رائحته
  :(٣)وتشكل املواضع النجدية واحلجازية جزءاً من كيان الشاعر النفسي، وذلك حني  يقول  

ــوق    عجــاز الركــابِ رســالةٌأمــا ف
  لـساءلوا عذراً، فلـو علمـوا جـواك        

ــقِ   ــان العقي ــوال لكُثب ــاويل: ق   تط
ــس ــرةُ  فَولين ــلَ زف ــن الرم مدنف  

  

  تلــهي، ففــيم حتيــةُ الركبــان؟   
ــان ــصون الب ــرةَ عــن غُ جــزالنَ و غ  
  ك بالطَّمحــانرمــى أقــددونَ احل  
 ــاهلمالن ــدمع بـ ــه الـ   إنْ مل يعنـ

  

، ذلك  "غصون البان : "تبدو وجرة مكاناً للغزالن، ولكن الشاعر يؤنسن هذه الغزالن، فيسأهلا عن            
مستلزماا، إىل جانب أن الشعراء القدماء كانوا يشبهون اجلارية الناعمـة           من أشجار البادية و   " البان"أنّ  

 الشاعر بالغزالن رمز    – البانة   –بشجرة البان، الستواء نباا ونبات أفناا وطوهلا ونعمتها، ومن هنا قرا            
 -يف البيت الثالث  " القو: "مث يربط الكثبان الرملية يف العقيق بفعل األمر املوجه إىل املثىن          . النساء اجلميالت 

ليقيم عالقة وجدانية بينه وبني هذه الكثبان وخباصة أنه يتمىن أن تتطاول هذه الكثبان، كل ذلك، انطالقـاً         
  .من نفسيته احملبة هلذه املواضع

 تعبرياً"، وهي ظاهرة بارزة يف الشعر اجلاهلي، وقد جاءت؛         "قوال: "ويستفزنا استخدام صيغة املثىن     
هرة طبيعية ترتبط مبا تفرضه البيئة الصحراوية على كل مسافر فيها من احتياط ملفاجآا غـري     طبيعيا عن ظا  

املتوقعة، وحرص على توفري شيء من أسباب األمن واالطمئنان يف رحلة يف أعمـاق اهـول تكتنفهـا                  
 قلد اجلـاهليني يف     فيبدو أن صردر  . (٤)" املخاوف، وحتيط ا األخطار، ولعل أقل رفقة يف الصحراء ثالثة         

  .هذا النهج

                                                 
 .١٣ص. ١٩٨٩، ١، دار طالس للنشر، دمشق، طدراسات لسانية تطبيقيةالوعر، مازن،   )١(
 .٢٦، ص١٩٤٦، دار املعارف، القاهرة،  مهد العربعزام، عبدالوهاب،  )٢(
، ٥، ج معجـم البلـدان    احلمـوي، : انظر. موضع بني مكة والبصرة، بينها وبني مكة حنو أربعني ميالً         : وجرة. ٧، ص الديوانصردر،    )٣(

 .١٥٦، ص٤، جاملصدر السابقانظر . ناحية باملدينة: العقيق. ٤١٦ص
 .١٢٦، ص١٩٨١غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار دراسات يف الشعر اجلاهليخليف، يوسف،   )٤(
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 ٧٢

ويضعنا الشاعر أمام عامل جديد من العالقات، مما يثرينا ويصدم نفسيتنا، ذلك أننا مل نألف أن زفرة    
، وال ريب يف أا صورة جاذبة وحافزة للقارئ الذي يفاجأ  "إذا مل تكن الدموع جمدية    "احملب تنسف الرمل    
  .ذه الصور اجلديدة

 يذكر الشاعر بعقيق احلمى،  - ويشبه يف ملعانه السيوف اهلندية     -" جاسم"ح فوق   والربق الذي يلو    
  :(١)قال

ــمٍ  ــى جاس ــاً عل ــرى برق ــاحِ ت   ص
  أذكــرين عهــد عقيــقِ احلمــى   

  

ــضى  ــةٌ تنتــ ــه هنديــ   كأنــ
ــضى  ــد م ــا ق ــذكر م ــد ال   وال يعي

  
، "صـاح : " يف قولـه لقد جاء البيتان يف سياق غزيل، أيضاً، وقد جلأ الشاعر إىل أسلوب الترخيم           
 جبالء يف الليل، -عادة–، ولكن رمبا تعين يف وجدان الشاعر الصحو، ذلك أنّ الربق يرى "صاحب:"فأصلها

فضالً عن أنّ العاشق تستبد به اآلالم واهلموم يف هذه الفترة من الزمن، ألنه يظل وحيـداً حليفـه األرق                    
  .والصحو، ومن هنا، صار الشاعر يتذكر عهوده السابقة

  :(٢)وتغدو املواضع النجدية واحلجازية هاجس الشاعر، حني يقول  
ــى  ــارِ احلم ــني آث ــد ب ــن تبلَّ ــا م   ي

  نــشد قــضيب البــان بــني مــروطهما
فابعــثْ نظــرةً   وإذا أردت البــدر  

ـ   ــقِ ظُالمـ ــا روض العقي ــرد ي   ةًأت
   أن تطــأ اللَّعــاع إيــاكمٍنــِسمب  

  

  يقفـــو معاملَهـــا بِعـــيين منكـــرِ
  اطلب كثيـب الرمـلِ حتـت املئـزرِ        و

  ملطــالعٍ بــني اللِّــوى فَمحجــرِ   
  رفعــت إليــك مــن القــالصِ الــضمرِ
ــشفَرِ  بِم ــيم ــى اجلَم ــها وأن ترع   من

  
اتكأ الشاعر يف األبيات، على االستعارة، فقضيب البان هو يف األصل شجر، ولكنه اسـتحال يف                  

اليت هي من متعلقات املرأة، أما كثبان الرمل، فهي      " املروط: " بدليل لفظة  هذه الصورة إىل رمز لقامة املرأة،     
رمز إىل عجيزة املرأة، بدليل اقتراا باملئزر، والبدر رمز إىل وجه املرأة املشرق، والشاعر، هنا، يعكس لنـا                  

  .بعض مقاييس اجلمال األنثوي عند العرب

                                                 
 .٤٤، صالديوانصردر،   )١(
 احلموي،: هو يف األصل منقطع الرملة، وهو واد من أودية بين سليم، انظر           : اللوى. كساء يؤتزر به  : املرط. ٤٩-٤٨، ص املصدر السابق   )٢(

انظـر  . وقرن يف أسفله جرعة بيضاء يف ديار عـذرة        ... ر طيء وجبل يف ديا  ... موضع يف احلجاز  : حمجر. ٢٧، ص ٥، ج معجم البلدان 
اخلـف،  : املنـسم . النبت الناعم األخضر أول ما يبـدو   : اللعاع. مجع قلوص وهي الناقة الشابة    : القالص. ٧٢، ص ٥، ج املصدر السابق 

 .ة لإلنسانفكالش: ما غطى األرض من النبات، املشفر: اجلميم
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 ٧٣

خياطب كأنه إنسان يعقل هذا اخلطاب، بل       " روض العقيق "ويشدنا االنزياح يف النص، فقد صار         
 يف  -وال شك يف أن الصور اليت ذكرها الـشاعر          . صارت تقدم إليه الظالمات والشكاوى لكن من اإلبل       

، فهي من األلفاظ "اإلبل" هي صور جاهلية عريقة أعاد إنتاجها، وخباصة ما توحي به لفظة   -النص السابق   
، ذلك أن الناقة هي رمز احلنني  رموزاً- هذه األلفاظ -ا، توشك أن تكون املركزية يف الثقافة اجلاهلية، ولذ  

  .األول يف الشعر القدمي
ومن اجلدير ذكره أن الشعراء القدماء قد أكثروا من ذكر العقيق والتشوق إليه، حىت صار يف الشعر   

  .(١)من البقاع الشعرية اليت يرمز ا إىل ديار األحباء
، "أنـت " تقـديره   مـستتراً ابق، فإننا نلحظ أن الشاعر جاء بالفاعل ضمرياً      وإذا تأملنا النص الس     

، "ابعث نظـرة  "اطلب كثيب الرمل و     "و  " انشد قضيب البان  : "الثاين والثالث يف قوله   : وخباصة يف البيتني  
 اليت كنى عنها بقضيب البـان وكثيـب   -املرأة–ورمبا يعود ذلك إىل انشغاله باملوصوف أو املتحدث عنه       

  .لرمل والبدر أكثر من انتباهه إىل الذات الشاعرةا
  :(٢)ويتعلق الشاعر باللوى وسهوله، حني يقول  

   قيــبِ ألنــهظمئــي إىل مــاء الن  
  ولــنعم هينمــةُ النــسيمِ حمــدثاً   
 ــه ــوى وحزون ــهلُ اللِّ ــن س   إن مل يك

ــو  ــه  اول منحت رودــوا ز ــم حلّ   
  

اللَّمـــى ومناهـــلُ األغـــصان دوِر  
ــبِ ذ  ــن طي ــبِ واألردانع اك اجلَي  
  نيـــسه خـــالَّينأوطـــين فـــإن 
 ــت ــي وقل ــاجلريان : كَلَف ــدار ب   ال

  

، ويبدأ الشاعر باملاء "جبل رمل"ماء النقيب وسهل اللوى وزرود    : يتحرك النص يف فضاءات معينة      
 الورد وتلك   ، ولكن هذا  "املناهل"و  " الورد"وتتعانق كوكبة من األلفاظ الدالة على املاء، فالظمأ يستدعي          

  .املناهل مل تأت باملعىن املعجمي املألوف، وإمنا كىن ا الشاعر عن الفتيات اجلميالت
ظهور النسيم العليل، وهذا ما متثل يف       –مبا يتبعها من حياة ورقة ولطافة       –وقد اقتضت هذه املائية       

كسب النسيم صفات اإلنـسان  أالبيت الثاين، وقد نأى الشاعر عن التقريرية، فوضعنا أمام عامل جديد، إذ             
وأفعاله، مما يباغت القارئ ويبعد عن اللغة النمطية، فأصبح هذا النسيم حيدث عن طيب تلك احلـسناوات         

  .من خالل نقله عطرهن وطيبهن
ويبدو أن املواضع يف النص السابق قد ختلت عن داللتها اجلغرافية املكانية احملدودة، فأصبحت معىن            

                                                 
 .٦٢ص، مهد العربعزام، عبدالوهاب،   )١(
، ٤، ج معجـم مـا اسـتعجم      البكري،: انظر. موضع بالشام بني تبوك ومعان على طريق حاج الشام        : ، النقيب ٨، ص الديوانصردر،    )٢(

 ،٢ ج ،املـصدر الـسابق    انظـر    .جبل رمل : زرود. مجع ردن وهو الكم   : األردان. مسرة يف باطن الشفة   : اللمى). احلاشية (١٣٢٣ص
 .٦٩٦ص
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 ٧٤

، وإمنا يشغله املكان التجربة اليت يـرتبط        "زرود"نية وضيئة، فالشاعر ال يهمه اللوى أو        نفسياً أو قيمة إنسا   
فاملكان احليز ال ميكن أن يعين شيئاً كبرياً، وإمنا املكان الذي يعين هو املكـان التجربـة،          "ا، وال عجب،    

  ".(١)فالعالقة اليت تربط الشاعر باملكان هي الذكريات والتأمالت
اجلمل االمسية تسيطر على النص السابق وخباصة يف األبيات الثالثـة األوىل، ومـن              ولنالحظ أن     

: ، وكأنّ الشاعر يبتغي أنّ يبين أن هذا هـو طبعـه وديدنـه             ن اجلملة االمسية تدل على الثبات     املعروف أ 
  .اإلعجاب ذه األمكنة وأهلها

  ن الواللوى موضع للفتيات اجلميالت الساحرات اللوايت ي (٢)شاعر، قالفنت :  
  جز بـاللِّوى إنْ كنـت تـؤثر أن تـرى          

ـ   ــرِ اخلُـ ــأنَّ يف نظَ ــادوت   ورِ فبينه
  

ــوالف اآلرامِ  ــا وسـ ــدق املهـ   حـ
  صــور تبــيح عبــادةَ األصــنامِ   

  
وإن جاءت يف سـياق     " عبادة األصنام "أعتقد أن الصورة يف البيت الثاين تستفز املتلقي، ذلك أنّ             

  . تفجأ القارئ وتصدم ذوقه– املبالغة غزيل خيايل تغلب عليه
 قد صـور،     يف البيت الثاين، ذلك أن بشاراً      (٣)ويبدو أن الشاعر استمد الصورة من بشار بن برد            
، العذارى يدرن حول حمبوبته معجبات خاشعات، وكأن يطفن حول صنم، وهن يتلمسنها بأيديهن              أيضاً

فكال الشاعرين أشار إىل عبادة األصـنام،     . ول معبودهن يف أثناء هذا الطواف، وكأن ميسحن بأيديهن ح       
  . قد تأىن يف جتسيم مجال صاحبته، وتقدمي هذا اجلمال يف صورة حسية ملموسةعلى أن بشاراً

  :(٤)ويكين صردر بالغزالن عن النساء، فيذكر أنّ نساء اللوى ال تصاد كأا ظباء مكة، قال  
ــا خلْـــت غـــزالنَ اللِّـــوى   مـ

  

ــاِء ــصادكظبــ ــةَ ال تــ    مكــ
  

يبني الشاعر، هنا، أن الذي حيرم صيده هو ظباء مكة، حلرمة الصيد يف احلرم وما جاوره، وهـذا                    

                                                 
  .٦٤، ص٢٠٠٠، ١، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، اربد، األردن،طيات األسلوب والتلقيمجالربابعة، موسى،   )١(
 .٢٠٧، صالديوانصردر،   )٢(
  ):م٧٨٢/ هـ ١٦٧ت (وذلك حني قال بشار   )٣(

ــة ــت خوجاريـــ ــدلقـــ   ها وحـــ
دوارالعـــــــذارى إذا ز رهـــــــان  
ظَيــن ــس يلـــ ــا أركانحنمـــ   هـــ

  

  مدا خـــــ لـــــديهكـــــأن النـــــساَء
ــنأطَ ــوراَءفــ ــلِ حبــ ــص مثــ   من الــ

ــا ي ــ احلجــــرحسمــــكمــ   ملَتس املُــ
  

خلقـت  . ١٥٩- ١٥٨، ص   ٤، ج ١٩٩٨، حتقيق صالح الدين اهلواري، منشورات دار ومكتبة اهلالل، بريوت،           الديوان صردر،: انظر  
 .الكعبة، البيت احلرام: الدوار. أي ال مثل هلا يف احلسن: وحدها

 .١٥٨، صديوانالصردر،   )٤(
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 ٧٥

، فالنابغة يقسم، أيضا، على صدقه وبراءته بـاهللا         (١)معتقد ديين سابق لإلسالم، وإليه أشار النابغة الذبياين         
  .رامالذي مينح طري احلرم وما جاوره األمن، ألن صيدها ح

 وهـي  –" مكة"واملالحظ أن الصيغة الصرفية قد تعاضدت مع املعىن، فقد استخدم الشاعر كلمة         
  . لتنسجم مع حالة الظباء اليت وصفها الشاعر بأا عصية على الصيد-ممنوعة من الصرف

  :(٢)ويرثي الشاعر أحدهم، فيشري إىل مىن، قائالً  
  كـلُّ شـيٍء يحـصيه عـد ولـو كـا      

  
ــاً  ــىن ن كَثيب ــرين يفْ بــلِ ي ــن رم   م

  
  :إىل أن يقول

ــرٍ  ــوم نح ــه ي ــأيت ب ــومٍ ت ــلّ ي   ك
ــداءٌ   ــوسِ ف ــن النف ــين ع ــيس يغ   ل

  

ــا  ــهالً وحزن ــاَء س ــثُ ش ــىن حي وم  
  فـــضياع نعـــق عنـــهن بـــدنا

  
هي الصورة نفسها اليت حدثتنا عنها كتب البلدان،        " يربين"إنّ الصورة اليت رمسها الشاعر للمكان         

، وعلى الرغم من كثرته، فإنّ مصريه الفناء والزوال، مث يسبغ الشاعر          (٣)وضع موصوف بكثرة الرمال   فهو م 
 طابع القداسة من خالل تصوير أفعاله بأيام النحر يف مىن، كمـا يـستل               - يف البيت الثاين     –على املرثي   

اليت تقدم للنحر ال ميكن     " النوق"الشاعر الصورة يف البيت األخري من شعائر احلج وطقوسه، أيضاً، فالبدن            
أن تسد مسد العقة، والشاعر إمنا يرمي من هذه الصورة إىل أنّ أحداً ال ميكن أن يفتدي أحداً حني يأتيـه                     

  .املوت
  :(٤)ويعزي صردر بعضهم عن أخيه، فيقول  

  ــه ــن حتف ــرَء م ــصم امل ــا يع   وم
ـــستجارمـــانعٍ ي مـــىح بـــأي  
عرـــصبـــاُء البِطـــاحِ هلـــا مظ  

  

 ــآم ــه أو شـ ــلُّ بـ ــراق حيـ   عـ
  ــام ــزم واملَقـ ــر زمـ   إذا مل يجـ
   هلــا باجلبــالِ اعتــصام مــص وع  

  

                                                 
  :وذلك يف قوله معتذرا من النعمان بن املنذر  )١(

ــؤمنِ ــذاتواملـ ــري العائـ ــسح ي الطـ        هامـ
  

ــانُر ــةَكب ــني الغ مك ــ ب لِيــس   دع وال
  

 املـؤمن . ٢٥، دار املعـارف، القـاهرة، ص   ٣، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ط  الديوان ، النابغة، )م١٢٠٧/هـ٦٠٤ (الذيباين: انظر  
 .الشجر امللتف: الغيل. اليت عاذت باحلرم: العائذات. يعين اهللا تبارك وتعاىل أمنها أن اج أو تصاد يف احلرم: العائذات

نذبح عنها فداء هلـا،     : نعق. الوعر من األرض، وهو ضد السهل     : احلزن. موضع مشهور بكثرة رماله   : ، يربين ١٤١، ص الديوانصردر،    )٢(
 .ة تقدم للنحرمجع بدنة وهي الناق: بدن

 .٤٩٠، ص٥، جمعجم البلدانانظر احلموي،   )٣(
 .مجع اعصم وهو تيس اجلبل: ، عصم١٨٥-١٨٤، صالديوانصردر،   )٤(
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 ٧٦

من املواضع " املقام"و " زمزم"تبدو أبعاد املكان الدينية والتارخيية اليت ترتبط به وال تفارقه، ذلك أنّ   
 فكيف البشر - رؤية الشاعرحسب–املقدسة عند املسلمني، لكن هذه القداسة ال جتريها من عوادي الزمن            

  اآلدمي؟
 الذي دلّ على معىن الشمولية والكليـة،        -يف البيت األخري  –وقد اتكأ الشاعر على عنصر التضاد         

  .فاحليوانات مصريها املوت أينما وجدت، سواء حلت البطاح كالغزالن، أم اعتصمت باجلبال كالوعول
 ففي مقدورنا النظر إليها من زاوية نفـسية،         اليت كررها يف النص،   " اعتصام"و  " عصم"أما لفظة     

  .ذلك أن عصمة اإلنسان من املوت أمر مستحيل، وهذا ما حياول الشاعر غرسه يف ذهن السامع
عن منطقته الـيت    " عراق: "ومن اجللي أن املبدع الفنان قد جلأ إىل التقدمي والتأخري، فأخر الفاعل             

 معنية باألحداث واملتعلقات أكثر من    ةدل على أن الذات الشاعر     مما ي  -يف البيت األول  –اعتاد أن حيلّ فيها     
  .اهتمامها بالذوات

  :(١)ويذكر الشاعر خيف مىن، قائالً  
ــف أ ــى خيــ ــساها علــ   تنــ

 ــد ــسها الوخــ ــد ألبــ   وقــ
  

ــابيال   ــوى أبــ ــىن ــ   مــ
ــيال  ــروِ خالخــ ــن املَــ   مــ

  
  .ليت تتصل باإلبل وسريهاا" الوخد"والظاهر أن الشاعر يتحدث عن الناقة بدليل استخدامه لفظة   
وال شك يف أنّ اإلحساس بقداسة املكان وظهور الشعور الديين العميق يتضحان من خالل هـذه                  
  .اليت تذكرنا بالسعي بني الصفا واملروة وهي من شعائر احلج" املرو"و " مىن: "األماكن
  :(٢)مبا ينحر فيها من أضحيات، قال" مىن"وتقترن   

 أنّ دار ــضيوف ــن ال ــىن يظ ــم م   ه
  

ــاحرِ    ــم املن ــد لعظُ ــرهم عي   وده
  

وحنن نعلم أنّ الضيوف يقدم هلم الطعام وخباصة ما يذبح من الشاء أو ما ينحر من اإلبل، ومـن                     
هنا، جاءت هذه الصورة يف البيت، فالضيوف يلحظون ما ينحر هلم من اإلبل الكثرية، فيخيل إليهم أنّ هذه    

  .أضحيات تقدم يوم النحر يف مىناإلبل ليست قرى هلم،  وإمنا هي 
ويعزي الشاعر أبا القاسم بن أيوب عن زوجة أبيه أيب املعايل بن عبدالرحيم، فيبني أـا عريقـة                    

                                                 
اسم يقع مضافاً إىل مواضع كثرية، وال       : ضرب من السري السريع، اخليف    : اجلماعات، الوخد : األبابيل. ٢٢٢-٢٢١، ص الديوانصردر،    )١(

معجـم مـا     البكـري،   : انظر. ارتفاع وهبوط يف سفح جبل أو غلظ، وأشهرها خيف مىن         : اخليف: ، وقيل يكون خيفاً إال بني جبلني    
 .حجارة بيض، وهو أيضاً موضع من شعائر احلج: ، املرو٥٢٦، ص٢، جاستعجم

 .٨٧، صاملصدر السابق  )٢(
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 ٧٧

  :(١)النسب واألصل، فيقول
  ســـليلةٌ مـــن ســـوابقٍ درجـــوا
ــوا  ــا احتجب  ــيت ــدورِ ال ــن اخلُ   م

ــتن ــشار وال حـ ــةَ العـ   ر يف مكـ
  

ــتخفَّ  ــا فاسـ ــلُ أمامهـ   ها العجـ
  القبـــورِ الـــيت ـــا نزلـــواإىل 

  تنحــــر إال علــــيهم املُقَــــلُ
  

يكثف النص من واقع الشعور الديين وخباصة يف البيت األخري، إذ تبدو مكة املكرمة، أيضا، موضعا   
  .تنحر فيه األضحيات وقت احلج

وتبدو، طريفة، الصورة يف الشطر الثاين من البيت األخري، ذلك أن النحر من متعلقـات اإلبـل،                   
لكن الشاعر يزاوج بني عناصر ال وجود هلا يف عامل الواقع، لكنه يبتغي أن يعرب عن انفعاله، فيتخيـل أن                    و

" الدموع تنحر كاإلبل، داللة على غزارا، وال شك يف أن العناصر غري املتوقعة تثري وعي املتلقـي بـل                    
 حبيث كلما كانت اخلاصية غري      طردياً تتناسب قيمة كل ظاهرة أسلوبية مع حدة املفاجأة اليت حتدثها تناسباً          

  .(٢)"منتظرة، كان وقعها على نفس القارئ أعمق
ويعاتب صردر بعض رؤساء العصر يف نبوة جرت بينهما، فيلجأ إىل القسم باألماكن املقدسـة يف             

  :(٣)احلجاز وذكر بعض املواضع الدينية ، فيقول
  راتعــش ــا مـ ــِسم باملطايـ   وأُقـ

ــا ــالغبرِ األشـ ــانٌوبـ   عث ال دهـ
ــ ــاجلمرات حتـ ــشبيهاذفوبـ    أخـ
ـ  ــاحلَرمينِ متــ ــتُألوبـ   هاي عرصـ

ــوفَّى   ــدسِ واملـ ــت املُقـ   وبالبيـ
ــأني  ــا لبِــ ب ــاً ستم ــش ثوب    الغ

  

ــ ــداةَ النح ــالرِغ ــن عقْ ــد خلْخلْ    ق
ت ــات ــهم وال اهلامـ ــىفترجلـ   لـ

  غـــي منـــاً وفَـــضالتأنامـــلُ تب
   ركبــانٌ ورجلــى اآلفــاقِمــن 

ــرى ا لَّى  قــص ــه واملُ ــياف عن   ألض
   ــك ــيب في ــكنت قل ــوال أس الّغ  

  

حيشد الشاعر جمموعة من أمساء األماكن املقدسة يف احلجاز ويف غريه كاحلرمني والبيت املقـدس                 

                                                 
 .اإلبل اليت مر على محلها عشرة أشهر:  العشار١٤٧، ص الديوانصردر،   )١(
، يف الـشعرية ، وانظر أبو ديـب، كمـال،   ٨٦، ص ١٩٨٢ تونس، الدار العربية، -، ليبيا    األسلوبية واألسلوب  ، عبد السالم،  املسدي  )٢(

 .٣٨، ص ١٩٨٧، ١مؤسسة األحباث العربية ، بريوت، ط
ـ     : املشعرات. ١٧٢ – ١٧١، ص   الديوانصردر،    )٣( ا مـن اهلـدي  البدن املعلمة، وهو أن يشق جلدها أو أن تطعن اسنمتها لتعـرف أ .

رجـل  . هم احلجاج الذين ميتطون اإلبـل :  األشاعثربمجع عقال وهو ما تربط به الدابة، الغ      : عقل. البسن يف موضع اخلالخيل   : خلخلن
، معجم البلدان  احلموي،: جبالن يضافان تارة إىل مكة، وتارة إىل مىن، انظر        : سرحه، اهلامات، مجع هامة وهي الرأس، األخشبان      : شعره
/ هــ   ٣٨٠ت  (محـد البـشاري     أانظر املقدسي، أبو عبداهللا حممدبن      . ة على ختوم عرفة   نعلى حافة وادي عر   : املصلى. ١٤٩، ص ١ج

 .٧٩، ص١٩٨٧، حتقيق حممد خمزوم، دار إحياء التراث العريب، بريوت، حسن التقاسيم يف معرفة األقاليمأ، )م٩٩٠
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واملصلى واجلمرات، ليقسم ا، كما يقسم باحلجاج وباإلبل اليت ميتطيها هؤالء احلجاج، ذلك أن اإلبـل                
مها لذلك، وأقسم ا، كل ذلك، ليربز الشاعر األنا الشعرية نقية ختلو من ، فعظّتصطحب يف السري يف احلج

  .الغش واحلقد
ويبدو يل أن البيت األخري هو مركز اإلشعاع الداليل يف النص، فقد خلص فيه الـشاعر منهجـه                    

عـورة،  وموقفه اخللقي، وال بد من الكشف عن الصورة اليت تضمنها هذا البيت، فالثوب خارجي يستر ال               
ومينح صاحبه مجاال، أما القلب، فداخلي، وهو مقر العواطف واألحاسيس، ليـبني الـشاعر أن مـسلكه             

  .اخلارجي ينبع من إحساس صادق وعميق يف تعامله مع الناس
وأعتقد أن الشاعر جنح يف إثارة القارئ ملتابعة الصورة ومالحقة املعىن عن طريق توايل القـسم يف                   

  .قضية اليت يود اإلبانة عنها إال يف اية األبياتالنص، إذ مل تتجل ال
، وال (١)وإذا تأملنا النص السابق، فإننا نالحظ أن الشاعر كان ينظر يف قسمه إىل النابغة الـذبياين     

  .(٢)" فالتناص للشاعر مبثابة اهلواء واملاء والزمان واملكان لإلنسان"غرو يف هذا، 
 إىل القوة والصالبة، وذلك حني ميدح أبا املعايل         رمزاً" لملمي"و  " يذبل"ويتخذ الشاعر من جبلي       

  :(٣)بن عبد الرحيم ، فيقولا
   هدــركأمنــا يف ب اجلَنــان ــتثَب  

  

   لملَــملٌ ويــذْبالزعــازعِ ي يــوم  
  

  . فيصور الشاعر قلب املمدوح بالصالبة والقوة اليت تشبه صالبة اجلبال وقوا  
  :(٤)فيقولوميدح الشاعر زعيم الرؤساء، 

 كـــأنّ احلُـــىب يـــومهـــاتعقاد  
  

  عليــه، علــى يــذْبلٍ أو حــراءِ   
  

أو " يـذبل "يصف الشاعر املمدوح باحللم والرزانة، فال تستفزه املواقف وال تستثريه، فكأنه جبل               

                                                 
  :وذلك حني قال النابغة  )١(

ـ حباتطَصمبـــ    رةبـــ وثَصاف مـــن لَــ
ــيهن ــعلـ ــثٌع شـ ــم حلجدونَ عامـ   هـ

  

يــــــزإالالًنَر ســــــريه ــــــندافُ التع  
فهـــناحلَـــ كـــأطراف ىنخواضـــع   

  
جبل عن ميني احلاج إذا وقفـت       : وإالل. موضعان يف بالد متيم   : لصاف وثربة . يعين اإلبل : مبصطحبات. ٣٦، ص   الديوان النابغة،: انظر  

. القسي، يريد أا ضامرة دقيقة من شدة السري واجلهـد معوجـة           : كأطراف احلىن، احلىن  .  من السفر  أي متغريون : عليهن شعث . بعرفة
 .خواشع ذليلة من اجلهد: خواضع

 .١٢٥، ص ١٩٩٢، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ٣، ط"استراتيجية التناص"حتليل اخلطاب الشعري مفتاح، حممد،   )٢(
جبـل  : يلملم. ٤٩٦، ص   ٥، ج معجم البلدان  احلموي،: انظر. جبل مشهور الذكر بنجد يف طريقها     : ذبل، ي ٣٧، ص   الديوانصردر،    )٣(

 .٥٠٤، ص ٥ جاملصدر السابقانظر . من الطائف على ليلتني أو ثالث
 .٤٣٢، ص٢، جمعجم ما استعجم البكري،: جبل مبكة، انظر: ، حراء١٢١، صاملصدر السابق  )٤(
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  .يف ثقله وثباته ورزانته" حراء"
  :(١)ويعزي الشاعر بعض املمدوحني عن أخته، قائالً  

ــصرب إن قَ ــك الـ ــتوعادتـ   عقَعـ
ــا  ــرور الريـ ــك مـ ــر عليـ   متـ

  

ــسام ــوب اجلـ ــواعقَهن اخلطـ   صـ
 امــم ــذْبلٌ أو شـ ــا يـ   حِ زامحهـ

  

رمزاً إىل املنعة والقوة والصمود، مث يشبه هـذا        " مشام"و  "  يذبل: "يتخذ الشاعر من هذين اجلبلني      
ما ال تزعزع الريـاح هـذين       املمدوح يف ثبات فؤاده وصربه ما، فال تزعزعه املصائب وال تأخذ منه مثل            

  .اجلبلني
  :(٢)وميدح الشاعر رئيس الرؤساء، أبا القاسم بن املسلمة، ويشري إىل مقارعة الروم وغريهم، فيقول  

ــوغى   ــريانَ ال ــصلَونَ ن ي ــوارِس   وف
ــوا ــرة جنب مــلَّ ط ــداء كُ    إىل األع

ــى  ــم عل هم وهــت ــبِ حت ــل املراق   مث
  

هم بـــدخانجيـــاد ممـــا تـــثري  
نِبــت ــيطان  ي ــى ش ــلُها عل    مفاص

ــال  ــن ثَه ــضبِ م ــهواتها كاهلَ صن  
  

يصور الشاعر هول هذه املعركة، فقد كان الفرسان يصلون ناراً حامية،  مث يشيد خبيول املمدوح،               
لشدا وحركتها، ويصور هذه اخليول باملراقب املرتفعـة حتـت   " مفاصلها قد بنيت على شيطان    "فيتخيل  

ا، فتتراءى صهواا له كاهلضاب من جبل ثهالن، ذلك أن هذا اجلبـل كـان    الفرسان، ويفصل يف صور   
أثقل من ثهـالن  : ضخماً، وكانت له مكانة يف نفوس الناس، حىت ضربت به العرب املثل يف الثقل، فقالت  

  .(٣)ولعظمه يف صدورهم
ة اليت صـور   يف معظم النصوص السابق–ومن اجلدير ذكره أن الشاعر قد اعتمد على بنية التشبيه       

 وهو تشبيه بسيط وقريب من ذهن املتلقي، لوضوح العالقة بني املشبه واملشبه بـه، لتبـدو                 –فيها اجلبال   
  .صوره أكثر إقناعا وواقعية

  :(٤)وتبدو فتنة الشاعر املدهشة بنعمان وساكنيه، حني يقول  
ــاكنه   ــان وس ــث نعم ــه أحادي   إي
  يا حبذا روضـه األحـوى إذا احتجبـت        

ــاوحبــذا    انُ أغــصاناً كــرمن فمــالب

ــابِ   ــن األحب ــديثَ ع ــارأإنّ احل   مس
 ارــو ــه ن ــا من ــور حكاه ــين الثغ   ع
   أمثــار رقالــو إال احلَمــام هلُــن  

  

                                                 
 .٨٠٧، ص٣، جمعجم ما استعجم البكري،: جبل يف بالد قشري، انظر: م، مشا١٨٦، صالديوانصردر،   )١(
مجع هـضبة  : اهلضب. مجع مرقب وهو املوضع املشرف: املراقب. الفرس املستعدة للوثب والعدو  : الطمرة.  ١٣-١٢، ص املصدر السابق   )٢(

 .٣٤٧، ص١، جمعجم ما استعجم كري،الب: جبل بالعالية، انظر: جبل باليمن، وقيل: ثهالن. احدةوهي اجلبل خلق من صخرة و
 .٣٤٧، ص١، جمعجم ما استعجم البكري،: انظر  )٣(
 .١٣١٦، ص٤، جمعجم ما استعجم البكري،: إىل مىن، انظر] دوا[واد يف عرفة : نعمان. ٢٧، صالديوانصردر،   )٤(
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يكشف الشاعر عن آفاق هذه العالقة الوثيقة اليت تربطه باملكان، ذلك انه حيب االستماع إىل أي                  
 مما يعين أنه يطلـب االسـتزادة مـن أي           -منونة–" هإي: "حديث من نعمان وأهله، آية ذلك استخدامه      

  .(١)حديث
ومن املعروف  أن شجرة اآلراك      . (٢)"كثري األراك "قد وصف بأنه    " نعمان"ومن اجلدير ذكره أنّ       

، ومن هنا، فرمبا كان يدور يف وجدان الـشاعر أنّ هـذه             (٣)كانت تصور يف الشعر اجلاهلي مربعاً للظباء      
يت ترمز يف خيال العريب إىل النساء اجلميالت، كما أدخل الشاعر احلمام يف جتربتـه     األشجار مربع للظباء ال   

  . ما يرمز إليها احلمامالفنية، فتخيله مثاراً ألغصان البان، ليصور مشاعر احلنني اليت غالباً
  :(٤)يف شعره، حني يقول" عبقر"وتبدو صورة 

ــا   ــشٍ حلظُه عن ــات ــواهمٍ لبن وس  
ــسعايل أف ــالَ ال ــك أمث ــتتت    زوج

  

ــا ت ــرِ  فوخفافُه باألو ــات ــي بن   ل
 أشــباحرقَــرِ كبــانبع ــةكجِن   

  
بنـات  "يصف الشاعر النوق بأا شاخصة أبصارها حنو النجوم، داللة على سرعتها، ولعله اختار              

 ، ألن هلا داللة أسطورية، أيضاً، فقد نسجت حوهلا أساطري وخرافات، لعل من أبرزها تلك القائلـة               "نعش
، ولـذا،  (٥)حد جنوم بنات نعش، فبناته أبداً يردن اللحاق به لالقتصاص من اجلدي     أ،  اًبأن اجلدي قتل نعش   

  .فالشاعر يريد أن يصور هذه اإلبل ظمأى إىل االقتصاص من األعداء
ويلتفت الشاعر إىل خفاف هذه اإلبل، فيصورها بأا شديدة الوقع على األرض، كأـا تفلـي                  

.  ، داللة على سرعتها وشدة حركتـها      "زوجت أشباح ركبان  " بالغيالن اليت    -النوق–ها  الكمأة، مث يشبه  
ويلوح يل أن الصورة يف الشطر الثاين من البيت الثاين تنبش الشعور باخلوف واإلعجاب اللذين يكتنفـان                 

  .األنا الشعرية
  .ن للجنموط" عبقراً"وواضح أن الشاعر استمد فكرته مما وقر يف الذهن العريب من أن   

                                                 
اعة من العلماء، عنيت بطبعه ونـشره       ، صححه وعلق عليه مج    شرح املفصل ،  )م١٢٤٥/ هـ  ٦٤٣ت  (ابن يعيش، موفق الدين بن علي         )١(

 .٣٢، ص٤إدارة الطباعة املنريية، مصر، ج
 .١٣١٦، ص٤، جمعجم ما استعجم البكري،: انظر  )٢(
 .٨٦، ص١٩٧٦، مكتبة األقصى، عمان، الصورة الفنية يف الشعر اجلاهليعبدالرمحن، نصرت،   )٣(
الغـيالن،  : لون التراب، السعايل كضرب من الكمأة شبه اللفت ولوا       : وبرالنوق الضامرة، بنات األ   : ، السواهم ٥٢، ص الديوانصردر،    )٤(

 .٨٩، ص٤، جمعجم البلدان احلموي،: كأم جن عبقر، انظر: أرض كان يسكنها اجلن، ويقال يف املثل: عبقر
ر اآلفـاق اجلديـدة، بـريوت،       ، منشورات دا  ١، ط النجوم يف الشعر العريب القدمي حىت أواخر العصر األموي        شامي، حيىي عبداألمري،      )٥(

 .٢٢٤، ص١٩٨٢
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 ٨١

والظاهر أن الشاعر كان ينظر إىل قول زهري بن أيب سلمى يف وصفه للفرسـان الـذين ميتطـون              
  . عليه، فحاول تقليده، واستمداد الصور منه بالشعر القدمي، ومطلعاً، مما يعين أن صردر كان معجباً(١)لاخلي

لدولة ويهنئـه بـاخللع عليـه       وميدح الشاعر الوزير أبا نصر حممد بن حممد وميدح ولده عميد ا             
  :(٢)واستخالفه على الوزارة، فيقول

  هـــذا أمـــري املـــؤمنني وظنـــه
  ــه طْفــلِ ع ــن مشائ ــسم م ــا تن   ملّ
ــذاً   ــدسِ ناب ــالوادي املُق ــاه ب   ناج
  وكساه مـن حلـلِ الـدمقْسِ جالبِبـا        
  فكأــا نــِسجت جبنــة عبقــرٍ   

  

   ــع ــضيُء وتلم ــرآةٌ ت ــبِ م   بالغي
ــ ــضوعأرج الكفايـ ــاً يتـ   ة فائحـ

 وختــشع ــوب ــا القل ــني هل ــاً تل   كَلم
 أكــالروضِ بــل منــهعــص ــض وأن   غَ

  ــع طْبوي ــع ــا الربي ــلَّ يرقمه   أو ظ
  

إن عبقراً كـان بلـداً قـدمياً    : من املوروث، إذ قيل" عبقر"وال شك يف أن الشاعر امتص صورة    
إنّ أصله أنّ عبقراً كان يوشى : ويقال...  اجلنوخرب، وكان ينسب إليه الوشي، فلما مل يعرفوه نسبوه إىل    

  .(٣)فيه البسط وغريها، فنسب كل شيء جيد إىل عبقر
يـذكرنا  " أمري املـؤمنني : "وغري خاف أن احلس الديين يتبدى يف األدبيات السابقة، ذلك أن قوله    

 البيت الثالث مع     كما يتناص الشاعر يف    -رضي اهللا عنه  –بعهد اخللفاء الراشدين وخباصة عمر بن اخلطاب        
، ليدلل الشاعر   (٤)﴾فاخلع نعليك إنك بالوادي املقدس طوى     ﴿: اخلطاب القرآين، يف قوله سبحانه وتعاىل     

قد حفظ القـرآن    "على مكانة املمدوح اليت تصل إىل مرتبة دينية عظيمة، وال غرو يف هذا، فالشاعر كان                
  .ذا، فال بد أن يتبدى األثر الديين يف شعره، ول(٥)"الكرمي ومسع احلديث الشريف من ابن شريان وغريه

  :(٦)وتربز عالقة  الشاعر باملواضع النجدية واحلجازية، حني يقول  

                                                 
  :وذلك حني قال زهري  )١(

  علواستنالوا وي أن ييرون يوماًدج  ةٌ عبقريةٌن عليها جِلٍيخبِ
، دار الفكر املعاصر، بـريوت، دار الفكـر،   ١، صنعة أيب العباس ثعلب، حتقيق فخر الدين قباوة، طشرح شعر زهري بن أيب سلمى     :انظر  

 .٨٧، ص ١٩٨١دمشق، 
 .احلرير: ، الدمقس٧٢، صالديوانصردر،   )٢(
 .٩٠-٨٩، ص٤، جمعجم البلدان احلموي،: انظر  )٣(
 .١٢، اآلية سورة طه  )٤(
، دار الكتـب العلميـة،   ٣حتقيق أمحد أبو ملحم وآخـرين، ط     ،   البداية والنهاية  ،)م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت( أبو الفداء الدمشقي     ابن كثري،   )٥(

 .١١٥، ص١٢ج، ١٩٨٧بريوت، 
مجع : مجع غلّ وهو القيد القطن    : غلول. ٣٥٨، ص ٤، ج معجم البلدان  احلموي،: ، قرار واد قرب املدينة، انظر     ٣١، ص الديوانصردر،    )٦(

 .قاطنالقطني، مبعىن 
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  شتيويال  صاحل علي                               صردرصورة جند واحلجاز يف شعر 
  

 

 ٨٢

  لــربق اليمــاينْ كأنــه  ا يقتــادين
ــيب   ــأنّ قل ــا –وك ــه بينن   -واملهام

ــتفتيتها   ــا اس ــراقعهم، وم ــيت ب   تف
   هـل تـرى    انظر خليلـي مـن قَـرارٍ      

  وحلفت مـا بـصري بأصـدق منكمـا        
  

ــ م ــد ــولُإن عن ــورِ رس ــاضِ الثغ   مي
ــي ــولُ ح ــضاه حل ــى وادي الع    عل

  إنّ اللحـــاظَ إذا اختلـــسن غُلـــولُ
ــلُ؟   ــامري كلي ــرف الع ــاً فَط   قَطَن

   دليـــلُمنظـــراً ولكـــن الغـــرا
  

اتكأ الشاعر على الصورة االستعارية يف نقل جتربته إىل املتلقني، فقد نكث بنية اجلملـة الـشعرية              
أنسن الربق اليماين، فجعله يقتاده كأنه رسول، وال شك يف أنّ أنسنة الربق من األمور اليت تفاجئ املألوفة، ف

، مث  "وادي العـضاه  "املتلقي وتضعه أمام شيء غري مألوف، أما قلبه، فيصوره قد انفصل عنه، وحلّ على               
  .انفصال الشاعر عن ذاته، وقد جسد هذا الفصل أسلوبياً "واملهامه بيننا: "عمد إىل اجلملة االعتراضية

ويكسب الشاعر الرباقع صفات اإلنسان وأفعاله، فصارت تفيت دون أذن من الشاعر، أما النظرات،   
  .فاستحالت قيوداً تكبل الشاعر

 فيبثه مشاعره، ويصطنع سـؤاله عـن        -كعادة الشعراء اجلاهليني  –ويشرك الشاعر صاحباً ومهياً       
 -ولو فنيـاً  –زع إليه، ليبعد عن نفسه اإلحساس بالوحدة واالنفرادية         ، ولعله ف  "قرار: "سكان هذا املكان  

تـوحي  " قـرار : "ولعلّ حتليل األمساء املبثوثة من شأنه أن يضيء لنا األبيات من الداخل، ذلك أن لفظـة               
، فتنطوي على معىن السكن أو السكون واهلدوء، وهي تشري إىل سـكون             "قطن"بالتجمع والسكينة، أما    

  .- ولو عن طريق الذكرى واخليال –. (١)سبب رؤية األحبة ومواضعهمنفس الشاعر ب
 يتحدث  - صردر   - يف البيت الرابع، وال بدع، فهو        (٢)ويلوح يل أن الشاعر تأثر بطفيل الغنوي          

  .عن أمكنة وجتارب كانت تدور يف وجدان الشاعر اجلاهلي وتؤرقه كطفيل وغريه
  :(٣) اليت يكين ا عن فتياته اجلميالت، يقول"سليم"ويعلن صردر حبه لظباء   

 ــرت ــا زج مــألُ م ــذب الف ــد ك   لق
ــى   ــوى واألس ــن إال اجل ــا كُ   فم

  

لممٍ بـــوادي الـــســـلَيبـــاَء سظ  
  قَمــس ــرطَ ال ــسهاد وفَ ــولَ ال   وطُ

  

                                                 
 .ثه، فقد أفدت من حب١٨٣، ص١٩٧٨، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، حبوث يف املعلقاتانظر اليوسف، يوسف،   )١(
  :وذلك حني قال طفيل الغنوي  )٢(

تبصرخ يلي هل ترى من ظعائنٍل  
  

تلْحمأمثالَن عاجِ النع لُقائه  
  

، ص  ١٩٩٧، دار صـادر، بـريوت،       ١، شرح األصمعي، حتقيق حسان فالح أوغلي، ط       الديوانانظر طفيل الغنوي، طفيل بن عوف،         
 .مجع نعجة: النعاج. كرائمه: عقائله. ١١٤

: انظـر . موضع بني حجر وذات العشر يف طريق حاج البصرة، وذكرت يف منازل العقيق باملدينـة              : ، السليم ٢٢٥، ص الديوانصردر،    )٣(
 .٢٧٦، ص٣، جمعجم البلدان احلموي،
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع األول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٨٣

 االجتماعية اليت كانت تسود اتمع العـريب يف القـدمي           املعتقداتيكشف هذا النص عن بعض        
فالسانح ما والك ميامنـه،     "صة يف العصر اجلاهلي، وهي عادة الزجر أو  ما تسمى السانح والبارح،              وخبا

السنيح عند أهل   : وقيل... هل جند، ويتشاءمون بالبارح   أالسانح يتيمن به    : والبارح ما والك مياسره، وقيل    
  .(١)..."ىل اليمنيما أتى من اليسار إ: ما أتى عن اليمني إىل اليسار، والبارح عندهم: احلجاز

، ليجذب القارئ عن طريق "السلم"و " سليم: "ومن الواضح أن الشاعر وظف بنية اجلناس يف قوله  
: هذه البنية االشتقاقية وخباصة أنّ حرف السني مهموس يستريح إليه السامع، مث عمد إىل التقسيم يف قولـه       

،مما يدل على قدرة فنية لـدى الـشاعر   "فرط السقم"و  " طول السهاد "و  " وادي السلم "و  " سليم" ظباء"
  .استطاع من خالهلا شد املتلقي إىل مضمون اخلطاب

  (٢) :هاجساً أصيالً يف جتربة صردر، قال"  بيشة"وتبدو   
 ةــش ــن أرضِ بِي ــان م ــروع الب   وأنَّ ف
ــا   ــين عراره ــورد اجلَ ــن ال ــذُّ م   أل

  

ــا  ــا وحرورهـ ــب إيلَّ ظلُّهـ   حبيـ
   املُـصفَّى بريرهـا    وأحلى مـن الـشهد    

  
وأشجارها باألنا الشاعرة، مث اعتمد على حاستني، لنقل الـصورة إىل           " بيشة"ربط الشاعر أرض      

  .حاسة الشم وحاسة الذوق، يف البيت الثاين، ليصنع تشكيالً مجالياً ميتع السامع: املتلقي، مها
 كمـا  ،"من الورد اجلين"به اجلملة بش" ألذ: "وخربه املقدم" عرارها: "وقد فصل الشاعر بني املبتدأ    

، ألن الـورد معـروف      "من الشهد املصفى  "بشبه اجلملة   " أحلى: "وخربه املقدم " بريرها"فصل بني املبتدأ    
برائحته الزكية اليت يرنو إليها معظم البشر، كما أنّ العسل  رمز إىل احلالوة اليت ينشدها اإلنسان، ومـن                   

، ليبني أن   "حلىأ"و  " لذّأ: "فاضلة يف قوله  نه اختار صيغ امل   أهنا، جلأ الشاعر إىل هذا االعتراض، إىل جانب         
  .حمببة لدى الشاعر، بل ال يفوقها شيء مهما كان قيماً أو عظيماً"العرار والربير: "هذه األشجار

  :(٣)ويشري الشاعر إىل بعض املواضع، فيقول  
   ــت ــيت ظَعن ــة ال ــةَ الظبي ــا ناق   ي
  ـــهيف منازل البـــدر بـــك زاد  

  

أهوأم   د ــت ــا محل ــاً م ــا؟ج   برج
ــا   ــسفَانَ أو أمجـ ــا عـ   مرتِلَتيهـ

  

                                                 
 الـدين   ، حتقيق حممد حميـي    العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده     ،  )م١٠٧١/ هـ  ٤٦٣ت  (ابن رشيق القريواين، أبو احلسن األزدي         )١(

 .٢٦٣-٢٦٢، ص٢،  ج١٩٨١، دار اجليل، بريوت، ٥ ط،عبداحلميد
سيل شيء كـثري، ويف وادي بيـشة        فوا من النخل وال   ... من عمل مكة مما يلي اليمن من مكة       : ، بيشة ٥٨-٥٧، ص   الديوانصردر،    )٢(

 .٦٢٨-٦٢٧، ص١، ج معجم البلداناحلموي،: انظر. موضع شجر كثري األسد
: ، امـج  ١٣٧، ص ٤، ج معجم البلدان  احلموي،: انظر. منهل من مناهل الطريق من اجلحفة ومكة      : عسفان. ٢١٩، ص الديوانصردر،    )٣(

 .٨١، ص التقاسيمأحسن، وهي صغرية ا مخسة حصون، انظر املقدسي، ٢٩٦، ص١، جاملصدر السابقانظر . بلد من أعراض املدينة
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  شتيويال  صاحل علي                               صردرصورة جند واحلجاز يف شعر 
  

 

 ٨٤

يصطنع الشاعر عالقة مع شيء غري متوقع، مما مينح القارئ مفاجأة أمام عالقات جديدة تـستفزه                  
لكشف املا وراء من الصورة القائمة، فيدرك أن املقصود بالظبية امرأة يعشقها الـشاعر، وال ريـب يف أن        

بالنسبة إىل صاحبه مسة لإلبداع     "معلم دال على االحنراف الذي يكون       استنطاق الناقة مؤشر على اإلبداع و     
  .(١)"الشخصي وبالنسبة إىل متلقيه مدخالً إىل عامل جديد

شراقاً ذه احملبوبة يفوق مجالية   إنّ البدر قد ازداد     أكما تعتمد الصورة على املبالغة، إذ يبين الشاعر           
  .، ا"عسفان وأمج"

  (٢) :بالرقمتني والنقا، حني يقولويتبدى تعلق الشاعر   
ــم  ــاِء إنّ لك ــيمني بالبطح ــلْ للمق   قُ
   هرــش ــه وتن ــواذلِ تطوي ــني الع   ب
عةــلَّ ســام ــدت كُ ــةَ س ــت املَالَم   لي

ــالوا ــزالن النقــا بــدالً: ق بغ ضتعــو  
ــا   ــؤاد ــام الف ــيت ه ــاَء ال   إنّ الظب

  

ــالرقمتنيِ  ــادي أب ــه ف ــا ل ــرياً م   س
ــاً  ــريضِ طرحي ــلَ امل ــوادمث ع ــني    ب

  فلـم جتـد مــسلكاً أُرجـوزة احلــادي   
  هــبقنعــي شأأم ألجيــاد جيــاد  

 ــني ــا ب ــرعين م أيــاد ــشاٍء وأكب   ح
  

عنصراً مهماً يف جتربة الشاعر، فقد استحال أسرياً له وألهله، داللة علـى             " الرقمتان"يبدو املكان     
يتخيل نفسه يقف بني عذاله الذين يكيلون له اللـوم          متكن احلب من قلبه، مث يصور ما آل إليه من شقاء، ف           

والعذل، مث يشبه هذا املوقف حبالة املريض الذي يطرح بني عواده وزائريه، وهي صورة تدل على الضعف                 
  .واليأس

الاليت يشبهن الظباء، ولكنها ظباء من منط آخر، إا ظباء " النقا"ويفصح الشاعر عن تعلقه بفتيات       
 شأا شأن كثري من     – وكبده، داللة على هيامه ا، وانشداده إليها، وهي صورة طريفة            ترعى ما بني قلبه   

  .(٣)"عليه حالوة رائقة وجة فائقة" ولعل هذا ما دفع القدماء إىل وصف  شعره بأن -صوره 
 لـشد   -يف البيتني األول والرابـع    -ولنا أن نالحظ أن الشاعر يصطنع عالقة بني األنا واجلماعة             

 لكنه يف البيت األول     -ع إىل بنية اخلطاب عن طريق هذا احلوار املصطنع وهو حوار من طرف واحد             السام

                                                 
، مجاليات األسلوب والتلقـي ، وانظر ربابعة، موسى، ٨٩، ص١٩٨٨، ١القاهرة، ط، انترناشيونال برس،   اللغة واإلبداع عياد، شكري،     )١(

 .٦٠ص
، معجم مـا اسـتعجم   البكري،: روضتان، احدامها قريبة من البصرة، واألخرى بنجد، انظر  : الرقمتان.١٠٦-١٠٥، ص الديوانصردر،    )٢(

: نقـا احلـسن  : وقيل. ٣١٤، ص١، جاملصدر السابق :نظرنقا احلسن بتعشار، وتعشار لعله ماء لنيب ضبة بنجد، ا  : النقا. ٦٦٧، ص ٢ج
 .٢٠٨، ص٢، جالعمدة انظر ابن رشيق القريواين، .هو جبل: احلسن شجر، مسي بذلك حلسنه، وقيل

، منـشورات دار اآلفـاق       يف أخبار من ذهـب     شذرات الذهب ،  )م١٦٧٨/ هـ  ١٠٨٩ت   (، أبو الفالح عبداحلي ابن العماد     احلنبلي  )٣(
 .٣٢٢، ص٣، جاجلديدة
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع األول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٨٥

يوجه اخلطاب للجماعة إلبالغهم عن حالته، أما يف البيت الرابع، فاجلماعة هي اليت توجه اخلطاب إليـه،                 
  .ولكنه يرفض كالمهم، ويفند آراءهم

  :(١)ر، قالجزءاً من جتربة الشاع" لينة"وميثل املكان   
ــي  ــت أُوام ــو نقع ــةَ ل ينــاَء ل ــا م   ي
  ال يعدلُ املـشغوف عـن سـننِ اهلـوى       
ـ          ولقد عرضت على السلو جـواحني الـ

  

ــدامِ م ــؤوس ــك يل ك ــت حياض   كان
   العــذْلِ غَــرب حــسامِن حــداولــو 
ــ ــامِ  ـ ــرهن دار مق ــم ي   حرى فل

  
 من  -عذل العشاق – اجتماعي، ذلك أنّ العذل       عن بعد  - يف األبيات السابقة     -يكشف الشاعر     

 شأنه شأن كثري مـن الـشعراء العـرب       –األمور املألوفة يف اتمع العريب والشعر القدمي، ولكن شاعرنا          
 -أو قلبـه  – يرفض مبدأ العذل، ويصرح بالالمباالة من خالل صوره الشعرية، إذ يصور جواحنه              -القدماء

 -لذي غدا كاإلنسان ذا قدرة على متحيص هذه األشياء ونقدها، فأدرك            باألشياء اليت تعرض على السلو ا     
  .، وهي صورة نفسية تعرب عن هواجس الشاعر الداخلية" أنّ هذه اجلوانح ليست دار مقام-السلو 

يف البيت األول، " ماء لينة"ويستوقفنا أسلوب اخلطاب يف األبيات، فقد خاطب الشاعر غري العاقل        
ئب يف البيت الثاين، ووجه اخلطاب إىل األنا يف الشطر األول من البيت األخري، وانتقل             واستخدم ضمري الغا  

إىل ضمري الغائب يف الشطر الثاين من البيت نفسه، ولعل هذا اإلسناد إىل الضمائر املختلفة جـاء صـدى                   
  .لتشظيات الذات وتوتراا

  (٢) :وتستأثر األماكن النجدية باهتمامه، إذ يقول  
ــ ــداً تراه ــضا غ ــى الغ ــاً عل   ا جنح

  مــا بالُهــا خاشــعةً أبـــصارها   
ــا  ــسب يف هاماتهـ ــةً تحـ   مروعـ
ــشتكي ــبِ احلجــازِ ت ــت إىل ركْ حن  

  

  تطلب عهـداً مـن زمـان قـد مـضى          
ــضا  ــقِ أو مـ ــرق العقيـ   إال إذا بـ
  ىصــوارِماً منــه عليهــا تنتــض   

ــا   ــذَيبِ مرض ــلِ الع ــن أه ــه م   إلي
  

لع، ولعله يتحدث فيه عن إبله، اليت متيل إىل الغضا، والغضا  يف األصل، من يطالعنا الشاعر ذا املط  
ولذا، فيبدو أن الـشاعر     . (٣)"أهل جند لكثرته هناك   : وأهل الغضا .. نبات الرمل له هدب كهدب األرطى     

                                                 
: األوام. ١١٦٧، ص٤، جمعجم ما اسـتعجم  البكري،: انظر. بئر من أعذب اآلبار بطريق مكة    : لينة. ٢٠٧-٢٠٦، ص الديوانصردر،    )١(

 .مجع رئم، وهو الظيب اخلالص البياض: شدة العطش، آرام
 احلمـوي، : انظـر .  من منازل خارج الكوفةهو واد لبين متيم وهو: ماء بني القادسية واملغيثة، وقيل: العذيب. ٢٢٥، ص الديوانصردر،    )٢(

 .١٠٣، ص٤، جمعجم البلدان
 .، غضا١٩٧٠، إعداد يوسف خياط وندمي مرعشلي، لسان العرب احمليط، )م١٣١١/ هـ ٧١١ت  ( املصريابن منظور  )٣(
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  شتيويال  صاحل علي                               صردرصورة جند واحلجاز يف شعر 
  

 

 ٨٦

  .يعين بالغضا أهل جند
ة، واحلقيقـة  مث يسقط الشاعر أحاسيسه الداخلية على هذه اإلبل، فيجعلها تبحث عن عهود سابق     

  . أو إىل جند وذكرياا احللوة–أنّ الشاعر هو الذي حين إىل الغضا 
 فتغدو مروعة تـصر آذاـا،   -أو باألحرى الشاعر–اإلبل " العقيق"ويثري الربق الذي يلوح فوق        

 حتن إىل ركب احلجـاز،    "فتبدو كالسيوف املشهرة، ويظل يتلفع بعباءة خارجية، فيلوذ باإلبل، ويتخيلها           
، ويلوح يل أنّ الشاعر يبتغي أن يقيم عالقة بني هذه املواضع واملعطيـات،              "لتشتكي إليه من أهل العذيب    

فالشكوى ليست حقيقية، ومل يكن هناك  مرض، وإمنا يريد الشاعر أن يصور سطوة هذه األمكنة وأهلها                 
ملاء، ومن املعروف أن املاء     هو يف األصل ماء، والعذوبة من صفات ا       " العذيب"الذين تعلق م، وخباصة أن      

، وبالتايل، فالشاعر يريد أن     (١) ﴾وجعلنا من املاء كل شيء حي     ﴿: سر احلياة بشهادة رب العزة حني قال      
  .يبني أنه متعلق بأهل العذيب، فهم سر سعادته واطمئنانه

علق ومن الواضح أن الشاعر يعدد األمكنة ويوايل بينها، وال شك يف أن هذا التعدد يـوحي بـالت                   
لنفس وبـوارح احلـب والـشوق    واحلب الدفني، وكأن الشاعر يتلذذ بذكر هذه املواضع، ليشفي غليل ا     

  .(٢)واحلنني
  :(٣)ولنصغ إىل صردر وهو يتغزل، قال  

  ـــريل قَم راتمعِ ذي الــسزبــاجل  
ــش   ــا انق ــي فم ــلت أنفاس   تعأرس

  

ــحائب اُألزرِ  ــه سـ ــت عليـ   غَلبـ
  طَرِعنــه وجـــاد الطَّـــرف بـــاملَ 

  

" قمر"وظف الشاعر الصورة االستعارية اليت حجبت املعىن، فنشطت خيال القارئ، ذلك أن لفظة                
، وإمنا أراد الشاعر أن يرمز بالقمر -أي الثياب–" األزر: "ال ميكن أن تدل على القمر احلقيقي، بدليل كلمة   

: ن الشاعر قرن هذا القمر بضمري املـتكلم       إىل احملبوبة اليت تشبه القمر يف استدارة وجهها ومجاهلا وخباصة أ          
 تكون رسوالً حقيقياً على صعيد الواقع،       يقي، كما أنّ األنفاس ال ميكن أن      ، إذ ليس لإلنسان قمر حق     "يل"

، فقد ختلت عن داللتها "املطر"وإمنا أراد الشاعر أن يصور أشواقه وحبه العميق هلذه احملبوبة،  وكذلك لفظة 
  .إىل الدموع، إذ ربطها الشاعر بالعني، داللة على احلزن الذي يستبد بهاألصلية؛ لتصبح رمزاً 

وتربز أمساء بعض احلصون حني يعزي الشاعر أحد رؤساء العصر عن أخيه، فيبني أن املوت هـو                   

                                                 
 .٣٠، اآلية سورة األنبياء  )١(
فقـد  . ١١٩، ص ١٩٩٠، مطبوعات نادي الطـائف األديب،      قياترؤية جديدة يف شعر ابن قيس الر      انظر العبادي، عبداهللا عبدالكرمي،       )٢(

 .أفدت من حتليله
مجع مسرة وهي شجرة من العضاه تغمى البيوت خبـشبها،          : لعله مكان يف اجلزيرة العربية، السمرات     : ، اجلزع ١٩٣، ص الديوانصردر،    )٣(

 .مجع إزار: أزر. وليس يف العضاه أجود خشباً من السمر
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع األول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٨٧

  (١) :اخلامتة الطبيعية لبين البشر، يقول
مـــامِ وكـــلُّ أيبلـــداعي احل   

ــائماً  ــه ســ ــسلِّم مهجتــ   يــ
ــضيزنَ  ــى ال رمــه ــن متنِ ــضر ع   احلَ

  

 ــائع ــامع طـ ــه سـ ــىت يدعـ   مـ
 ــائع ــه البـ ــد راحتـ ــا مـ   كمـ
فــــارع هــــلَمانُ أســــسوح  

  

تستوقفنا الصور الفنية يف األبيات، إذ ختيل الشاعر أنّ للموت داعياً ينادي البشر، فال أحد يستطيع              
السلعة سلعته على السائم، مث خيتار      أن يفلت منه أو يرفض مطلبه، بل يقدم قلبه إليه مثلما يعرض صاحب              

" احلـضر "الشاعر أعالماً هلا صدى يف ذاكرة التاريخ، ليبني أا مل تنج من خمالب املوت، إذ يصور حصن                  
أمـا  !!  على الرغم من أن هذا احلصن بناه الضيزن حلمايته، ولكن هيهات           -ملك اجلزيرة –يرمي الضيزن   

  .، أيضاً، إىل املوت ومل ينقذه منهحسان بن ثابت، فيصور الشاعر حصنه يسلمه
، "الضيزن: "موقع الفاعلية، وقدم املفعول به   " فارع"و  " احلضر"ولنا أن نالحظ أن املبدع قد أوقع          
 قد اخترمها املـوت، أمـا   -على أمهيتها–أسلمه ليدلل على أنّ هذه األعالم " يف قوله – اهلاء   –والضمري  

  .هر، وأيدي البلىاحلصون، فظلت قائمة تقاوم عوادي الد
  :(٢)ويقرا بسوقها، قال ميدح الوزير أبا املعايل بن عبدالرحيم" عكاظ"ويذكر الشاعر   

ــلِّ ــده يف ك ــارمِ عن ــومٍ للمك   ي
 

 ــم ــا واملواس ــاظٌ دونه ــوق، عك   س
  

كانت تقـام   "يف الذهن العريب، فهي من أسواق العرب القدمية، ففيها          " عكاظ"وهذه هي صورة      
  .(٣) ..."وضع منه يقال له األثيداءسوق العرب مب

وكتب إليه وقد عرض تقليد عمل من أعمال العراق مل يرضه، ويزري على مجاعة من العمـال،                   
  (٤) :قائالً" تبالة"فيشري إىل 

ـ      عرِضــت قبلنــا تبالَــةُ للحــ
  

ــوسِ  ــه عب ــا بوج ــجاجِ فاعتافَه   ـ
  

التاريخ، إذ يشري الشاعر إىل تولية احلجاج بـن   من  ت يف البي  وغري خاف أن الشاعر امتص الفكرة       

                                                 
حـصن  : ملك اجلزيرة، وكان له حصن منيع يقال له احلضر، فـارع          : لسلعة لبيعها، الضيزن  اعارض  : ، السائم ١٨٢ص،  املصدر السابق   )١(

 .٢٥٩، ص٤، جمعجم البلدان احلموي،: باملدينة كان حلسان بن ثابت شاعر النيب عليه السالم، انظر
عكاظ بني خنلة والطائف : وقيل.. بني مكة املكرمة ثالث ليال    خنل يف واد بينه وبني الطائف ليلة وبينه و        : ، عكاظ ٣٦، ص الديوانصردر،    )٢(

 .١٦٠، ص٤، ج معجم البلداناحلموي،: وذي ااز خلف عرفة وجمنة مبر الظهران، انظر
كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال مث تنتقل إىل سوق جمنة، فتقيم فيـه            : ، وقالوا ١٦٠، ص ٤، ج معجم البلدان  احلموي،: انظر  )٣(

 .، اجلزء نفسه، الصفحة نفسهااملصدر السابقانظر .  يوماً من ذي القعدة، مث تنتقل إىل سوق ذي ااز، فتقيم فيه إىل أيام احلجعشرين
 .٣٠١، ص١، جمعجم ما استعجم البكري،: بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة، انظر: ، تبالة٩٢، صالديوانصردر،   )٤(
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 ٨٨

:  يف النص، فقد قدم الشاعر شبه اجلملة الظرفيةوال بد من الوقوف عند اللغة. (١)"تبالة"يوسف الثقفي على 
 ذلك أن عنصر الزمـان      -ملا هلذا الظرف من قيمة إحيائية ودور داليل         –" تبالة: "على نائب الفاعل  " قبلنا"

 ولذا، جاء هذا االستخدام اللغوي، كما اسـتخدم         ؛ فالشاعر يتحدث عن زمن ماض     مهم داخل السياق،  
 تدلّ على احلسم والسرعة، وهذا ما يتالءم واملوقف -كما هو معروف–، والفاء "فاعتافها: "يف قوله" الفاء"

  .، وإمنا كر راجعاً مباشرة"تبالة"األصل، فاحلجاج مل يصل إىل 
  (٢):واضع احلجازية، وذلك حني يقولويبدو الشاعر مغرما بذكر امل  

ــ ــن ثُسائلُن ــات ع ــمام حب ىزو  
ــ ــد كُ ــاُء الغفشوق ــا نط ــايل فم   ب
ــو أنــ  ــول ــ : اديي أنــا س   مىليي

ــف ــكأال هللا طيـ ــسقي منـ    يـ
ـ مطي    جفــين  الــدهرِ والَتــه طَـ

ــ ــافأمـــسينا كأنـ ــا افترقنـ   ا مـ
  

ــانُ ــلِوب ــم الرم ــ يعل م نــ ع انين  
ــر ــذكركحأصـ ــ أم كَنا بـ   انينـ

ــالوال ــا أردت: ق ــوى لُم ــ س بىني  
ــردى ز ــات الـ ــاي وموراًبكاسـ   نـ
ــك ــكا إلي ــف ش ــى وفكي ــاج    وأين

  وأصـــبحنا كأنـــا مـــا التقينـــا
  

وإذا أنعمنا النظر يف األبيات السابقة، فإننا نالحظ أن الثنائيات الضدية يمن عليها، فقد استخدم                 
 مبـا يف    –يف البيت نفسه    " يعلم" عمد إىل الفعل     يف البيت األول، يف حني    " نسائل"الشاعر الفعل املضارع    

 –، لكنه جعل العلم من مسات البـان     "العاقل" كما أسند فعل السؤال إىل اإلنسان        –هذا الفعل من يقينيه     
 لدى املتلقي، وأتى جبملة فعلية يف الشطر األول، لتدل علـى            – مما يولد دهشة ورمبا مجالية       –غري العاقل   

مع طبيعة السؤال، لكنه جاء جبملة امسية يف الشطر الثاين، لتدل على الثبـات الـذي                التغري الذي يتحالف    
نبـت  : يتعانق مع حالة اليقني، ومل يكتف الشاعر ذا، وإمنا جلأ إىل ثنائية ضدية بني النبات نفسه، فالثمام                

الشاعر العلم   ربط   ، ولذا ؛(٤)شجر يسمو ويطول مثل نبات األثل       : ، لكن البان  (٣)ضعيف قصري ال يطول     
  . لينسجم مع املوقف الذي أراده– أي البان –به 

                                                 
ال : تسترها هذه األكمة، فقـال : أين تبالة؟ فقال: ، إذ سار إليها، فلما قرب منها، قال للدليل        "تبالة"اج هو   ول عمل وليه احلج   أإن  : يقال  )١(

 معجم ما   البكري،: ، انظر "أهون من تبالة على احلجاج    : "هون ا، وكر راجعاً، فقيل يف ذلك      أكمة،  أأراين أمرياً على موضع تستره عين       
 .٣٠١، ص١، جاستعجم

التعـب  : األيـن . احلفـا : الوجى. ٤٤٣، ص٢انظر معجم ما استعجم، ج   . موضع يف ديار بين متيم    : حزوى. ٩١، ص   وانالديصردر،    )٢(
 .والنصب

 .)مثم(، لسان العرب احمليط، ابن منظور  )٣(
 .)بني(، املصدر السابق  )٤(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ع األول ربي) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٨٩

أما يف البيت الثاين، فقد أقام الشاعر ثنائية بني الصراحة والكناية، وهي ثنائية أفادت معىن الالمباالة      
  .اليت وصل إليها املبدع الفنان يف عشقه

 مل يستطع أن يتحرر من قيود اتمع اجلماعة يف البيت الثالث، ذلك أن الشاعر/ وتظهر ثنائية األنا     
  .وأعرافه ونواميسه اليت تفرض سيطرا على أفرادها وخباصة يف اتمعات القدمية

اجلفن، فالطيف هو خيال احملبوبة وهو غري مرئي، أما اجلفـن،  / ويتكئ الشاعر على ثنائية الطيف       
اجلفن ذو عالقة بـالعني، ولـذا،       ، فهو يتخذ جفن الشاعر مطية له، و       "غريب"فمحسوس، ولكنه طيف    

ال : فالشاعر يريد أن يبني أن هذا الطيف ال يزوره إال يف الليل حني تنام العيون، وهذه هي حالة الطيـف                   
  .يزور إال يف املنام

، "التقينـا "و "افترقنا : "، وقوله"أصبح"و " أمسى: "وتربز الثنائية يف البيت األخري، أيضا، بني قوله    
من الفرح إىل اليأس، وما يكتنـف       :  حالة العشق، وما ينتاب العشاق من مشاعر متضاربة        وهي ثنائية متثل  

  .حيام من عوامل اللقاء والفراق
احلوار الذي أضفى رشاقة : وال شك يف أن هذه اللوحة اليت صاغها الشاعر تتسم مبيزات من أمهها             

ا دفع بعض القدماء إىل عدها من ألطـف  على األبيات، إىل جانب الصور الطريفة اليت رمسها، ولعل هذا م         
  .(١)شعره 

  (٢) :موضعاً للعيون الكحالء، وذلك حني ميدح أحدهم، قال" اجلواء"ويبدو   
ــدي  ــكوعهـ ــستطارحبلمـ    ال يـ

  تلفَّـــت عـــن لَعـــسٍ بـــاحلمى
  

  بِرســـمٍ محيـــلٍ وربـــعٍ قـــواِء
ــاجلواءِ    ــلٍ ب ــن كَح ــرِض ع   وتع

  

الرسـم  "نا إىل الشعر اجلاهلي وأطالله، وذلك من خالل حديثه عن           وال ريب يف أن الشاعر يعيد       
  ".احمليل والربع القواء

و " تلفت"و " يستطار: "ومن البين أن الشاعر أكثر من استخدام األفعال الالزمة يف النص، من مثل  
 مـع  الدال على ااوزة، لتنسجم هذه الصيغ واألحـرف      " عن: "، فضالً عن تكراره حرف اجلر     "تعرض"

  .موقف املمدوح وحالته، فهو ينأى عن املرأة وعن املتع املختلفة
  خاتـمـة

، ذلك أن صورة األماكن النجدية      "صورة جند واحلجاز يف شعر صردر     "كشفت هذه الدراسة عن       
ط ا واحلجازية قد برزت جبالء يف شعره، فقد صور مالحمها اجلغرافية، وبني أمهيتها الدينية والتارخيية، وارتب

                                                 
 .٣٢٢، ص ٣، جشذرات الذهباحلنبلي،   )١(
 .٢٠٢، ص٢، ج معجم البلدان، احلموي،، انظرنموضع بالصما: ، اجلواء العايف:، احمليل والقواء١١٩، صالديوانصردر،   )٢(
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  شتيويال  صاحل علي                               صردرصورة جند واحلجاز يف شعر 
  

 

 ٩٠

 لدى كثري    عباسياً ارتباطا وجدانيا عميقا، وال غرابة يف هذا، فقد صار التغين بأماكن اجلزيرة العربية تقليداً             
من الشعراء، على الرغم من أم مل يعيشوا فيها، باإلضافة إىل أن بعضهم مل يكن من العرب، ومن هنا، جلأ   

  .صردر إىل هذا التقليد شأنه شأن شعراء عصره
، يف تعبرياته وصـوره      كبرياً  بالشعر القدمي وخباصة اجلاهلي تأثراً     قد بان لنا أن صردر كان متأثراً      و

 من شعره وهو يقلب بيديه دواويـن الـشعر          الفنية ويف فكره، حىت ليحس القارئ كأنه كان ينظم كثرياً         
   .يش يف حاضرهالقدمي، مما يدل على أنه كان يعجب بالقدمي، فيعيش يف تراثه أكثر مما يع
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 م٢٠٠٧ نيسان/ هـ ١٤٢٨ ربيع األول) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٩١

  تأنيث املكان ومتكني األنثى
    املدينة يف شعر عبداهللا رضوان–دراسة يف ثنائية املرأة 

  

   * مرمي جرب فرحيات. د
  ١٥/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٥/٦/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

    

نة عمان يف شعر عبداهللا رضوان من منظور عالقة املكان باملرأة وعالقة املرأة باملكـان، مـن                 حتاول هذه الدراسة استبطان صورة مدي     
، "كتاب السيدة"و " مقام املليحة"و " مقام عمان "واملرأة يف أعماله الشعرية، وبشكل خاص دواوين        " عمان"خالل دراسة القصائد اليت تناولت      

ني من شعره ومن وجدانه قبل ذلك، فقدم صورة حتمل خصوصية العالقة بـني الـذات الـشاعرة    مبا يكشف عن املرتلة اليت احتلتها كال الثيمت    
واملكان من جهة وبني املكان واألنثى من جهة أخرى، بأبعادها التخييلية والواقعية، ومبا يعكس طبيعة نفس شاعرة تنشد السكينة واجلمـال يف                    

لعناصر يف كليهما بلغة راشحة بانزياحات عن الواقع، وجنوح ملحاح إىل الشكل املثـال              املكان واألنثى، وتعمل على توحيد ا     : مظاا الكربى 
  .املتخيل للعالقة بني أنثى املكان ومكان األنثى

  
 املراة ، األنثى ، املدينة ، املكان ، املقام : كلمات دالة

  

Abstract 
Effeminating Place and Strengthening Female 

A study of the Duality of Woman-The City in Abdullah Radwan's Poetry  
 

Dr. Marriam Jabr Fureihat 
 

This study tries to reveal the deep secret of the picture of Amman in Abdullah 
Radwan's poetry regarding the woman's relationship with place and vice versa, by studying 
the poems which dealt with "Amman" and woman in his poetic works particularly the 
collections of "Maqam Amman", Maqam al- Madeenah" and "Kitab Al – Sayyidah" 

He present a picture which carries the pecularity  of the relationship between poetic 
personality and place, on one hand, and place and female, on the other hand, with their 
dreamlike and realistic dimensions. It reflects the nature of a peotic personality which 
seeks peace of mind and beauty where they could possibly be: place and female. 

 It also works for unifying their components, using a type language full of deviations 
from reality and persistent to the ideal imaginary from of the relationship between place of  
the female and the female's place. 

 
 

  

  
  .البلقاء التطبيقية، كلية اربد اجلامعية، جامعة قسم اللغة العربية* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ٩٢

  :متهيـــد
جتربة "عين الدرس النقدي باملدينة موضوعاً يف األدب بشكل عام، والشعر بشكل خاص، ذلك أن                 

املدينة ال تنفصل عن غريها من التجارب األخرى اليت تسهم يف صنع توليفتها وبناء تركيبتـها، كـاحلزن                  
حلضارة، وارتبـاط كليهمـا      بسبب من ارتباط املدينة با     )١("واالغتراب والقلق وغريها من مالمح العصر     

بالنفس اإلنسانية، اليت مل جتد هلا مفراً من الرضوخ لشرط التغري احلضاري، والشكل اجلديد للبيئة، قبوالً أو                 
رفضاً، ويف كال احلالني، ظهرت هنالك جتليات ملسناها وما زلنا يف خمتلف صور التعبري الفين، فعن عـني                  

جبماليات املدينة، وعن صراع النفس مع املـتغريات اجلديـدة          الرضا والقبول صدرت صور احلب والغزل       
صدرت صور اخلوف والقلق والفزع، والالفت يف التاريخ األديب الغريب والعريب على السواء غلبة الصورة               
الثانية السلبية على األوىل، األمر الذي حدا ببعض الدارسني إىل رد تلك الصورة يف األدب العريب إىل تقليد                  

 العرب لشعراء الغرب، متجاهلني أن التكوين املديين وطفرة التحول احلضاري مل ختتلف يف أثرهـا          الشعراء
  .ووطأا على اإلنسان العريب عنها على اإلنسان الغريب، وإن اختلفت يف الكم ويف األسباب واملظاهر

دية اجلغرافيـة   فاملدينة يف الشعر واحدة من الثيمات اليت كشفت عن مواقف الشعراء وعالقتهم املا            
والنفسية الروحية مبدينة بعينها أو باملدينة باملطلق، وقد راوحوا يف مواقفهم تلك بني النفور الكامل واإلقبال            
الكامل، وما بني هذا وذاك أبرز الشعراء صوراً خمتلفة ومتفاوتة لتلك العالقة، ختتلف بـاختالف التجربـة         

وعي الفرد مبا يتركه املكان يف النفس اإلنسانية من أثر قـد            اخلاصة للشاعر، وباختالف الرؤى النامجة عن       
يصل إىل حد الصدمة اليت تترجم بصور شىت من االغتراب واخلوف والقلق واإلحساس بالـضياع وعـدم      

  .األلفة
وقد اختلفت جتليات تلك األحاسيس باختالف الشكل احلضاري الذي وصلت إليه املدينة، وبقدر             

مة ملشاعر الشاعر كانت صوره الشعرية تتجه  سـلبا ومتيـل بوضـوح إىل               ما كانت تلك احلضارة صاد    
مركز ثقل إنساين، فاستقطبت جهد اإلنـسان       "السوداوية واإلرباك والغربة والقلق، حيث أصبحت املدينة        

، وقد انعكس   )٢("واستدرجته، وبدأت مفاتنها وشرورها اآلسرة تأخذ شكل الغواية اليت يصعب مقاومتها          
عر، حيث شهد الشعر الغريب مواجهة مع خطر اهلجوم احلضاري وعدم انـسجام الـشعر               ذلك على الش  

األرض "يف قـصيدة  ) إليـوت . س. ت(والعصر، فاختذ الشعراء موقفاً معادياً من املدن بلغ ذروته لـدى         
صورة حياة يومية تتـسم     ) أودين(املدينة عاهرة، فيما رسم     ) بودلري(، ورأى   "الرجال اجلوف "و  " اخلراب

                                                 
 احتاد الكتاب العرب،  : دمشق،   يف إشكالية التلقي اجلمايل للمكان     دراسة،  املعاصرداللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب       عقاق، قادة،    (١)

  .١٥٨ص
  .٥ص، ١٩٩٥، )١٩٦(، الكويت، سلسلة عامل املعرفة، املدينة يف الشعر العريب املعاصر، أبو غايل، خمتار علي (٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٩٣

   .)١(الروتينية واملللب
وعلى الرغم من الفارق الكبري يف التطور احلضاري للمدينة الغربية واملدينة العربية ، فـإن الـشاعر                
العريب مل ينج هو اآلخر من أثر الصدمة احلضارية اليت خلفتها اآللة واالزدحام والسرعة والضجيج، خاصة                

 النشأة، هاجروا من الريف إىل املدن فكان الصدام بينهم          وأن عدداً من الشعراء العرب املعاصرين هم ريفيو       
  .)٢(وبني املدينة تعبرياً عن عدم األلفة بينهم وبني البيئة اجلديدة

فكانت يف شـعر الـسياب غايـة يف    ) حفار قبور(فقد أحالت املدينة اإلنسان يف الشعر العريب إىل    
سالم واأللفة، كما جعلت املدينةُ اإلنـسانَ مـضغة   متثيالً للرباءة وال" جيكور"الرعب، يف حني تبدو قريته      

، كما هي سوق للعبيد من كل       )مصيدة للذباب (و  ) أقنية أوساخ (تافهة يف جوف حوت، وهي إىل ذلك        
جنس، وهي عند أدونيس خرتير قاتل أو وحش هائل يفترس أبناءه، ومل تقلّ مدينة البيايت بشاعة عن مدينة                  

: مود الربيعي موقف الشاعر العريب املعاصر من املدينة بثالثة مواقـف           وقد أمجل حم   ) ٣(حاوي أو السياب  
تبدو فيه املدينة مزيفة    : وتبدو فيه املدينة طاهرة نقية معشوقة تكاد تكون مربأة من العيوب، والثاين           : األول

  .)٤(ياةجند فيه املدينة الرمز اليت جتسد بصفاا معىن شامالً وترمز إىل احل: وقاسية ومشوهة، واألخري
  فأين تقف مدينة عبد اهللا رضوان من ذلك التصنيف ؟

إن عمان واحدة من العواصم واملدن العربية اليت حظيت حبضور وافر يف عدد من التجارب الشعرية                
الغنية، ومن أمهها جتارب حيدر حممود وحبيب الزيودي وعبد املنعم الرفاعي وعبد الرحيم عمر، والالفت               

خصوصية نادرة يف العالقة بني الشاعر واملدينة تتجـاوز إجيابيـة الداللـة             "أبرزت  يف تلك التجارب أا     
عند حيدر حممود الذي رسم يف كثري من قصائده لوحـة         )٥("مبفهومها املباشر لتصل إىل حالة عشق خاصة      

عشق وحالة من التواصل، شاا بعض العتب يف شعر حبيب الزيودي، كما كانت حالة احتفائية تؤكـد                 
 عمان تارخياً وحضارة يف أشعار سليمان املشيين وعبد الرحيم عمر وحممد مسحان وحممـد ضـمرة،       عراقة

وقليالً ما أظهر الشعراء موقفاً يربز األثر السليب للمدينة على روح الشاعر، فظهرت عمان غابة من اإلمسنت 
لفردية وحضورها، ويغلق تراجع اإلنسان فيها وسيطر الزحام، حالة مربكة تلغي أو تصادر إحساس الذات ا      

                                                 
  .٨ ، ٦  ص،عريب املعاصراملدينة يف الشعر الأبو غايل،   (١)
  .٩٠ ص،٢٠٠١، عمان ، دار الشروق، ٣، طاجتاهات الشعر العريب املعاصر عباس، إحسان،  (٢)
، ١٩٨٦، بريوت، الشركة العاملية للكتـاب ودار الكتـاب اللبنـاين،            بياا ومظاهرها : احلداثة يف الشعر العريب املعاصر      محود، حممد،   (٣)

 .٢٧٤-٢٦١ص
  .١٢٤  ص ،شعرية املرأة وأنوثة القصيدة  ، وحيدوش، أمحد،١٣١، ١٩٩٨، الكويت، عامل الفكر، الشاعر واملدينةمود، الربيعي، حم (٤)
  .١١٧  ص،٢٠٠٣، عمان، وزارة الثقافة، املدينة يف الشعر العريب رضوان، عبد اهللا، (٥)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ٩٤

   .)١(أفق رؤيتها ورؤاها يف قصائد ألمحد املصلح

وقد امنازت جتربة عبد اهللا رضوان من بني تلك التجارب خبصوصية حضور عمان املدينة يف شـعره               
حضوراً ميكن تصنيفه ضمن املوقف األول، حيث املدينة طاهرة نقية ومعشوقة، فهو جياوز املوقع اجلغـرايف      

يف للمدينة، وجياوز املفهوم املباشر لعشق املدينة، لتتحول إىل مصدر إهلام يوازي إهلام املرأة لشاعر، والطبوغرا
وحني يرشح الشعر مبقومات مكان واحد فهذا يعين ارتباط الشاعر بذلك املكان واحنيازه الصريح له، وحني 

 كونه ممارسة حلمية، يعمل الشاعر من       يكون هذا االرتباط متعلقاً بالنفس وانفعاالا وجتلياا، يقترب من        
 مكان األلفـة،  – حسب باشالر –خالهلا على تشكيل مكانه اخلاص التخييلي عرب أحالم اليقظة، ويكون      

ومبعث األحاسيس وموئلها، حيرص الكاتب على تقدميه بصور خمتلفة، لكنه يأخذ شكل حلم مـستمر ال                
م، وهي عند شاعرنا فيض من احلب ومنبـع ال ينـضب            ينتهي، ما دام هو قادر على إجناز تفصيالت احلل        

  .للهوى
يوحد عبد اهللا رضوان الدالالت بني املدينة واملرأة، ومل يكن مبتدعاً يف بناء هذه العالقة اجلدليـة،                 

، غـري أن    ) ٢("املكان الذي ال يؤنث ال يعول عليه      " وهو يعي ذلك متاماً حني استند إىل مقولة ابن عريب           
كانت خمتلفة األشكال والتأويالت عند كثري من الشعراء، فقد تتسع دائرة التأويل أو تضيق              تلك االستعارة   

وفق ما حتمله طاقة التعبري يف الشعر أو حتتمله، فدمشق أدونيس امرأة حتمل كثرياً من صفات اتمع العريب                  
  : اليت حياول أن حيطمها يف مثل قوله

         يا امرأة الرفض بال يقني
  يا امرأة القبول       

         يا امرأة الضوضاء والذهول
  )٣(       يا امرأة مليئة العروق بالغابات والوحول

فقد محلت املرأة هنا من مسات املدينة حالة الضوضاء والتردد والذهول، فخرجت من معناها األنثوي 
اة احلداثة يف هدم الواقع من أجل بناء احملدود لتتسع مبا جيعلها حاملة للمعاين املرفوضة يف اتمع ، فكانت أد

  .معىن جديد يرتبط بتجربة جديدة وفكر جديد
وكذلك أيضاً قارب حممود درويش بني املدينة واملرأة، وتداخلت يف شعره العالقة بني املدينة واملرأة               

                                                 
  .١٢٧-١٢٠ ص،املدينة يف الشعر العريبرضوان، عبد اهللا، (١)
  .١٢ت، ص.، بريوت، درسائل ابن عريب، ابن عريب، "املكان إذا مل يؤنث ال يعول عليه: "نصاً" رسالة ال يعول عليه" يف  املقولة وردت(٢)
 . ٤٧٠  ص ،١٩٨٥، بريوت، دار العودة، ٤، ط١، مجاألعمال الشعرية الكاملة أدونيس، (٣)
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   :)١(الوطن، فجاوزت املرأة خصوصية األنثى لتصبح تعبرياً عن حالة أمشل
   أكون غريباًتشبهني املدينة حني

  قلت هلا باختصار شديد
  ) ٢(تشبهني املدينة

  : ويقول 
  كنت أعلن حيب على صدرها

  )٣(فتصري مدينة
سيساً على حاالت الشاعر حني يكون غريباً، وهو أفقد بنيت العالقة بني املرأة واملدينة عند درويش ت  

لى اإلنسان املعاصر، لكنه حني يعلـن       بذلك يربط مثل كثري غريه بني املدينة ومشاعر الغربة اليت ختلعها ع           
احلب على صدرها صرحياً، يصبح  قادراً على أن حيول احلبيبة باملعىن الضيق للكلمة إىل مدينة تتسع حبجم                  

الوطن إذ /هذا احلب، على ما حتمله هذه العالقة من اران للموقف النفسي ولتداعيات احلالة العامة للمكان
  .يصري فيه االبن غريباً

حـنني إىل   " الشاعر العريب حنيناً دائماً إىل الشعور باألمان واحلنني إىل الصفاء، وواكب ذلك              محل
وما دامت املدينة تفتقر إىل ذلك فإن صـورا  .... املرأة املثال النقية اجلسد الطاهرة الروح، الوفية يف حبها      

 عند البيـايت، وإىل امـرأة ذات       حتولت إىل مبغى كبري كما هي عند السياب، مث إىل امرأة مبتذلة كما هي             
  .)٤("ظواهر ال بد من تغيريها بل الثورة عليها كما هي عند أدونيس

  : رضوانمقام األنثى يف شعر عبد اهللا/مقام عمـان
إن خصوصية التجربة اليت تصدر عنها قصائد عبد اهللا رضوان يف هذا االجتاه، ال تتحـدد بنـسيج                  

إمنا مبا ترشح به تلك العالقة من متايز يقصيها عن جتارب كـثري مـن               العالقة بني املدينة واملرأة حسب، و     
وعن جتـارب آخـرين   ... الشعراء العرب ممن رأوا يف املدينة غوالً أو مومساً أو وحشاً قاتالً أو غري ذلك             

خضعت صورة املدينة لديهم ملوقف فكري أو نفسي صارم بفعل أسباب داخلية خاصة تتعلّق برؤية حداثية                
كما عند أدونيس، أو بفعل أسباب داخلية وعامة يف الوقت ذاته ، كما يف جتربة حممود درويـش،                  مغايرة  

 رضوان يقرا من جتربة شاعر متفرد ونسيج وحده يف بناء العالقة بني          وذلك التمايز نفسه يف جتربة عبد اهللا      

                                                 
 .١٣٦  ص ،املدينة يف الشعر العريب رضوان، عبد اهللا،  (١)
  .٢٧٧  ص ،١٩٧٧، بريوت، دار العودة، ٢، مجديوان حممود درويش حممود،  درويش، (٢)
  .٢٩١  ص ،املصدر السابق  (٣)
  ٩١، ١٩٨١، ١٠، عالفكر العريب املعاصرشريح، حممود، جتربة املدينة يف شعر خليل حاوي، بريوت،    (٤)
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أة، دمشق واملرأة أو بريوت واملـرأة،  املرأة واملدينة، هو نزار قباين الذي أصبح العامل لديه جمسداً مبدينة وامر       
فالغزل مبدينة بعينها مسماة هو أول ميادين املقاربة بني الشاعرين، وثانيها أن كليهما صدر يف بناء تلـك                  
العالقة عن مقولة ابن عريب، وإن كان نزار قد أمعن يف تعويله على املرأة ومبا خيلعه وجودها على املكـان،         

نماء وخيضر الشجر وترتفع السنابل وميتلئ العامل بالورد والقمح واألطفال،          فحيث تكون يكون اخلصب وال    
   .)١(ويفيض احلنان أاراً وتتكاثر ذرية النجوم وذرية القصائد أيضاً

إن النظر يف التجربة الشعرية لعبد اهللا رضوان يكشف عن وعي حاد بتجليات تلك العالقة، ويظهر                
كتـاب  (واملضموين، فعلى صعيد الشكل اخلارجي جند أن ديـوان  ذلك على املستويني الظاهري الشكلي      

الذي حيمل غزالً شفيفاً ويرسم صورة لعالقة جريئة باملرأة كياناً أنثوياً خالصاً، قد تضمن قصيدتني               ) السيدة
تفوقت فيها عمان على كل النساء وعلى كل املـدن مجـاالً،            ) أغنية لعمان (لعمان ومست األوىل بعنوان     

  :، غىن يف األوىل ألحلى العواصم وحارسة الصبوات)حضور احلبيبة(بعنوان واألخرى 
  لعمان إذ وحدتنا مساًء

  اعشقوا وأنا احلارسة: / قالت لنا
  أحلى النساء/ فعمان أحلى العواصم 

  )٢(لعمان أحلى القبل/ وأحلى األماين 
  :بيبةويف القصيدة الثانية كان حضور عمان وبروز مجالياا مشروطاً حبضور احل

  ) ٣(دهشته" اللويبدة"ليشعل / تعايل لتأخذ عمان زينتها 

مجلة من القصائد خلت عناوينها من ذكر اسـم         ) مقام عمان (وإىل ذلك فقد ضمن الشاعر ديوانه       
عمان فيما احتفت تفصيالا ذه املدينة يف أى صورها وجتليات حضورها األنثوي الذي سيأيت احلديث               

لكنها حضرت بكثافة شعورية سحرية بني الـسطور،        ) مقام املليحة (مان كلياً عن    عنه، يف حني غابت ع    
  :التالل السبعة املزدانة بالورد والنرجس واألقمار/حضوراً طاغياً يفرضه شكل األنثى ذات التجليات السبعة

  ذا وردها 
          جنات ليمون

                 عسل مصفى

                                                 
  .١٩٧  ص،١٩٩٠ين، ، بريوت، منشورات نزار قباألعب بإتقان وها هي مفاتيحي قباين، نزار،  (١)
  .٥٠-٤٩ ص ،١٩٩٩، عمان، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب السيدة رضوان، عبد اهللا، (٢)
 .٥٧  ص ،كتاب السيدة رضوان، عبد اهللا،  (٣)
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  نبع حب دافئ 
.....  

    ردفان              
  بل حقال أجاص ناضج

  مرج عفي
  فائض حبقا
  بل نرجس

  ريان من عتب
  بستان دراق

  تشكل ناضجاً عبقاً
  )١(عرجون أقمار جتاور

املدينة، احتملتها ومحلتها مجلة املفردات املكانيـة والعالقـات املاديـة           / فاملقاربة بني املرأة واملكان   
ن، وجلّها مفردات حتمل دالالا املكانية الواضحة، كما        احملسوسة كاجلنات واحلقل والنبع واملرج والبستا     

حتمل دالالا األنثوية الضاجة بالسمات األنثوية اليت تتضمن معاين اخلصب والعطاء واجلمال، إىل جانب ما  
من معان تتخلّق من تلك الصورة البصرية للردفني من ناحية جنـسية وجـسدية              ) ردفان(ترشح به لفظة    

الشاعر، ومن ناحية مكمن اإلحاطـة واالحتـواء        /ة واإلثارة الراسخ يف ذهنية الرجل     تشكل مكمن الشهو  
 حسب باشالر –واالمتالك الذي توحي به خطوط االحنناء يف شكل الردفني، ذلك أن جالل اخلط املنحين             

إنه : العشدعوة لنا للبقاء فيه، فال نبعد عنه إال ونشتاق للعودة إليه، فاخلط املنحين ميتلك قوى                " يتضمن   –
، ونستطيع أن نلمس أثر تلك القوى الشكلية الظاهرة واملعنوية اخلفية الكامنة يف             )٢("حيرضنا على االمتالك  

األلفاظ ذات الداللة على مسات األنوثة يف املكان، يف الوقت الذي ميكن فيه أن نلحظ اسـتعارة الـشاعر                
جنات ليمـون ونبـع   ) ذا وردها(، فيبدو خدا املرأة     لأللفاظ ذات الداللة املكانية يف تشكيل العالقة باملرأة       

، وهذا ملمـح أويل     )البستان(و) املرج(و) احلقل(مقاربة لصورة املكان    ) الردفني(حب، كما تبدو صورة     
  . رضوان كما ارتأا هذه الدراسةاملدينة يف شعر عبد اهللا/انبنت عليه العالقة بني املرأة واملكان

يشتركان يف اجلزء األول من عنوانيهما، وقد       ) مقام املليحة و مقام عمان    ( وإىل ذلك فإن الديوانني     

                                                 
  .٤٥-٤٣  ص،٢٠٠٤ ، عمان، أمانة عمان، مقام املليحة رضوان، عبد اهللا،  (١)
  .١٤٢  ص،١٩٨٧مجة غالب هلسا، بريوت املؤسسة اجلامعية للدراسات،، ترمجاليات املكان  باشالر، غاستون، (٢)
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، األمر الذي يوجه القارئ حنو تلك املالمح األولية لشكل العالقة بني املقامني، إىل جانب ما      )١(صدرا تباعاً 
الـذي   املوضع: واملُقامةُ واملُقام،  موضع القدمني حيمله املضمون من صور تلك العالقة، فاملقام يف اللغة هو           

الس واجلماعة من الناس، وحسنت مستقَراً ومقاماً؛       : واملَقامة، بالفتح . اإلقامة: واملُقامة، بالضم  .تقيم فيه 
  : وقول لبيد أَي موضعاً؛

 يارالد فَتـ  : ع   امحلُّها فَمقامه
 ا

  فَرِجامهـا  بِمىن، تأَبد غَولُهـا 
 

املَقـام  : ؛ قيل ﴾كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كَرمي       ﴿: وجلوقوله عز   . يعين اإلقامة 
  . )٢(املرتلة احلسنة: الكرمي هو املنبر، وقيل

، وسـواء يف    _أو السكينة   _ وعليه فقد جعل الشاعر املليحة وعمان سواء مكاناً لإلقامة والسكن           
ما تعكسه القصيدة من جتليات تلـك العالقـة،         املرتلة احلسنة والعليا من شعره يف البدء، ومن مث يف غاية            

وخباصة تلك اليت زخرت باحلموالت الصوفية، حيث املقام يف الفكر الصويف ال يتحـصل إال بااهـدة                 
  :)٣(والطلب وهو ما نص عليه ابن عريب يف فتوحاته

له التعملُ يف التحصيل والطـلـب إن املقام من األعمـال يكـتـسـب 
  

  :عتبـات النـص
لقد أوىل النقاد يف العصر احلديث عناية واضحة بالعنوان وأمهيته ودالالته بوصفه مفتاحـاً للـنص                
األديب، األمر الذي جعل كثرياً من الكتاب والباحثني يولون أمهية بالغة للعنوان، بوصفه جزءاً من النص أو                 

، فهو أول لقـاء مـادي       )٤(رائهانصاً موازياً، وأول عتبة يطأها الباحث السيميائي قصد استنطاقها واستق         
حمسوس بني املرسل واملتلقي، مما قد يفجر ما كان ساكناً يف وعي املتلقي أو الوعيه من خلفية ثقافيـة أو                    

يؤسس العنوان لشعرية من نوع ما، حـني يـثري   " ، وعليه فقد )٥(فكرية يباشر معها املتلقي عملية التأويل    
ىت من التأويل، ويستفز كفاءته القرائية من خالل كفاءة العنوان          القارئ، ويلقي به يف مذاهب أو مراتب ش       

                                                 
  .٢٠٠٥) مقام عمان(  ، و٢٠٠٤) مقام املليحة( صدر  (١)
  .)قوم( ، باب الالم جذر لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١ (ابن منظور (٢)
 اإلسالمي، بـريوت، دار إحيـاء التـراث         إعداد مكتب التحقيق بدار إحياء التراث     ،  الفتوحات املكية ،  )م١٢٤٠/هـ٦٣٨ (ابن عريب   (٣)

  .٣٨٠ص، ٢ ج، ١٩٩٧اإلسالمي، 
  .٩٧ م، ص١٩٩٧ ، ٣ ، ع٢٥ ، مج عامل الفكر، " السميوطيقا والعنونة " محداوي ، مجيل،   (٤)
  .١٥٦م، ص١٩٩٨ ، ٧ ، ع٧ ، مجعالمات، " حنا مينا منوذجاً : يف شعرية الفاحتة النصية " الطريطري ، جليلة،  (٥)
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اجلملة األوىل اليت تواجه القراءة، والسواد األول الذي يقلّص مساحة البياض فـوق             "، وهو   )١("الشعرية  
 البصرية األوىل بني القارئ والنص تبدأ منذ العنوان، خاصة إذا كانت صياغته اللغوية              ة، فاملواجه )٢("النص

، يف هـذا  )املقـام (فرداته تفتح جمال التأويل، مبا حتمله من مرجعيات خمتلفة كتلك اليت ترشح ا لفظة           وم
  .السياق، من معان فكرية ودينية وأسطورية

 فالعنونة يف نصوص عبد اهللا رضوان تعكس األنساق الداخلية اليت تكون املنت الشعري وتدل علـى     
 األمر الذي جيعل مفردة املكان جتاوز املعاين اللغوية والفكرية الصوفية، االجتماعي،/ التارخيي/احمليط الفكري

فمفردة املقام تنفتح على عدد من األنساق األسطورية والدينية، وتكاد تستوعب أهم العناصـر الطبيعيـة                
، وهو مكان املعروفة وهي التراب واملاء واهلواء، واملقام، و يقترن املقام مع املساحات املائية وضفاف األار     

عليه السالم تاركاً آثاره عشباً ونبتاً، ومن مث فقد تطورت طقوس املقـام لتتـصل               " اخلضر"مفضل لرتول   
، وقد كانت تلك اإلحاالت األسطورية والدينية مدخالً )٣(بأحالم الناس وترقبام وتشوقهم لآليت مستقبال   

 الرؤيا واللغة الشعرية وثيمات املرأة واملكان ، مثلما كانت- عبد اهللا رضوان     –ثراً لدراسة نصوص الشاعر     
، ويف ذلك ما يؤكد اتساع الرؤى الشعرية لدى هذا الشاعر، واشتباك الـنص              )٤(مداخل أخرى ..وغريها

  .الشعري لديه مبنظومة فكرية وأسطورية ودينية جتعل النص أكثر انفتاحاً وقابلية للتأويل
  

  :احلواشــي
 بشكل عام على الصفحة األوىل بعد العنوان من مقوالت وإهداءات،           وأما ما ينثره الشاعر والكاتب    

قد تشكل يف كثري من األحيان مفتاحاً آخر، يشري بصورة أو بأخرى إىل منطلق الكاتب، ورؤيته، أو موقفه          
الفين واملوضوعي، خاصة  إذا كان اإلهداء يتسم باملوضوعية، مبا يعين البعد عن اإلهـداءات الشخـصية                 

ويقترب أكثر من إقامة عالقة موازية مع مضمون النص شعراً كان أو نثراً، فالعبارات اليت يقدم                واخلاصة،  
دور مهم يف حتديد موقف املتلقي من "فيها الشاعر لنصه ومنها اإلهداءات اليت قد تكون مبثابة احلواشي، هلا    
قراءا واستحضارها يف التفسري، ألا النص، فإا فاحتة ثانية أو مجلة أخرى علينا أال ندخل عامل النص دون 

                                                 
  .٥٨ م، ص٢٠٠٢، عمان، وزارة الثقافة، سيميائية العنوانبسام قطوس ،   (١)
 .٩٧  ص،٢٠٠١، دراسة يف الشعر العريب احلديث، عمان، أمانة عمان، إشكالية التلقي والتأويلالرواشدة، سامح،  (٢)
 .٥٦-٥٥  ص،٢٠٠٥، ، قراءة يف ثالثة نصوص للشاعر عبد اهللا رضوان، إربد املؤلفنون والقوس  املعموري، ناجح، (٣)
ـ            (٤) وتناول من خالهلا اخلطاب األسطوري يف نصوص للشاعر    " نون والقوس "  من ذلك مثالً ما قدمه ناجح املعموري يف دراسته املوسومة ب

ـ          ة عبداهللا رضوان، وما قدمه حممد صابر عبيد وسامح الرواشدة وطراد الكبيسي ورفقة دودين وغريهم من دراسات تناولت جوانب خمتلف
يف شعر رضوان، مجعها زياد أبو لنب يف كتاب فضاء املتخيل ورؤيا النقد، إىل جانب كتاب عبداهللا رضوان شاعراً وهو دراسة يف الرؤيـا                     

 . رسالة ماجستري مطبوعة أعدا إميان املواجدة/ واللغة االشعرية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١٠٠

، فهي ليست حلية شكلية بقدر تقدم       "لبنة أساسية يف فهم مقاصد الشاعر، وتقرب املتلقي من قصد املبدع          
خدمة ال تكتمل بعض النصوص بدوا، بل إن غياا قد حيدث إشكالية تأويلية حتول بني املتلقي والفهـم                  

  .)١(الدقيق للنص
املكان الذي ال يؤنث ال يعول      "مبقولة عن ابن عريب     ) مقام عمان ( رضوان ديوانه    لقد صدر عبد اهللا   

املدينة اليت ميكن التعويل عليها مـن       /، وهو بذلك جيعل من فكرة التأنيث منطلقاً لتحديد مقام عمان          "عليه
رو يف ذلك فقد    جوانب إنسانية نفسية واجتماعية خمتلفة، وهو منطلق يقضي بإجيابية العالقة مقدماً، وال غ            

جـسد  : كانت املدن تعد رموزاً للنساء بصورة عامة ولألمهات بصورة خاصة ، سيما وأن كال اجلسدين              
فاملدينة يف اللغة مؤنثة، ويف معظم األحيـان        "،  )٢(األنثى البشري وجسد املدينة يشتركان يف صفة التأنيث       

 ولنسائها وملواردها وهي ما تزال كـذلك إىل     كانت حركة التاريخ ضد املدن فتحاً واجتياحاً واغتصاباً هلا        
   .)٣(كما يرى إحسان عباس" اليوم

 يشترك مع سلفه نزار قباين يف تأنيثه للمدينة، وبذلك ال يعـود             – عبد اهللا رضوان     –والشاعر هنا   
الذي متيز من غريه كونه الشاعر العريب الوحيد الذي تغزل جبسدين أنثويني، جـسد املـرأة               "قباين الشاعر   

ة تارة أخرى، ومازجاً بينـهما يف       أوجسد املدينة، مستعرياً صفات املرأة للمكان تارة وصفات املكان للمر         
، وهي الرؤية اليت ما لبث كثري من الدارسني يؤكدوا من منطلق إحلاح القصيدة لدى               )٤("أغلب األحيان 

 غري أن عبد اهللا رضوان نظر إىل قباين على تلك الفكرة، ومن منطلق الكم الشعري الذي وقفه يف معاجلتها،     
املرأة يف واقعها العام وخاطبها يف برجها العاجي الذي اصطنعه هلا، ومنحها قوة أسطورية وخارقة قـادرة                 

  .)٥(على التغيري
مقـام  (من جهة أخرى ومبوازاة عبارة ابن عريب يقف اإلهداء الذي صدر به الشاعر ديوانه اآلخـر   

  :الربط بني اجلسدين أو الكيانني لفتة أخرى باجتاه ) املليحة
  إليها يف جتلياا السبعة"

  معشوقة وعاشقة 

                                                 
 .١٠٨  ص،١٠٣، إشكالية التلقي والتأويل  الرواشدة، سامح، (١)
  .٣٢  ص،٢٠٠١ ، دمشق، منشورات احتاد الكتاب العرب، شعرية املرأة وأنوثة القصيدة أمحد،  حيدوش ، (٢)
  .٩٢، ص اجتاهات الشعر العريب املعاصر عباس، إحسان،  (٣)
     .١٣٢ -١٣١ص ، شعرية املرأة وأنوثة القصيدة  حيدوش ، أمحد، (٤)
، إعداد وتقـدمي    فضاء املتخيل ورؤيا النقد   مع كتاب السيدة، فصل من كتاب       ، وقفة   املرأة وإنتاج الصورة الشعرية    الرواشدة، سامح،     )(٥

  .٥٩،٩٣  ص،٢٠٠٤زياد أبو لنب، عمان، دار اليازوري، 
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠١

  " وجنوا العايل ... إليها يف فتنتها ... ووطناً ... زوجة وصديقة/  أماً وأختاً 
:  فمضمون هذا اإلهداء حيدد منطلق القصيدة يف هذا الديوان، وميزج بني عنصرين أو هاجسني مها              

املرأة، ولذلك محلت  /ملدينة واملرأة، وهي خطوة أخرى لكي ميكن التعويل على تلك املدينة          املكان واألنثى، ا  
املرأة جتليات سبعة وردت لفظاً يف اإلهداء وضمناً يف عالقة العدد سبعة يف جتليات املرأة بتجليات مدينـة                  

، )مكان اإلقامـة  ( املقام   فال ميكن للمرأة أن تكون مقاماً يوازي املدينة       ! عمان اليت تتربع على جبال سبعة     
الذي خصها به الشاعر إال إذا حفلت مبثل املقام الذي حظيت بـه             ) املرتلة(كما ال ميكن أن حتظى باملقام       

عمان حني ضت على سبع مرتفعات، وبالتايل فإن املرأة أيضاً إذا ارتقت إىل مرتفعات تلك املعاين السبعة،   
  .ة وصديقة ووطناً، سمت إىل مقام املليحة فكانت معشوقة وعاشقة وأماً وأختاً وزوج

تلك هي مداخل القراءة ومداخل الشعر يف رسم صورة املكان وصورة املرأة يف أحلى جتلياما كما                
واألنثى اليت حتمـل    ) عمان(املكان املؤنث   : تتناهى لعني شاعر، فعملت اللغة على املزاوجة بني الصورتني        

تنويعـان  ) مقام عمان (و) مقام املليحة ( رأت هذه القراءة أن الديوانني       ، وبذلك )املليحة(تضاريس املكان   
على نغمة واحدة، ولعل تنويعات اللغة الداخلية يف الديوانني ويف غريمها من شعر عبد اهللا رضوان تعمـق                  

هذا هذه الرؤية وتدفع باجتاه توحيد العناصر وامتزاج العالقات بني ثالث ثيمات أساسية تقوم عليها قصيدة      
املقام واملدينة واملرأة، بل إن مقام القصيدة الغزلية لديه يبدو أكثر وضـوحاً يف              : الشاعر الغزلية عموماً هي   

حنوها احلثيث باجتاه تكوينها املتفرد، مبا ميكّن من الكشف عن سيطرة تلك الثيمات على لغة الـشاعر ويف               
ية املعىن املستعار الذي يتيح لتلك اللغـة أن متـنح           صعود القصيدة باجتاه اللغة املؤنثة من جهة، وباجتاه غوا        

  .املكان صفات اخلصب والنماء والعطاء واجلمال واحلضور األنثوي الطاغي
  

  :وحدة العناصر والسمات: املرأة/مقام املدينة
ة يف املقام العايل من قصائد عبد اهللا رضوان تتربع املدينة واملرأة على السواء، حالة تبادل رمبا، أو حال            

  :متاه على املستويني املادي واملعنوي، ففي حني كشفت اللغة ارتقاء املكان وصفياً فعمان
  ) ١("درج صاعد حنو السماء          "
  ) ٢("من عمق الصخر تنهض"       و 

  :املليحة هي/ ةأ       فإن املر

                                                 
  .١٤.، ٢٠٠٥، عمان، دار الكرمل، مقام عمانرضوان، عبد اهللا،، (١)  

  .٤١  ص ،املصدر السابق  (٢)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١٠٢

  فرحة امرأة /        نوارة الكون 
  )١(فتنتها/        أطلقت يف مساء عمان 

  مشس من األقمار/        ذا وجهها 
  )٢(       حلم ساطع

فالصعود إىل السماء والنهوض من عمق الصخر بالنسبة للمدينة يوازي ارتقاء املرأة لتكون نـوارة                
، فكالمها يف املرتلة سواء، كما أمـا يف املعـىن           اً ساطع اً من األقمار وحلم   اًالكون، ويكون وجهها مشس   

عىن املادي املباشر ويقتربان أكثر من املعىن احللمي الذي حيفظ لكليهما قـوة التـأثري             الشعري ينأيان عن امل   
  .والفتنة والسطوع واستمرارية احللم

ولذلك فإن طبيعة هذه العالقة الفنية اليت تربط بني املرأة واملدينـة، ال تخـضع الـشعر لـشرط                   
 فقره أو غناه، يف غموضه أو وضوحه، فاملكان        املكان يف ضيقه أو اتساعه، يف هدوئه أو صخبه ، يف          /املدينة

حتت شرط هذه العالقة ال حيمل ضجر االعتياد وال خيضع إلرهاص الزمن الذي جعل من مـدن بعـض                   
الشعراء ليل ضياع وشوارع تيه، وقيعاناً ساحقة، وأضواء مبهرة، وكائنات ساحرة، بل هي مكان شاعري               

ول الضيق اتساعاً والضجيج هدوءاً والغموض وضـوحاً،        يتدفق من خميلة مبدعة وتصوغه رؤى سحرية حت       
وتسمو به ليكون عالياً كاألقمار وشاخماً كالصنوبر وحقالً من النرجس العذب، مبا يذكرنا بدمشق نـزار                
قباين مدينة اليامسني والورد والعطر والبنفسج والعشق األزيل منذ أيام اخللق، مبا يضفي على املدينة مزيداً من    

  : واجلمال والعطاءاألصالة 
  :       قال العاشق

  عمان املاء املرأة
  أمجل أيام اخللق
  )٣(زبرجدة الياقوت

مادي جسدي فيزيائي، ومعنوي روحي ذهـين       : للمدينة يف مقامها العايل يف قصيدة رضوان بعدان       
ور عمان حضوراً األول جتسده املرأة املعشوقة والثاين جتسده املرأة األم، ويف كال احلالني كان حض      : ونفسي

  :أنثوياً خالصاً

                                                 
 .٥٠ص ، مقام املليحة رضوان، عبد اهللا،  (١)
  .٢٦  ص ،صدر السابقامل  (٢)

 .٨٨  ص ،مقام عمانرضوان، عبد اهللا، (٣) 
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠٣

  وأقول أحبك عمان 
  أنثى املكان
  )١(شرفة للنجاة

مرت أمم من كل جـنس      " خصرها"وعلى  " بني أرداا "فتتجسد عمان يف هيئة امرأة يقف الشاعر        
  :وظلت مجوحاً، هي

  أمجل ما خفق القلب
  أو رسم الشعر
  أو غرد الطري
  أو غندرت

  يف املساء الطري
  )٢(فساتينها

وميعـن  . فقد تفوقت عمان يف مجاهلا على النساء اجلميالت كلهن، كما تفوقت على املدن كلـها             
الفتنة واالنتشاء واألنوثـة    (الشاعر يف املزج بني املرأة واملكان مادياً، حىت تزخر اللغة مبفردات عشق مادي              

 اللغة توقاً ماديـاً ملدينـة   فتحمل) والغندرة والفساتني واألردان والصدر والنحر واجليد والشهوة واخلصب 
  :أقرب ما تكون المرأة

  خذوين إىل جنمة األرض
  أقبل عمان من حنرها

  وأمل حرويف زهوراً على جيدها
  )٣(فتعبق يف األفق

فثمة وحدة بني العناصر اجلمالية للمدينة والعناصر اجلمالية للمرأة، منح من خالهلا املدينة كل مسات               
  :ة التكوين كما أراد لألنثى أن تكون مدينة كاملةاألنوثة، وأرادها أنثى مكتمل

    شهقة الروح 
     يف بطنها 

                                                 
 .١٢  ص ،عمانمقام رضوان، عبد اهللا،  (١)
  .٤٦  ص،املصدر السابق  (٢)
  .٣٥  ص،املصدر السابق  (٣)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١٠٤

  ) ١ (   واكتمال استدارا
 وقد متخض املزج بني عمان املدينة واملرأة املليحة مجلة من املقامات ارتقت إليها كالمهـا سـواء،             

  . متمثالً بعائشةفكان مقام األم ومقام العاشقة واملعشوقة والعروس ومقام املعىن الصويف
  :مقام األمومة

محلت عمان يف مقامها األول كثرياً من املعاين اليت تشترك فيها مع املرأة األم، منها ما ظل يتأرجح يف 
  :باب الربط الصريح، الذي ينبجس من حس األصالة والروابط التارخيية كقوله

  أمي وأم احلضارات 
  )٢(مذ كشفت هذه األرض أقمارها

  اعمان يا أمن
  لدينا إذن طيبني

  كما املاء
  )٣(رهيفني كالنصل

ومنها ما حيمل دالالت األمومة موشحاً باأللفاظ احململة بالدالالت اجلمالية تارة والرمحية احلاضـنة              
  :تارة أخرى، يقول

  يلعب عند استدارات أمي / كانْ صاغَه الورد 
  )٤(على حد ثوبك/واحلضارات تترى 

  )٥(ناأو كأن املكان تكور رمحاً ل
  )٦(كور هذي األنثى وجعاً/ انظر سبحان اخلالق 

فقد ظل اجلمال حداً أساسياً إذا بلغته األنثى تكون أماً وتكون مكاناً، وإذا بلغه املكان كان رمحـاً                  
يتكور ليتهيأ لفكرة االحتواء ، ووجعاً ينبجس منه العاشق واملعشوق سواء، ففكرة االستدارة والتكوير ما                

 الكاملة تساعدنا على التماسك،  وتسمح لنا أن نضفي مزاجا           ةصور االستدار "م، إذ إن    زالت مالزمة لأل  

                                                 
  .٥٢-٥١  ص ،املصدر السابق(١) 
  .٧٠ ، مقام عمان  رضوان، عبد اهللا، (٢)
  .٥٥  ص ،املصدر السابق  (٣)
  .٦٩  ص ،لسابقاملصدر ا  (٤)
  .٥٢  ص ،املصدر السابق  (٥)
  .٨٥  ص ،املصدر السابق  (٦)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠٥

 على ما حتمله هذه الفكرة مـن معـان           ،)١("مبدئيا على ذواتنا، وأن نؤكد وجودنا حبميمية، يف الداخل        
  :جنسية أملح إليها الشاعر يف مكان آخر حني قال

  )٢("اخلطوط املنحنية توصل إىل خط مستقيم " 
  :ويقول أيضاً

  يا إهلي
  إالم سأبقى على وتر الرغبة

  املستدامة قوساً
  )٣(أأطلق تفاحة الشهوة الذهبية؟

  :فالعشق ال يكون إال ملن حتقق فكرة االحتواء اليت ال تتحقق إال بعشق مدينة واحدة حمددة
  "عمان"إن مل تعشق 

  ومل تركض يف حبر هواك
  فأنت بال حضن أيضاً 

  )٤(ستموت
 احلضن من لوازم األم فشرط دوام العشق هنا أن تأخذ العاشقة دور األم أيضاً لتتحقق حالة فإذا كان 
  :التوحد املرجتاة

  وامر املاُء
  على جسد يترنح يف لذته

  "أناي"عمان 
أنا الكاهن  
  )٥(والكهنوت

 رمحية وكأين بالشاعر هنا قد جعل من توحد العاشقني حالة امتداد لتوحده األول جبسد األم، عالقة             
تساوي بني ماءين، ماء مينحه استمراره يف احلياة األوىل داخل الرحم، وماء اللذة مينحه استمراره يف احلياة                 

                                                 
 .٢٠٩، ص مجاليات املكانباشالر ، غاستون،   (١)
  .١٩٢  ص ،كتاب السيدة رضوان، عبد اهللا،  (٢)
 .١٣  ص،مقام عمانرضوان، عبد اهللا، )  (٣

  .٨٣  ص،املصدر السابق  (٤)
  .٨٤  ص ،مقام عمان رضوان، عبد اهللا،  (٥)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١٠٦

خارج الرحم، فهذه املرأة منحته املاء مرتني ، األوىل أيام اخللق واألخرى حني جتلّت زبرجدة لليـاقوت،                 
/ أمجل أيـام اخللـق   / عمان املاء املرأة :  معاً تكونفكانت يف األوىل أماً ويف الثانية عاشقة ، ويف كليهما  

  )١(زبرجدة الياقوت
ويف مرحلة أخرى من وعي العاشق على وجود املدينة يتطور دورها يف بنيته طفالً خيربش يف صفحة                

  :األفق، ويستعيد بدء العالقة وتطورها باجتاه توحدمها معاً
  ..جئتها 

  وحيداً شريداً
  فآوت ضلوعي 

  إىل ضلعها
  صرت فيها ومنها

  كأين أبوها 
  )٢(أو كأين أنا ابنها

  : فقد مال الطفل إىل أمه حنيناً لرحم تكور وحضناً حوى وحالة تقبل التعميم يف مراحل أخرى
  أحبك ما مال طفل إىل أمه

  العود من وجع" نه"وما 
  )٣(عند خصر مهيب

  :وذا احلب جتلّت عمان
  وضحكة طفل/ مساء اخللق 
  )٤(تدويرة كفل

لقد جسد عبد اهللا رضوان عالقة املدينة باألم بوصفها راعية وحامية وحاضنة وموفرة لألمان، منذ ما 
قبل امليالد وحىت تشكله عاشقاً مروراً بالعالقة الطفلية اليت تربز احلالة األعمق للحاجة لـصدر األم، وقـد     

املاء واالستدارة واحلضن والوجع    استخدم يف ذلك لغة ترشح مفرداا بدالالت تلك التمثالت، كالرحم و          
والضلوع وغريها من األلفاظ اليت حتمل معاين االحتواء وتشي باألمان، وهي صورة مغايرة متاماً لتلك اليت                

                                                 
  .٨٨  ص، عمانمقام رضوان، عبد اهللا،   (١)
  .١٩  ص ،املصدر السابق  (٢)
  .٦٢  ص،املصدر السابق  (٣)
  .٨٦  ص ،املصدر السابق  (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠٧

ألفناها لدى كثري من شعراء العربية قدمياً وحديثاً، ففي حني افتقد الشعراء األمان يف املدينة وعبـروا عـن         
اع فيها، جند شاعرنا هنا يلتمس األمان من املدينة ويعدها حامية وحارسـة             وطأة اإلحساس بالغربة والضي   

وحاضنة لصبواته، كما هي األم حاضنة وحامية لوليدها والبنها الغر العاشق والرجل بني الطيبني كما املاء،         
راعية الرهيفني كالنصل، فاستعار الشاعر لعمان صحوة األم حني يغفو أبناؤها وتظل هي حارسة لصبوام و

  :ألحالمهم
  لعمان حني محتنا على غفوة عن رجال

  احلرس
......  

  لعمان إذ وحدتنا مساء
  :وقالت لنا

  ) ١(اعشقوا وأنا احلارسة
ولتحقيق ذلك جلأ الشاعر إىل استخدام الصيغ اللغوية الدالة على القرب وعلى التوحد والتماهي يف               

أحبك "و " قلت أحبك عمان"احلوار والنداء، كقوله املدينة، ومن ذلك استخدام صيغ اخلطاب و/األم/اآلخر
  " .عمان يا أمنا"و " ما مال طفل إىل أمه

  :كما ترددت معاين األمومة يف شىت صورها 
  أنا مطمئناً على صدرها/ حضن أم غفوت 

  )٢(وفاتنيت/ أمي " عمان"ردد النبض 
  أو عز صدق الرفاق أميل على صدرها/ وإن مالت احلالُ 

  ) ٣( مث حتنو علي/فتهدهدين 
وهي الصيغ اليت تغلب يف قصائد املرأة واملدينة من شعر عبد اهللا رضوان، مبا يـضيف مزيـداً مـن     

. املكان ، يف خمتلف جتليامـا     / وشائج العالقة وخيلق صوراً من احلميمية بني الذات ووجهي اآلخر األنثى          
دة املدينة واألنثى، كما أن ضمري املتكلم مـا         فالقاموس اللغوي ومجلة الصيغ تقارب بني عناصر بنية القصي        

لبث يف حالة اشتباك مستمر مع الضمائر األخرى الغائب واملخاطب، إمعاناً وتأكيداً حلالة التوحد املنشودة،      

                                                 
 .٤٩  ص ،كتاب السيدة  رضوان، عبد اهللا،(١)
 .٢٦  ص ،مقام عمان رضوان، عبد اهللا، (٢)
 .٢٠  ص ،املصدر السابق (٣)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١٠٨

ومثة تبادل يف الصفات املادية والصور، جتمعهما الوسامة واجلمال والسمو، وتقارب بينهما ألوان من تلك               
اسقة، هذه مملكة من أهازيج وتلك حقل من امللكات، هذه حقل من نرجس وتلـك               السمات، فكالمها ب  

  .نرجس ريان وبستان دراق، هذه جنمة األرض وتلك مشس من األقمار وعرجون أقمار
املقام، كما هي مشبعة مبفردات الغزل األنثوي الذي جيسد         /فاللغة مشبعة مبفردات اإلقامة يف املكان     

حضور املرأة حضوراً كلياً مينح املكان طالوة اجلسد األنثوي وحرارته وسحره، كما يضفي على اجلـسد                
  .ذاته معاين االحتواء والدفء املكاين الذي مل تألفه القصيدة العربية قبل نزار قباين

  

  :مقـام العشــق
 الثاين من شعر عبد اهللا رضوان فقد ارتقت املدينة بكوا عاشقة ومعشوقة بامتياز، بل               وأما يف املقام  

إن جتليات هذا املقام تكاد تكون األساس الذي انبثقت منه املقامات األخرى، ففيه جيد القـارئ احنيـازاً                  
هذا املوقف هو هـذا     واضحاً حلبيبة متميزة بعشقها وبسماا اليت جتعلها تستحق هذه املرتلة، والالفت يف             

الرجـل،  /التالقي يف السمات بني املليحة وعمان، فكالمها امنازت جبمال فائق، وبعالقة استثنائية مع اآلخر            
  :فكانت عمان

  رباسقة كالصنوب
  مزدانة بالوسامة واحلب

  مملكة من أهازيج
   )١(حقالً من النرجس العذب

  :وذا وجه املليحة
  مشس من األقمار

  )٢(حلم ساطع
  ردفان

  بل حقال أجاص ناضج
  مرج عفي
  فائض حبقاً

                                                 
  .٦٤  ص ،م عمانمقا  رضوان، عبد اهللا، (١)
 .٢٦  ص ،مقام املليحة رضوان، عبد اهللا، ،  (٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٠٩

.......  
  بستان دراق

  تشكل ناضجاً عبقاً
  )١(عرجون أقمار جتاور

لقد قامت عمان يف جتليها األول أماً بدورها حامية وحاضنة، وكذلك جندها عاشقة تؤدي الـدور                
  :ذاته، فتحتفي بالغريب إذ

  فتحت للغريب شبابيكها
  )٢(مللمتنا مجيعاً على صدرها

عمان العاشقة كانت دوماً حارسة للعشق والعاشقني، متاماً كما كانت يف دورهـا أمـاً، فقـد                 و
احتضنت أسرار العاشقني ورعتهم ومنحتهم الدفء والفرح، ويلحظ هنا أن الشاعر مل حيتف بتفـصيالت             

سياق احلالة املكان، وإن أتى على ذكر أمساء بعض األماكن يف عمان، لكنه مل يصفها لذاا وإمنا وردت يف         
 بالضرورة، فقد ظل األمر عند حد ارتباط حضور املدينة حبضور          نالشعورية اخلاصة املرتبطة باملكان وبالزما    

العاشقة أو العاشقين كليهما، ومع هذا احلضور نلمس أيضاً عملية تبادل األدوار بني الطرفني، ففي حـني                 
فء، نرى أن تفاصيل املكان تظهر متـأثرة حبالـة        وجدنا املدينة ختلع سحرها على العاشقني ومتنحهما الد       

النشوة والفرح اليت جتمعهما، فيظهر شارع اجلامعة ومطعم هاشم وجبل اللويبدة وغريها من األماكن، ال               
  :بوصفها الذايت اجلغرايف احملدود، وإمنا بوصفها حاضنة العشق وراعية للعاشقني أيضاً

  هناك يف شارع اجلامعة 
  يته النقيةيلفنا املساء بأغط

........  
  هناك يف شوارع عمان الطاعنة يف املساء والبهجة

  ...مل يكن إالّنا ... 
  وبرودة الدنيا اليت دفأناها حبضورنا

......  
  )٣(املكتظ بالفرح آخر الليل" هاشم"ومطعم 

                                                 
  .٤٥-٤٤  ص ،مقام املليحة  رضوان، عبد اهللا، ، (١)
  .٥٧  ص ،مقام عمان رضوان، عبد اهللا،  (٢)
  .١٤٥-١٤٣  ص ،كتاب السيدة رضوان، عبد اهللا، (٣)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١١٠

حىت  تظهر هنا ويتأثث املكان جبماليات خيلعها عليه حضور احلبيبة جة وحالوة وزينة،    تفالتفصيال
  :حوادث املرور ووجود الشرطة أصبح مظهراً حيمل معىن مغايراً ومقبوالً حبضورها

  زينتها" عمان"تعايل لتأخذ 
  دهشته" اللويبدة"ليشعل 

  "وادي السري"لتتكاثر حوادث املرور الصغرية يف شارع 
  )١(ليكثر الشرطة يف طريق اجلامعة

يف قدرا على حتويله من فضاء سكوين هادئ إىل إن فاعلية املرأة يف تشكيل صورة املكان تكمن هنا 
عامل دينامي متحرك ومثري، على مستوى اللغة اليت تولّد أثراً حركياً ولونياً، حني ختلق املـرأة مجلـة مـن            

دهـشة، وتتكـاثر   ) اللويبدة(عروساً تتحلّى بزينتها، ويشتعل ) عمان(التبدالت والتحوالت اليت جتعل من    
  ...لشرطةحوادث املرور ويكثر ا

وعلى الرغم مما يلحظه القارئ من افتعال أو مبالغة يف خلق هذه احلالة اليت تتصف بالذهنية املصطنعة     
غري القابلة للتحقق، فال خيفى ما يكمن خلفها من جنوح الذات الشاعرة حنو صور ذهنية ختتزا ذاكـرة                  

شارع وادي السري، األمر الذي ترتد      الشباب يف ارتباطها بأماكن بعينها، كمطعم هاشم وشارع اجلامعة و         
أال ليت الوقـوف  : "ومتنياته بأن يكون الوقوف فيه إجبارياً     ) عرار(معه الذاكرة إىل ذكر وادي السري لدى        

ويف حماولة للمقاربة بني املكانني يبدو أن مثّة استعارة للدور عرب زمانني ومكانني            ...." بوادي السري إجباري  
 أمنية تعمل على خلق حالة من اإلرباك والفوضى، وال ختفى فاعلية املرأة يف خلق     خمتلفني لكن الوقوف ما   

تلك احلالة يف كال املكانني ويف إعادة التنظيم والبناء إليهما مرة أخرى، وهذا مست املرأة يف شعر عبـد اهللا           
ـ            -تحكم يف وجـوده رضوان، متتلك قوة خارقة متنحها القدرة على التغيري، وجتاوز حدود املرأة العادية فت

، وجتاوز ذلك أيضاً ليمتد تأثريها يف حميطها املكاين، ويف ذلك ما يكشف، يف              )٢( وحياته –الشاعر  /الرجل
موقف ثقايف متميز يف النظر إىل ثنائية الذكورة واألنوثة، ال يدين بالوالء للفلـسفة              "تشكيل الصورة، عن    

  )٣("العربية املنتصرة دائماً للذكورةعلى حساب األنوثة
وقد عملت تلك الصور على الكشف عن عالقة محيمية مع تلك األمكنة العمانية، وعن عالقة أكثر                

                                                 
  .١٥٣  ص،كتاب السيدةرضوان، عبد اهللا،  (١)
 .٩٣ ، صملرأة وإنتاج الصورة الشعرية، وقفة مع كتاب السيدةاالرواشدة، سامح، ) (٢

فـضاء املتخيـل ورؤيـا    ، فصل من كتاب هيكلة النص، من احتشاد اللغة الشعرية إىل  توطني اجلسد وجتسيد املكان    عبيد، حممد صابر،     ٣)(
 .٤٥  ص،النقد
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١١١

محيمية مع األشياء الصغرية اليت تنبت يف احللم وتزهر يف التشكيل اجلمايل الشعري لألماكن العصية الرافضة            
" السيل"على فسحة اهلامشي ، ويرتبك املطلة " شبابيك ماركا " على " املريمية"لالعتياد، ولذلك يتناثر حقل 

الذي ما كان له وفق ناموس الطبيعة أن خيضع لفعل االرتباك، لكن حضور احلبيبة خلخل رتابة العناصـر                  
ومنح لألشياء الصغرية قوة احلضور واالمتداد بشكل طاغ وممزوج بالرغبة يف التطلع حنو األفـق القدسـي    

  :وارالديين النهائي للمعىن، وعابق بدفء احل
  قالت أحبك يا عاشقي

  وحبييب
  تناثر حقل من املريمية 

  "ماركا " عند شبابيك 
  "اهلامشي " يطل على فسحة 

  السيل"فريتبك 
  )١(" درويش" ويصعد يف األفق مسجد 

فقد أضفت احلبيبة معاين أخرى مغايرة على املدينة، ومنه استمدت بعض مجالياا وتفاصيلها، األمر              
 الذي خيتصر أمهية هذا احلضور الشاعري، كما يكشف املعىن اآلخر اخلفي الـذي              الذي استدعى السؤال  

يطل برأسه من خلف هذا التعلّق األنثوي ، وهو واقعة اإلحساس بالفقد، وكأمنا خلف هذا اإلغـراق يف                  
ال القرب مثة بعد وفراق متحقق، تعمل القصيدة على نفيه متاماً و هو ما تعمل حلظة الكشف املتمثلة بالسؤ                 

  : على إثارته ممزوجاً بأمل غامض ينفي وجود املكان أو معناه احلسي اجلمايل بانتفاء وجود احلبيبة
  وكيف ستكون عمان بدونك/ ملاذا ال أراك 

.......  
  )٢(هذه اليت ال أراك فيها" عمان"وأي / .....تبسم؟ " عمان"ملن 

  

  :مقـام عائشــة
ر شاعرنا لتحيل إىل معاين القداسة وتـصديق النبـوءة،          ويف صورة ثالثة أخرى ترتقي املدينة يف شع       

حيث تلتقي معاين القداسة باألمومة يف املدينة بالبعد الرمزي الديين، ليتشكل املعىن الصويف الذي ترشح به                
لغة الشاعر، فيتبدى احلضور الصويف لغة وإسقاطات تشحن املعىن الشعري برؤى من فيوضـات التجربـة    

                                                 
  .٥٦  ص،مقام عمان رضوان، عبد اهللا،  (١)
  .١٦٢-١٦٠ ص،  املصدر السابق (٢)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١١٢

" حـضرة " والشطح، وقبل ذلك بالـدخول إىل  ةعناه إال بالبحث وااهدة واملكاشف    الصوفية، فال يدرك م   
الشعر واالئتناس جبمالياته اللغوية وحماولة اإلنصات لألصوات اخلافية اليت تتماهى بأصوات أولئك ااهدين             

ع بقائنا أسرى   الباحثني عن املعاين يف مقاماا السرية، كصوت النفري والقشريي وجالل الدين الرومي، م            
 على مقولة ابن    – موضع الدراسة    –جتربة ابن عريب، بسبب من تلك الغواية املتمثلة باتكاء جتربة املقامات            

عريب يف تأنيث املكان، فهيأ بذلك قارئه لدخول املغامرة من ذات املدخل، واجتياز عتباته عـرب كـشف                  
  .رأة ومقام املكانمقام القصيدة ومقام العشق ومقام امل: مقاماته املختلفة

  لقد غمر الشاعر مدينته بعبق قد ال يكون جديداً لكنه صريح هذه املرة، فقد كانت عمان يف جل                  
القصائد حارسة وحامية وحاضنة ومصدقة لرسالة الغريب، فتحت له ذراعيها ومنحته األمان واجلمـال،              

والعشق إىل حالة من    " حضرة"املكان إىل   لكن املقاربة هذه املرة تنحي املرأة جسداً لتحل الروح، ويتحول           
  :واحدة" ألنا"التوحد بني األنا واآلخر، تلغي املسافة بني الطرفني ويصريا وجهني 

  إن ترضع حلمة د
  ترضعين

  أوقفين يف الظل
  ظلك ظلي

  )١(ال ظل سواي
والالوعـي،  فبهذه اللغة الراشحة باملعاين الصوفية تدمج حالني ومتزج بني الظاهر والباطن والواقـع   

، ليبقي الـدالالت    "تطريزة عائشة "ترتقي عمان مقامها الشعري النهائي، حيث اختتم الشاعر ديوانه بـ           
الرمزية مفتوحة على التأويل، تأويل العشق الذي ال يتحصل عند املتصوفة إال بالسعي وااهدة اليت توصل                

القبول، وهو ما ال يتحقق إال بالوصول إىل مقـام          إىل الغاية واملراد النهائي، وهو حتقيق الرضا والطمأنينة و        
احلب واحملبة، واملقامات غرض وموضوع من موضوعات الشعر الصويف، يهدف إىل إبراز ما حتقق للعبد من 

مقامها  " – كما يرى ابن عريب –املكاسب اخلاصة من خالل جمهوداته وعباداته ومواهبه، خاصة وأن احملبة 
   .)٢("شريف وهي أصل الوجود

ولأللفاظ يف الفكر الصويف دالالت وشحنات من املعاين جتاوز املألوف، بل هي حمل إشكال حقيقي               
يشاهد عاملاً صفاتياً حيث االسم ال "حيث ال تكون األمساء هي املسميات بل الصفات، فقد كان ابن عريب          

                                                 
  .٧٥ ، مقام عمان رضوان، عبد اهللا،  (١)
 .١٣  ص،١٩٩٢، ٢، مجع وتأليف حممود حممود الغراب، طاحلب واحملبة اإلهلية، و٣١٨، ٢، ج الفتوحات املكية ابن عريب،(٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١١٣

 املشحونة بتلك املعـاين     ، ومن هنا فإن استدعاء األلفاظ     )١("يدل على املسمى إال لصفة قامت يف املسمى       
وتكرارها وتقابلها يف النص الشعري ال ميكن أن حيمل على القصد اإليقاعي فحسب، وإمنا ال بد لإليقاع                 
الداليل أيضاً أن يسفر عن رغبة حثيثة يف االرتقاء إىل مقام آخر يتشكل من قاموس لغوي يرشـح بـاملعىن       

  :عاً ووسيلة للكشف واالكتشافالصويف مبختلف جتلياته، حيث تكون له الشرفة موض
  أوقفين يف الشرفة

  حيث نظرت ستبصرها
  )٢(إذ تبصرها تبصرين

وتكون احلضرة مكان انفتاح كامل لألنا على اآلخر، ومكان التوحد وتبادل احلب، فالواحد حسب       
ثنني شيء أصالً   ، وال يكون عن اال    " االثنان"ال يكون عنه شيء البتة، وأن أول األعداد إمنا هو           " ابن عريب 

، وقد متثل الشاعر تلك املعاين حني جعل احلـضرة مكـان   )٣("يزوجهما ويربط بينهما" ثالث"ما مل يكن    
  :التالقي وجتسيد حالة التوحد

  أوقَفَين يف احلضرة
  هذي احلضرةُ حضرتها
  إن قبلت اخلد تقبلين

.......  
  إن ترضع حلمةَ
  )٤( د ترضعين

 –أضفى الشاعر على القصيدة كثرياً من وهج الكتابة الصوفية اليت متثـل             ذه احلموالت الصوفية    
وتقدم معرفة حترض اآلخر لكـي      " تاريخ العالقة بني األنا واألنت، أو تاريخ حوارها        " –حسب أدونيس   

  عند ابن عريب تعـبري     لفالظ. )٥(تكون له معرفته اليت ال تتحصل بالقراءة وإمنا بالتجربة واملعيشة واالختبار          
عن الراحة خلف احلجاب وعن املوجودات باعتبارها ظالً للحق، وإذن فالوقوف يف هذا الظل ميثل كشفًا                
وحتقيقاً للرؤية فيما خلف الظاهر وإبصاراً يف العتمة، حيث ال يتحقق فعل الرؤية يف املعـىن الـسطحي أو         

                                                 
  .٧٥  ص،١٩٩١، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، ابن عريب ومولد لغة جديدة  احلكيم، سعاد، (١)
  .٧٤  ص،مقام عمانن، عبد اهللا، رضوا (٢)
  .١٢٥  ص،٣، جالفتوحات املكية  ابن عريب ، (٣)

 . ٧٤ص ، مقام عمانرضوان، عبد اهللا، (٤)   
  .١١٦  ص،١٩٩٢، بريوت، دار الساقي، الصوفية والسرياليةأدونيس،   (٥)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١١٤

 أكثر دقة من لفظ الرؤية، سـعياً   األويل، لكنه يتحقق يف الرؤية الصوفية، ولذلك كان اختيار لفظ اإلبصار          
  : النبثاق املعىن النفسي والذهين املراد

  أوقفين يف الظل
  ظلّك ظلّي

ال ظل سواي  
  أبصر يف العتمة

   )١(تبصرين
ومل تقتصر املرجعية والفيوضات الصوفية يف هذا املقام من شعر عبد اهللا رضوان على استدعاء اللفظ                

معجـم   "هفعرت من تلك املرجعية وخاصة يف متثله حلال العاشق الذي  يف دالالته، بل استمد بعض الدالال     
  " به، وال يدرك إال به وله ال يسمع إال حملبوبة، وال يبصر إال"بأنه الذي " مصطلحات الصوفية

كما تبدت تلك املرجعية من خالل شبكة العالقات اليت نسجها بني تلك األلفاظ تكراراً وجتـاوراً                
وتعالقاً بفراغ الصفحة من جهة أخرى، فقد جاءت األلفاظ حمملة بـدالالت مقاربـة              وتقابالً من جهة،    

، نظرت/ توقفت ، انظر / توقف ( ات لدالالا يف التجربة الصوفية ، مبا سعت إليه من خالل تكرار األصو
  : ، أو من خالل تقابل الدالالت)ظلي/ ترضعين ، ظلك / تقبلين ، ترضع / تبصرين، قبلت / أبصر 

  الكلمات ضجيجك/ أوقفين يف الكلمات
  ستعشقين/ إن تعشق صمت الكلمات 

  )٢(دمرين/ أربك وجداين /هدهدين 
فمن اجتماع الضجيج والصمت، واهلدهدة واإلرباك والتدمري، ينبثق املعىن الدال على توحد األضداد 

اليت جتعل للصمت لغة، كمـا  سعياً إىل االكتمال والتوحد بني الذات واآلخر يف إطار جتربة العشق اخلاصة       
  . تفضي اهلدهدة إىل الدمار بدالً من اهلدوء والسكينة 

وإىل ذلك فقد بين النص من جانب آخر على تنظيم الكلمات وفق نسق عمد فيه الشاعر إىل تسخري       
وتعميق البعد الرمزي للحروف اليت هي يف الفكر الصويف عنصر من الكون تتقلب كما تتقلـب العناصـر     

ى، فالتاء تقلب طاء والسني صاداً، مثلما تتقلب العناصر األخرى فتستحيل النار هواء واهلواء نـارا،              األخر

                                                 
 .٧٥  ص،مقام عمانرضوان، عبد اهللا،   (١)
  .٧٦ص، املصدر السابق  (٢)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ألول ربيع ا) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١١٥

أمة من األمم خماطبون ومكلفون، وفيهم رسل من بينهم، وهلم أمساء من حيث هم،               "– احلروف   –وهي  
نص الـشعري إمنـا   ، وليس أقدر من الشعر على أداء هذه الوظيفة، فال)١(وال يعرف هذا إال أهل الكشف  

يكشف عرب اللغة عن ما يكتنف هذا الكون من تقلبات وتعالقات بني عناصره، وقد استمدت احلروف يف                 
شعر عبد اهللا رضوان حركيتها الداللية من ارتباطها العضوي باحلالة الشعرية املرنة بعشق املرأة واملدينـة                

  :على السواء
  جنة عاشق/ عند الباء 

  هر اجللنارز/ نون من الدحنون 
  ينسلون خطيئة / بكالثعال/ والسني خلق 

  )٢(دفء الرضاب/ مويت يف التقاء حدودها / وامليم 
  ألفاً ونون/ عيناً وميماً وميم / طفال خيربش يف صفحة األفق 

  )٣("عمان"فأقرأ 
: " فاحلروف تصدر عن نفَس الناطق ا ، وهو الذي يشكلها ومينحها خاصيتها، يقول ابن عـريب               

، "علم أن هذه احلروف مل تكن هلا هذه اخلاصية من كوا حروفاً ، وإمنا كانت هلا من كوا أشـكاالً                   وا
كان الشكل مركباً من حرفني أو ثالثة أو أكثر كان للشكل روح " وقد ارتبط شكل احلرف مع روحه فإن      

 اسم عمان حنينـاً    ، وقد أثارت أشكال احلروف يف      )٤("آخر ليس الروح الذي كان للحرف على انفراده       
ونشداناً للشعور باألمان، فالتفت الشاعر إىل مسة جتمع حروف كلمة عمان وهي االستدارة، واالسـتدارة            
مسة من مسات اجلسد األنثوي يف اكتماله، وهو ما يوثق مرة أخرى تلك العالقة الـصوفية النـادرة بـني                    

  :اجلسدين يف توحدمها حىت يف شكل احلرف
  عمان أنثاي

  ومعذبيتمالكيت 
  يا ألقواسها
  العني قوس

                                                 
 .١٢٠، ص ١٩٩٢، ٢قاهرة، مؤسسة خمتار، ط، المعجم ألفاظ الصوفيةي، حسن، الشرقاو  (١)
  .٢٨-٢٧  ص،مقام املليحةرضوان، عبد اهللا،   (٢)
  .١٨  ص،مقام عمان  رضوان، عبد اهللا، (٣)
 .٢٥٠ص، ١ ، جالفتوحات املكية ابن عريب،  (٤)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١١٦

  امليم قوسان
  النون قوس

   )١(أنا واقف بني أرداا
فقد عملت فكرة االستدارة اليت يلح عليها الشاعر على إضفاء مزيد من وشائج العالقة بني املدينـة                 

ر ويف   كما هي يف النهدين ويف اخلـص       –واملرأة، فقد سبق اإلشارة إىل أن شكل االستدارة يف رديف املرأة            
 أو مكان األلفة واالحتواء، ومثل ذلـك        - مينح املرأة صفات املكان، العش، حسب باشالر       -)نون  (امسها  

أيضاً نلحظ تكرار األلفاظ الدالة على االستدارة كاألقواس واستدارة احلروف اليت يتشكل منها اسم عمان،     
املكان ( املرأة، وهو ما يقرب كليهما       تعيد الذهن مرة أخرى إىل معاين األنوثة املتمثلة بشكل أعضاء جسد          

من جمال حلم يستمد الطمأنينة من كل مشهد طبيعي مدور يف وجود ينشر استدارته وينشر معهـا     ) واملرأة
، ولنا أن نتأمل هذا املعىن يف احمليط الدائري الذي تشكله أقواس عمان، وما تنشره من   )٢(اهلدوء والطمأنينة 

من استمرارية زمنية، " واقف" خيتار البقاء واقفاً بني أرداا، على ما تفيده لفظة طمأنينة وسالم جيعل الشاعر
من معاين اإلحاطة واالحتواء، مبا يعكس انسجاماً مجـيالً بـني املفـردات             " األردان"وما ترشح ا لفظة     

  . مقامنيوحمموالا والصيغ اللغوية املتشكلة منها والفكرة اليت يلح عليها الشاعر يف ديوانني أو
وكذلك جلأ الشاعر إىل تقطيع اجلملة كلمات، تنتشر على الصفحة، كلمة أو اثنتني، أو أكثـر يف                 
السطر، فتقصر املقاطع الشعرية أو تطول، وتنتظم على الصفحة تشكيالً شعرياً حيمل داللة يتوصل إليهـا                

ويتوحد الطرفان، ففي حـني      واملالحقة، حيث هنالك تتماهى عني القارئ بصوت الشاعر          ةالبصر باملتابع 
يغيب صوت الشاعر ويتوقف عن إلقاء النص حيضر القارئ ويتمكن من خالل القـراءة البـصرية مـن                  
استحضار صوت الشاعر حامالً لدالالت التشكيل والتكرار واحلذف والوقف والفراغ يف أول الـسطر أو          

ت، فيتحول الـنص الـشعري   آخره، كما يتمكن من اكتشاف ما يتوارى خلف النسق الشعري من دالال 
   :) ٣(بالتايل إىل قطعة من الوجود الناطق، فليس يف الوجود صامت أصالً حسب ابن عريب

  أوقَفَين يف الصمت
  كالمك فعل 

  إن تتقن لغةَ الصمت

                                                 
 .٣١ ص ،مقام عمان رضوان، عبد اهللا،  (١)
 .٢١٢  ص،اليات املكانمج باشالر، غاستون،  (٢)
 .٧٧  ص،١ ، جالفتوحات املكية ابن عريب،  (٣)
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 ١١٧

   )١(ستفهمين
والفراغات قبـل  ( ..... ) فقد سخر الشاعر فكرة الصمت الناطق أيضاً، فلجأ إىل استخدام النقط           

ملة وبعدها وعالمات الترقيم، ليترك للقارئ فسحة يكتشف من خالهلا شيئاً من املعىن اخلفي الـذي مل             اجل
تقله اللغة العادية، فجعل بذلك من الصمت لغة شعرية أخرى تقول ما ال تقوله احلـروف املتجـاورة أو                   

  :املتحاورة
  . . .يا نون هذا الكون 

  عند حضورك
  الطاغي

  أذوب هوى
            . . .  وأخاف  

 . . .                 ٢(نفترق(  
فالعني البصرية تتبع الفراغات حني تسبق التعبري فتكشف يف مثل هذا النموذج عن نوع من التـردد               

حني ) الذوبان(والتلعثم واالرتباك الذي يعتري النفس يف حالة يكون فيها الشاعر يف أقصى حاالت العشق               
، وال يقتصر األمر على وظيفة تكميل احلالـة         "نفترق"حظات من اخلوف من أن      يكون متبوعاً ومدامهاً بل   

هنا، وإمنا ميكن للفراغات أن تسد مسد الفعل، فيكاد القارئ يسمع الصوت ينبجس من خالل الوقفـات                
  :املعرب عنها بالنقاط املتجاورة، كما يكاد يرى الفعل واحلركة

  بيدي رقّصت املليحة
 زغردت       . . . ..   
  خذين حبضنك،

  . . . . .            ضمين 
  جبنونك العايل

  )٣(ألحيا     . . . . . 
فاحلذف ميثل ملمحاً مهماً يف باب شعرية اخلطاب، يتجاوز الشاعر من خالله أمراً أو يعظم آخر أو                 

أكثـر مـن    يلفت انتباه املتلقي إىل الغائب يف النص، يف وقت أو موقف قد حيقق فيه غياب الكلمة أمهية                  

                                                 
 .٧٦-٧٥  ص ،مقام عمان رضوان، عبد اهللا،  (١)
  ٥١ -٥٠  ص،مقام املليحة رضوان، عبد اهللا،  (٢)
  .١١ ، صاملصدر السابق  (٣)
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  فرحياتجرب  مرمي                  املدينة يف شعر عبداهللا رضوان-تأنيث املكان ومتكني األنثى دراسة يف ثنائية املرأة 
  

 

 ١١٨

، كما قد يقصد الشاعر من خالل تقنية احلذف أن حيفز املتلقي للمشاركة باجتهادات              )١(حضورها وأبلغ 
خاصة، ويشري إىل أن مثّة ما هو مسكوت عنه، وما ال ميكن البوح به، فيصبح املتلقي مـشاركاً يف قـراءة         

ع السابق بصوت الزغرودة، وميكنه     قي املقط ) زغردت(، وله إذ ذاك أن يستبدل النقاط بعد كلمة          )٢(النص
  ......، أو ذلك الفعل الذي ينتج احلياة)ضمين(كذلك أن يسمع آهاً أو يتخيل هيئة الفعل يف 

  :أو من خالل إيقاع األصوات ومتاثلها، وإيقاع البياض والسواد يف فضاء الصفحة مثل قوله
  فعيناً تزوغُ

        ووجهاً يروغُ
وقلباً يفج                 

 ٣(                    وصوتاً يضج(   
فتوزيع السواد والبياض على الصفحة قد حيقق تتالياً صوتياً يف املقاطع الشعرية، وقد تضاعف العامل               
اإليقاعي فيها، لكنه ميكن أن يضطلع بدور خاص يتجاوز تنظيم الصفحة وتنضيد األسطر الشعرية إىل تقدمي   

، وهي من ميزات القصيدة احلديثة احلرة الـيت   )٤(ج أو يف عالقته بالسياق النصي     دالالت هلا ارتباطاا باملنت   
تنماز بالوقفات املختلفة اليت حتدد حجم السواد والبياض فيها، حيث يقوم البياض بشكل أساسـي علـى            

قارئ، العنصر التشكيلي للمكان الذي ميثله السواد، ويعد وسيلة من وسائل توفري اإلحياء وتوصيل الداللة لل          
، وقد يتخذ تناوب السواد والبياض على الصفحة أشـكاالً  )٥(مبا يتالءم وطبيعة التجربة الشعرية وخواصها     

كثرية كالتموج الذي حلظناه يف النموذج السابق فيتخذ شكالً منتظماً، فتبدأ الكلمة يف السطر التايل مـع                 
ت يف منتصف السطر واآلخـر يف مقدمتـه،   اية الكلمة يف السطر السابق أو عند منتصفها، وقد يبدأ البي          

يستغل الفضاء البصري ليعرب عن موقف يرمز إىل دالالت حمددة، وهو إذ يصطنع هذا األمر               "والشاعر هنا   
، فينبغي لعني القارئ أن تتبع تناوب السواد والبياض، لتلم بـاملوقف            )٦("فإن املتلقني مطالبون بتأويل ذلك    
ف ذلك التنظيم، فيمكن للقارئ أن يلمح االضطراب والتناهي يف حالـة            واحلالة الشعورية اليت تكمن خل    
 يروغ والقلب يفج والصوت يضج، يف مراحل انفعالية متتالية يتعاظم فيها            هالشاعر، إذ العني تزوغ والوج    

                                                 
  .٤٧٢-٤٦٨  ص،٣،ع٣٠، مجدراساته،  ألدونيس، صور من االنزياح التركييب ومجاليات"إمساعيل"الرواشدة، سامح، قصيدة (١) 

  .١١٠، صإشكالية التلقي والتأويلالرواشدة، سامح، ) ٢(
  .٨٢  ص ،مقام املليحة رضوان، عبد اهللا،  (٣)
 .٢٣٩  ص،١٩٩١مدخل لتحليل ظاهرايت، بريوت، املركز الثقايف العريب، : الشكل واخلطاب املاكري، حممد، (٤)
. ٥٠  ص ،٢٠٠١، دمشق، احتـاد الكتـاب العـرب،         ربية احلديثة بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية      القصيدة الع عبيد، حممد صابر،      (٥)

  .١٠١-١٠٠ ص،١٩٨٥، ٢وبنيس، حممد، ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط
  .١١٣  ص،إشكاية التلقي والتأويلالرواشدة، سامح،  (٦)
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 ١١٩

املوقف حىت يصل مرحلة الضوجان، وعلى الذهن هنا أن يتبع العني الستشراف هذا املوقف وتأويله حبسب          
 له ذلك التنظيم والتموج الذي تتتاىل به األلفاظ، مبا حتمله من معان ودالالت قد ختتلف من قارئ    ما يوحي 

آلخر وفق كفاءته البصرية الناقدة ومرجعياته الثقافية املختلفة، دون أن نغفل دور الشاعر ومـدى جديتـه     
سطر وبني ما حتمله من معان وقصديته يف إجياد رابط حقيقي بني الشكل الطباعي لأللفاظ وتنظيمها على األ

  .ودالالت، وارتباط كل ذلك، باحلالة الشعورية اليت تتدفق من خالل املقطع أو النص الشعري
  

  خـامتـة
لقد حظيت عمان مبساحة واسعة من شعر رضوان، حىت تكاد تكون املدينة الوحيدة الـيت محلـت            

 أخرى خصها ببعض شعره كالعقبة وجرش       جممل دالالت املكان يف شعره، على الرغم من أن هنالك مدناً          
وإربد وغزة، إال أن حضور هذه املدن كان مناسباتياً يف األغلب، وال يشعر القارئ ذا اإلحلـاح وـذا                 
االشتباك التباديل بني الذات الشاعرة واملدينة إال حني حتضر عمان، وحضورها هو يف حقيقة األمر حضور                

 من مشاعر ورغبات وانفعاالت، ولعل هذا مما يؤكد احنياز الشاعر هلذه            للذات الشاعرة نفسها مبا يكتنفها    
من جهة ، وتفردها من جهة أخرى ) عمان(املدينة احنيازه للمرأة، كما يفسر هذه الكثافة يف حضور املدينة      

يف شكل هذا احلضور، من ناحية غياب املمارسة املدينية املألوفة يف فرض مـشاعر القـسوة والوحـشة                  
اس املفجع بالغربة، ولعله لذلك أيضاً ظل الزمن يف هذه العالقة أحادي الداللـة حـامالً ملعـاين                  واإلحس

  : االستمرارية، حىت وهو يرد الذاكرة إىل العالقة الطفلية بني الذات الشاعرة واملدينة
  ) ١("بيت بيوت / "هذي الفضة / ردي فستانك يا حلوة 

 يف مقام عمان، عرب جتليات الذات الشاعرة يف جنوحها          بذلك يكون الشاعر قد شكّل رؤاه الشعرية      
وطموحها حنو تشكيل العالقة باملدينة وكشفها بوصفها مكاناً لإلقامة، وكشف املرتلة اليت احتلتها هـذه               
املدينة من شعره ومن وجدانه قبل ذلك، كما يكون قد رسم صورة مغايرة ملدينة ما زالت تركض جبنـون            

لسحري الصادم للروح البشرية، فقدم صورة حتمل خصوصية العالقة بني الـذات         الهث يف نفق احلضارة ا    
الشاعرة واملكان من جهة وبني املكان واألنثى من جهة أخرى، األمر الذي حيمل على االعتقاد بأن صورة                 

األبعـاد  املدينة يف مقام الشعر لدى عبد اهللا رضوان حتمل من األبعاد التخييلية واحللمية أكثر مما حتمل من                  
املكان واألنثى، وتعمل   : الواقعية، ومبا يعكس طبيعة نفس شاعرة تنشد السكينة واجلمال يف مظاا الكربى           

على توحيد العناصر يف كليهما بلغة راشحة بانزياحات عن الواقع وجنوح ملحاح إىل الشكل املثال املتخيل   
   .للعالقة بني أنثى املكان ومكان األنثى

                                                 
  .٨٨، صمقام عمانبد اهللا،  رضوان، ع (١)
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 ١٢١

  ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو
  

   * قاسم حممد صاحل. د
  ١٩/١١/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٣/٥/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
  
      ملخص

                                                

 حركته اإلعرابية عـن حركـة   معلالً خروج التابع يف" احلمل على  اجلوار املنفصل يف النحو     "البحث موضوع   يتناول    
أن سبب ذلك يعود إىل البعد الصويت، إىل توصل الباحث  ة االسم السابق له بااورة، حيث       متبوعه احلقيقي، والتزامه حبرك   

وطول الفاصل بني التابع ومتبوعه احلقيقي، وعدم ظهور احلركة اإلعرابية على املتبوع احلقيقي، وناقش البحث عدداً مـن                  
  .ستوفياً شواهدها القرائية والشعرية،  ومبيناً آراء النحاة فيهااملسائل م

  
  

  

Abstract 

 
This paper addresses the anomaly in inflectional case agreement between the head 

separated from a modifying word by an intruding inflectional case carrier in a syntactic 
phrase. The observation that the modifier agrees with the case of the intruding case carrier 
is explained in terms of adjacency considerations. In particular, the writer concludes that 
this phenomenon abound due to phonetic distance between the head and the modifier and 
the absence of case inflection on the head. Several relevant problems have been discussed 
with comprehensive necessary evidence supported by grammarians perspectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  .جرش األهلية قسم اللغة العربية، جامعة* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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      قاسم حممد صاحل             ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو
  

 

 ١٢٢

  مقدمة.١
وقد شاع يف ، وسائر علوم اللغة، من املواضيع اهلامة يف النحو" احلمل على اجلوار"إنّ موضوع 

و تشعبت ، و الشعر، واحلديث النبوي الشريف، ووجد مثله يف القرآن الكرمي، شعراً ونثراً، كالم العرب
ينها فذكروها حتت مسمى اجلوار و مل يفصل النحاة ب، و علوم اللغة و البالغة، مسائله يف النحو و الصرف

  .  أو اإلتباع 
ومل يتضمن املستويات اللغوية ، وهو املستوى النحوي، تناول البحث أحد مستويات علم اللغة

ألن كل ، تباع يف البالغةأو املزاوجة واإل، كاجلوار املتصل يف الصرف، الصرفية و البالغية، األخرى
  .    متيزه عن غريه ، وله قواعد خاصة به، خرمنفصل عن اآل، مستوى من هذه املستويات

، واتكأ على الدراسات القدمية، وقضاياه، وجوانبه، تضمن البحث شروط احلمل على اجلوار
، ولكن مهّا ظلّ يشغل الباحث، فأفاد منها ووثقها، والالحقني، كما تضمن آراء النحاة السابقني، واحلديثة
وال ، ال تعلل الظاهرة النحوية، وعامة، كانت وصفية، يتهاوهو أن هذه الدراسات رغم أمه، ويؤرقه

 اخلروج اهذ، عن القواعد املرعية يف النحو ما يتعلق منها بتعليل خروج التابع وخباصة، تستقصي أبعادها
  . والنثرية ، والشعرية، ما يدعمه من الشواهد القرآنية لو مل يتوفر له، الذي حيكم فيه على القارئ باللّحن

إالّ ما كان من إضافة ، مل تضف شيئا جديدا ملا قدمه النحاة األوائل، نّ هذه الدراساتكما أ
عد فيه النعت السبيب جزءا  من ، املنسوب للخليل، "اجلمل يف النحو " يف كتابه ، قدمها ابن شقري، بسيطة

عد فيه جتاور " اخلصائص"يف كتابه ، وإضافة أخرى غريبة البن جني، )١("احلمل على اجلوار"ظاهرة 
  .ا من هذه الظاهرة أيضاجزًء، ل واألحيانااألحو

وهو أن تتبع الكلمةُ الكلمةَ الثانية على ، للعرب اإلتباع" )٢( :نقل السيوطي عن ابن فارس قوله
: أي، "هو شيٌء نتد به كالمنا: "وسئل بعض العرب عن ذلك فقال، "إشباعاً وتأكيداً، أو رويها، وزا
  .)٣( صنفه فيه إىل مخسةعشر نوعاً، "األشباه والنظائر " يف كتابه ،  السيوطي باباً لإلتباعوخصص، نثبته

فقد عرف النحاة هذه الظاهرة ، "اجلوار املنفصل"أما يف اجلانب النحوي املوسوم إصطالحاً بـ 
وأيب البقاء  ،فمنهم من قبلها وأجازها كاألخفش، واختلفوا يف شأا، منذ أيام اخلليل وسيبويه، قدمياً

                                                 
  .١٧٣، صفخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بريوت: ، حتقيقاجلمل يف النحو املنسوب للخليل ،  ابن شقري(١)
، بـة العـصرية بـريوت      جمموعـه، املكت    حتقيق حممد أبو الفضل و     ،املزهر ،)م١٥٠٥/هـ٩١١ت  ( عبدالرمحن بن الكمال       السيوطي،  (٢)

  .٤١٤ص
 بـريوت، ،  ، مؤسـسة الرسـالة    ، حتقيق عبد العال مكرم    األشباه والنظائر  ،  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت  ( عبدالرمحن بن الكمال       السيوطي،  (٣)

  .٢٩، ١٧ص
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 ١٢٣

ومنهم من أنكرها ، وشيوعه يف فصيح كالمهم، السماع عن العرب، وحجتهم يف ذلك، والفراء، العكربي
. واستتار ضمريه، وتأولوا شواهدها على حذف املضاف، والزجاج، وأيب سعيد السريايفّ، كابن جني

، وابن هشام األنصاري، ألندلسيوأيب حيان ا، كاخلليل بن أمحد، وذهب فريق ثالث إىل إجازا بشروط
  . وغريهم، والبغدادي

يف ،  أن خيرج االسم التابع   : "يعين، بوصفه مصطلحا حنويا  " احلمل على اجلوار املنفصل   "إنّ مفهوم   
" اجلـوار "وقد ورد لفظ ، "ويأخذ حركة االسم الذي تبعه بااورة، عن متبوعه احلقيقي، حركته اإلعرابية 
، فشملت النعـت  ،  وعمت هذه الظاهرة عند الفريق األول الذي قبلها       ،  )١(اورةامبعىن  " يف لسان العرب  

، أو مجعاً، أو مثىن،  مفردا،  مرفوعاً أو جمرورا  ،  سواء أكان ذلك نكرةً أم معرفة     ،  والعطف والبدل ،  والتوكيد
أول شواهدها على وت، أكثر اعتداالً من الفريق الثاين الذي أنكرها، وكان الفريق الثالث الذي قبلها بشروط

  . الضمري واستتار، حذف املضاف
جيوز إالّ إذا اتفق املضاف واملضاف إليه يف التذكري  ال، بأن احلمل على اجلوار: ")٢(ذكر اخلليل

  ".واإلفراد والتثنية واجلمع، والتأنيث
، طوفيرون بأن اخلفض على اجلوار ال حيسن يف املع، بأن احملققني من البصريني: "وذكر ابن هشام

ولكن اخلفض على اجلوار يف عطف البيان ال ، ومبطل للمجاورة، ألن حرف العطف حاجز بني االمسني
ألنه يف التقدير من ، ولكنه ينبغي امتناعه يف البدل، ألنه كالنعت والتوكيد يف جماورة املتبوع، ميتنع يف القياس
  .)٣("، فهو حمجوز تقديراًمجلة أخرى

باخلفض على ) قتال(وخطّأ أبا عبيدة يف محله كلمة ، )٤(وقوعه يف البدلوأنكر أبو حيان األندلسي 
  .)٥(يسألونك عن الشهر احلرام قتالٍ فيه:    ااورة يف اآلية الكرمية

الفرائد "اليت ذكرها يف ، ضمن قائمة ارورات اخلمسة، "اخلفض على اجلوار"وصنف السيوطي 
، وقد اجتمعت هذه األضرب الثالثة، أو تبعية، أو إضافة، إما حبرفواجلر يكون :")٦(حيث قال، "اجلديدة

                                                 
 – ٤١٣، صدار إحياء التراث العريب، بـريوت  ،  )جور( مادة   ٢، ج لسان العرب  ،)م١٣١١/هـ٧١١ت  ( حممد بن مكرم     ابن منظور،   (١)

٤١٦.  
  .٤٣٧ص، ١ج، عبد السالم هارون:  حتقيق،الكتاب ،)م٧٩٦/هـ١٨٠ت (عمرو بن عثمان  أبو بشر سيبويه،  (٢)
حنا الفاخوري، دار اجليل، بريوت،     : ، حتقيق شرح شذور الذهب   ،)م١٣٥٩/هـ٧٦١ت  ( أبو حممد مجال الدين        ابن هشام األنصاري،    (٣)

  .٣٥٥ص
  ١٩١٢، ص٤رجب عثمان، ج: ، حتقيق ارتشاف الضرب ،)م١٣٤٤/هـ٧٤٥ت (بن يوسف  حممد حيان األندلسي،  أبو (٤)
  .٢١٧آية :  البقرة  (٥)
املطـالع  ،و٤٣، ص١عبـد الكـرمي املـدرس، ج   : ، حتقيق الفرائد اجلديدة  )م١٥٠٥/هـ٩١١ت  (عبدالرمحن بن الكمال     ،  السيوطي  (٦)

  .٦١ص، طاهر سليمان محودة: حتقيق ، السعيدة
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 ١٢٤

اجلر على : "وواخلامس ه، فهو اجلر بااورة، وأما الرابع، بسم اهللا الرمحن الرحيم: يف قوله تعاىل
  ".الغلط/ التوهم

ـ على أنه صفة ل" خرب"وتأوال جر ، "اخلفض على اجلوار"، والسريايف، كما أنكر ابن جني
"ي، وليس على اجلوار، "ضبمث أنيب املضاف إليه عن املضاف، "خرب جحره"،  األصل)١(:فقال ابن جن ،

  ".فارتفع واستتر
وحذف الضمري للعلم ، "اجلحر"ورفع ، "خرب"بتنوين " خربٍ اجلحر منه"، األصل: وقال السريايف

" مررت برجلٍ حسن الوجه: "كما تقول، "اجلحر"وحذف ، "الضب"وحتويل اإلسناد إىل ضمري ، به
وقد ردمها أبو ، فاستتر، مكانه لتقدم ذكره" اجلحر"مث أُيت بضمري ، "حسن الوجه منه"، واألصل، باإلضافة

  ".وتقديرمها خطأ، هذا جر صحيح: "حيان األندلسي فقال
ف ضمن باب الضرورات الشعرية اليت تربو على ني" اجلرّ  على اجلوار "وذكر احليدرة اليمين 

  .)٢("وأربعني ضرورة 

قسم فيه هذه الظاهرة إىل ، "احلمل على اجلوار " بابا لـ ، "اخلصائص "أفرد ابن جني يف كتابه 
، جوار متصل: وقسم األول إىل قسمني أيضا ، جتاور األحوال: والثاين ، جتاور األلفاظ:  األول :)٢(قسمني 

  .  للكلمة يف البنية الصرفية، حتدث فيه عن بعض أشكال اجلوار
: إنه يف كال النوعني: " وقال ، حتدث فيه عن أثر اجلوار على احلركة اإلعرابية، وجوار منفصل

  ". شيئا جديدا ملا ذكره النحاة قبلهمل يضف ، واملنفصل، املتصل"
وهذا : " فقد نسبه ابن جني لنفسه فقال ، أما القسم الثاين املتعلق بتجاور األحوال واألحيان

 ذكروا جتاور األلفاظ فيما وإمنا، الذي ذكرناه يف األحوال واألحيان مل يعرض له أحد من أصحابناالتجاور 
  . "مضى

وكانت يف ، فقد اطلّع الباحث على ثالث دراسات منها، أما الدراسات احلديثة يف هذا اال
، والنحو ،حتدثت عن اجلوار بوصفه ظاهرة لغوية موجودة يف كتب الصرف، وعامة، جمملها وصفية

ولذلك فإا ، ولكنها مل تناقش املشكلة الرئيسة املتمثلة يف خروج التابع عن القيود النحوية املألوفة، والبالغة
  .ختتلف مع هذا البحث يف اهلدف الذي يسعى إليه 

من يظهر " احلمل على اجلوار يف القرآن الكرمي " يف كتابه ،  للدكتور عبد الفتاح احلموز:الدراسة األوىل 

                                                 
  .٨٩٤، الباب الثامن، صمغين اللبيب ،)م١٣٥٩/هـ٧٦١ت ( أبو حممد مجال الدين م األنصاري،ابن هشا  )١(
   .٥٢٧، ص٢، جشرح املشكل يف النحو، احليدرة اليمين  )٢(
   . ٢٢٧، ٢١٨، ص٣، جاخلصائص ،)م١٠٠١/هـ٢٩٦ت ( أبو الفتح عثمان بن جين   ابن جين،)٢(
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 ١٢٥

وهي دراسة وصفية  ملا ورد من شواهد هلذه الظاهرة يف ، أا أغفلت اجلانب املتعلق بالشعر والنثر، عنواا
اجلوار "بـ ، أو ما اصطلح عليه النحاة، "والنحوية  والبالغية ، الصرفية" ، ضمن املستويات، القرآن الكرمي

إىل تعليل ألسباب ، مل يتوصل الباحث يف دراسته، "املزاوجة واالتباع " و " اجلوار املنفصل " و ، "املتصل 
  .  شيئا جديدا ملا ذكره النحاة من قبل – كما قال ابن جني -ومل يضف، هذه الظاهرة

" ظاهرة قياس احلمل يف اللغة العربية" يف كتابه ، فهي للدكتور عبد الفتاح البجه، الدراسة الثانيةأما 
وقد اتكأ فيه على الباب الذي وضعه ابن ، "احلمل على اجلوار " خصص الباحث الفصل العاشر منه لـ 

" األشباه والنظائر " الذي وضعه السيوطي يف كتابه " اإلتباع " كما اتكأ على فصل ، جين  يف اجلوار
ومل تضف شيئا جديدا ملا ، "احلمل على اجلوار " مل تعلل أسباب ظاهرة ، وعامة، وكانت دراسته وصفية

  .  قبل ذكره النحاة من
" بعنوان ، "جملة أحباث الريموك " يف حبثه املقدم لـ ، فهي للدكتور حنا حداد: الدراسة الثالثةوأما 

اتكأ يف األوىل ، حيث أقام الباحث دراسته على ثالث قواعد، )١("على اجلوار بني القبول واالعتراضاحلمل 
، "اخلصائص " يف كتابه ، "احلمل على اجلوار " على الركنني اللذين أرسامها ابن جني يف باب ، والثانية

لـ ، حاول من خالله أن يضيف عناوين جديدة، فقد أقامها الباحث على اجتهاد جريء، وأما ثالثة األثايفّ
متكئا يف ذلك على "  محل املمنوع من الصرف على اجلوار : " ومن هذه العناوين ، "احلمل على اجلوار " 

يف اآلية السابقة ) دانية( على  ) قواريرا ( و، بعدها، )أغالال(على ) السال س( يف صرفه ، ابن احلاجب
  :يف اآليات الكرمية التالية ، بعدها) بنبإ ( على ) سبإ ( و، قبلها
لكافرين سالسال وأغالال وسعريا  أعتدنا لاإن )٢(  
ًوأكواب كانت ويطاف عليهم بآنية من فضة *  عليهم ظالهلا وذللت قطوفها تذليال ودانية

  )٣(قواريرا
وجئتك من سبإ بنبإ يقني )٤(  

عده من إتباع الكلمة يف "، "األشباه والنظائر " يف باب اإلتباع يف كتابه ، وقد صنف السيوطي ذلك
  . )٥("نوين لكلمة أخرى منونة صحبتها الت

مستشهدا على ، "اراحلمل على اجلو"ضمن باب" وتأنيث املذكر ، تذكري املؤنث" ، كما أدخل الباحث
يف " احلمل على املعىن " وهو باب يندرج حتت موضوع، وشعرية، مبا توفر له من شواهد قرآنية، ذلك

                                                 
  .٢٤٧ – ٢١٥، ص م١٩٩٢، ٢، العدد١، أحباث جملة الريموك، الد و االعتراضاحلمل على اجلوار بني القبول  حنا حداد،(١)

   .٤آية :  اإلنسان)  ٢(
   .١٦، ١٥ اآليتان  :اإلنسان)  ٣(
   .٢٢آية  :  النمل  )٤(
   .٢٩، ١٧ص، ١، جاألشباه والنظائر  السيوطي، )٥(
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 ١٢٦

  .وليس على اجلوار ، الكتب النحوية
وعد الفعل ، على اجلوار بعد استيفاء اجلازم لفعله وجوابه، كما محل الباحث الفعل املضارع ازوم

) أثاما ( رغم وجود كلمة ، الواقع يف جواب الشرط) يلق(على اجلوار للفعل جمزوما ) يضاعف( املضارع 
  .)١( يضاعف له العذاب*من يفعل ذلك يلق أثامايف اآلية الكرمية ، كفاصل بينهما

  :)٢(يف بيت الشعر " تأتنا" جمزوما على اجلوار لفعل الشرط " تلمم" وعد الفعل املضارع 
      جتد حطباً جزالً وناراً تأججارنا      ديامىت تأتنا تلمم بنا يف

مع وجود ) يلق(على اجلوار لـ) يضاعف(وال أود أنْ أناقش الباحث يف جواز أو عدم جواز محل 
سواء كان ذلك ، يف بيت الشعر" تلمم "كما ال أريد أنْ أناقشه على أوجه إعراب كلمة ، فاصل بينهما
  .كما ذهب الباحث، أو على اجلوار" أو"ر حرف العطف أو على إضما، أو على احلال، على البدل

عالقة بلغات بعض القبائل العربية وأنّ ما جاء " احلمل على اجلوار " وحاول الباحث أن يعلل بأنّ لـ
وجرت عليه ألسنتهم ولكنه أضاف بعد ذلك ، إمنا هو من قبيل املوافقة ملا فاهوا به، منه يف القرآن الكرمي

نزوال من الشاعر عن حاجته النضباط وزن البيت ، يف كل حاالته" احلمل على اجلوار " ء إمنا جا: " قوله 
اللذين عدمها النقاد من ، زلق إىل اإلقواء واإلكفاءـكي ال ين، أو مراعاة حلركة الروي يف القصيدة، الشعري

فال يعد منهما ، كرميوأما ما جاء يف القرآن ال، لكان للشاعر عنهما مندوحة، فلوال هذا، عيوب الشعر
  ."حبال

كما أن ، مقلّدا  أصحاب الضرائر الشعرية فيما ذهبوا إليه، ويظهر أنّ الباحث قد سار يف ذلك
املوسوم ، اجتهت إىل مسار خيتلف عن املسار الذي يسعى إليه هذا البحث، الدراسات الثالث السابقة

يف ،  تلك الدراسات هذه الظاهرة بشكل عاملقد وصفت" ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو "ب
، بني مقرٍّ، واختالف النحاة فيها، و جوانبها، واستوفت شروطها، و البالغية، و النحوية، مستوياا الصرفية

عن حركة ، خروج التابع يف حركته اإلعرابية"ولكنها مجيعا مل تعلل ظاهرة  ، و جميزٍ هلا بشروط، و منكرٍ
  " .املتقدم عليه، استبداهلا حبركة االسم ااورو ، املتبوع احلقيقي

، كما ال توجد مشكلة بالغية يف اإلتباع واملزاوجة كذلك،  ال توجد مشكلة صرفية يف اجلوار املتصل
، واإلتباع، و لذلك فإن دراسة اجلوار املتصل، "اجلوار املنفصل يف النحو"ولكن املشكلة موجودة يف

 يف حبث ظاهرة اليت ال توصل إىل اهلدف املنشود، اإلضافية، ات الوصفية من قبيل الدراسواملزاوجة هي
  .خروج التابع يف حركته اإلعرابية عن متبوعه احلقيقي 

                                                 
   .٦٩، ٦٨  اآليتان  :الفرقان  )١(
  . ١٦٦ص، ٢ج، والدرر اللوامع، ٦٦٠ص، ٣ج، اخلزانةشواهد عفي وهو من احلر اجليت للشاعر عبداهللا بن  الب )٢(
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 ١٢٧

وهو سبيل ، وعين السبيل الذي يؤدي إىل الغاية املرجوة منه، لقد حدد الباحث املهمة املطلوبة للبحث
  " .الصريف و البالغي " ،  حنو املستوينيينعرج و ال، مير عرب بوابة املستوى النحوي فقط

 و متعمقا يف أبعادها، متأمال فيها، و النثرية، و الشعرية،  القرآنيةومهمة الباحث أنْ يقرأ يف الشواهد
  ) ١(:حول رواية بيت الشعر ، فإذا قرأ ما دار من حوار بني الفراء و أيب ثروان، مستكنها لعللهاو

ـّةَ  وجه غريِ  م   قرفة              ملساَء ليس ا خالٌ وال ندبتريك سن
و عندما استنشده ، و قد أقر أبو ثروان بنصبها، "سنة " على النعت لالنصب و موضعها ، "غري" جبر 

  .أنشده باجلر ، الفراء البيت مرة أخرى
  :)٢(حول رواية بيت الشعر، و كذلك حوار الفراء مع أيب اجلراح العقيلي

  ذوي الزوجات كلِّهم         أنْ ليس وصلٌ إذا احنلّت عرى الذّنبِيا صاحِ  بلّغْ 
و ، و قد أقر أبو اجلراح العقيلي بنصبها، "ذوي"و موضعها النصب على التوكيد ل، "كلهم " جبر 

  .أنشده باجلر، عندما استنشده الفراء البيت مرة أحرى
عن ، لة يف خروج التابع يف البيتني املذكوريناملتمث، النحوية الظاهرة جيدر بالباحث أنْ يقف أمام هذه

ويتساءل حول ذلك احلوار الذي جرى ، و أخذه حركة االسم املتقدم عليه مباشرة، حركة متبوعه احلقيقي
حول اإلصرار ، وبني الفراء و أيب اجلراح العقيلي يف البيت الثاين، بني الفراء و أيب ثروان يف البيت األول

  . و ليس اجلر، م معرفتهما أنّ موقع التابع يف الشاهدين املذكورين هو النصبعلى القراءة باجلر رغ
السيما أنّ الشعر كان يروى ، البد أنْ يدرك الباحث أنّ يف املسألة سراً يكمن يف القراءة و اإلنشاد

و كذلك فإن ، حيث كان الراوي ينشد القصيدة على مسامع الناس يف دواوينهم، إنشادا يف ذلك الوقت
تعلو ، و الترتيل القرآين أصوات متناغمة حلروف و مقاطع، و اإلنشاد الشعري، القرآن يقرأ تالوة و ترتيال

كما تتأثر احلروف بالصوت ، و التالشي يف األصوات اليت تليها مباشرة، أحيانا مث تبدأ باالخنفاض التدرجيي
وال سيما إذا ، لها عنه فواصل و أصواتالذي يفص، أكثر من تأثرها بالصوت األبعد، األقرب الذي جياورها

لتابع كما أشار إىل ذلك ابن فإنه يتالشى يف الصوت املتحرك األقرب ل، كان الصوت البعيد ساكنا
   )٣(:يعيش
  " لصرفه إىل ذلك املتحرك ، مينع امتداد الصوت يف الساكن، إنّ االنتقال من الساكن إىل املتحرك" 

، و علة هذا اخلروج صوتية، روج التابع عن القواعد املألوفة يف النحوتتعلق خب، إن مشكلة البحث حنوية
ومهمة الباحث تكمن يف قراءة الشواهد قراءة متأنية متيز بني ما يؤكد منها صحة الفرضية اليت يقوم عليها 

                                                 
  ٧٤ص ،٢ج، شواهد الفراء يف معاين القرآنوهو من ،  البيت لذي الرمة يف بائيته املشهورة )١(
  . ٧٥ص ،٢ج، شواهد الفراء يف معاين القرآنوهو من ، البيت أليب اجلراح العقيلي  )٢(
    .١٩٤، ١٩٢ص، ٩ج، ٤الد، أمحد السيد أمحد: حتقيق ، شرح املفصل ،)م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت (البقاء موفق الدين  أبو ، ابن يعيش )٣(
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 ١٢٨

  .و بني ما خيالفها ، البحث
وإنّ مجيع الدراسات ، ه كما أنّ هلذا البحث مكانه و شأن،شأا، وإنّ للدراسات السابقة مكاا

  .و ال يتوقف عند عامل بعينه ، نّ العلم ال ينتهي يف حدود دراسة معينةإو، والبحوث يكمل بعضها بعضا
      

  شروط احلمل على اجلوار. ٢
  .أن يكون التابع احملمول على اجلوار نكرة وليس معرفة: أوالً

ألن النكرة أشد ، كرة أسهل منه يف املعرفةفاحلمل على اجلوار يكون يف الن"، هو مذهب ابن جنيهذا 
امها، فة من املعرفةحاجةً إىل الصمذهب ابن جين يف هذه املسألة قد رده بعض العلماء ، )١("إلزالة إ ولكن

  : )٢(يف وصف املفضل" أيب ثروان"مستشهدين بقول 
  "كان واهللا من رجال العربِ املعروف له اللغة والعربية"

وال سيما أنه ممن تؤخذ ، رد على من يقول بأن اجلوار ال يكون إالّ مع النكرة" ثروانأيب "ويف كالم 
  .ومن الشواهد القرآنية والشعرية يف الرد على ابن جين، "عنه العربية

ِوواعدناكم جانب الطورِ األمين)٣(  
  .وهو معرفة، )٤(جمرور على اجلوار ) األمين(ذكر الزخمشري أن 

  )٥(نّ اهللا هو الرزاق ذو القوة املتنيِ إ: وقوله تعاىل
 وهو معرفة أيضاً، على اجلوار) املتني(حيث جر.  

  :وقول الشاعر
  )٦(بعدي سوايف املورِ والقطرِ    لعب الرياح ا وغيرها

  .وهو معرفة كذلك، جمرور على اجلوار" القطر"فـ 
          

  .تأنيث واإلفراد والتثنية واجلمعتطابق املضاف واملضاف إليه يف التذكريوال: ثانياً
 ال يقولون إالّ -رمحه اهللا–وقال اخلليل " :)٧(حيث ذكر سيبويه يف الكتاب، وهو مذهب اخلليل

                                                 
  ٢٨٩ص، ٢ج، علي ناصيف و مجاعه: حتقيق ، احملتسب ،)م١٠٠١/هـ٢٩٢ت ( أبو الفتح عثمان بن جين   ابن جين،)١(
  .٩٠، ص٥عبد السالم هارون، ج: ، حتقيقزانة األدبخ ،)م١٦٨٢/هـ١٠٩٣ت ( عبدالقادر بن عمر بن يزيد ،البغدادي  )٢(
  ٥٨آية  : طه  )٣(
  .٧٧، ص٣عبد السالم، ج: ، حتقيق الكشاف ،)م١١٨٧/هـ٥٣٨( أبو القاسم جار اهللا حممود الزخمشري، ) ٤(
  ٥٨ آية : الذاريات  )٥(
شـرح شـافية ابـن     يف ١٢٩لشاهد رقـم  وهو ا، ٢٧ص، دار صادر، ديوانه يف   )هـ. ق ١٢/م٦١٠ت   ( البيت لزهري بن أيب سلمى      )٦(

  .٢٥٣ص، ٤ج، للرضي االستراباذي ، احلاجب
  .٤٣٧، ص١عبد السالم هارون، ج :، حتقيق الكتابسيبويه،   )٧(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٢٩

وإمنا يغلطون إذا كان اآلخر بعدة ، واجلحر جحران، من قبل أنّ الضب واحد، "هذان جحرا ضب خربان"
وألنّ اجلحرة ،  ألن الضباب مؤنثة"هذه جحرةُ ضبابٍ خربة": وقالوا، أو مؤنثاً، وكان مذكراً مثله، األول
ألنه إذا ،  وال نرى هذا واألول إالّ سواء،-رمحه اهللا–وهذا قول اخلليل " فغلطوا، والعدة واحدة، مؤنثة
أنه ليس ، مثل ما يف التثنية من البيان، أنه ليس بالضب، ففيه من البيان، "هذا جحر ضب متهدمٍ": قال
  : )١(وقال العجاج، لضب كذلكبا

"جسلِكأنّ نماملر العنكبوت "  
  :قوله تعاىل، ومن شواهد النحاة على تأييد مذهب سيبويه". والعنكبوت أنثى،  فالنسج مذكر

ِاملتني ذو القوة إنّ اهللا هو الرزاق)٢(  
  .واملتني مذكر، مؤنث) القوة(و ، جمرور على اجلوار) املتني(فـ 

  :يئةوقول احلط
ة بطنِ واداكم وحيفإي    ٣(مهوزِ النابِ ليس لكم بسي(   

، يستخدم للمذكر واملؤنث، "حية"ولكن الفراء ذكر بأن لفظ ، مذكر" اهلموز"فاحلية مؤنث و
  :وأنشد

ةجبلي ةليس بأدرد    فما تزدري من حي إذا ما عض كات٤(س(  
وال حجة يف ذلك ضد مذهب ، الفراءكما ذكر ، يذكر ويؤنث، "العنكبوت"وكذلك فإن لفظ 

  ٥.اخلليل
  

  أن يكون اخلفض على اجلوار يف غري العطف والبدل: ثالثاً
وال ، ويف التوكيد نادراً، يكون يف النعت قليالً،  إىل أن اخلفض على اجلوار :)٥(ذهب ابن هشام

مل حيفظ : "حيث قال، بدلوأنكر أبو حيان وقوعه يف ال، ألن العاطف مينع من التجاور، يكون يف النسق
، )٦(أنه معمول لعامل آخر، وسبب ذلك، وال خرج عليه أحد من علمائنا شيئاً فيما نعلم، ذلك يف كالمهم

                                                 
، وكذلك ارتشاف الضرب أليب حيـان       ٤٣٧، ص ١عبد السالم هارون، ج   : الرجز للعجاج، وهو من شواهد سيبويه يف الكتاب، حتقيق          )١(

  .١٩١٢ ص،٤األندلسي، ج
  .٥٨آية :  الذاريات  )٢(
، ٢، ص ٢، ج املنـصف ، وابن جنـي يف      ٧٤، ص   ٢، ج شواهد الفراء يف معاين القرآن    ، وهو من    )م٦٥٠/هـ٣٠ت   (البيت للحطيئة   )٣(

  .٣٢٦، ص٢، طبعة دار صادر املصورة، جخزانة األدبوالبغدادي يف 
  .٣٨، مكتبة الرشيد، الرياض، صاحلمل على اجلوار يف القرآن عبد الفتاح احلموز،. د  )٤(

  

  .٨٩٥مازن املبارك، دار الفكر، بريوت، ص:  ، حتقيقمغين اللبيبابن هشام األنصاري،   )٥(
  .٩٥، ص ٥عبد السالم هارون، ج :، حتقيق خزانة األدبالبغدادي،   )٦(
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 ١٣٠

باخلفض ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم: يف قوله تعاىل) أرجلكم(وقد ضعف أبو حيان القراءة جبر 
  :من قوله تعاىل) لقتا(كما خطّأ أبا عبيدة يف جره ، على اجلوار

يسألونك عن الشهر احلرام قتالٍ فيه)١(  
  .وأنكر عليه وقوع اجلر باجلوار يف البدل

  أنْ يؤمن الّلبس: رابعاً
   :)٢(غلّط الطربسي قراءة محزة لآلية

كم إىل الكعبنيكم وأرجلفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوس  
ألنّ أحداً ال ، واألمن من االشتباه، جائز عند ارتفاع اللّّبس، اورةبأن احلمل على ا"حيث ذكر 

ليس " املسح على األرجل"ولكن "  الضب"وليس من صفة ، "اجلحر"من صفة " خرباً"يشتبه يف أن 
  .)٣("كذلك

ومل يرد إالّ يف ، تأويل ضعيف جداً، على اجلوار ألنه برأيه" األرجل"وضعف أبو حيان خفض 
  .) ٤(" على خالف فيه، ث ال يلبسحي، النعت

حيث ذكر بأنّ شرط اخلفض على اجلوار ، "الكليات"يف ، وإىل ذلك ذهب أبو البقاء الكفوي أيضاً
  .)٥("أن ال يقع يف حمل االشتباه"
  

  أنْ يكون احلمل على اجلوار يف اخلفض وليس يف الرفع : خامساً
خبالف ، وليس يف الرفع، يف اخلفضإىل أن احلمل على اجلوار يكون ، ذهب مجهور النحاة

  ٧:اللذين جوزاه يف الرفع مستشهدين بقول املتنخل اهلذيل )٦(وابن قتيبة ، األصمعي
  )٧(مشي اهللوك عليها اخليعلُ الفُضلُ    السالك الثغرةَ اليقظانَ كالئُها 

وقد رده . رور باإلضافةا، "للهلوك"وهي نعت ، "اخليعل"محالً على اجلوار لـ ، "الفضل"برفع 
  : )٨(ابن الشجري وقال

                                                 
  .٢١٧آية  :البقرة  )١(
  .٦آية :  املائدة  )٢(
  .٢٨٧، ص٣جلنة من العلماء، ج:  ، حتقيقجممع البيان يف تفسري القرآن ،)م١١٣٣/هـ٥٢٨ت (ن  أبو علي الفضل بن احلسالطربسي،  )٣(
  .٤٥٢، ص٣عادل عبد املوجود ومجاعة، ج:  ، حتقيقالبحر احمليطأبو حيان األندلسي،   )٤(
  .١٣٦، ص)جرر(ادة ، م٢عدنان درويش، قسم:  ، حتقيقالكليات ،)م١٦٨٢/هـ١٠٩٤ت ( أيوب بن موسى أبو البقاء الكفوي،  )٥(
  .١٠١، ص٥عبد السالم هارون، ج: ، حتقيق اخلزانةالبغدادي،   )٦(

 

  .١٠١، صاملصدر السابق  )٧(
  .٢٢٢، ص٢، جاألمايل ،)١١٤٧/هـ٥٤٢( هبة اهللا بن علي ابن الشجري،  )٨(
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 ١٣١

" الفُضل"أن ارتفاع ، بل ال معرفة له جبملة اإلعراب، وزعم بعض من ال معرفة له حبقائق اإلعراب"
وهو عنده مرفوع على ، كما رده أبو حيان األندلسي، "فارتكب خطأ فاحشاً، على ااورة للمرفوع

  ".كما متشي اهللوك الفضل: "والتقدير، على املوضع" اهللوك"النعت لـ 
تلبسه ، "كاخليعل"ثوب " الفضل"ذهبا إىل أن ، واحلسن السكري، بأن الفراء :)١( وذكر البغدادي

ومما يؤيد موقف الرافضني للحمل على ، "وعليه فال محل على اجلوار وال املوضع عندمها، املرأة يف بيتها
  ".القرآن الكرميهو عدم وروده يف ، اجلوار يف الرفع

  جوانب ظاهرة احلمل على اجلوار . ٣
صنفها فيه إىل ، خصص هلا ابن جني باباً يف اخلصائص، مشلت هذه الظاهرة جوانب خمتلفة

  : )٢(صنفني
  .جتاور األحوال: والثاين.  جتاور األلفاظ: األول

  :وقسم األول إىل قسمني
وهو متصل ، وليس يف حركتها اإلعرابية، ظي للكلمةويكون يف البناء اللّف، اجلوار املتصل: أحدها

  :بعلم الصرف ومثّل له بثالثة مناذج
ويف ، "صيم": "صوم"وذلك بقوهلم يف ، حبملها على حكمها، "الالم" جماورة العني لـ :أوالً

  :وأنشدوا" عصي"حيث شبهوه بباب ، أُيل: وأُول، قُيم: وقُوّم" جيع": "جوع"
   )٣(بادرت طبخته لرهط جيعِ     غلي املراجلُ حتتهومعرضٍ ت

  :وقول اآلخر
   )٤( وال ظَلَلْنا باملشاء قُيما    لوال اإلله ما سكنا خضماً

  :وقول النابغة اجلعدي يف هجاء ليلى األخيلية
  )٥(وقد شربت من آخرِ الصيف أُيال    بريذينةٌ بلّ الرباذين ثَفْرها

  :حكم الواو املضمومة مزها إذا جتاورتا حنو قول جرير،  الواوااورة للضمة إعطاء:ثانياً
  )٦(وجعدة إذْ أضاءمها الوقود    لَحب املؤقدينِ إيلّ مؤسى 

                                                 
  .١٠١، ص٥عبد السالم هارون، ج :، حتقيق اخلزانةالبغدادي،   )١(
  .٢١٨، ص٣ ج،اخلصائص، ابن جني  )٢(
  .٢١٩، ص٣، جاملصدر نفسه  )٣(
  .٢١٩، ص٣، جاملصدر نفسه  )٤(
  .٢١٩، ص٣، جاخلصائص، ابن جني  )٥(
  .٩٦٢، ص ٨٥٦، الشاهد ٢، جشواهد املغينالسيوطي،   )٦(
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 ١٣٢

  ".النؤور"و، "أدؤر"فهمزها كما مز ، كأا فيها" الواو"حيث تصور الضمة اورا لـ 
مررت "و، "هذا بكُر: "حنو، رف الذي قبلها يف حالة الوقف نقل حركة اإلعراب إىل احل:ثالثاً

روأصلهما، "ببك" :من ، حيث انتقلت احلركة اإلعرابية فيهما عند الوقف، "مررت ببكْرٍ"و، "هذا بكْر
  ".الكاف"إىل " الراء"

مثّل له و، وليس ببنائها الصريف، وهو املتعلق باحلركة اإلعرابية للكلمة،  اجلوار املنفصل:ثانيهما
  :وقول احلطيئة، "هذا جحر ضب خرب": بقوهلم

ةَ بطنِ واداكم وحيفإي    ١( مهوزِ النابِ ليس لكم بسي(   
 اورته لـ " مهوزٍ"جبر"ة"وهو نعت لـ ، "وادة، "حيوقول اآلخر. املنصوب على املعي:  

هلبلِ     كأنّ ثبرياً يف عراننيِ ومزم أناسٍ يف جباد ٢(كبري(.  
 ل"جبراورته لـ " مزم"كأنّ"املرفوع ألنه خرب " كبري"وهو نعت لـ ، "جباد."  

حبذف املضاف إليه واستتار ضمريه يف ، "مزملُ فيه"و، "خربٍ جحره: "ومذهب ابنِ جِني يف ذلك
  ".خرب"
  

  جتاور األحوال يف الزمان واملكان: الثاين
  : فهو غريب حنو قوهلموأما جتاور األحوال" )٣( :ذكر ابن جني

كما كان ، فاإلحسان مل يكن يف أول وقت الطاعة وإمنا كان بعد ذلك، "أحسنت إليه إذ أطاعين"
لكنه ملا تقارب ، وال بد من تقدم وقت السبب عن وقت املسبب، وكأا كانت علّة له، مسبباً عن الطاعة

الظرفية يف " إذ"و، ما وقعا يف زمان واحدصارا كأ، يف الطاعة واالحسان، وجتاورت احلاالن، الزمانان
وإمنا ، "أحسنت إليه وقت الطاعة: "كأنك تقول، منصوبة بفعل اإلحسان" أحسنت إليه إذ أطاعين: "قولك

، وتالياً له، "الطاعة"مسبباً عن األول ، "االحسان"وملّا كان الثاين ، كان اإلحسان يف ثاين ذلك أو ما يليه
فعمل ، يف زمان واحد" والطاعة"كأنه هو" االحسان"فقد صار ، اور الزمانانوجت، فاقتربت احلاالن

وفيما يتعلق بتجاور ". كما يعمل يف الزمان الواقع فيه هو نفسه، يف الزمان الذي جياور وقته" اإلحسان"
  :  )٤(فقد استشهد ابن جني بقول الشاعر، األحوال يف املكان

  "إذا اخليل جالوا يف كواثبها"

                                                 
   .٢٢٠، ص٣، جاخلصائص ،البيت للحطيئة وهو من شواهد ابن جين  )١(
   .٢٢١، ص ٣، جاخلصائص ابن جين،  )٢(
   .٢٢٢، ص ٣، جصدر السابقامل  )٣(
  .٢٢٧، ص٣، جاملصدر السابق  )٤(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٣٣

، وليس يف كاثبه، والفارس جيول يف صهوة اجلواد، هو مكان التقاء الكتفني: ب من اخليلاثوالك
  ".جريا جمرى اجلزء الواحد" والكاثب، "الصهوة"ولكنه ملا جتاور املكانان 

وإدراك من ، جوانب ظاهرة احلمل على اجلوار من خالل إدراكه الشخصي هلا، لقد حدد ابن جني
مل يعرض له أحد من ، وهذا التجاور الذي ذكرناه يف األحوال واألحيان: ")١(السبقه من النحاة حني ق

  ".وإمنا ذكروا جماورة األلفاظ فيما مضى، أصحابنا
كانا شائعني بني أوساط ، للحروف واأللفاظ" اجلوار املنفصل"و، "اجلوار املتصل"فمصطلح 

، "جماورة األحوال يف الزمان واملكان"هو ،  ثالثاًمث أضاف هلما ابن جني بعداً، قبل عصر ابنِ جني، العلماء
ملا ، من غري  إضافة أو تبديل، يراوحون يف إطار هذا املفهوم، وحىت عصرنا احلاضر، وبقي العلماء بعد ذلك
  .وضعه السابقون األولون

 الذي يشمل، هو أحد املستويات األربعة لعلم اللغة، إنّ املستوى املعجمي لأللفاظ والدالالت
ورمبا تتداخل بعض هذه املستويات مع بعضها ، "والصويت، والنحوي، الصريف"املستوى ، باإلضافة له

يف ، وحنن لو صنفنا ظاهرة اجلوار املتصل يف احلروف واأللفاظ، يف تفسري القضايا اللّغوية املختلفة، اآلخر
فإننا سنتمكن من ، املستوى النحويضمن إطار ، وظاهرة اجلوار املنفصل يف األلفاظ، إطار املستوى الصريف

جمموعةُ : "فالّلغة كما عرفها ابن جني، بتداخل املستوى الصويت معهما، تفسري ظاهرة احلمل على اجلوار
واجلملةُ اخلربية قد ، والقرآن الكرمي يرتل ترتيالً صوتياً، )٢("من األصوات يعبر ا كلُّ قومٍ عن أغراضهم

  ٣.من غري وجود أداة استفهام، بتغري نربة الصوت فيها، ميةتتحول إىل مجلة استفها
ولكنين أود أن أبرز قيمة ، حبثاً صوتياً خالصاً، ال أريد هنا أن أحبث ظاهرة احلمل على اجلوارِ

 باللسان الذي يستثقل االنتقال املباشر منطوقةٌ، يما أنّ اللّغةَ العربيةَ مساعيةٌوال س، اجلانب الصويت يف املسألة
وأنّ الضمة تناسب حرف ، "الياء"مع علمنا املسبق بأنّ الكسرة تناسب حرف ، ن الكسرة إىل الضمةم

من غري  سائر ، إمنا يكون مع هذين احلرفني، وأنّ الثقل يف النطق اللّساين الصويت للحركات، الواو
  .احلروف

 رمبا كانت منطوقةً صوتياً واليت، وإذا أضفنا إىل ذلك عدم ظهور احلركة اإلعرابية للمتبوع احلقيقي
  :كما يف شاهد التوكيد، بالكسر

  )٣( أنْ ليس وصلٌ إذا احنلّّت عرى الذّنبِ     الزوجات كلِّهِمذوييا صاحِ بلّغ 

                                                 
  .٢٢٧، ص٣، جاخلصائصابن جين،   )١(
  ٢٢٢ص ، املصدر السابق  )٢(

  

للـسيوطي يف  ) ٨٥٥(، وهو كذلك الـشاهد رقـم   ٧٥، ص ٢، ج شواهد الفراء يف معاين القرآن    البيت أليب جراح العقيلي، وهو من         )٣(
  .٩٦٢، ص٢، جشواهد املغين
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      قاسم حممد صاحل             ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو
  

 

 ١٣٤

وكذلك إذا كان الفاصل ، و لكنها تنطق صوتياً بالكسر، منصوبة على املفعولية، "ذوي"فكلمة 
  :كما يف قوله تعاىل ،بني املتبوع احلقيقي وتابعه طويالً

 نةاملشركني كفروا من أهلِ الكتابِ والذينمل يكنم البيهى تأتيمنفكّني حت )١(  
، معطوف عليه) املشركني(وكلمة ، )يكن(وهو يف موضع رفع اسم ، )الذين(فاملتبوع احلقيقي هو 

، تابع ومتبوعه احلقيقي طويالًوملّا كان الفاصل بني ال، )أهل الكتاب(ولكنه حممولُ باخلفض على اجلوار لـ 
لذلك فقد سهلَ محلُ التابع باخلفض على اجلوار لـ ، وكانت احلركةُ اإلعرابيةُ للمتبوعِ احلقيقي غري ظاهرة

 ).أهل الكتاب(
وعدم ظهور احلركة اإلعرابية على ، هلذا  أرى أنّ الفاصلَ الطويلَ بني التابع ومتبوعه احلقيقي

، يف االنتقال املباشر من الكسرة إىل الضمة، ثقلَ يف احلركة اإلعرابية على اللسانوال، املتبوع احلقيقي
، "ظاهرةَ احلمل على اجلوار"كلَّ ذلك يسهلُ ، مسني املتجاورين الصويت يف احلركة اإلعرابية لالوالتناغم

ذهب إليه الفراء يف حديثه مع وهذا يؤكّد ما ، والسيما أنّ الّلغة مساعية، وجيعلُها أمراً ميسوراً على اللسان
مع أا نعت " وجه"على ااورة لـ " غري"جبره ، "تريك غرةَ وجه غريِ مقرفة": أيب ثروان الذي أنشد 

قولُك أجود : "قال أبو ثروان، وعندما سأله عن إمكانية إنشادها بالنصب، املنصوبة على املفعولية" غرة"لـ 
وتأثريِه يف ظاهرة ، وهذا يدلّ على أمهية التناغم الصويت، باجلر على اجلوارولكنه أعاد إنشادها " مما أقول

إال أنّ هذا ، يف تابعه ااور له، و رغم قوة التأثري الصويت للمتبوع على اجلوار، "احلملِ على اجلوار"
و ال ميكن ، للفظيةكبقية العوامل ا، عامال لفظيا قادرا على االستمرار يف العمل، ال يشكل يف ذاته، املتبوع

، لضعف املتبوع احلقيقي، و رغم قدرة تأثريه يف التابع الذي يليه مباشرة، إدراجه مع سائر العوامل اللفظية
فإذا كان املتبوع ، ألنّ احلروف احملكومة حبركات اإلعراب هلا أصوات، و عجزه عن التأثري املباشر يف تابعه

فإن تأثري ، إذا كان الفاصل بينه وبني تابعه طويالو، إلعرابال تظهر على آخره حركة ا، احلقيقي مبنيا
و عندها ، يتالشى تدرجييا مع أصوات احلروف و الكلمات بعده -للمتبوع احلقيقي- صوت احلرف املبين

  .وهي حركة صوت احلرف األخري من االسم الذي جياوره ، سيتأثر التابع حبركة أقرب صوت له
و ذلك واضح يف احلوار الذي ، وار علّة يقاس عليها يف االستعمالوال أعتقد أنّ احلمل على اجل

وهي يف موضع النصب على التوكيد لكلمة " كلهم"حول قراءته جبر ، أجراه الفراء مع أيب اجلراح العقيلي
ألنه كان ينطق ، ولكنه قرأها باجلر مرة أخرى بعد إدراكه حقيقة نصبها، املنصوبة على املفعول به" ذوي "

حركة و، فحركة حرفها األخري ساكنة، مل تظهر عليها احلركة اإلعرابية" ذوي "و كلمة ، ت يسمعهابأصوا
كما أنّ صوت احلركة اإلعرابية يف " ذوي" احلرف الذي يسبقه الكسرة و هي احلركة األقوى يف كلمة

                                                 
  .٦آية  : البينة  )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٣٥

اكن يف املتبوع و لذلك فقد تالشى صوت احلرف األخري الس، هي الكسرة أيضا" الزوجات"املتبوع ااور 
، فأثر ذلك الصوت يف التابع و حرك بالكسر، وقوي صوت حرف الكسرة يف املتبوع ااور، احلقيقي

املتقدم على ، يكون تأثريا صوتيا حلركة آخر حرف من حروف االسم ااور، لذلك فإن التأثري على التابع
  .      لفظياً و ليس عامالًو يكون العامل صوتياً، التابع
  مسائل  احلمل على اجلوار املنفصل . ٤

، وخرب املبتدأ، والبدل، والعطف، والتوكيد، ميكن حتديد مسائل هذه الظاهرة ضمن أبواب النعت
  .أواجلزم على اجلوار، وذلك باخلفض أو الرفع، "وجواب الشرط
  اخلفض على اجلوار يف النعت: املسألة األوىل

، والشعرية، ل على اجلوار شيوعاً يف الشواهد القرآنيةمن أكثر مسائل احلم، تعد هذه املسألة
وأيب سعيد ، والكوفييني باستثناء ابن جني، حيث أقر ا مجهور النحويني البصريني، وأقوال العرب املأثورة

 . واستتار الضمري، اللذين تأوالها على حذف املضاف، السريايف
على وجود ظاهرة اخلفض على ، ب للخليلاملنسو" اجلمل يف النحو"أكد ابن شقري يف كتابه 

مررت برجلٍ عجوزٍ ")١( :واستشهد على ذلك بقوله،  الظاهرة هذهوعد النعت السبيب جزءا من، اجلوار
وليس من نعت ، "عجوزاً"فخفض  ". مررت بامرأة شيخٍ أبوها"و، "مررت برجلٍ طالقٍ امرأته"و، "أمه
، "املرأة"وليس من نعت ، "شيخاً"وخفض ، الرجل أيضاًوليس من نعت ، "طالقاً" وخفض ، "الرجل"

   )٢( :كما خفضوا باجلوار أيضاً قول الشاعر، ولكنه كلّه خمفوض باجلوار

  كما طاف بالبيعة الراهبِ    أطوف ا ال أرى غريها

هذا جحر ضب ": كما قالوا، والوجه فيه الرفع على الفاعلية، على اجلوار" الراهب"فخفض 
  : ومنه قوله تعاىل، "اجلحر"والوجه فيه الرفع على النعت لـ " خرب"خبفض   "خربٍ

يدذو العرشِ ا )٣(  
  :وقوله تعاىل، والوجه فيه الرفع، على اجلوار" ايد"خبفض 

ِاملتني ذو القوة)٤(   

                                                 
  .١٧٣ ص مؤسسة الرسالة،فخر الدين قباوة،:  حتقيق، اجلمل يف النحو املنسوب للخليلابن شقري،   )١(
  .٨٤ ص،)م١٠٢٤/هـ٤١٥ت ( علي بن حممد اهلروي  للهروي،األزهية يف علم احلروف، وكذلك ١٧٥، صاملصدر نفسه  )٢(
  .١٥آية  : الربوج  )٣(
  .٥٨آية  : الذاريات  )٤(
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 ١٣٦

  :وقوله تعاىل، والوجه فيه الرفع، على اجلوار" املتني"خبفض 
بٍوجاؤوا على قميصه بدمٍ كذ)١(   

  : وقول الشاعر، والوجه فيه النصب على احلال، على اجلوار) كذب(خبفض 
   )٢(فال تشربوا ما حج ِهللا راكبِ    يا معشر العزاب إنْ حان شربكم 

 وحملّه الرفع على الفاعلية، على القرب واجلوار" راكب"خبفض 
  )٣( يف جباد مزملِكبري أناسٍ  كأنّ ثبرياً يف عراننيِ ودقه: وقول الشاعر

  : وقول الشاعر، "كبري"وحملّه الرفع على النعت لـ ، على القرب واجلوار" مزمل"خبفض 
  )٤(قُطْناً مبستحصد األوتارِ حملوجِ    كأمنا خالطت قدام أعينِها 

  ، "قطن" لـ توحمله النصب على النع، على القرب واجلوار" حملوج"خبفض 
  : واستشهد على جوازه، وقصره على السماع، مل على اجلواروكان الفراء قد أجاز احل

غريِ مقرفة ةَ وجهتريك غر    بدا خالٌ والن ٥(ملساَء ليس(  
 وقول احلطيئة، املنصوب على املفعولية، "غرة"وحملّها النصب نعتاً لـ ، على اجلوار" غري"جبر  :  

ـةَ بطـفإياكم وحي ـم بسمهوزِ الناب ليس لك      نِ واد٦(ي(  
واستشهد  . املنصوبة على املفعول معه" حية"وموضعها النصب نعتاً لـ ، على اجلوار" مهوز"خبفض 

خبفض ، "كأنّ نسج العنكبوت املرمل": )٧( األنباري للحمل على اجلوار يف هذه املسألة بقول الراجز
  .املنصوب" كأنّ"اسم "/ النسيج"وهو نعت لـ ، على اجلوار" املرمل"

  ٨:باجلر على اجلوار يف قوله تعاىل) األمين(تشهد الزخمشري بقراءة واس
ِالطورِ األمين وواعدناكم جانب )٧(  

  ".جانب"وهو يف حمل نصب نعت لـ 
معلالً ذلك بأن االسم يف     ،  خبالف العطف والبدل  ،  وجوزه أبو حيان األندلسي يف النعت والتوكيد      

                                                 
  .١٨آية : يوسف   )١(
  .١٧٦ صفخر الدين قباوة،:  ، حتقيق اجلمل يف النحو املنسوب للخليلابن شقري،   )٢(
  .١٧٦ صفخر الدين قباوة،:  ، حتقيق اجلمل يف النحو املنسوب للخليلابن شقري،   )٣(
  .١٧٦، صاملصدر نفسه  )٤(
  .٧٤، دار السرور، بريوت، ص٢، جشواهد الفراء يف معاين القرآنالبيت للشاعر ذي الرمة يف بائيته املشهورة، وهو من   )٥(
شـواهد  ، وهو مـن  ١٧٩، ص١نعمان طه، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط     . البيت للحطيئة يف ديوانه برواية وشرح ابن السكيت، حتقيق د           )٦(

  .٧٤، ص٢، ج معاين القرآن،)م٨١٦/هـ٢٠١ت (أبو زكريا حيىي بن زياد  الفراء،
  .١٢٧، ص٨٤، املسألة ٢، جاإلنصاف ،)م١١٨١/هـ٥٧٧ت ( أببو الربكات عبدالرمحن بن حممد  األنباري،ابن  )٧(

  

  .٨٠آية :  طه  )٧(
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 ١٣٧

ألن حرف العطف يفصل ، خبالف العطف ،  قبله من غري وساطة شيء    يكون تابعاً ملا    ،  باب النعت والتوكيد  
  .)٨( بني االمسني

  : الشواهد القرآنية على اجلوار املنفصل يف النعت-أ
مما سهل عملية ، يالحظ يف مجيع هذه الشواهد أنه قد فصل بني النعت ومنعوته احلقيقي بالظرف أو املصدر

  .احلمل على اجلوار 
 )٢(  عذاب يومٍ عظيمإني أخاف عليكم(  )١(

 املنصوب على املفعولية) عذاب(و حملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار) عظيم(جبر.  
)٢( يومٍ عظيم وها بسوء فيأخذكم عذابوال متس)٣( 

 املرفوع على الفاعلية) عذاب(وحملّه الرفع على النعت لـ ، على اجلوار) عظيم(جبر. 
 )٤(ظلّة إنه كان عذاب يومٍ عظيمفأخذهم عذاب يوم ال  فكذبوه( )٣(

 .الذي هو خرب كان) عذاب(وحملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار) عظيم(جبر 
)٤( يومٍ عظيم ي عذابرب يتصقل إين أخاف إنْ ع)٥( 

 .املنصوب على املفعولية) عذاب(وحملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار) عظيم(جبر 
)٥(  يتصيومٍ عظيمإين أخاف إن ع ريب عذاب )٦( 

 املنصوب على املفعولية) عذاب(وحملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار) عظيم(جبر.  
)٦( ٍيومٍ عظيم أالّ تعبدوا إالّ اهللا إين أخاف عليكم عذاب )٧( 

 .املنصوب على املفعولية) عذاب(وحملّه النعت لـ ، على اجلوار) عظيم(جبر 
)٧( ي أخاف عليكم عذايومٍ حميط وإن ب )٨( 

 .املنصوب على املفعولية) عذاب(وحملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار) حميط(جبر 
)٨( ٍوجاؤوا على قميصه بدمٍ كذب)٩( 

                                                 
  .١٩١٢، ص٤، جارتشاف الضربأبو حيان األندلسي،   )٨(
  .١٣٥آية  : الشعراء  )٢(
  .١٥٦آية :  الشعراء  )٣(
  .١٨٩آية :  الشعراء  )٤(
  .١٣آية :  الزمر  )٥(
  .١٥آية :  يونس  )٦(
  .٢١ آية : األحقاف  )٧(
  .٨٤آية :  هود  )٨(
  ١٨آية :  يوسف  )٩(
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      قاسم حممد صاحل             ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو
  

 

 ١٣٨

 جاؤوا على قميصه بدمٍ كذباً: "والتقدير، وحملّه النصب على احلال، على اجلوار) كذب(جبر." 
)٩( يف يومٍ عاصف ت به الريحاشتد كرماد )١( 

 ت : "والتقدير، املرفوعة على الفاعلية، )الريح(وحملة الرفع على النعت لـ ، على اجلوار) عاصف(جبراشتد
 .وليس من صفات اليوم، العصف من صفات الريح"ألن ". به الريح العاصفة يف ذلك اليوم

)١٠( ِاملتني ةذو القو اقإن اهللا هو الرز )٢( 
 .املرفوعة على النعت ملرفوع" وذ"ه الرفع على النعت لـ وحملّ، على اجلوار) املتني(جبر 

)١١( يدذو العرشِ ا )٣(  
 .املرفوع، "ذي"وحملّه الرفع على النعت لـ ، على اجلوار) ايد(جبر 

)١٢( ِالطورِ األمين وواعدناكم جانب )٤(  
 .عوليةاملنصوب على املف) جانب(وحملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار) األمين(جبر 

) حميط(كما جيوز أن تكون كلمتا ، )يوم( صفة ل٦-١يف التسلسالت من) عظيم(وجيوز أن تكون كلمة 
  .أيضا ) يوم(صفة ل) ٩، ٧(يف التسلسلني) عاصف(و
    الشواهد الشعرية على اجلوار املنفصل يف النعت-ب
)١( هلبلِ     كأنّ ثبرياً يف عراننيِ ومزم أناسٍ يف جباد كبري)٥ ( 
  "كبري"وحملّه الرفع على النعت لـ ، على اجلوار" مزملِ "ر جب
  )٦(قطناً مبستحصد األوتارِ حملوجِ   كأمنا خالطت قدام أعينها )٢(

  "قطن"وحملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار" حملوج"جبر 
)٣( قرفةغريِ م ة وجهتريك غر     بدا خالٌ وال ن ملساَء ليس)٧ ( 

  "غرة "وحملّه النصب على النعت لـ ، ى اجلوارعل" غري"جبر 
)٤( ةَ بطنِ وادفإياكم وحي    مهوزِ الناب ليس لكم بسي)٨( 

 "حية"على اجلوار وحملّه النصب على النعت لـ " مهوز"جبر 

                                                 
  .١٨آية :  إبراهيم)  ٩(
  .٥٨ آية : الذاريات  )٢(
  .١٥آية :  الربوج  )٣(
  .٨٠آية :  طه  )٤(
  .١٨٥، ١٧٧، ص الضرائر ،)م١٩٢١/هـ١٣٤٠ت ( حممود شكري ،األلوسي  )٥(
  .١٢٦، ص٨٤مسألة ، ٢، جاإلنصاف، األنباري  )٦(
  .٧٤ص، ٢ج، شواهد الفراء يف معاين القرانالبيت لذي الرمة يف بائيته املشهورة، وهو من   )٧(
  .١٧٩ص، القاهرة، مكتبة اخلاجني، نعمان طه:  البيت للحطيئة يف ديوانه بشرح السكيت، حتقيق  )٨(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٣٩

 )١(يا معشر العزابِ إنْ حانَ شربكم          فال تشربوا ما حج للّه راكبِ )٥(
  .و حمله الرفع على الفاعلية، وارعلى اجل" راكب " خبفض 

            على ذُرى قُالمه املهدلِ    )٢(كأنّ نسج العنكبوت املُرملِ )٦(
 نسج"وحملّه النصب على النعت لـ ، على اجلوار" املرمل"جبر."  

)٧( دتعنه اخليلَ حىت تبد فدافعت    أسود اللون وحىت عالين حالك)٣(  
 حالك"وحملّه الرفع على النعت لـ  ،على اجلوار" أسود"جبر." 

  )٤(كما طاف بالبيعة الراهبِ    أطوف ا ال أرى غريها )٨(
 وحملّه الرفع على الفاعلية، على اجلوار" الراهبِ"جبر 

 ) ٥(إذا جاء يوم مظلم الشمسِ كاسف    ويضحك عرفانَ الدروع جلودنا  )٩(
 "يوم"ت لـ وحملّه الرفع على النع، على اجلوار" كاسف"جبر 
 قوال املأثورة عن العرب يف احلمل على اجلوار املنفصل يف النعت شواهد األ. ج

 ."جحر"وحملّه الرفع على النعت لـ ، على اجلوار" خرب" جبر ،)٦("هذا جحر ضب خربٍ" )١(
، "املعروف له ذلك،  من رجال العربِ- واهللا-كان : ")٧(املفضل الضيب فقال دبو ثروانأذكر  )٢(

 .ردا على ابن جين الذي قصره على النكرة ، كشاهد للحمل على اجلوار يف املعرفة
  اخلفض على اجلوار يف التوكيد: لة الثانيةأاملس

وأنه مل يسمع مما قالته العرب إالّ يف ، ذكر مجهور العلماء بأن احلمل على اجلوار يف التوكيد نادر
  )٨( :بيت واحد من الشعر هو

                                                 
  .١٧٦ص، اجلمل يف النحو املنسوب للخليل ابن شقري،  )١(
، أبـو احلجـاج     ، واألعلم الشنتمري  ٤٣٧، ص ١عبد السالم هارون، ج    :، حتقيق   الكتاب للعجاج، وهو من شواهد سيبويه يف        زالرج  )٢(

، ١٧٧، ص الـضرائر ، واأللوسـي يف     ٢٢٩زهري سلطان ص  : ، حتقيق حتصيل عني الذهب   ،)م١٨٣/هـ٤٧٦ت  (يوسف بن سليمان    
  .٢٢١ص، ٣ج، اخلصائص –،وابن  جني ١٨٥

، ٨٦، ص٥، جاخلزانـة ، والبغـدادي يف  ١٨٥، ١٧٧ صالـضرائر د بن الصمة يف رثاء أخيه، وهو من شواهد األلوسي يف   البيت لدري   )٣(
١٠٦.  

كما ذكـره اهلـروي يف   ، ١٧٣ص، فخرالدين قباوة: حتقيق، املنسو ب للخليل "اجلمل يف النحو  " البيت من شواهد ابن شقري  يف كتابه           )٤(
  .٨٤عبد املعني امللوحي، ص: األزهية يف علم احلروف، حتقيق

  .١٠١، ص٥، جاخلزانة، ، وكذلك البغدادي٧٤، دار السرور، بريوت، ص٢، جمعاين القرآن، الفراء   )٥(
تـذكرة  ، وأبو حيان األندلسي يف      ١٨٥،  ١٧٧، ص الضرائر، وكذلك األلوسي يف     ١٢٥، ص ٨٤، مسألة   ٢، الد اإلنصافاألنباري،    )٦(

  .٣٤٦، صالنحاة
  .٩٠،ص٥ج، عبد السالم هارون: حتقيق ، خزانة األدبي، البغداد  )٧(
  .٧٥ص، ٢ج، الفراء يف معاين القرانراح العقيلي، وهو من شواهد اجلالبيت أليب   )٨(
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      قاسم حممد صاحل             ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو
  

 

 ١٤٠

  أنْ ليس وصلٌ إذا احنلّت عرى الذنبِ     الزوجات كلِّهميا صاحِ بلّغْ ذوي
  ".املنصوبة على املفعولية" ذوي"وحملّها النصب توكيداً لـ ، على اجلوار" كلّهم"وذلك خبفض 

خبفض ، أن أبا اجلراح العقيلي أنشد الفراء هذا البيت )١(ذكر ابن هشام األنصاري يف مغين اللبيب
مث استنشده ، هو خري من الذي قلته أنا: بالنصب؟ فقال" كلَّهم"هالّ قلت : " الفراءوعندما قال له، "كلّهم"

كما ، )٢(وذكر هذا الشاهد أبو حيان األندلسي يف ارتشاف الضرب". فذكره باخلفض، اياه مرةً أخرى
 ليس من شواهد وهو، والسيوطي يف املطالع السعيدة، والبغدادي يف اخلزانة )٣(ذكره األلوسي يف الضرائر

  .  يف وقت متأخر بعد وفاة سيبويه-إن صحت روايته إىل الفراء–ألنه كان ، سيبويه يف الكتاب
، باخلفض" كلّهم"قد أعاد إنشاد ، هو أنّ أبا اجلراح العقيلي، لكن الذي يثري االنتباه يف هذه الرواية

لسبب الذي دفع العقيلي للخروج على فما ا، ألا توكيد ملنصوب، رغم اقتناعه بأن نصبها هو األجود
  القاعدة النحوية يف إنشاد هذا البيت؟
وكلّ ، عند هذه املسألة ومل يتناولوها بالتحليل والتأويل، أو الالحقون، مل يقف علماؤنا السابقون

 بأنّ الذي عليه" )٤(: حيث ذكر ابن هشام، أنّ احلمل على اجلوار يف التوكيد نادر، الذي روي لنا عنهم
  ".ويف التوكيد نادراً، احملققون أنّ خفض اجلوار يكون يف النعت قليالً

وقد جاء يف التأكيد يف بيت ، وجر اجلوار مل يسمع إالّ يف النعت على القلّة )٥( :وقال البغدادي
  ".واحد على سبيل الندرة

يف ، خلفض على اجلواريدخل مسألة ا، وخفضها إنشاداً، إنّ إقرار أيب اجلراح العقيلي بنصبها حنوياً
يبدأ يف املتبوع احلقيقي وهو ، )كلّهم(كما أنّ حتليل تكامل التأثري الصويت يف خفض  ،إطار التأثري  الصويت

  " .الزوجات"يف كلمة ، وينتهي مع حركة احلرف األخري بالكسر، "ذوي"
بل كان نطقها  ،وكانت حركته اإلعرابية غري ظاهرة، نكرة، "ذوي"فإذا  كان املتبوع احلقيقي  

، وكانت حركته اإلعرابية ظاهرة، معرفة، "الزوجات" ويف املقابل  إذا كان املتبوع ااور ، الصويت خمفوضاً
ألن جمموعة ، باخلفض" همكلِّ" الصويت سيكون قوياً يف نطق فإن التأثري، وكان نطقها الصويت خمفوضاً أيضاً
  .ااور تشري إىل ذلكواملتبوع ، القرائن الصوتية للمتبوع احلقيقي

على ، فإن التأثري الصويت للمتبوع، وكذلك إذا كان الفاصل بني التابع ومتبوعه احلقيقي طويالً

                                                 
  .٨٩٤، الباب الثامن، ص املغين، ابن هشام  )١(
  .١٩١٢، ص٤، جارتشاف الضربأبو حيان األندلسي،   )٢(
  .١٨٥، ١٧٧، صالضرائراأللوسي،   )٣(
  .٨٩٤، الباب الثامن، صاملغينابن هشام،   )٤(
  .٩٣، ص٥، جاخلزانةالبغدادي،   )٥(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٤١

  .يأخذ بالتالشي تدرجيياً، احلركة اإلعرابية لتابعه
يف إخراج احلركة اإلعرابية ، هو السبب الوحيد، بأنّ املستوى الصويت، وال أزعم يف هذا البحث

تتداخل فيما بينها فيؤثر ، ولكن القضايا اللّغوية بعامة، ومحلها على اجلوار،  القواعد النحويةعن، للتابع
  .وتقصياً، وعمقاً، وحتتاج إىل دراسات أكثر مشوالً، بدرجات متفاوتة، بعضها ببعض
  اخلفض على اجلوار يف العطف: املسألة الثالثة

، لوجود الفاصل، هم من ذهب إىل إنكارهافمن، ثار حول هذه املسألة خالف كبري بني النحاة
ومنهم ، كالكوفيني وبعض البصريني، ومنهم من أقر به، وهم مجهور النحاة البصريني، املتمثل يف العاطف

كابن ، من غري  فاصل، ألنه كالنعت والتوكيد، وأقر عطف البيان، لوجود الفاصل، من أنكر عطف النسق
  . هشام األنصاري

  .بعض اآليات القرآنية، باخلفض على اجلوار، ءقرأ عدد من القرا
  :قراءة احلسن الشاذة لقوله تعاىل: ومنها

 األكربِ أنّ اَهللا بريٌء من املشركني احلج هوأذانٌ من اهللا ورسوله إىل الناس يومورسول)١(  

   .أو الرفع على املوضع، وحملّها النصب على اللفظ، الثانية على اجلوار) رسوله(خبفض 
  :وأنس وعكرمة لقوله تعاىل، وأيب عمرو ومحزة،  قراءة ابن كثري:ومنها
 كميا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوس

   )٢(وأرجلكم إىل الكعبني

يف إعراب ، أبو جعفر النحاس، وقد أنكر ذلك، وحملّه النصب، على اجلوار) أرجلكم(خبفض 
يف البحر ، وأبو حيان األندلسي )٤(يف مشكل إعراب القرآن، ومكّي بن أيب طالب القيسي، )٣(القرآن
وابن  )٧(يف معاين القرآن وإعرابه، سحاق الزجاجإوأبو  )٦(يف مغين اللبيب، وابن هشام األنصاري )٥(احمليط

                                                 
  ٣آية :  التوبة  )١(
  ٦آية :  املائدة  )٢(
  .٤٨٥، ص١ج ،اعراب القرآن ،)م٩٤٩/هـ٣٣٨ت ( أبو جعفر أمحد بن حممد النحاس،  )٣(
، الكشف عن وجوه القراءات   ، وكذلك   ٢٢١، ص ١ ج ،مشكل إعراب القرآن   ،)م١٠٤٥/هـ٤٣٧ت   (مكي بن أيب طالب القيسي      )٤(

  .٤٠٦، ص ١ج
  .٢٣٧، ص٤، جالبحر احمليط أبو حيان األندلسي،  )٥(
  .٨٩٦، الباب الثامن، صمغين اللبيب ام األنصاري،ابن هش  )٦(
  .١٦٧، ص٢، جمعاين القرآن و إعرابه ،)م٩٢٣/هـ٣١١ت ( أبو إسحاق إبراهيم بن سدي الزجاج،  )٧(
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      قاسم حممد صاحل             ظاهرة احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو
  

 

 ١٤٢

  . )٢(دثني سعيد األفغاينوأنكره من احمل )١(يف احلجة يف القراءات السبع، خالويه

يف حجة ، وأبو زرعة  )٣(لة على اجلوار العكربي يف التبيانأوكان ممن أجاز محل هذه املس
  .)٤(القراءات

  : قوله تعاىل:ومنها
نةن حىت تأتيهم البيمل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكي)٥(   

  ).يكن(عطفاً على اسم وحملّه الرفع ، على اجلوار) املشركني(خبفض 
   .)٨(والعكربي يف التبيان، )٧(ومكّي يف املشكل، )٦(ذكره األنباري يف البيان

  :لقوله تعاىل، وطلحة وغريهم، واحلسن، واألعمش، وأيب جعفر، ومنها قراءة الكسائي
 يطوف عليهم ولدانٌ خملدون بأكوابٍ وأباريق وكأسٍ من معني  عون عنها والدال يص 

  )٩(  وحورٍ عني ٍ وحلم طريٍ مما يشتهون  وفاكهة مما يتخيرون فون زـين
  .)١٠(عند الكوفيني، على اجلوار) وحورٍ عني(خبفض 

  :وهي من القراءة الشاذّة لآلية،  ابن عباس وغريهومنها قراءة
 ل يسحبونإذ األغالل يف أعناقهم والسالس)١١(.  

املرفوع على االبتداء وذلك خالفاً ) األغالل(لرفع عطفاً على على اجلوار وحملّه ا) السالسل(خبفض 
   .)١٢( واألنباري الذي ذكر بأا قراءة ضعيفة،أليب حيان وابن هشام
  .لآلية الكرمية، وحفص، وأيب عمرو، ومنها قراءة ابن كثري

صنوان ِوخنيلٌٍ صنوانٌٍ وغري ٍمن أعنابٍ وزرع متجاورات وجنات ويف األرض قطع)١٣(  

                                                 
  .١٢٩، صاحلجة يف القراءات السبع ،)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت ( أبو عبداهللا احلسني بن أمحد ويه،ابن خال  )١(
   .٥١ص ،احلمل على اجلوار يف القرآن –عبد الفتاح احلموز   )٢(
  .٢٤٢، ص١، جالتبيان يف إعراب القرآن العكربي،  )٣(
  .٢٢٣، صحجة القراءات بو زرعة،أ  )٤(
  .١ آية : البينة  )٥(
  .٢٢٥، ص٢، جالبيان يف غريب إعراب القرآن ي،األنبار  )٦(
  .٤٨٩، ص١، جمشكل إعراب القرآن مكي ابن أيب طالب القيسي،  )٧(
  .١٢٩٧، ص٢، جالتبيان يف إعراب القرآن ،)م١٢١٩/هـ٦١٦ت ( أبو سيفاء عبداهللا بن احلسني العكربي،  )٨(
  .٢٢، ١٧ اآليات من : الواقعة  )٩(
  .٦٠٢، ص٢، جسائل اخلالفاإلنصاف يف م ألنباري،ا  )١٠(
  .٧١ آية : غافر  )١١(
  .٣٣٤، ص٢، جالبيان يف غريب إعراب القرآن األنباري،  )١٢(
  .٤ آية : الرعد  )١٣(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٤٣

، بينما قرأها الباقون كلها باخلفض على ااورة، )و زرع و خنيل صنوان و غري صنوان( برفع 
  .)١("و غريِ صنوان، صنوان، و من  خنيلٍ، و من زرعٍ، جنات من أعنابٍ:"والتقدير 

  : ومنه يف الشعر
ٍمنفلت غري جمنوب    مل يبق إالّ أسري ٢(أو موثقٍ يف حبال القد(  

  : ومنه أيضاً، "أسري"وحملّه الرفع عطفاً على ، على اجلوار" موثقٍ"خبفض 
  )٣(بعدي سوايف املورِ والقطرِ    لعب الرياح ا وغيرها

  .املرفوع على الفاعلية" سوايف"وحملّه الرفع عطفاً على ، على اجلوار"القطر"خبفض 
فإن اخلفض على اجلوار ال ، وأما الذي عليه احملققون ")٤( :وقد أنكره ابن هشام حيث قال يف املغين

ولكنه ال ميتنع يف عطف البيان ألنه كالنعت ، ألن العاطف مينع من ااورة، يكون يف عطف النسق
  .والتوكيد يف جماورة املتبوع

أن أبا حيان األندلسي قد ذكر بأنّ جر اجلوار يف العطف مل يأت يف : )٥(ذكر البغدادي يف اخلزانة
ألن االسم يف باب النعت يكون تابعاً ملا قبله من غري ، طف النسق والنعتوفرق بني ع، كالم العرب
واملشكاة : وذكر السيوطي يف الفرائد اجلديدة، وأنّ العاطف يفصل بني االمسني املتجاورين، وساطة شي

  )٦( :الفتحية
  يف النعت والتوكيد فاقف ناصره    من أثبت اجلر على ااورة 

 نعطفاً وم ن يزدومنوم فين    بنكر أو مساعٍ قد وهن خص  
  )٧(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكُم (: وخرجوا عليه قوله تعاىل

، وقَصره الفراء على السماع، وابن جين، وأنكره السريايف، وزاد ابن هشام وقوعه يف عطف البيان
  .ومنع فيه القياس

  :)٨(اف له عطف البيان فقالوأض، وذهب ابن هشام األنصاري مذهب أيب حيان األندلسي

                                                 
عبد الـرمحن العثـيمني،   . د: ، حتقيق إعراب القراءات السبع و عللها ،)م٩٨٠/هـ٣٧٠ت ( أبو عبداهللا احلسني بن أمحد   ابن خالويه،   )١(

  .٣٢٠، القاهرة، ، مكتبة اخلاجني١ج
  .١٨٥، ١٧٧، صالضرائر األلوسي،  )٢(
  .١٢٦ص ،٢ج ،٨٤املسألة،  لألنبارياإلنصاف،وهو من شواهد ٢٧ص، البيت لزهري بن أيب سلمى، يف ديوانه، طبعة دار صادر )٣(
  .٨٩٤، الباب الثامن، صاملغينابن هشام،   )٤(
  .١٠٥، ٨٦، ص٥، جاخلزانةالبغدادي،   )٥(
  .٢٧٧، ٢٧٦، صاملشكاة الفتحية، وكذلك ٤٤، ٣٣، ص١، جالفرائد اجلديدةالسيوطي،   )٦(
  .٦آية :  املائدة  )٧(
  .٣٥٣، صشرح شذور الذهبابن هشام،   )٨(
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 ١٤٤

وأما يف ، وذلك يف بايب النعت والتأكيد، ما جر على ااورة، والنوع الثالث من أنواع ارورات"
ولكنه ال ميتنع يف القياس يف ، ومبطل للمجاورة، ألن حرف العطف حاجز بني االمسني، املعطوف فال حيسن

. على اجلوار" زيد"جبر ، "جاء أبو عمروٍ زيد"ورة املتبوع حنو يف جما، ألنه كالنعت والتوكيد، عطف البيان
  ".أيب عمرو"مع أنه عطف بيان لـ " عمرو"لـ 

، حيث مل ميتنع القياس عليه فيهما، يف النعت و التوكيد، "اجلر على اجلوار " أقر مجهور النحاة 
بينما  قصره الفراء على ، ابن جيننكره السريايف وأو، وأضاف ابن هشام األنصاري هلما عطف البيان

  .ومنع فيه القياس ، السماع
  .أرى أن الصواب ما أقره مجهور النحاة لشيوعه يف كثري من الشواهد القرآنية و الشعرية 

  

  اخلفض على اجلوار يف اخلرب: املسألة الرابعة
ذلك يف قراءة و، )اللوامح(صاحب كتاب ، ورد احلملُ على اجلوار يف اخلرب عند أيب الفضل الرازي

  :وزيد بن علي، أيب جعفر
ٍبعوا أهواءهم وكلُّ أمرٍ مستقروكذّبوا وات)١(   

حيث ذكر أبو حيان بأن ذلك يف غاية ، وموضعه الرفع على اخلربية، على اجلوار) مستقر(خبفض 
نحاة يف على اختالف ال، وإمنا عهد يف النعت، ألن اخلفض على اجلوار مل يعهد يف خرب املبتدأ، الشذوذ
وكلُّ أمرٍ مستقرٍ حكمةٌ "أو ، "وكلُّ أمرٍ مستقرٍ بالغوه: "واألسهل أن يكون اخلرب مضمراً والتقدير، وجوده

  .)٢("بالغة
اقتربت : والتقدير) الساعة(عطفاً على ) مستقر(إىل رفع  ")٣( ):احملتسب(وذهب ابن جني يف 

  ".وحصول أهل النار يف النار، أهل اجلنة يف اجلنةحبصول ، واقترب استقرار األمور يوم القيامة، الساعة
  . )٤( )كلّ(على اخلرب للمبتدأ  ) مستقر(إىل رفع "وذهب أبو جعفر النحاس 
ولكن أبا ، )كلّ(على اخلربية للمبتدأ ) مستقر( بأن اجلمهور على رفع )٥( :وذكر املنتجب اهلمذاين

وكلّ : "وتقديره، وخربه حمذوف، على االبتداء) كلّ (ورفع): أمر(جعفر بن القعقاع قرأها باجلر نعتاً لـ 
  ".مرٍ مستقرٍ آت ال حمالةأ

                                                 
  .٣ آية : القمر  )١(
  .١٠٨٦، ص٣، وكذلك ارتشاف الضرب، ج١٧٢، ص٨، جالبحر احمليطأبو حيان،   )٢(
  .٢٩٧، ص٢علي ناصيف، ج :، حتقيق احملتسب ،)م١٠٠١/هـ٣٩٢ت ( أبو الفتح عثمان بن جين ابن جين،  )٣(
  .٢٨٦، ص٤زهري غازي، ج: ، حتقيق إعراب القرآن، النحاس  )٤(
  .٣٩١ص، ٤مر، جيفؤاد خم: حتقيق ، الفريد يف إعراب القران ايد ،)م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت ( حسن أبو العز ،ب اهلمذاينـاملنتج  )٥(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٤٥

أو رفعها ، )الساعة(على ) كلّ(وعطف ، )أمر( بأنّ القراءة باجلر على النعت لـ )١(وذكر العكربي
  .على االبتداء

وأنّ ، )كلّ( لـ خرباً، )مستقر(بأنّ العامة على رفع : )٢( )الدر املصون(وذكر السمني احلليب يف 
  :  فيها أربعة أوجه، باجلر، وزيد بن علي، قراءة أيب جعفر بن القعقاع

، يف اآلية األوىل) الساعة(عطفاً على ) كلّ(ويرتفع ، )أمر(صفةً لـ ، )مستقر( أن يكون :األول
 بينهما لوجود الفاصل، الذي ذكر بأن هذا بعيد، خبالف أيب حيان، "اقتربت الساعة وكل أمر: "والتقدير

  .وال يوجد مثل هذا يف كالم العرب، بثالث مجل
وهو مذهب ، ولكنه خفض على اجلوار، وهو مرفوع، )كلّ(خرباً لـ ، )مستقر( أن يكون :الثاين

وهذا ال جيوز ألن اجلوار إمنا جاء يف النعت على خالف يف ، )اللوامح(صاحب كتاب ، أيب الفضل الرازي
  .دأوال يوجد يف خرب املبت، تباعهإ

 كلُّ أمرٍ مستقرٍ حكمةٌ: "التقديرو، خرباً له) حكمةٌ بالغةٌ(وتكونَ ، مبتدأً) كلّ( أن يكونَ :الثالث
  .مجلة اعتراضية بني املبتدأ واخلرب، )٣(ولقد جاءهم من األنباء ما فيه مزدجر: وتكون اآلية، "بالغة

 بينما قدره العكربي ، حيان من قبل أيب" بالغوه"حيث قدر ،  أن يكون اخلرب مقدراً:الرابع
  ".معموالً به"

فال ضرورة تستدعي ، على اخلربية) مستقر(برفع ، إنين أذهب مذهب النحاس يف هذه املسألة
يدل على اكتمال ) مستقر(ألن اكتمال اآلية بكلمة ، أو تأويل خرب من مجلة أخرى، خفضه على اجلوار

  .فال حاجة تستدعي لتأويالت أخرى، وهي األصل ،ممكنة) مستقر(كما أنّ القراءة برفع ، املعىن

  .اخلفض على اجلوار يف البدل: املسألة اخلامسة
بأنّ ذلك مل حيفظ يف : "وذكر أبو حيان، أمجع العلماء على عدم جواز احلمل على اجلوار يف البدل

  .)٤("للعامل األولأنه معمولُ لعاملٍ آخر ال ، والسبب يف ذلك".وال خرج عليه أحد ممن علمنا، كالمهم
  :  يف قوله تعاىل، وذكر أبو عبيدة مسألة احلمل على اجلوار يف البدل

 يسألونك عن الشهر احلرام قتالٍ فيه )٥(  

                                                 
  .٥٢٦، ص٢، جإعراب القراءات الشواذ، وكذلك ١١٩٢، ص٢، جآنالتبيان يف إعراب القرالعكربي،   )١(
  .٢٢١، ص٦، جالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،)م١٣٥٥/هـ٧٥٦ت ( شهاب الدين أبو العباس السمني احلليب،  )٢(
  .٤آية  : القمر  )٣(
   .١٩١٤ص، ٥ج، ارتشاف الضرب بو حيان االندلسي،أ  )٤(
  .٢١٧ آية : البقرة  )٥(
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 ١٤٦

     :)٢(قول األعشى، وأنشد باجلر على اجلواريف البدل كذلك، )١(على اجلوار) قتال فيه(جبر 
  ت و يسأم سائمتقَضي لُبانا    لقد كان يف حولٍ ثواٍء  ثويته"

  ". كان"سم اوهو مرفوع على أنه ، على اجلوار" ثواٍء  " جبر 
وذكر النحاس يف إعراب ، )٣(مضمرة" عن"على نية ، )قتال فيه(كما ذهب الفراء بأن خفض 

 وإىل هذا ذهب الزجاج يف معاين ، على أنه بدل اشتمال، عند البصريني) قتال فيه(بأن خفض  ")٤(القرآن
ألنه ال يعرب شيء على اجلوار يف ، حبمله على اجلوار، وخطّأ النحاس قول أيب عبيدة، )٥(ن وإعرابهالقرآ

  "هذا جحر ضب خربٍ":وهو قوهلم، حيث وقع يف شيء شاذ، وإمنا اجلوار غلط، كتاب اهللا عز وجل
،  تكرار العاملكان على نية، )قتال فيه(والفراء بأن جر ، كما خطّأ النحاس أيضاً ما قاله الكسائي

  .كما هو عند البصريني، وقال إنه بدل، "عن"أو على نية إضمار 
، )٨(وابن عطية يف احملرر الـوجيز ،  )٧(ومكّي يف مشكل إعراب القرآن    ،  )٦(وذهب الزخمشري يف الكشاف   

واملنتجـب اهلمـذاين يف     ،  )١٠(التبيـان لعكـربي يف    وا،  )٩(األنباري يف البيان يف غريب إعراب القرآن      و
وأنه ليس خمفوضـاً علـى   ، )الشهر احلرام(على أنه بدل اشتمال من      ،  )قتالٍ فيه (إىل خفض   ،  )١١(لفريدا

  ".عن"أو إضمار ، أو على نية تكرار العامل، اجلوار
، على اجلوار) قتالٍ فيه(إىل أن أبا عبيدة يف خفضه ، )١٢(وذهب أبو حيان األندلسي يف البحر احمليط

ووجهة ، فهو خطأ، هو اجلوار املصطلح عليه يف النحو، فإذا كان الذي عناه، مل يوضح املقصود باجلوار
، وخيفض اورته ملخفوض، فيعدل عنه، أو منصوبٍ، أن البدل يكون تابعاً يف األصل  ملرفوعٍ، اخلطأ فيه

                                                 
  .٧٢، ص١ج، حممد فؤاد:  حتقيق، جماز القرآن ،)م٨٢٥/هـ٢١٠ت ( معمر بن املثىن بو عبيدة التيمي،أ  )١(
ـ ٧ت  ( ميمون بن قيس     االعشى الكبري،   )٢( ، الكتاب، وهو من شواهد سيبويه يف       ٣٣٩ص،  حنا نصر  :حتقيق  ،  شرح الديوان  ،)م٦٢٨/ ه

ت ( أبو العباس حممـد بـن يزيـد    ،و املربد ،٧٢، ص١ ج أليب عبيدة، آنجماز القر ، وكذلك   ٣٨ص،  ٣ج،  عبد السالم هارون  :حتقيق  
  .٢٩٧ ص ،٤ جاملقتضب ،)م٨٩٨/هـ٢٨٥

   .١٤١ص، ، دار السرور، بريوت١ج، معاين القرآن الفراء،  )٣(
   .٣٠٧ص، ١ج، زهري غازي:  حتقيق، إعراب القرآن بو جعفر النحاس،أ  )٤(
   .٢٨٩ص، ١ج، عبد اجلليل الشليب: ق حتقي، معاين القرآن وإعرابه الزجاج،  )٥(
   .٢٥٨ص، ١ج، مصطفى حسني:  حتقيق، الكشاف الزخمشري،  )٦(
   .٩٤ص، ١ج، ياسني السواس:  حتقيق، مشكل إعراب القرآن يب طالب القيسي،أمكي بن   )٧(
   .٢٩٠ص، ١ج، م حممدعبد السال:  حتقيق، احملرر الوجيز ،)م١١٥١/هـ٥٤٦ت ( أبو حممد عبداحلق بن غالب ابن عطية،  )٨(
  ١٥١ص، ١ج، طه عبد احلميد :حتقيق ، الببان  يف غريب إعراب القرآن االنباري،  )٩(
   .١٧٤ص، ١ج، علي البجاوي :حتقيق ، التبيان يف إعراب القرآن العكربي،  )١٠(
   .٤٥٢ص، ١ج، حممد النمر:  حتقيق، الفريد يف إعراب القرآن ايد املنتجب اهلمذاين،  )١١(
   .١٥٤ص، ٢ج، عادل عبد املوجود :حتقيق ، البحر احمليط بو حيان االندلسي،أ  )١٢(
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 ١٤٧

خفوض أنه تابع مل، باخلفض على اجلوار، وأما إذا كان الذي عناه أبو عبيدة. وهذا ليس موجوداً يف اآلية
وكان فيه موافقاً لقول ، فقد جاز ذلك، كما هو احلال يف اآلية الكرمية بني البدل واملبدل منه، فخفضه

  ".إالّ أنه أغمض يف العبارة وألبس يف املصطلح، مجهور النحاة
   :ثالثة أوجه) قتال فيه(إىل أن يف خفض  )١(وذهب السمني احلليب يف الدر املصون

  .وهو مذهب مجهور النحاة، وهو بدل اشتمال، )الشهر احلرام(بدل من  إنه خفض على ال:األول
وهو ضعيف ألن ، وهو مذهب الكسائي والفراء، "عن"وإضمار ،  إنه خفض على التكرير:الثاين

  .حرف اجلر ال يبقى عمله بعد حذفه يف االختيار
من مواضع الضرورة ألن اجلوار ، وهو مذهب أيب عبيدة وهو بعيد،  إنه خفض على اجلوار:الثالث

  ".أو الشذوذ فال حيمل عليه ما وجدت عنه مندوحة
فليس يف املسألة ، على أنه بدل اشتمالٍ، )قتال فيه(إنين أميل إىل مذهب مجهور النحاة يف  خفض 

  . أو إضماروليس فيها تكرير، محل على اجلوار
  

    الرفع على اجلوار: املسألة السادسة
  )٣( )الضرائر(واأللوسي يف ، )٢()اخلزانة(ذكره البغدادي يف ، عريوردت هذه املسألة يف شاهد ش

  : للمتنخل اهلذيل

  )٤(مشي اهلَلُوك عليها اخليعلُ الفُضل    السالك الثغرةَ اليقظانَ كالئُها 
ل منسوب وهذا القو، "اهللوك"وحملّه اجلر نعتاً لـ " اخليعل"على اجلوار لـ " الفضل"برفع 

  .ابن قتيبةو، لألصمعي
بأنّ الرياشي سأل األصمعي عن رفع ، )٥()التنبيهات على أغالط الرواة(ذكر علي بن محزة يف 

 هذا جحر ضب": كما قالوا، إالّ أنه رفعه على اجلوار، "اهللوك"هو من نعت : فقال األصمعي" الفضل"
  ".خربٍ

فردمها ابن الشجري يف ،  ذلكأنّ ابن قتيبة ذهب مذهب األصمعي يف )٦(وذكر البغدادي يف اخلزانة

                                                 
   .٥٢٧ص، ١ج، علي معوض ومجاعة:  حتقيق، الدر املصون السمني احلليب،  )١(
  .١٠١، ص٥، جاخلزانةالبغدادي،   )٢(
  .١٨٤، صالضرائرلوسي، األ  )٣(
  .١٠١، ص٥، جخلزانةاالبيت للمتنخل اهلذيل وهو من شواهد البغدادي يف   )٤(
  .١٨٤، صالضرائرلوسي، األ  )٥(
  .١٠١، ص٥عبد السالم هارون، ج: ، حتقيق اخلزانةالبغدادي،   )٦(
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 ١٤٨

بأنّ ، بل ال معرفة له جبملة اإلعراب، وزعم بعض من ال معرفة له حبقائق اإلعراب: ")١(أماليه  حيث قال
على " اهللوك"نعت لـ " الفضل"وإمنا ، فارتكب خطأً فاحشاً، على ااورة للمرفوع، "الفضل"ارتفاع 
كما ذكر " الفضل" وليس رفع: " حيث قال)٢()التذكرة(دلسي يف أبو حيان األن، كما ردمها كذلك، املعىن

كما متشي اهللوك الفُضل : "ألنّ تقديره، على املوضع" اهللوك"ولكن رفعه نعت لـ ، "اخليعل"تباعاً لـ إ
  ".وعليها اخليعل

  : )٣(قد ذكرا يف اهلذليات، واحلسن السكري، إىل أنّ الفراء:وأشار البغدادي يف اخلزانة
وذكر " وال إتباع على احمللّ، فال جماورةَ، فعلى هذا، ثوب تلبسه املرأة يف بيتها كاخليعل": فضلال"

وهذا ، "اخليعل"الذي هو ، أنه مرفوع على ااروة للمرفوع، وزعم مجاعة: )٤()شرح األلفية(ابن الناظم يف 
  ".شيء مل يقل به أحد من احملققني

كلمتان مترادفتان ملعىن ، "اخليعل"و" الفضل"والسكّري يف أنّ ، جنيإنين أميل إىل ما ذهب إليه ابن 
وليس من ، "اخليعل"من نعت " الفضل"وعلى هذا يكون ، وهو ثوب خفيف تلبسه املرأة يف بيتها، واحد
  .يف هذه املسألة، وال إتباع على احملل، فال محل على اجلوار، ولذلك، "اهللوك"نعت 

  

   على اجلوار يف جواب الشرطاجلزم: املِسألة السابعة
  )٥(ذهب الكوفيون إىل أنّ جواب الشرط جمزوم على اجلوار

زلة ـفلما كان ذه املن، وال ينفك عنه، وبأنه الزم له، بسبب جماورته لفعل الشرط، وعلّلوا ذلك
عاد جواب  ،"إذا"أو بـ ، "الفاء"أنه إذا حيل بينهما بـ ، ودليلهم لذلك، محل عليه يف اجلزم، يف اجلوار

  :حنو قوله تعاىل، الشرط إىل حالة الرفع
بأ بربه فال خياف ساً وال رهقاًفمن يؤمن )٦(   

  :وقوله تعاىل
أيديهم إذا هم يقنطون هم سيئةٌ مبا قدمتوإنْ تصب )٧(  

                                                 
  .٢٢٢، ص٢حممود الطناحي، ج: ، حتقيق األمايلابن الشجري،   )١(
  .٣٤٦، صتذكرة النحاةأبو حيان األندلسي،   )٢(
   .١٠١، ٥ج، حتقيق عبد السالم هارون، اخلزانة البغدادي،  )٣(
، دار اجليـل، بـريوت    ،  عبد احلميد الـسيد   . حتقيق د ،  شرح األلفية  ،)م١٢٨٧/هـ٦٨٦ت  ( أبو عبداهللا بدر الدين حممد       ابن الناظم،   )٤(

   .٤٢١ص
   .١٢٥ص، ٨٤مسألة ، ٢ج، اإلنصاف يف مسائل اخلالف األنباري،  )٥(
   .١٣ آية : اجلن  )٦(
   .٣٦ آية : الروم  )٧(
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 ١٤٩

ألنه ، وذهبوا إىل أنّ اجلازم جلواب الشرط هو حرف الشرط، وأنكر مجهور البصريني هذا الرأي
  .)١(واختاره ابن عصفور، وقد عزا السريايف هذا الرأي لسيبويه، لفعل وجوابه معاًيقتضي ا

وفعل ، حرف الشرط"وأما معاً ، إىل أنّ حرف الشرط يعمل يف الفعل، واملربد، وذهب اخلليل
  .)٢(وال يقدر على عملني خمتلفني، ألن حرف الشرط ضعيف، يعمالن يف اجلزاء" الشرط

، وأنّ فعل اجلزاء جمزوم بفعل الشرط وحده،  فعل الشرط جمزوم باألداةوذهب األخفش إىل أنّ
فكان عمله فيه أوىل ، فوهو أقرب إليه من احلر،  وألنّ فعل الشرط يقتضي اجلواب)٣(بسبب ضعف األداة

  ".من احلرف
 بأنّ، وعلّل ذلك، وليسا جمزومني، إىل أنّ الفعلني مبنيان على الوقف، وذهب أبو عثمان املازين

ألنه ليس ، وجواب الشرط ال يقع موقع االسم، ولوقوعه موقعه، الفعل املضارع إمنا أعرب ملضارعته لالسم
  .)٤(ولذلك فال بد أنّ يعود الفعل إىل أصله يف البناء، من مواضعه

هو العامل يف الفعلني ، يذهبون إىل أنّ حرف الشرط، بأنّ احملققني من البصريني: "ذكر ابن يعيش
  .)٥("بينما يكون عمله يف فعل الشرط بال واسطة، ولكن عمله يف اجلزاء يكون بواسطة فعل الشرط، معاً

، وحاجة كل واحد منهما لآلخـر     ،  عالقةٌ تكامليةٌ من حيث املعىن    ،  إن العالقة بني فعلي الشرط واجلزاء     
للنجافاال، يف حدوث فعل الشرط أوالً، قائمةٌ على تسلسلٍ زمين ح يف قوهلمجتهاد شرطٌ مسبق:  

"تنجح حبيث ال ينفك أحدمها ، وأن العالقة بينهما قوية، ورغم أن الفعلني متجاوران، "إنْ جتهتد
، ال تقل عن حاجة أحدمها لآلخر، إالّ أنّ حاجتهما حلرف الشرط، كما يقول الكوفيون، عن طلب اآلخر

 فإنين أميل إىل أن حرف الشرط ولذلك، فهما بدونه ال يشكالن مجلة مفيدة، من حيث التركيب واملعىن
  .وهو مذهب سيبويه ومجهور البصريني ، ألنه يقتضيهما معاً، هو اجلازم لفعل الشرط وجوابه

  

  اخلالصة. ٥
، كاجلوار املتصل ،  منها ما يتعلق بالصرف   ،  ذات جوانب متعددة  ،  "احلمل على اجلوار  "إن ظاهرة   

وقد كان البحث   ،  كاإلتباع واملزاوجة ،  ا يتعلق بالبالغة  ومنها م ،  كاجلوار املنفصل ،  ومنها ما يتعلق بالنحو   

                                                 
   .٩١ص، ٤ج، شرح الكافية ،)م١٢٨٩/هـ٦٨٨ت ( رضي الدين بن حممد ،ستراباذي النحويالرضي اإل  )١(
   .٩١، صاملصدر السابق  )٢(
  .٢٩٤فخر صاحل قدارة، ص:  ، حتقيقأسرار العربية ،)م١١٨١/هـ٥٧٧ت ( أبو الربكات عبدالرمحن بن حممد األنباري،  )٣(
  .١٢٥، ص٨٤ألة ، املس٢، جاإلنصاف يف مسائل اخلالف باري،األن  )٤(
، و كـذلك األمشـوين يف   ٤١، عامل الكتب، بريوت،ص ٧، ج شرح املفصل  ،)م١٢٤٥/هـ٦٤٣ت  ( أبو البقاء موفق الدين      ابن يعيش،   )٥(

   .٤١، مكتبة النهضة املصرية، ٣حممد حمي الدين عبد احلميد، ج : شرحه على ألفية ابن مالك، حتقيق
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 ١٥٠

عـن  ،  والذي يتعلق خبروج احلركة اإلعرابية للتابع     ،  "احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو     " حمددا بظاهرة   
وقد أخذت هذه الظـاهرة     ،  حركة االسم الذي يتقدمه بااورة    ،  فيأخذ بدالً منها  ،  حركة متبوعه احلقيقي  

وعطـف  ، والتوكيد، كما أكّدت الشواهد القرآنية وجودها يف النعت  ،  وأقواهلم،  عار العرب سبيلها إىل أش  
، وكان الفراء  يقبل السماع عن العـرب       ،  حول شواهدها يف عطف النسق    ،  رغم اختالف النحاة  ،  البيان

ظـاهرة   "ىل قبـول  مييل إ ،  كما كان مجهور النحاة   ،  خالفاً لغريه ممن قبل السماع والقياس     ،  وينكر القياس 
وذكر ، أو رفضها، وكان اهتمامهم حمصوراً يف قبوهلا   ،  أو النصب ،  ويرفض الرفع ،   فقط اخلفض على اجلوار  

أو تشري إىل   ،  تبين أسباب ظهورها  ،   دراسة تعليلية  -فيما أعلم –وال يوجد   ،  أو وضع شروط هلا   ،  شواهدها
وال ،  كون سبباً يف تأثري بعضها ببعض     فت،  أو احلروف املتجاورة  ،  تؤثر يف الكلمات  ،  وجود مؤثرات صوتية  

خاصـةً  ، كالذي يكون بني الكسرة والضمة، سيما إذا كان هناك تباين يف النطق الصويت ملخارج احلروف     
اجلمـل يف   "وقد أضاف ابن شقري يف كتابـه        ،  ومتبوعه احلقيقي طويالً  ،  سم التابع إذا كان الفاصل بني اال    

وعده جزءا من هذه    ،  لظاهرة احلمل على اجلوار متثل يف النعت السبيب        آخر   جانباً،  املنسوب للخليل " النحو
" وذكر بأن ، "وامرأة شيخٍ أبوها ،  وطالقٍ امرأته ،  مهأمررت برجل عجوزٍ    : " ومثّل له بالشواهد    ،  الظاهرة
ـ  ،  "املرأة  "ليس من نعت    " شيخاً  "وكذلك فإن   ،  "الرجل"ليسا من نعت    ،  "وطالقاً  ،  عجوزاً ، كوكلُّ ذل

  ". هذا جحر ضب خربٍ:"كقوهلم ، خمفوض على اجلوار
وذكـر  ،  "جتاور األحوال يف الزمان واملكان      :"هو،  بعداً آخر هلذه الظاهرة   ،  كما أضاف ابن جني   

  .مل يتطرق إليه أحد من النحاة قبله ، بأنه موضوع غريب
وبين اختالف النحاة حولَ    ،  "احلمل على اجلوار املنفصل يف النحو       " ظاهرةَ   ،    لقد ناقش البحثُ  

والتدليلِ على ، وقد حاولْت اإلشارةَ إىل  قوة العاملِ الصويتّ، ومسائلَها، وشروطَها، جوانبها"، هذه الظاهرة
 املتقدم الذي جيـاور ذلـك       سموربطها باال ،  للتابعِ عن متبوعه احلقيقي   ،  أثره يف خروجِ  احلركة اإلعرابية     

 .التابع
ل ظاهرة خـروج التـابع يف حركتـه         بتعلي،   البحث قد توصل إىل غايته املرجوه      وبذلك يكون 

 معززاً بطول الفاصل    تعليال صوتياً ،  عرابية للمتبوع ااور  متأثرا باحلركة اإل  ،  عن متبوعه احلقيقي  ،  عرابيةاإل
اين الصويت يف نطق    و التب ،  عرابية على املتبوع احلقيقي   و عدم ظهور احلركة اإل    ،  متبوعه احلقيقي بني التابع و  
  .  كالذي يكون بني الضمة و الكسرة ، احلروف
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  صورة املكان يف شعر ابن قيس الرقيات 
  

   * يوسف حممود عليمات. د
  ١٠/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ١٨/٩/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

النقـد   الدراسة فحص صورة املكان يف شعر ابن قيس الرقيات ومعاينتها يف ضوء معطيـات    غاية هذه 
وتكمن جدة الدراسة يف أنها تتخذ من النص الشعري أداة لكشف األنساق . Cultural Criticismالثقايف 

الثقافية واأليديولوجية املضمرة يف بنيته العميقة، وهو األمر الذي مل حتققه الدراسات الـسابقة يف قراءـا            
لسياسي وكذلك رؤاه الـسياسية بـدون       لشعر ابن قيس الرقيات، اليت طاملا حتدثت عن مذهب الشاعر ا          

استكناه النص الشعري، وتقدمي القراءات الفاحصة اليت تكشف مبزيد من التفصيل الفكر األيديولوجي لدى              
  .الشاعر

وقد شكل املكان يف شعر ابن قيس الرقيات ظاهرةً تستحق الدراسة من وجهة نظر الناقـد الثقـايف،                  
ة قابلة لتوليد األنساق النامية ذات املضامني األيديولوجية، واليت تبني          بوصفه عالمةً ثقافية أيديولوجية مكثف    

 املكـان وحتوالتـه   Themeجدليات الصراع بني الشاعر والسلطة األموية، حيث اختذ الشاعر من ثيمـة           
  .موضوعاً لرصد جدليات هذا الصراع

Abstract 
The Image of Place in The Poetry of Ibn Qays aL-Ruqayyat 

(A Critical/Cultural Study) 
 

Dr. Yousef M.Olayimat 
 

This study aims at examining the image of place in the poetry of Ibn Qays Al- Ruqayyat in the 
light of the basics of cultural criticism. The significance of this paper lies in its taking the poetic 
text as an instruments to reveal the cultural and ideological categories inherent in the depth of its 
structures. Previous studies have failed to achieve this when reading into the poetry of this poet. 
They often dealt with the poet's political ideology and vision without delving deep enough into the 
poetic texts and without providing scrutinizing readings that reveal, in greater detail, the poet’s 
mind and ideology.  

The image of place in the poetry of Ibn Qays Al- Ruqayyat constitutes a phenomenon worthy 
of study from the point of view of the cultural critic; since it is a cultural/ ideological condensed 
phenomenon capable of generating further ideological progressions. Such potential interpretative 
progressions clarify the arguments of struggle between the poet and the Umayyad authorities, since 
the poet has taken the theme of place as a vantage point from which he monitors the arguments of 
this struggle. 

  

  
  .اجلامعة اهلامشيةكلية اآلداب، قسم اللغة العربية، * 

  .ظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن   حقوق النشر حمفو
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 ١٥٢

  يف مفهوم النقد الثقايف:  مهاد نظري١-١
ؤثرة يف قراءة اخلطابات األدبية  من أبرز االجتاهات النقدية املCultural Criticismيعد النقد الثقايف 

  .والثقافية يف مرحلة ما بعد البنيوية
ويسعى هذا النقد بناء على مسلماته الفكرية وطروحاته األيديولوجية إىل مساءلة الـبىن النـصية               
بوصفها حوادث ثقافية، ومن مث اكتناه أبعادها ومضمراا النسقية، اليت تبدو هي األخرى على وشيجة تامة 

  .اقات الثقافية والظروف التارخيية اليت أنتجتهابالسي
هذه : فاملؤسسة، ونظام اإلشارة، واأليديولوجيا، واجلنوسة، واهلوية، والقضية االجتماعية، واآلخر        

املفاهيم االستثنائية بل املتواشجة باتت جتهز املصطلحات الضرورية احملددة اليت جيب أن تنـاقش يف إطـار              
  .)١(النصية

يوظف املعطيات النظرية واملنهجيـة      "V.Leitch النقد الثقايف كما يصفه فنسنت ليتش        وهلذا، فإنّ 
  .)٢("يف السوسيولوجيا والتاريخ واملؤسساتية، من دون أن يتخلّى عن مناهج التحليل األديب النقدي

التعامل مع النص األديب من منظور النقد الثقايف يعين وضع ذلك النص داخـل              " وال شك يف أن     
أي أنّ النص يصبح عالمة     . )٣("قه السياسي من ناحية، وداخل سياق القارئ أو الناقد من ناحية أخرى           سيا

  .)٤("ثقافية تتحقق داللتها فقط داخل السياق الثقايف السياسي الذي أنتجها
ولذلك ترى القراءة الثقافية يف سريورا النقدية أنّ النصوص األدبية مبا تتضمنه من شيفرات مجالية 
ليست بريئة؛ إذ إن التشكيالت اجلمالية والصور الفنية اليت متثل نسيجاً كلياً لتلك النصوص، ليست 

  .سوى مظهر ومهي خادع يضمر يف جوانيته أنساقاً خماتلة تتعلق باتمع والثقافة واأليديولوجيا
توارى يف بنية النص  إىل أنّ مثة أنساقاً أيديولوجية معينة تTerry Eagletonوقد أشار تريي إجيلتون 

اللغة العادية  "تقدم هذه األنساق نفسها يف العمل بوساطة أشكال متنوعة، وذلك من خالل             "األديب، حبيث 
والرمز واالصطالح املتعارف عليهما، وعرب شيفرة اإلدراك احلـسي، وعـرب نتاجـات صـنعية               " املألوفة

                                                
(١)  Easthope, Antony, Literary into cultural studies, Routledge, London and New York, 

1994, p.71.                                                                                                                         
، ص ص ٢٠٠١، ٢، ط)الدار البيضاء-بريوت(، املركز الثقايف العريبقراءة يف األنساق الثقافية العربية–الغذامي، عبد اهللا ، النقد الثقايف   (٢)

  :، واملرجع الذي حييل إليه٣٢-٣١
Leitch, V.B: Cultural Criticism, Literary Theory, Post-structuralism, Columbia 

University Press, New York, 1992,IX. 
، عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، عدد دراسة يف سلطة النص- اخلروج من التيهمحودة، عبد العزيز ،  (٣)

  .٢٥٩، ص٢٠٠٣نوفمرب /٢٩٨
  .٢٥٩، ص املرجع نفسه (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٥٣

سها أيضاً يف أشكال أكثر إتقاناً يف الـصياغة؛  تعرض نف "ويرى إجيلتون أنّ األيديولوجيا النصية      . )١("أخرى
، "اللغة العادية"أي يف هذه الصيغ اجلمالية والسياسية واألخالقية وغريها من الصيغ اخلاصة اليت ربما تتخلل       

  .)٢("ولكنها يف الوقت نفسه تنبثق من هذه اللغة بوصفها بلورة استثنائية متميزة للمعىن
لتون، هو بصورة عامة وحدة معقدة من صيغ اإلنتاج اجلمايل فلرمبـا  ومبا أنّ النص، كما يقول إجي    

يدمج، بسبب من ذلك، طقماً من العالقات املتباينة اليت تتضمن صراعات متبادلة مع أشكال معطاة له من                 
  .)٣("قبل بنية داللتها

طبقـي الـدائم   حياول يف تعامله مع النصوص األدبية، إبراز الصراع ال"ومن هنا، فإن النقد الثقايف     
فالصراع بـني اخلطابـات املختلفـة،       .)٤("الذي حتاول كلّ طبقة ترسيخ القيم الثقافية اليت ختدم مصاحلها         

صـراعاً  : وكذلك املعاين والتعريفات املختلفة يف إطار األيديولوجيا عادة ما يكون صراعاً ضمن املدلوالت    
وألنّ اإلشارة يف الـنص  . )٥("نيوية للحياة اليوميةمن أجل امتالك اإلشارة اليت متتد لتشمل حىت األماكن الد 

األديب تكون،عادة، حرة وعائمة وجدلية، فإن األنساق اليت تولدها تبدو هي األخرى يف حركة ضدية دائبة           
 إىل أن Paul de Manوهلذا فقد ذهب بـول دي مـان   . من أجل خلق عوامل موضوعية ال اية لضديتها

اعل اجلديل بني البنية التصورية ملا قبل التعرف والقصد يف كليـة العمليـة              الشكل األديب هو حاصل التف    "
تـوحي  " ويبني دي مان أن فكرة الكلية هـذه          )٦("التأويلية، ومـن الصعوبة مبكان اإلمساك ذا اجلدل      

بأشكال مغلقة جتاهد من أجل األنساق املنظمة املتماسكة، وهلا يف األغلب ميل ال يقاوم للتحول إىل بـىن                  
  .)٧("موضوعية

إنّ النص األديب قادر على إنتاج األنساق األيديولوجية احملتملة نظراً للعالقة احلميمة الـيت تـربط                
وهكذا فإن كل مظاهر الثقافة متتلك قيمة سيميوطيقية، كما         . النص وأنساقه األيديولوجية املضمرة بالثقافة    

أي بوصفها عناصر   : ميكن أن توظف كإشارات   أن معظم الظواهر املفترضة على الرغم من كوا مستعارة          

                                                
، ٢٠٠٥، ١فخري صاحل، املشروع القومي للترمجة، الس األعلى للثقافـة، القـاهرة، ط       : ، ترمجة واأليديولوجيةالنقد  إجيلتون، تريي،     (١)

  .١١٢ص
  .١١٢، ص املرجع نفسه (٢)
  .١٣٤، صنفسه املرجع  (٣)
  .٢٦٢، ص)مرجع سابق ( اخلروج من التيهالعزيز، محودة، عبد :ينظر  (٤)
(٥)  Hebdige, Dick, From Culture to Hegemony, Literary Criticism (Literary and Cultural 

Studies), by:Robert Con Davis and Ronald Schleifer, Addison Wesley Longman, Inc , 4th 
Edition, 1998, p.662.                                                                                                                

سعيد الغامني، املشروع القومي للترمجة، : فالدغوزيتش، ترمجة: ، حتريرمقاالت يف بالغة النقد املعاصر-العمى والبصريةدي مان، بول،   (٦)
  .٦٨، ص٢٠٠٠الس األعلى للثقافة،  القاهرة، 

  .٦٨، ص املرجع نفسه (٧)
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 ١٥٤

. )١(يف أنظمة االتصال حمكومة بوساطة قوانني داللية، وشيفرات ال تكون مدركة بشكل مباشر يف التجربة              
وهذه اإلشارات تكون مبهمة بسبب الروابط االجتماعية اليت تصور يف صيغ مغـايرة، وألن مثـة بعـداً                  

  .)٢(أيديولوجياً لكل هذه اإلشارات
ناء على ذلك، فإن تأويل هذه األنساق الثقافية واإلشـارات األيديولوجيـة يف بنيـة الـنص،       وب

، Dissident Criticيستوجب تكوين جهاز معريف مشويل من قبل الناقد الثقايف أو الناقد املختلـف  
 الـيت   ،Critiqueيتمكن من إعادة قراءة هذه املفاهيم واألنساق الثقافية بفعل القراءة الفاحـصة             "حىت  

تكشف هذه األنساق مثلما تكشف دالالا النامية يف إطار فكرة األيديولوجيا وصراع القوى االجتماعية              
  .)٣("املختلفة

وانطالقاً من مفهوم األيديولوجيا كما يتجلى يف النقد الثقايف، فإن الناقد الثقايف يـرى يف هاتـه                 
بنيته العميقة عالمات أيديولوجية، وأنساقاً ثقافيـة    الدراسة أنّ املكان يف شعر ابن قيس الرقيات يتضمن يف           

  .مراوغة تتعلق مبوقف الشاعر السياسي من قضية اخلالفة بعد أن نقل األمويون مركزها إىل الشام
وقد وظف الشاعر املكان بوصفه بنية مجالية خماتلة تضمر يف شـيفراا عـدداً مـن املفـاهيم                  

بالد الـشام، والـصراع   /ياسية، من قبيل التحوالت املكانية احلجازاأليديولوجية اسدة لرؤية الشاعر الس 
السياسي بني قريش وبين أمية حول اخلالفة، ورفض الشاعر لسياسات االستقطاب واالستحواذ واالستبداد             

  .كما جتلت يف ممارسات السلطة األموية
الرقيات ال تشكل مقطعاً ويلحظ الناقد الثقايف يف سياق ما تقدم أنّ صورة املكان يف شعر ابن قيس  

، وإنما تتعـدى فاعليـة      هشعرياً منفصالً يف مضامينه النسقية واأليديولوجية عن جسد النص بكلية مقاطع          
املقطع املكاين يف القصيدة حدود الصورة املكانية وتتجاوزها إىل غريها، حبيث نكتشف بعد الفحص القرائي 

  .نذ مفتتحها إىل منتهاهاأن مثة عالئق سببية تتحرك يف بنية القصيدة م

  صورة املكان يف شعر ابن قيس الرقيات: اإلجراء النقدي١-٢
يشكل املكان يف شعر عبيد اهللا بن قيس الرقيات ظاهرةً الفتةً لالنتباه؛ إذ يلحظ الدارس لشعره أنّ                 

قية الناميـة يف     حتتفي يف مقدماا برؤية خاصة للشاعر جتاه هذا املكان بأبعاده الرمزية والنس            همعظم قصائد 
  .بنية النص الشعري

                                                
(١)                                                         Hebdige, Dick, From Culture to Hegemony, P.660.  
(٢)                                                                                                                            Ibid, P. 660.  

، ١،ط)بـريوت -عمـان (ً، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،      لي منوذجا الشعر اجلاه  -الثقايف- مجاليات التحليل    عليمات، يوسف،   (٣)
  .٣٠،ص٢٠٠٤
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 ١٥٥

ر ابن قيس الرقيات ما يسمح للدارس بتأويل عولعلّ يف هذه التجليات الفاعلة لصورة املكان يف ش
الشيفرات النسقية اليت تضمرها التشكيالت املكانية، اليت حتول بدورها املكان إىل حادثة ثقافية مركزية 

  .فاء املواقف الفكرية واأليديولوجية اليت يتبناها الشاعرإلخ تتوسل جبماليات اللغة وإشارياا؛
  :)١(يقول ابن قيس مادحاً عبد امللك بن مروان

ــمِ ــزِلٍ بــذي علَ نم ــنم مــا هــاج  
 

ـّلَمِ    بني لوى الَمنجنون، فالث
 

ـ          ِ قَـو ، عفَـت معـارف مبــ   فَبِئْر
 

  )٢(داك ــا ، الغاديــات بــالرهمِ   
 

   منــها الريــاح معلَمــةً  مل تبــقِ
  

ــمِ   ــامِ واحلُمـ ــا الثُّمـ   )٣(إالَّ بقايـ
  

  وقفْـــت بالـــدارِ مـــا أُبينـــها
  

ــمِ    ــوهم احلُلُـ ــاراً، تـ   إالَّ ادكـ
  

  بادت وأقْـوت مـن األنـيسِ، كمـا         
  

ــمِ    دارِسِ األم ــب ــوت حماري   )٤(أَقْ
  

ــماً   ها إِضــد عب ــي ــتبدلَ احل   واس
  

  )٥(مـر الفُـرات مـن إِضـمِ       هيهات غَ  
  

ــدثُوا   ــريةٌ حـ ــدارٍ، وجـ   دار بِـ
  

ــمِ   ــضائلَ الَطِّعـ ــضي فَـ   واُهللا يقـ
  

ما من شك يف أن الشاعر يف هذه األبيات حيذو حذو الشعراء اجلاهليني الذين كانـت اللحظـة                  
على األطالل ووصف معامل وقد اقترن مشهد الوقوف . الطللية متثل تقليداً فنياً الزباً يف افتتاحيات قصائدهم

املكان يف الشعر اجلاهلي برحلة املرأة والصحب والقبيلة، األمر  الذي يدفع الشاعر اجلاهلي إىل تأسـيس                  
  .طقسية بكائية جتسد معىن الفقد من جهة، وتعاين جدليات الصراع اإلنساين مع مفردات الوجود

دمات ابن قيس الطللية تثبت أنّ الشاعر كان قـد    وبناًء على هذا، فإن القراءة الثقافية الفاحصة ملق         
سار على ج القصيدة اجلاهلية حقاً من حيث الوقوف على الطلل ومن مث تصوير االنفعاالت الذاتيـة إزاء        
املشهد الطللي، ولكن القيمة املتحصلة بفعل هذا التوظيف ملوتيف الطلل تكمن يف أنّ الشاعر أبدع يف خلقِ     

  .اير بالنتيجة مع تلك اليت يشي ا موتيف الطلل يف الشعر اجلاهليأنساقٍ جديدة تتغ
فاملكان عموماً والطلل ختصيصاً يقترنان يف ثقافة الشاعر باملوقف السياسي إزاء التحـوالت الـيت        

أحدثها الصراع التارخيي بني بين أمية والزبرييني، فقد كان ابن قيس الرقيات من أنصار عبد اهللا بن الـزبري                   

                                                
الشركة املصرية العاملية -، مكتبة لبنان ناشرونحتقيق ودراسة-شعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)

  .١٨٧، ص١ط) لبنان، مصـر(لوجنمان،-للنشر
  .السحب املاطرة: همالغاديات بالر  (٢)
  .الفحم: اخليام ؛ احلمم: الثمام  (٣)
  .املساجد تعمل من حجارة منقورة، فترفع عن األرض، فلذلك تبقى، وهي النصائب: احملاريب  (٤)
  .جبل، والوادي الذي فيه املدينة، عند املدينة يسمى القناة، مث ما كان أسفل ذلك يسمى إضماً: إضم  (٥)
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 ١٥٦

وينضاف إىل ذلـك أنّ  . أخيه مصعب، كما كان ظاهر العداء خللفاء بين أمية على الرغم من امتداحه هلم    و
 أي أن تعـود اخلالفة إىل قريش كمـا         -الشاعر كان كما يظهر شعره داعـيةً لفكـرة السلطة القرشية        

عليهم، فقد أيقن أـم مل      ولعلّ يف قرشية ابن قيس، ما فسر لنا كرهه لبين أمية وتغريه             "كانت يف املاضي،    
أن يـذهبوا بقـريش     –يعودوا صاحلني لوالية املسلمني، وقد أوشكوا مبا أثاروه من حروب بني القرشيني             

ويقضوا على وحدا، وميكنوا لغريها من القبائل املنافسة اليت ظلت حتسد قريشاً، وتتطلع إىل سـلطاا يف                 
  .)١( ..."فس الشاعر القرشي حقداً شديداً على بين أميةاجلاهلية واإلسالم، وقد تركت هذه احلروب يف ن

: وتأسيساً على هذا، فإنَّ حدث العفاء املكاين يف األبيات السابقة أثار حفيظة الشاعر من زاويتني                
، وهذا االستفهام يف حد ذاته يشي برغبـة     ..."ما هاج من مرتلٍ بذي علَمِ     " األوىل، أنه دفعه إىل التساؤل      

أنّ هذا التساؤل يعرب عـن      : والثانية. ة يف البحث املعريف عن علّة التحول الذي أصاب املكان         نفسية عارم 
  :دهشة الشاعر وانفعاله بسبب هذه الشمولية اليت أخذت تطغى على حدود املكان

ــمِ ــزِلٍ بــذي علَ نم ــنم مــا هــاج  
 

ـّلَ    مِـــــبني لوى الَمنجنون، فالث
 

    ع ، قَـو ِ ـ     فَبِئْر   فَـت معـارف مبــ
 

ــالرهمِ  ــات بـ ــا ، الغاديـ   داك ـ
 

إنّ التحول الطارئ على صفحة املكان الطللي يضحي نسقاً مضمراً يرمز إىل حتول اخلالفـة مـن    
وإذا كانت األمطار ومثلها الرياح قد      . بنو أمية -بالد الشام /قريش إىل املكان اجلديد     -احلجاز/املكان املهد   

صورة اإلجياب إىل مشهد السلب والتدمري، فإنّ األمطار والرياح تتحوالن ،           / معامل املكان  أسهمت يف تغيري  
على املستوى الرمزي، إىل أدوات نسقية توحي بالفعل التدمريي السلطوي الذي مكّن بين أمية من حتويـل     

  ). بالد الشام–احلجاز (دار اخلالفة مكانياً 
 اليت أشار إليها الشاعر ترمز نسقياً  إىل قوة الثورة األمويـة             ومن هنا فإن األمطار وكذلك الرياح     

اليت أقصت فكرة اخلالفة القرشية ونزوعها إىل التمركز املكاين املقدس يف احلجاز، إذ متكنت سلطة بين أمية             
إىل مكان جمهول وهامشي، مثلما أسهمت ريـاح        ..." عفت معارف مبداك ا   "من حتويل املكان املعرفة     

م يف الوقت نفسه يف حتقيق معىن التشرد اإلنساين، الذي ال خيلّد يف الوعي إالّ صورة احلقد األسـود                   ثور
  :والرغبة يف االنتقام

  مل تبــقِ منــها الريــاح معلَمــةً   
  

ــمِ    ــامِ واحلُمـ ــا الثُّمـ   إالَّ بقايـ
  

            الدار مـن  ) اخلالفة القرشـية  دار  (ونلحظ الشاعر يف األبيات الالحقة يصف لنا بدقة ما أصاب
 التحول املكاين من الزمن املاضي اجلميل إىل الزمن     خالل حلظة الوقوف الراصدة ملشهد     تغيرات، وذلك من  

                                                
  .٥٠، صشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلمد، إبراهيم، عبد الرمحن حم  (١)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٥٧

  .املأساوي آنياً
احلجاز، فلم يتمكن الشاعر من معرفتها بعد أن كانت تزخر بقيمة احلياة            / لقد تبدلت معامل الدار   

  .ربهة اآلنية حلماً ومهياً تنتفي فيه خصوصية الوجود اإلنسايناليت أصبحت يف رؤية الشاعر يف ال
احلجاز من حتول جذري سالب، وهو ما يبدو ألول / وميضي الشاعر يف توصيف ما طرأ على الدار

اليت تشي باكتمال الفعل التدمريي للمكان      .." ، واستبدل ..بادت، وأقوت "وهلة يف داللة األفعال املاضوية      
  .وحتققه

/ شارة إىل أنّ األفعال املاضوية هذه ختفي يف داللتها نسقاً استعالئياً وقمعياً حييل إىل اآلخروجتدر اإل
بين أمية الذين قتلوا احلياة اإلنسانية يف احلجاز، فحولوا احلضور اإلنساين يف ذلك املكان إىل غيابٍ مطلق،                 

  .سعادة واألنس والطمأنينةفأصبحت حضارة املكان نتيجة لذلك صحراء موحشة تغيب عنها معاين ال
ويف إطار حديثنا عن صورة االضطهاد اإلنساين كما تتجلى يف الدالالت السلبية لألفعال املاضوية              

أقـوت  " ، ال بد من الوقوف عند قولة الشاعر يف عجز البيت اخلامس           "واستبدلت… ، وأقوت …بادت"
  .قافية حمملة باملضمرات النسقية الدالةاليت تشكل يف نظر الناقد الثقايف مجلة ث" حماريب دارس األمم

فكلمة احملاريب يف هذه اجلملة الثقافية تتصل يف بعدها الرمزي باملكان املقدس، ال سيما أن احملراب     
وجد عادة يف مكان ضمن حدود      أي احملراب ي  –يكتسب يف الثقافة اإلسالمية خصوصية دينية مهمة، فهو         

  .جه إليها املسلمون يف صالماملسجد ليشري إىل القبلة اليت يتو
وبناء على هذا املعىن الظاهر، فإنّ املكانة الدينية للمحراب ترتبط بطريقة نسقية باملكانـة الدينيـة          

وهذا يعين أن السلطة احلقيقية يف رؤية الشاعر جيب أن تكـون            . للحجاز ولقبيلة قريش كما يرى الشاعر     
بيد أنّ الشاعر يعمد بفعل جلوئه      .  حتظى ا يف نفوس املسلمني      للمكانة الدينية اليت   لقريش، نظراً / للحجاز

        ا        / إىل اصطناع املضمر النسقي يف شعره إىل تعرية الضدالسياسة األموية، وحيرص على رصـد انتـهاكا
  .احلجاز، من خالل تصوير مشهد التالشي اإلنساين واملكاين الديين/ وإساءاا حلرمة املقدس

  :ل املكاين كما تبدو يف قول الشاعروأما حالة االستبدا
  مل تبــقِ منــها الريــاح معلَمــةً   

  
ــمِ    ــامِ واحلُمـ ــا الثُّمـ   إالَّ بقايـ

  
، فإنها تكشف للدارس طبيعة الفعل القمعي الذي متارسه السلطة األموية جتاه اإلنسان يف احلجـاز      

فاحلي /         جديد تتـوافر فيـه        كما يبدو يف البيت السابق يضطر إىل هجرة املكان املتحو ل، واستبداله مبكان
  .أسباب األمن واحلياة خوفاً من عقاب بين أمية
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويبدو انفعال الشاعر إزاء هذه املمارسات السلطوية على اإلنسان واملكان واضحاً، مـن خـالل      
وصـورته يف   " احلياة-انملك حضارة ا  -غمر الفرات "إحساسه باملفارقة احلادة بني صورة املكان يف املاضي         

  ".املوت–وعورة املكان ورهبة اإلنسان -إضم"صورة الطمس اإلنساين واملكاين / اللحظة الطللية
وال غرو يف أن هذه املفارقة تعبر، إشارياً، عن رفض الشاعر لتحوالت املكان؛ ألنّ العالقة الـيت                 

وال ". دار بدارٍ، وجرية حـدثوا    " رية والقرابة   تربطه بأهل املكان تبدو عالقة روحية قائمة على مفهوم اجل         
غرابة يف هذا األمر ما دام املكان، كما يقول غاستون باشالر، يرتبط يف الثقافة اإلنسانية بقيمة احلماية اليت                  

  .)١(قيماً متخيلة سريعاً ما تصبح هي القيم السائدة–ميتلكها، واليت ميكن أن تكون قيمة إجيابية 
 الشعرية املراوغة لدى الشاعر يف نسخ املعاين اجلمالية واملدحية ونقضها كمـا             لقد أسهمت اللغة  

تربز يف ظاهر النص، إذ تتحول موضوعة الطلل إىل نسقٍ فكري أيديولوجي بفعل توظيف رؤى الـشاعر                 
نساق ولذلك، فإن األ  . للمعاين املتعلقة مبفهوم اهلدم والتدمري، واستثمارها يف توليد رؤى سياسية خاصة به           

املتوارية خلف املعىن اجلمايل السطحي تسهم، من جهة أخرى، يف نقض فكرة املديح اليت خص ا الشاعر                 
اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان يف هذا النص، على الرغم من أن املدحة ذاا مل ختل من جانب املضمر      

  .النسقي املتصل باهلجاء
  : بن مروان يف النص نفسهيقول الشاعر، مثالً، يف مدح عبد امللك

  

  أحلَّـــك اهللا واخلليفـــةُ، بِالـــــ
  

ــمِ     ــو احلكَ ــا بن  ًدارا ،ــة   غوط
  

ــا    ــضام ، فم أن ي ــار ــانعو اجل   امل
  

  جــار دعــا فــيهم بِمهتــضمِ    
  

                                                
  .٣٧ت، ص.غالب هلسا، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، د: ، ترمجةمجاليات املكانباشالر، غاستون، : ينظر  (١)

  
  

  صورة نسقية)٢(            صورة مجالية )١(
  قريش)    احلياة/غمر الفرات(مكان اخلالفة/ احلي                      احلجاز)                      ثبات(           الدار        

  
  
  
  

        حتول سليب                 حتول سليب   
            

  )احلكم األموي(الدار اجلديدة / التحصن واخلوف) إضم( اجلبل                  املكان الطارىء          / إضم                  

      هجرة  
     قهرية

صورة 
االضطهاد 
  اإلنساين
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٥٩

ـ  ــ ــة، والـ ــر اخلالفَ نبــو م   والوارِث
  

ــو  ــذِّممِ نَموفُ ــود بالَ ــد العه   ، عن
  

ـ      واجلابرو كَسرِ    ـ من أرادوا، ومـا الـ
  

  كَــسر الــذي أوهنــوا مبلتــئمِ    
  

تظهر القراءة الفاحصة هلذه األبيات أن مثة تغايراً بيناً بني صورة املكان يف مقطع املقدمة الطللية اليت       
فاملكان يف املقطع األول يتـسم بالـسكونية        . استهل ا الشاعر قصيدته، وصورة املكان يف مقطع املديح        

اهول، وهو ما يعين أنّ مركزية اخلالفة املتمثلة يف وحدة قريش وثباـا يف  والعدم واحلركية حنو السلب و   
  .احلجاز تتميز بالتشتت واالنغالق/ إطار مكاين حمدد

وأما صورة املكان يف مقطع املديح، فإا تتحرك حنو الثبات والتمركز يف حدود املكان، وهذا مـا    
  :يتجلى للمتلقي يف قول الشاعر

  ليفـــةُ، بِالـــــأحلَّـــك اهللا واخل
  

ــمِ     ــو احلكَ ــا بن  ًدارا ،ــة   غوط
  

أحلك "بالد الشام اليت حلّ ا الشاعر بفعل القدر وسلطة اخلليفة على حد سواء              / فالدار اجلديدة 
احلجاز كما مر بنـا يف      / هي يف حقيقتها نتيجة للفعل التدمريي الذي حلّ بالدار األوىل          ،..."اهللا واخلليفة 
بداية النص.  

، لـم تكـن  "أحلك"الشام حسب داللة الفعل / و أن مسألة حلول الشاعر يف املكان اجلديد    ويبد
إرادية بقـدر ما كانت إلزامية يتحقق فيها معىن الصريورة الذي تركن فيه الذات إىل االستسالم واخلضوع         

 مظـاهر اخلـوف     وإذا كانت حركة اإلنسان يف املكان األول سلبية تعكس        . نظراً لغياب احلرية واإلرادة   
، فإن هذا املعىن السليب ال يبدو فاعالً ومتحققـاً يف  "جرية حدثوا"والتبدد والفناء بسبب تأثري صورة املكان   

بين أمية يف حالة منعة وأمن ما دام وفياً للـسلطة وداعيـاً   / فاإلنسان يف ظل اخلالفة اجلديدة . مقطع املديح 
  :ملبادئها

ــضام ، ف  أن ي ــار ــانعو اجل ــا امل   م
  

  جــار دعــا فــيهم بِمهتــضمِ    
  

ويكشف مقطع املديح يف هذا النص عن مجلة من األنساق املخاتلة اليت يوظفها الـشاعر إلبـراز               
فاألمويون، يف رؤية الشاعر، أسسوا خالفتهم على فكرة الوراثة، أي أن احلكم ال . قبحيات السلطة وعيوا
ويف هذا املعىن نقد مضمر  للسلطة       ". ، داراً ا بنو احلكم    ...خلالفةوالوارثو منرب ا  " يكون إالّ يف ساللتهم     

األموية، ألن احلكم يكون مقصوراً عليها وحدها، وذا تكون سلطتها استبدادية خترج على نظام الشورى             
  :واإلمجاع، وألن حكمها خيضع اآلخرين بفعل تكريس منطق القوة

ـ          سر الــذي أوهنــوا مبلتــئمِ  كَــ   واجلابرو كَسر من أرادوا، ومـا الــ
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٠

    

. إنّ لغة الشاعر يف مقطع املديح تشكل حيلة نسقية خماتلة ظاهرها املدح وباطنها النقد والقـدح               
فاخلالفة اليت آلت إىل بين أمية كانت حمصلة للحدث التدمريي الذي أصاب املكان احلجـازي، والـذي                 

له احملاريب اليت أصبحت شاهدة على حقيقة االستبداد        حتولت فيه اخلالفة القرشية إىل أطالل، ودمت بفع       
  .األموي الذي انتهك حدود الديين املقدس

ولعلّه من املنطقي أن يلجأ الناس إىل سلطان اخلالفة اجلديدة بعد أن خضعوا ملمارساا القمعيـة،                
املعاين جمتمعة يف   وقد عبرت ألفاظ الشاعر عن هذه       . اليت سلبت ديارهم احلجازية خصوصية األمن واحلياة      

اجلـابرو كـسر مـن    "فعندما يصف الشاعر بين أمية بأم   . أكثر من موضع داخل البنية املقطعية للمديح      
، فإن هذا يعين بصورة إميائية أنّ من يعلن والءه وانتماءه للسلطة األموية حيظى بنعمة البقاء وفقـاً                  "أرادوا

وأما من  .  اليت مر ا النموذج اإلنساين يف املقطع الطللي        إلرادة السلطة، وخيرج من حمنة التشرد واالنكسار      
يقف يف وجه هذه السلطة، أو يتبجح بإعالن مترده عليها أو اخلروج على نظامها ومعارضتها، فإنه، مـن                  

  .دون شك، سيواجه عقاباً قاسياً يؤدي به إىل الذل واالنكسار واملوت
حٍ على مفردات القوة واجلربوت والكرم يف عامل ونلحظ الشاعر يف مقطع املديح يركز بشكل واض   

وتبدو هذه املفردات يف رأي الشاعر زائفة وخادعة، إذ إنّ هذه الصفات الشكلية جاءت نتيجـة     . املمدوح
أي أنّ سياسة بين أمية يف التعامل مع أهل احلجاز قائمة يف منظور             . للتحوالت اليت حدثت يف مشهد الطلل     

فهم يوظفون عامل القوة لكي جيربوا اآلخرين على اإلذعان هلـم           . القوة والكرم : الشاعر على ركنني مها   
  :والتعوذ م

  فَهـــم إذا جلَّلَـــت مدجيـــةً  
  

  جنـــوم ليـــلٍ تـــنري يف الظُّلَـــمِ 
  

  حتـــبهم عـــوذ النـــساِء، إذا   
  

ــدمِ   ــع اخلَ ــذارى مواض ــدى الَع   أب
  
ا تستتر وراء الداللة األولية ملفهوم الكرم، إذ        وأما نسقية خطاب الكرم عند ابن قيس الرقيات فإنه        

ينطوي فعل الكرم لدى املمدوح على لعبة خادعة ومموهة متارسها السلطة ضد اجلماهري رغبة يف استمالتها،  
  :ومن مث االستحواذ على تأييدها بفعل تكريس ثقافة الكرم واملال

 ــم ــه نِعـ ــدى، لـ ــام اهلـ ــهم إمـ   منـ
  

    ــد ــصوب بال ت ــد ــدي، وأي   يمِعن
  

................................................   .........................................  
ـ      الواهــبِ البِــيض كالظِّبــاِء، عليـــ

  

  )١(هـا الــريطُ، والـشاحيات يف اللُّجــمِ   
  

                                                
كلها نسج واحد وقطعة واحدة، أو مجع ريطة، وهي كل مالءة غري ذات لفقني، : يريد اجلواري اللوايت ال عيب فيهن؛ والريط: البيض  (١)

  .فاحتات أفواهها؛ أي تفتح أفواهها إذا كانت ملجمة: هي كلّ ثوب لين رقيق كالرائطة، شاحيات
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦١

ـ  ــ ــا الــ ــاةَ يحفزهـ ــةَ املُطَفَـ   واملائـ
  

       ا، الـسـطَهسـلِ، واعي، وبالفَحمِر١(د(  
  

ـــةُ، يف    ــه البرِيـ ــاالً لَـ ــسى عيـ   أمـ
  

ــرِمِ   ــيقٍ وال بـ ــاف ال ضـ   )٢(أَكْنـ
  

وهكذا تبدو ثقافة الكرم، من وجهة نظر السلطة، جمديةً يف حتقيق األهداف النفعية املتوخاة، حبيث               
م عبيـداً    الذي ينظر إىل الناس بوصـفه      Patriarchyتضحي هذه السلطة ممارسة لدور النظام األبوي        

، جيب عليهم تقدمي القرابني والتضحيات من أجل بقاء الـسلطة ودميومـة             "أمسى عياالً له الربية   "وعياالً  
  .نفوذها

ومن الالفت للنظر يف خطاب املديح أيضاً، أنّ الشاعر حيرص على تذكري اخلليفة بنسبه القرشي، إذ 
  :يقول

ـ            أنت البطـاحي مـن أميـةَ يف الــ
  

  )٣( عــز ســاكن احلَــرمِبيــت الــذي 
  

ومبا أن اخلليفة ينحدر من ساللة قرشية، فهذا حيتم عليه كما يرى الشاعر بأن جيعل مركز اخلالفة                 
ولكـن  ". يف البيت الذي عز ساكن احلرم     "...يف احلجاز، إذ إنّ عزة اخلالفة وشرعيتها ال تكون إالّ فيها            

: كان احلجازي إىل أطاللٍ دارسة تعج بالصراع بني ضـدين مهـا         اخلليفة يقوض أحالم الشاعر بتحويله امل     
  :األمويون والزبرييون، كما يبدو يف قول الشاعر

قـــومهم لَهـــم أوا بغـــيملّـــا ر  
  

ــرحمِ    ــوابك ال ــن ش ــوا م إذْ قَطع  
  

  مــيوفُه ــم س ــصوناً هل ــت ح   كان
  

ــستلمِ    م ــاظ ــامي احلفَ ــلُّ ح   وك
  

 صورة املكان اليت رأيناها يف وحدة الطلل متسمة بالسكونية والعدمية وذا التصور ميكننا القول إنّ  
فقد بـات  . والالفاعلية، ألقت بظالهلا على موقف الشاعر من اخلليفة ممثل السلطة األموية يف وحدة املديح     

و مركوزاً يف ذهن الشاعر أن السلطة هي املسؤولة عن النكبة، اليت ألغت شكل احلياة يف املكان احلجـاز أ                  
عطلت سريورا باستحداث العالقات اإلنسانية القائمة على التوتر والصراع، كما بدا يف عالقة الـسلطة               

ولذلك، فإن خطاب املديح يأخذ أبعاداً      . األموية، تارخيياً، بأهل احلجاز، وحتديداً احلركة الزبريية املناوئة هلا        
        عاءادف إىل تعرية أفعال السلطة، وكشف زيف اد ت إىل    سلبيةا القمعية اليت أدا، وبالتايل هجو ممارسا

                                                
  .الفحل اهلائج: دفعه من خلفه، وأراد يسوقها الراعي؛ والسدم: حفزه  (١)
  .الضجر: الربم  (٢)
 يسكنون الشعب بني أخشيب مكة؛ وقريش الظواهر الذين يرتلون خارج الشعب، نسبة إىل قريش البطاح، وهم الذين كانوا: البطاحي  (٣)

  .وأكرمها قريش البطاح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٢

  .صنع التحوالت السلبية يف إطار املكان احلجازي الذي ينتمي إليه الشاعر
ومثة نصوص يف شعر ابن قيس الرقيات يتفاعل فيها حضور املرأة، بوصفها نسقاً ثقافياً أيديولوجياً               

  :)١(قيس الرقيات مثالًمع املعطيات الرمزية للتشكيل املكاين، يقول ابن 
ــال  ــن بِـ ــةُ عـ ــطَّت رقيـ   شـ

  

  بــشاع ــاهلوى متــ   )٢(دك، فــ
  

 ـــو ــها، شطـ ــوى عن ن تــد   وغَ
  

  ــب ــبِالد وجانِـــ   نٌ يف الـــ
  

  واســـــتبدلَت يب خلَّـــــيت 
  

  ـــــبوالـــــساَء  خنإنّ ال  
  

ــا    ــا بِهـ ــد لنـ ــد تبـ   ولَقّـ
  

 ــــبراغ معــــا فَــــأَني٣(ح(  
  

ــتق  ــا اسـ ــبِالفيمـ   ادوا ويف الـ
  

  بــذَاه ــصارف ومـــ   د مـــ
  

ــا ــا ! دعهـ ــا عنـ ــلْ فيمـ   وقُـ
  

 ــب ــوبِ نوائـــ   ك وللْخطـــ
  

  
تقدم هذه األبيات صورة حلالة التوتر يف العالقة بني الشاعر وحمبوبته رقية، إذ سرعان ما تؤول هذه    

" لبحث عن عامل مكاين وإنساين جديد     العالقة إىل االنفصال الذي تنهجه احملبوبة يف رحيلها، رغبة منها يف ا           
  ...".، واستبدلت يب خليت...شطّت رقية عن بالدك

إنّ مشهد التضاد بني الشاعر ورقية يتحول يف القراءة الثقافية للنص إىل صـراعٍ بـني نـسقني                  
لشاعر العاشق يف أيديولوجيني متعارضني، األول ميثله رقية الرامزة إىل اخلالفة األموية، والنسق الثاين جيسده ا

  .دعوته الدائبة للخالفة القرشية
 بني ثيمـات  يس الرقيات، أنّ مثة ربطاً ذرعياً  ومما يسوغ لنا منطقية مثل هذه القراءة يف شعر ابن ق          

  .النص يسمح للدارس باكتناه هذه العالقة النسقية واجلدلية داخل بنية النص الشعري
لشاعر إزاء هجرة احملبوبة للمكان، جيابه بـالرفض أوالً،  ففي هذا النص، جند أنّ املوقف االنفعايل ل 

  :وتتضح لغة االنفعال لدى الشاعر يف قوله. وانتهاج أسلوبٍ مماثلٍ ملا قامت احملبوبة من نأيٍ وانفصال ثانياً
ــد ل  ــد تبـ ــولَقّـ ــانـ   ا بِهـ

  

  ــب ــأَنعم راغــ ــا فَــ   حيــ
  

ــا ــا ! دعهـ ــا عنـ ــلْ فيمـ   وقُـ
  

ــ  ــوب نوائـــ   بك وللْخطُـــ
  

 العالقة بني الضدين النسقيني،     لبيةويكشف الفحص القرائي هلذه األبيات من زاوية أخرى، أنّ س         

                                                
  .٢١، صشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)
  .غادرت وابتعدت: شطت  (٢)
  .زاد: أنعم  (٣)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٣

إنساين، ومـذهيب  -فاحملبوبة تستبدل الشاعر بعامل مكاين. تأسس على فكرة االستبدال املكاين    يالشاعر  /رقية
 الشاعر العاشق واملذهب    ، مما يشي برفضها للمكان الذي يقيم فيه       "ويف البالد مصارف ومذاهب   "كذلك  

وهـذا الصنيع يدفـع الشاعر، كما نلحـظ، إىل استحداث لغة الرفض          . السياسي الذي يدعو إليه أيضاً    
ووفقاً هلذا التـصور،    . اخلالفة األموية  / واالستبدال لكي يعلن تنازله عن فكرة العشق واالنتماء للمحبوبة        

       ا يف شعر ابن قيس الرقيات       تذهب القراءة الثقافية إىل أنّ املرأة على تعدرقيـة، وكـثرية،    " د أمسائها ومسا
، ليست سوى أنساقٍ ثقافية متضادة يوظفها الشاعر قصد تبين موقف           "إخل...وعائشة، وسكينة، وأم البنني   

  .حجاجي مضاد ومعارض لسياسة بين أمية
 الفخر،  تامة مبوضوعيدة تبدو على وشيجةاحملبوبة يف مفتتح القص/ ويلحظ الدارس أن جدلية املكان

  :)١(يقول الشاعر مفتخراً
ـ   ــ ــدهرِ اجلَديـ ــي، ويف الـ   إنـ

  

  ــارِب ــب وجتـــ   د عجائـــ
  

ـ  ــ ــين ربيـ ــد بـ ــدلْت بعـ   بـ
  

 ــب ــانُ معاقــ ــةَ والزمــ   عــ
  

 مهــن ــوٍء بيــ ــريانَ ســ   جــ
  

 قَــــارِبع مــــانالز ــــطْرش  
  

ـ  ــصدي ــى الـ ــستأسدون علـ   يـ
  

ـ     بقِ، وللعـــــدو ثعالــــ
  

ـ     وكـــذلك األبـــدالُ منـــ
  

  ــارب ــازِح ومقــ ــا نــ   هــ
  

  والـــدهر فيـــه ملـــن تفَكَّــــ
  

 ــب ــرةٌ وعجائــــ   ر عبــــ
  

  إنْ يـــــستطيعوا يـــــأكُلُو 
  

   أقـــارِب يكلَـــد ـــمهو ك  
  

 ــيهِم ــالٍ فــ ــى رِجــ   حاشــ
  

  ــب ــصديقِ تجانـ ــن اذَى الـ   عـ
  

  

ويـأيت  . وجريان السوء..."/ إين "صوت الشاعر   : قني مها جتلّي هذه األبيات عالقة ضدية بني نس      
التوتر يف هذه العالقة بني الشاعر وجريانه متواشجاً مع صورة التوتر اليت ألفيناها بني الشاعر وحمبوبتـه يف                  
بداية النص، ومنسجماً مع حركية اإلنسان يف إطار تكاملية املكان والزمان، إذ كانت العالقة بني الـشاعر        

يف املقطع األول متوترة بسبب املكان، يف حني أن عالقة الشاعر السلبية جبريانه جاءت مغلفة بإطـارٍ      ورقية  
وألنّ املكان واإلنسان بعدان من أبعاد الزمان فقط فإننا ال نرامها إالّ بوصفهما موضوعاً للتغري، فهما                . زمين

ز املكان حني يكون طلـالً، أو حلظـة رحيـل    ال يتجليان إالّ يف حلظة التغري أو يف عملية التغري، هكذا يرب 
  .)٢(اجلماعة عنه، ويربز اإلنسان حني يسجل التغري مساته عليه، أي يف حالة الشيب واالنفصام عن اآلخر

                                                
  .٢١٧، صت بني السياسة والغزلشعر ابن قيس الرقياعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)
، ١٩٨٦، اهليئة املصرية العامة للكتاب، البنية والرؤيا-حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي-الرؤى املقنعةأبو ديب، كمال،   (٢)

  .٣٢٤ص
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٤

املرأة تتكرر فعالً يف وحدة     /على أية حال، فإن املعاين النسقية اليت ضمنها الشاعر يف وحدة املكان           
 تتخذ موقفاً سلبياً جتاه الشاعر، ينسجم متاماً مع موقف جريان السوء الـذين       فاحملبوبة يف هذا النص   . الفخر

اجلريان ليشكال معادالً نسقياً لسلطة بين أمية يف        / رقية: وبالتايل يتضافر النسقان  . أظهر الشاعر نفوره منهم   
  .رؤية الشاعر

  :وجيسد صوت الشاعر يف قوله
ـ   ــ ــدهرِ اجلَديـ ــي، ويف الـ   إنـ

  
  ارِبــــــ وجتائبـــد عج 

  
فإذا كـان   . فداحة املأساة اليت أصبح الشاعر يعيشها بفعل التحوالت اإلنسانية واملكانية والزمانية          

ولقد تبدلنا ـا    "الشاعر قد متكّن من ترميم الذات بعد أن ختلت عنه احملبوبة، بإحداث عاملٍ إنساين بديل                
، ..."ويف الـدهر اجلديـد    "ليت تفرض عليه عهداً جديداً      ، فإنه يصبح اآلن خاضعاً لسلطة الزمن ا       ..."حياً

إىل عامل ال إنساين ممعنٍ يف تكريس سياسـة         " قريش/بنو ربيعة "وحتوالً من عاملٍ إنساين مجيل يألفه ويتمناه        
  :الظلم والقتل واالستبداد

  إنْ يـــــستطيعوا يـــــأكُلُو 
  

   أقـــارِب يكلَـــد ـــمهو ك  
  

 أمية، وهذا ما يتبدى من خالل       ينخالفة ب / ارسات السلطة اجلديدة  لقد ركّز الشاعر على فضح مم     
  ...".، إن يستطيعوا يأكلوك...، يستأسدون على الصديق...جريان سوء" النعوت السالبة اليت وصمهم ا 

لذا فإن إحساس الشاعر بتخلي السلطة األموية عن القيم اإلنسانية اليت حتفظ احلياة الكرمية اآلمنة               
  :)١( جعله حريصاً على تكرار الصوت األنوي مرة أخرى، حيث يقوللإلنسان،

ــيب ــرؤ ال يطَّــــ   إين امــــ
  

  بي اخلَليــــلُ الكــــاذد٢(و(  
  

واملــــود اخلَليقَــــة نــــسح  
  

   الـــصاحب مـــا اســـتقام ة  
  

ـ     هنأتـــه ســـلْمي وأَعــــ
  

    أحــارب كيــف ــدعب ٣(لَــم(  
  

ـــا   ــام للرجــ ــدي لجـ   عنـ
  

 خلِ، ومــب ــب وكَاللـــ   لَـــ
  

 ــه ــه يف رأســ ــن أُلقــ   مــ
  

   ـــبالقَات ليـــهع ـــحلْح٤(ي(  
  

                                                
  .٢١٧، صشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)
  . يدعوهيدعو، أي ال: يطيب  (٢)
  .السلم، الصلح  (٣)
  .مقدم السنان: القاتب  (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٥

  ويلــــن وينــــسق يل كمــــا 
  

 ــــباكالر ــــياملط ســــاق  
  

ـ  ــ ــصريح إذا قُريــ ــن الـ   حنـ
  

 ــــباسمنــــها الن قــــام ش  
  

ــا  ــرها وأرومهــ ــن ســ   مــ
  

  ــب ــألرومِ مراتـــ   )١(إذْ لـــ
  

 هذه األبيات إدراكاً واعياً من لدنه لسلسلة التحوالت السالبة اليت أثارت            يظهر صوت الشاعر يف   
. فالشاعر بات يعرف جيداً خداع السلطة ومراوغاا، انطالقاً من واقع التحوالت اليت مر ا. قلقه وانفعاله

آلن يؤكد ثباته على  على استبدال حمبوبته، فقابل القطيعة بالقطيعة، وهاهو ا    صرفقد رأينا كيف أن الشاعر أ     
املوقف الفكري أو السياسي، من خالل رفضه لالتصال بالسلطة املراوغة اليت حتاول استقطابه بشراء مودته               

  ".ال يطيب ودي اخلليل الكاذب"...ووالئه
وقد أبدى لنا الشاعر يف سياق الفخر الذايت ملمحني إنسانيني دالني، أحدمها إنساين يعكس موقفاً               

  :يالً جيسد صورة التصاحل اإلنساين من خالل بناء عالقة إنسانية تقوم على الصدق واالستقامةإنسانياً نب
واملــــود اخلَليقَــــة نــــسح  

  
   الـــصاحب مـــا اســـتقام ة  

  
وأما امللمح اآلخر، فهو ال إنساين يسعى الشاعر من خالله إىل توظيف منطق القـوة والعنـف يف    

  :بين أمية/تعامله مع جريان السوء
ـــا   ــام للرجــ ــدي لجـ   عنـ

  

 ــب ــب وكَاللـــ   لِ، ومخلَـــ
  

 ــه ــه يف رأســ ــن ألقــ   مــ
  

 ــب ــه القاَتــ ــح عليــ   يلْحــ
  

  ويلــــن وينــــسق يل كمــــا 
  

 ــــباكالر ــــياملط ســــاق  
  

" فالشاعر، إذن، يفخر بذاته يف حاليت السلم واحلرب، فهو يشيد لنفسه عاملاً خاصاً تندغم فيـه                 
  :قريش" النحن" بـ " ااألن

ـ  ــ ــصريح إذا قُريــ ــن الـ   حنـ
  

 ــــباسمنــــها الن قــــام ش  
  

عـامل  : شي الذي يعتد به الشاعر هنا، قد حفزه على التمييز بني عاملني مها            ويبدو أن النسب القر   
  .الزيف/ السلطة األموية/ الشام/ قريش، احلقيقة، وعامل رقية/ احلجاز/الشاعر

 حركة رقية خارج املكان هي يف جوهرها مؤشر دالٌّ على حتـول اخلالفـة               وذا نفهم ضمناً أنّ   
وقد رد الشاعر على حركة االنفصام اليت نفذا رقية يف بداءة النص            . وخروجها من احلجاز اىل بالد الشام     

  .زاحلجا/قريش، الذي يعين بالنتيجة متسكاً وثباتاً يف املكان /حبركة مناوئة من خالل توحده بالقبيلة

                                                
  .منازل: األصل، مراتب: األرومة  (١)
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٦

وقد يلجأ الشاعر إىل خماطبة املكان يف بعض النماذج الشعرية، فيتخذ من احلوار مع املكان قناعـاً           
  .يضمر فيه رؤاه السياسية حول موضوع اخلالفة

  :)١(يقول الشاعر خماطباً جبل أحد
  ــد ــن أُح ــاعنني م ــند الظ ــا س   ي

  

  دــن ــن س ــزِلٍ وم نــن م ــت م ييح  
  

   ثْــواك غــريمــا إنْ بِمةــدراك  
  

   ــد ــالفَرخِ ملْتب ــابٍ ك ــفْع، وه س  
  

  والنــؤي كــاحلوضِ، خــطَّ دونَ عــوا
  

        ـدتالو رِبـضوم ،ـْلِ منـه   دي السي
  

  والــوحش فيــه كأَنــه همــلٌ   
  

   ــد قالع ــوازِب ع ــو ــى بِج   )٢(ترع
  

  أبــدلْت عفْــر الظِّبــاِء، والبقَــر الـــ
  

ــالف العق  خ ،ــني ــردع ــلِ اخلُ ٣(ائ(  
  

ـ           أساخطٌ أنت أم رضـيت مبـا اســ
  

   ــد ــدهم فَقَ عب ــاحلي ــدلْت ب ب٤(ت(  
  

ــطَّ بِهــمــى، وش ضالر ــري ــدلْت غَ ب  
  

   ــد واَألب ــون املن ــروف ص ــك نع  
  

يقيم الشاعر يف حواره مع املكان عالقة ودية نلمسها بوضـوح مـن خـالل نـداء الـشاعر                   
أحد، إذ يشري النداء يف أبسط دالالته إىل نوعٍ من العالقة الروحية احلميمة اليت جتمع بني املنـادي                 /للمكان
كان ملا يتضمنه معىن التحيـة مـن        وينضاف إىل هذا أنّ الشاعر حرص على إلقاء التحية على امل          . واملنادى

انب القداسة واملنعة واحلياة الـيت    إشارات تتعلق مبعاين السلم واألمن واحلياة، وهي املعاين اليت تصورها جو          
  .أحد يف ثقافة الشاعر/ حيتلها املكان

ذريـة  وترتبط صورة املكان يف هذه األبيات ارتباطاً وثيقاً باإلنسان؛ إذ إننا نلحظ أنّ التبدالت اجل             
وبالتايل فإنّ تـشخيص  . اليت أثرت يف معامل املكان تبدو على متاس مباشر حبركة اجلماعة اإلنسانية الظاعنة            

الشاعر للمكان بفعل توظيف أسلوب احلوار، يكشف ألول وهلة عن مدى رغبة الشاعر يف منح املكـان                 
  .كان بإضفاء احلياة على معاملهاجلامد رتبةً إنسانية، يتمكن بوساطتها من إعادة الفاعلية إىل امل

أحد مبا حيملـه  /ولكن الشاعر، كما يظهر، يبدو منفعالً ومتفجعاً بسبب ما آل إليه املكان املقدس         
من إشارات ثقافية وتارخيية وسياسية، تتعلق بفكرة اخلالفة القرشية حيث يناضل الشاعر جبد مـن أجـل                 

  .حتقيقها

                                                
  .٢٤٠، صشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)
  .ما تراكم منه واجتمع: عقد الرمل: موضع، العقد: مل يرعها أحد، جو: مهل  (٢)
واحدا عقيلة، وهي : بقر الوحش، مسيت بذلك لشدة سواد عينيها مع سعتها، العقائل: هي اليت يعلو بياضها محرة، العني: الظباء العفر  (٣)

  .واحدا خريدة، وهي البكر اليت مل متس: الكرمية املخدرة، واخلرد
  .فحسب: فقد  (٤)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٧

فعل التحوالت الطارئة عليه، إذ أصبح املكان يف رؤية الشاعر ويقدم الشاعر تصويراً سالباً للمكان ب
احلجاز وحتولت  -أحد/لقد دمرت حضارة املكان   . يشكل مظهراً من مظاهر االغتراب والسكونية والركود      

كما غابت اجلوانب . إىل حجارة صماء، ومكان للوحشة واحلضور احليواين على حساب احلضور اإلنساين       
  :ن، وحلّ مكاا كل ما يسمح بتجليات الغربة واملوتاجلمالية هلذا املكا

  أبــدلْت عفْــر الظِّبــاِء، والبقَــر الـــ
  

   دــر ــلِ اخلُ قائالع ــالف خ ،ــني   ع
  

زمنياً، وإنما كان   /داللةً تشري إىل أنّ حدث االنقالب املكاين مل يكن قدرياً         " أبدلت"ويضمر الفعل   
 الشاعر هلذه احلقيقة جعله يكثّف احلوار مع املكان بلغة انفعالية استفهامية  ولعلّ إدراك . عمالً إنسانياً قصدياً  

  :ال ختلو من اللوم
ـ           أساخطٌ أنت أم رضـيت مبـا اســ

  

    فَقَــد مهــد عب ــاحلي ــدلْت ب بت  
  

ــى، وشــطَّ بِهــم ضالر ــري ــدلْت غَ ب  
  

   ــد واَألب ــون املن ــروف ص ــك نع  
  

كس حالة القلق اليت باتت تعتري الشاعر نتيجة اخلطر السياسي الـذي يـداهم              إنّ االستفهام يع  
وبالتايل، فإن االستفهام جيلي لنا مدى حرص الشاعر على هوية املكان، إذ إن حالة السخط    . احلجاز/املكان

 ضـد  االضطهاد اإلنساين ترمز إىل معىن الثورة العارمة اليت جيب أن تتحقـق           /على صورة االندثار املكاين     
وأما حالة الرضى مبا جـرى للمكـان مـن          . سياسة السلطة األموية اليت أسهمت يف تغيري مالمح املكان        

. احلجاز/حتوالت، فإا تعين بالنسبة للشاعر خضوعاً واستكانة ميكنان األمويني من تعزيز اهليمنة على املكان
أساخط أنت  (ها التخيري يف أسلوب االستفهام      ولذلك، فإن الشاعر سرعان ما يبادر إىل إزالة احلرية اليت ميلي          

 Personification، بتأكيد الكينونة للمكان املؤنسن بفعل توظيف أسلوب التشخيص          )…أم رضيت 
  .املتمظهر يف خطاب الشاعر ُألحد، وذلك حىت ينمي فكرة الرفض والثورة ضد حدث التغيري يف املكان

ب القمع الذي متارسه سلطة األمويني حبـق أهـل          لقد سلب املكان ميزة احلضور اإلنساين، بسب      
احلجاز، األمر الذي أدى إىل حتقيق حالة االنفصال االضطراري بني اإلنسان واملكان، مما ولـد إحـساساً             

  .جبل أحد/بالغضب لدى الشاعر جتاه السياسة األموية، وهو يرثي املكان
ديدة تتوازى مع بنية احلوار مع املكـان        وميثل حوار الشاعر مع رقية يف النص ذاته بنية توليدية ج          

  :)١(وتنبثق عنها، يقول ابن قيس الرقيات
ـ  ــ ــا ال ــديك لن ــن ل ــي إالّ يكُ   رق

 

 لغـــد ـــوالٌ، فموعـــدن يـــوم  
 

                                                
  .٢٤٠، صغزلشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٦٨

  ــم ــامِ كُلِّهِ ــوى اَألن ــبحت أه   أص
 

  ي بِـــال منـــة، والبِيـــدعنـــد 
 

 ــاحلة ــوال صـ ــديتها يف النـ   أسـ
  

  ــد ــلْ واح ــاًء م ــصمدإالّ عط    الّ
  

ــةً   ــاب معملَ ــدي الرك ــت وأي أن  
  

ــلِّ   ــوين يف ك ــيه ــددس خٍ جب١(ر(  
  

ــلْ  ــشراب، وم ــن ال ــوى م   إيلَّ أه
  

    ــد ــاة والول ــوِ احلي ــالِ، وحلْ   م
  

حياور الشاعر يف هذه األبيات رقية بوصفها رمزاً للعامل اجلديد، الذي تأسس على أنقاض العـامل                
ومبا أن رقية تشكل نسقاً أنثوياً داالً على اخلالقة األموية، فـإنّ            . ينه يف البنية األوىل   املكاين القدمي الذي عا   

احلجاز، حماوالً التغزل ا    /الشاعر مل ميلك يف واقع احلال إالّ أن يتعامل مع هذه اخلالفة املهيمنة على املكان              
ويوظف ....". أصبحت أهوى األنام، ..فموعد لغد".. والتصرب على منعها ومماطلتها ورفضها الوصال معه 

الشاعر الغزل يف هذا املقطع احلواري بوصفه حيلةً خادعة يدخل من خالهلا إىل عـامل الرمـز الـسياسي                
يقول . السلطة األموية، لكي مييط اللثام عن مثالب السلطة اليت جتلّت آثارها بفاعلية مطلقة على املكان/رقية

  :)٢(الشاعر
ــا لَ ــي كم ــق ح ــممل يلْ ــت بِكُ   قي

 

   ــد ــت ومل يكَ مــلٍ مل ي جر ــن م  
 

 ـــه نــشي، وباط ــحيحاً مي ــرى ص ي  
 

 ــد ــى الكَبِ ــه عل لَذْع ــوى ج ــقْم س  
 

ــصورةٌ ــةٌ مــ ــا دميــ   كأنهــ
  

   ــد ــائسِ العب ــن كن ــة م ع٣(يف بِي(  
  

ــسٍ،ومل    ــرِ نفْ يــساً بِغ ــت نفْ   قَتلْ
  

  ومل ت دقتــس ــل وملْ تـ ــدتقْتـ   قَـ
  

تربز هذه األبيات يف دالالا السطحية صورةً لشاعرٍ متيم أضحى أسري اهلوى واجلمال األنثـوي،             
". وباطنه سـقم  ...يرى صحيحاً ميشي  "حيث يكابد الشاعر آالم هذا احلب الذي كاد يودي به إىل املوت           

و يف الظاهر، كما أا ال تربئ ولكن القراءة الثقافية الفاحصة ال تسلم بصحة هذا التفسري اجلمايل الذي يبد          
يف الوقت نفسه هذا اجلمايل املتمثل بالغزل من تبعات ودالالت نسقية متوارية، تكـون علـى عالئقيـة                  

  .باألحداث والظروف التارخيية اليت ينتمي إليها الشاعر
سياسية فاملعاناة اليت يشتكي الشاعر ويالا ليست عشقية أو عذرية كما يف ظاهر النص، وإمنا هي       

إالّ إشارة مـضمرة لـألمل   " سقم جوى لذعه على الكبد"وما السقم الذي أشار إليه الشاعر سابقاً       . صرفاً

                                                
  .األرض الواسعة املضلة: ما استرق من الرمل، أو هو األرض الغليظة املستوية، السربخ: اجلدد  (١)
  .٢٤١-٢٤٠، صشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (٢)
  .معبد النصارى: البيعة  (٣)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٦٩

  . الذي سببه األمويون للشاعر
وميضي الشاعر قدماً يف كشف زيف سلطة بين أمية اليت تسوق نفسها للجماهري بوصفها سـلطةً                

قتلت نفساً بغري   "قيقتها قاتلة للناس من دون ذنب اقترفوه        ، ولكنها يف ح   "كأا دمية مصورة  "بريئة ومجيلة   
  ....".نفس

رقية، دميـة   "وهكذا فإن حيل السلطة ومراوغاا اليت تتجلى يف حضور أنساقها األنثوية اخلادعة             
. جتعل الشاعر مدركاً ملثل هذا املمارسات، على الرغم من اعترافه الصريح بالوقوع يف أحابيلـها              " مصورة

  :)١(اعريقول الش
 ــن ع ،كــد ــي، وج قْللُبيين عــس مل ت  

 

   ــد ــث يف العقَ ــن بالنفْ ــعف ولك ض  
 

  كُمقْـــتلع ين مل أكَُـــنـــتفَلَي  
 

 ــــدعوالِ مل تهــــا بــــالنولَيت  
 

  حتــى مــىت تنجِــزين وعــدي؛ فقــد
  

   ــد كالن كــد عوــويف ل ــالَ وق   )٢(طَ
  

  كــش ــى ال ــاً عل ــركْتين واقف ملت   
  

 ومل أَرِد ــنكُم ــأسٍ مـ ــدر بيـ   أصـ
  

إنّ اعتراف الشاعر بوقوعه ضحية خلداع السلطة يوضح للمتلقي قدرة هذه السلطة على التشكل              
ولذلك فإننا ال نستغرب حالة النـدم الـيت         ". فث يف العقد  ولكن بالن " لشيطاين على اجلماهري    والتمثيل ا 

، إذ إنّ   "فليتين مل أكن علقتكم   "السلطة األموية   /له مع رقية  أصبحت تطغى على نفسية الشاعر بسبب تواص      
  .اخنراط الشاعر يف عامل رقية اجلديد أوقعه يف دائرة الشك الالمتناهية

ويرى ابن قيس الرقيات أنّ عالقة اإلنسان باملكان هي عالقة وجودية محيمة ال يتحقق معىن احلياة                
قيس الرقيات يتصف بالسلب نظراً ملا يشيع فيه من جدب وخواء           ومبا أن املكان يف شعر ابن       . إالّ ما معاً  

ولذلك فان ظاهرة تكرار املكـان      . وموت، فإن هذه الصورة تكون مدعاة لتخلي اإلنسان عن هذا املكان          
عند الشاعر تبدي للدارس مدى متسك الشاعر باملكان وحنينه إىل تأسيس اخلالفة القرشية فيه، وكـذلك                

فاملكان يف ذاكرة الشاعر ال يعين سوى احلجـاز، كمـا أن            . قاء اإلنساين يف إطاره   حرصه على دميومة الب   
اإلنسان املقصود يف النص الشعري ليس إالّ اإلنسان القرشي، الذي مارست السلطة األموية حبقه صـنوف       

  . القهر واالضطهاد
جـاوزات  فالسلبية اليت استحال إليها املكان يف نظر الشاعر، تعكـس يف حقيقتـها صـور الت               

  .واالنتهاكات اليت مارستها املؤسسة السياسية املسيطرة آنذاك، فجعلت املقدس مدنساً، واملركزي هامشياً

                                                
  .٢٤١ ص،قيات بني السياسة والغزلشعر ابن قيس الرعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)
  .الذي ال يوىف به: الوعد النكد  (٢)
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٧٠

لذا، فإن الشاعر حياول من خالل رصد املالمح السلبية للمكـان أن يقـدم اسـتجواباً لتلـك                  
لشاعر يف مهزيته املـشهورة     يقول ا . اإلنسان احلجازي / املمارسات،اليت طبقتها السلطة األموية على املكان     

  :)١(الطويلة
ــداءُ  ــسٍ كَ ــد مشْ ــد عب عب ــرت   أقفَ

 

ــاءُ    ــالركْن، فالبطْح ــدي، ف   )٢(فَكُ
 

ــسٍ  ــد مشْ بــن ع م ــار ــىن، فاجلم فم  
 

ــراُء  ــدح فَحـ ــرات، فَبلْـ   )٣(مقْفـ
 

ـــ حفَانَ، فالَجــس ــيت بِع ــام ال   فالخي
  

ــاَألبو    ــاع ف ــنهم، فالقَ ــفَةُ م   اُءـ
  

ـ  ــسقي ــاهن؛ فال ــشات إىل تع وحم  
  

  يــا قفَــار مــن عبــد مشْــسِ خــالُء 
  

ـ  ــ غــمِ إذْ ي ــم، ويف املواس أراه ــد   قَ
  

ــاءُ : دونَ  ــلٌ وبهـ ــم ونائـ   حلْـ
  

ونلحظ يف هذه القصيدة أنّ حديث الشاعر عن املكان يرتبط مباشرةً بوصـف النـساء، حيـث           
  :)٤(يقول

 ــد ــلُ ال ــسانٌ مثْ اوحميــش بى عم  
 

  ت، علَيــــهِن بهجـــةٌ وحيـــاُء 
 

ــا   ــمِ الن وسيف م ــاب ــبِعن العي ال ي  
 

ــساءُ   ــابِ الن ــاف بالعي   )٥(سِ، إذا ط
 

 ــر ــسروِ، ينظُ ــالِ وال ــاهرات اجلَم   ظ
  

ــاُء  ــر اَألراك الظِّبِـ ــا ينظُـ   نَ كمـ
  

إقفـار املكـان، والنـساء      / عبد مشـس  : مهاتتمحور فكرة هذه األبيات حول ثنائيتني ضديتني        
وقد اختذ الشاعر من هاتني الثنائيتني أداةً لتمرير نقـده واسـتجوابه            . النساء غري العبشميات  / العبشميات

للسلطة، إذ إن الصورة الضدية يف إطارها السياقي قادرة على خلق عوامل متضادة تتمظهر من خالهلا طبيعة                 
  .جتماعية واأليديولوجيةالصراع بني خمتلف القوى اال

" عبـد مشــس  "اإلقفار املكاين يعمد إىل تكرار اسم / نلحظ الشاعر يف الثنائية األوىل عبد مشس      
، قـد   ...فاجلحفـة منـهم   " ست مرات، ثالث منها يأيت ذكراً صرحياً، واألخرى ترد بضمري الغائـب             

  ".إذ يغدون...أراهم،
الشاعر يشي حبقيقة تعلقه باالسـم املكـرر، إذ إنّ          ويولّد أسلوب التكرار هذا حساً طاغياً لدى        

                                                
  .٢٥٠، صشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلعبد الرمحن حممد، إبراهيم،   (١)
  .جبالن، أو موضعان قريبان من مكة: كداء وكدي  (٢)
  .واد قبل مكة من جهة الغرب: دحموضع رمي اجلمار، بل: جبل مبكة وهو من مواقف احلج، اجلمار: مىن  (٣)
  .٢٥٠، صاملصدر السابق  (٤)
  .مجع عيبة، أراد أن شريفات غنيات: العياب  (٥)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٧١

، حيث تتمتـد  "أقفرت بعد عبد مشس"قريش  /حدث اإلقفار املكاين ناجم يف جوهره عن غياب عبد مشس         
صورة اجلدب لتصبح كونية مشولية متسارعة، وبالتايل فإن الشاعر يضعنا أمام جدبٍ مكاين كوين مرهون               

نّ صورة املكان يف ظـل      إعن املكان، و  " عبد مشس "انية أتت بعد غياب     نّ هذه الصورة املك   إبالزمنية، أي   
  .عبد مشس كانت تعج بأسباب احلياة/ خالفة قريش

اخلالفة القرشية يف املكان احلجازي مينح  /عبد مشس   / وتكشف هذه اجلدلية أيضاً أنّ حضور قريش      
 القرشي بات ضرورة الزبةً إلنقـاذ  ولذلك فإن جتدد احلضور . الكون جة احلياة ورونقها يف رأي الشاعر      

املكان من التوحش والتهدم واإلقفار؛ فحضور اخلالفة القرشية يتضاد مع طبيعة التحوالت الـسالبة الـيت                
  .استحال إليها املكان أخرياً

وهكذا فإن بعث املكان وإحياءه منوطٌ يف رؤية الشاعر حبضور قريش، وال شك يف أنّ هذه الرؤية              
  .بين أمية يشكل عامل هدم وتقويض بالنسبة للمكان/ خرتعين أن حضور اآل

ويوحي لنا تكرار الشاعر للمكان يف األبيات األوىل من النص، أنّ الشاعر حريص علـى حفـظ                 
فالشاعر جيسد عرب فاعلية التكرار صوره اخلوف الـيت أضـحت           . األماكن احلجازية وتدوينها يف ذاكرته    

ي أملّ مبوطنه، وهو يف الوقت نفسه حياول من خالل تكرار االسم املكاين تسيطر عليه بسبب هذا اإلقفار الذ
صون هذا املكان من حدث االمنحاء الزمين، مثلما يسعى إىل تأكيد أحقية قريش بالسلطة، وأحقية احلجاز                

  :وال أدلّ على رؤية الشاعر هذه  من قوله. بأن تكون مهداً ومكاناً هلذه السلطة
ــم، ويف امل أراه ــد ـــقَ غــمِ إذْ ي واس  

  

ــاءُ : دونَ  ــلٌ وبهـ ــم ونائـ   حلْـ
  

فاحلضور القرشي حيقّق عند الشاعر قيمة كربى ملفهوم احلياة؛ ألنّ خالفتهم تقوم يف أساسها على               
فالعالقة بني السلطة القرشية والنـاس  ...". ويف املواسم إذ يغدون"قيم إنسانية جتعلها مقبولة بالنسبة للناس     

ية أو استبدادية ختضع اجلماهري الحترامها، وإعالن الوالء هلا بالقمع واستباحة الدماء كما             ليست عالقة نفع  
هو األمر يف سياسة بين أمية، وإمنا هي سلطة تكتسب حضورها وشرعيتها من خالل تأييد الناس هلا، ومن                  

  .خالل نشرها ملفاهيم العدل واحللم واالحترام يف ضوء عالقتها بالرعية
قريش يف إطاره، كما أن     / املكان تتجلى، كما يرى الشاعر، بتحقق مركزية عبد مشس          إن فاعلية   

حتمية زمنية لن تنمحي إالّ باستعادة قريش ملقاليد احلُكم مرة        يت تعم معامل املكان على تعدده       حالة اإلقفار ال  
  .أخرى

ية املرأة القرشية وتفوقها    غري العبشميات فإا تربز خصوص    / وأما اجلدلية الثانية النساء العبشميات    
  .على غريها من النساء، من خالل حمافظتها على معاين العفة والشرف واجلمال

وتبدو صلة هذه اجلدلية باجلدلية السابقة مهمة وفاعلة يف الكشف عن املعىن النسقي الذي يـود                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٧٢

/ يف ظل غياب عبـد مشـس      فإذا كان املكان يف الثنائية األوىل قد حتول إىل إقفار وموت            . الشاعر تأكيده 
قريش، فإنّ احلياة بشكل عام ميكن أن تتحول إىل غياب كلي للقيم السامية اليت جتسد شـرف اإلنـسان                   

  .وطهره، لوال حضور النموذج اإلنساين املثايل كما يف صورة النساء العبشميات
النسب القرشـي،   فاملرأة العبشمية ترفض التخلي عن املبادئ واخلصال احلميدة اليت تستمدها من            

وإذا كانـت  . فهي حتافظ على صورة قومها كما بدت يف أذهان الناس أو كما خربها الناس يف املواسـم              
النساء األخريات قد قبلن مببدأ اخلروج على سلطة العرف واخللق عالنية أمام الناس، فإن النساء العبشميات     

ال يبعن العياب يف موسـم      " ء إىل الشرف    يثبنت على القيم، وال يرضخن ألي حتول يفسد األخالق ويسي         
النساء العبشميات بثبان على الشرف القرشي ميثلن فكرة الوحدة الثابتة األصلية      "ومن هنا فإن    ...". الناس

، وأما النساء األخريات فيمثلن يف نظر الشاعر إمكانية التحـول عـن القـيم               ...اليت كانت معدن قريش   
  .)١("األخالقية الشريفة

ذه الصورة اجلميلة اليت حتظى ا النساء العبشميات لدى الشاعر، تتساوق وصورة عبد مشس              إنّ ه 
عبد مشس جيعلون   / فالقرشيون. من حيث ارتباطهما بفكرة ابتعاث احلياة والرغبة يف جتددها يف حيز املكان           

ء، يف حني أن العبشميات     حبضورهم من املواسم كرنفاالً احتفائياً باحلياة، مما يضفي على املكان مجاالً وا           
، مما مينح املكان حيـاة وقدسـية   "موسم الناس"يسلكن النهج نفسه، عندما مينعن انتشار الرذيلة يف املكان  

  .ومجاالً
قادرون على تشكيل عاملٍ مثايل خيلو من العيوب النسقية  ) النساء+ الرجال  (وعليه، فإنّ عبد مشس     

من سلب حلرية اإلنسان، وإقفار قصدي مفتعل للمكان، وتفـشٍ       ، وما تتضمنه    "إذا طاف بالعياب النساء   "
  .للمظاهر اخللقية الزائفة اليت سادت يف عهد بين أمية

ويف سياق هذا الفخر، فإن الشاعر يقدم استجواباً خفياً لسلطة بين أمية بسبب ميشها لقـريش،             
ز، ومن مثّ حتويل األنظار إىل املركـز        احلجا/ واستئثارها بالسلطة من خالل إقفار املكان املركزي للخالفة       

  .اجلديد للخالفة يف بالد الشام
إن التحوالت اليت شهدها املكان املقفر تومئ إىل حماوالت بين أمية الدائبـة إىل طمـس رمزيـة                  

احلجاز، بوصفه مكاناً قادراً على جذب اجلماهري وتعبئتها ثورياً ضد سلطتهم؛ نظراً ملا حيظى بـه                /املكان
  .حلجازي من إرث تارخيي وفكري وروحياملكان ا

ويبدو إحساس السلطة األموية خبطورة قريش جلياً يف سياق هذه األبيات، إذ أظهرت األبيـات               
قريش رجاالً ونساًء على استيالد احلياة من رحم املوت، وحتويل املكان القفر اهلامشي إىل            / قدرة عبد مشس  

                                                
  .١٧٢، ص١٩٩٥، مكتبة الكتاين، إربد، األردن، دراسة يف النظرية والتطبيق-الصورة الفنية يف النقد الشعريالرباعي، عبد القادر،   (١)
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٧٣

وكذلك فإن حرص النساء العبشميات على تكـريس        . مكان خصب ومركزي بفعل ثقافة العطاء والعمل      
ثقافة اخللق والفضيلة، عندما حياول اآلخرون جعل مثل هذه املبادئ ثانوية وهامشية، واسـتبداهلا بثقافـة                
الرذيلة واالحنطاط اخللقي؛ فإن هذا احلرص يعين بالنسبة للسلطة األموية حتدياً كبرياً وخطرياً؛ بسبب هـذه     

ينظرن كما ينظـر  " واحلاملة باحلياة اجلميلة، واملتشوفة إىل تأسيس عامل يفيض حيوية ومجاالً       النظرة اإلجيابية 
بين / قريش تعد من وجهة نظر الضد اآلخر      / ، ولعلّ هذه الثقافات اليت تتجلى يف صورة عبد مشس         "األراك

  .أمية فعالً سياسياً قادراً على استثارة اجلماهري وتأليبها ضد السياسة األموية
عين يف ثقافته تدمرياً حقيقيـاً      يوتظل مسألة اإلقفار املكاين مهيمنة على فكر الشاعر، ألن اإلقفار           

يقـول  . للمكان احلجازي املقدس، الذي يتوق الشاعر إىل إحيائه بوصفه املركز الفعلي للخالفة القرشـية            
  :)١(الشاعر

  ــالقَلَس ــان فـ ــرت الرقتـ   أقْفـ
  

 ــه ــن بِ ــأَنْ مل يكُ ــو كَ فَهــس ٢( أَن(  
  

ــا   ــيخ، كم ــوى إىل البل ــدير أَق      فَال

ــوا   سرد ــة أم ــب ــوت محاري   )٣(أَقْ
  

ــدو ويف  ــا العـ   أمـــسى بِحوماتهـ
  

  ســر ا حوــص ــايل ح ــى أع   )٤(أعل
  

  مل نـــــستطعها إالَّ بِمـــــستلمٍ
  

 ســر ــه فَ ـِيبِ حتت ــ ــاري الَّطناب   )٥(ع
  

، والعدو  ..."أقفرت الرقتان فالقلس  "املكان املقفر   : ات نسقية هي  تضمر هذه األبيات ثالث مفرد    
  ".مل نستطعها إال مبستلم"، والبطل املستلئم .."أمسى حبوماا العدو"

وميكن للقراءة . وتتعاضد هذه األنساق لكي جتسد صراعاً أيديولوجياً تدور أحداثه يف فضاء املكان        
ه انطالقاً من معطيات تارخيية وسياسية تتعلق مبوقـف الـشاعر           الثقافية أن تؤول هذا الصراع بكلية أنساق      

 بوحدة قريش، واستعادة احلجاز ملكانتها الدينية والسياسية يف اًاملناهض سياسياً خلالفة بين أمية، واحلامل دائم 
  .ظل اخلالفة القرشية

ملكان، فحولته إىل إنّ حدث اإلقفار يبدو مرتبطاً بوجود سلطة قمعية مستبدة أعملت يدها يف هذا ا
وقد كانت صورة هذا املكان ". نسأفهو كأن مل يكن به     "عامل للموت والدمار ينعدم فيه الوجود اإلنساين        

أمسى " مأساوية إىل حد كبري، إذ متكن العدو من طمس معامله احلضارية واإلنسانية من أجل اهليمنة عليه                 

                                                
  .٢٧٨، صشعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزل، عبد الرمحن حممد، إبراهيم  (١)
  .أي إنسان يؤنس إليه: أنس  (٢)
  .جمالس: خلت، حماريب: أقوت  (٣)
  .ما حوهلا: حوماا  (٤)
  .حد عظم الساق: قليل اللحم، أي ليس برهل، والطنبوب: الالبس الألمة ، وهي الدرع، عاري الطنابيب: املستلئم  (٥)
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٧٤

  ...".حبوماا العدو
 الشاعر نسقاً سيميائياً يشري إىل السلطة األموية، اليت اتبعت سياسة يف وعي" العدو"وتشكل مفردة   

  .ظاملة جتاه احلجاز تقوم على فكرة اهليمنة والتسلط واحلصار
احلجاز وحيتله بفعل القوة، ونـسق آخـر        / ويبدو الصراع، إذن، واضحاً بني نسقٍ حياصر املكان       

مل "وت الشاعر املؤيد لفكـرة اخلالفـة القرشـية      مضاد يدافع عن املكان بكل ما أويت من قوة، وميثله ص          
احلجاز /صورة البطل الفادي الذي يتبىن قضية الدفاع عن املكان   " املستلئم"وميثل  ....". نستطعها إالّ مبستلم  

، اليت تساعده "عاري الطنابيب حتته فرس"بنو أمية، من خالل توظيف أدوات القوة  /الذي سيطر عليه العدو   
  .وختليصه من قبضة العدوعلى إنقاذ املكان 

  : ونلحظ أن الشاعر ينتصر هلذا البطل املخلص، فيصفه بأنه صاحب حق وقضية عادلة، إذ يقول
   هــرٍ كــأنَّ صــورتطَــالّبِ وِت  

  

    ســب ــاء، أو قَ ــدرٍ أض ــالَلُ ب ه  
  

                ر املكان وهيمن عليه أنصاراً يسعون جبـدإىل  كما يبدو أن لثورة هذا البطل ضد العدو الذي دم 
  :السلطة األموية عن املكان احلجازي بفعل القوة/دحض شر العدو

ـ     وفتيـة كالــسيوف، مقْتعـدي الـــ
  

      ملَِـس ـدجِيفـاً، والليـلُ مـلَ وي١(خ(  
  

على فكرة الثأر من العدو متثل      " الفتية+ البطل القائد + صوت الشاعر   "إنّ تركيز اموع املتوحد     
  :أصاب املكان، وانبعاثاً للحياة من خالل إراقة دم العدوفعالً تطهريياً للدنس الذي 

ــد ــدماء، وقَ ــوِتر بال ــب ال ــد يطل   قَ
  

    سنلُ الــدــس غوي ثَــأر كرــد ي  
  

ونلحظ أن ثورة اموع تتمكن يف النهاية من حتقيق االنتصار على العدو، وكأن الشاعر يريد أن                
املستلئم الذي حيمل لواء الدعوة،     /كن أن حيدث بفعل وجود البطل     يقول بأن حلم والدة اخلالفة القرشية مي      
  .ويقود ثورة اجلماهري ضد السلطة املضادة

  :)٢(ويصور ابن قيس الرقيات رحلة القطني عن املكان تصويراً درامياً مؤثّراً وداالَّ، إذ يقول
 ــح ــةَ ناص قير ــن ــولٌ م سر ــاك   أَت

  

   ــي ــدك س عاِهللا ب ــني ــأنَّ قَط   )٣(راب
  

ــزةٌ   أَع ــرام ك ــي ــا ح  ارــس   فَ
  

  وخيــر إذا مــا ييتغــى، غــري أَعــسرا 
  

                                                
ضرب من : شديد السواد، الوجيف: مدملس. ٢٧٩ ص،شعر ابن قيس الرقيات بني السياسة والغزلرمحن حممد، إبراهيم، عبد ال: انظر  (١)

  .السري
  .٢٨٨-٢٨٧ص ، املصدر السابق  (٢)
  .أهل مكة: قطني اهللا  (٣)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٧٥

ــا ــلَ قَومه ــن رأى مثْ ــا م ــه عين   فللّ
  

  غَداةَ غَـدوا، كـانوا أَعـق وأَفْجـرا         
  

ــا   ــوا بِه ــامِ مل يرقُب ــع لَألرح   وأقْطَ
  

ــصرا   وأي ذاك مــو إالَّ ي ــه ــن اللّ ١(م(  
  

ــمٍوأَ فْحم ــر داً غيــي ــهم س ــر من   كْثَ
  

ــاً  يقت ــر ــراأَغَ ــرأْسِ، أَزه ــلَع ال أَص ،  
  

  وأَحسن منهم موكبـاً حـني أَعرضـوا       
  

  وخــدراً علــى مثْــلِ املَهــاة مخــدرا 
  

   ـا، حـني جـاوزوا      تقولُ ملن يحدو  
  

  )٢( ها قُرح الـوادي وأجبـالَ خيـربا       بِ 
  

ــوا ــرةًقفُ ــومي نظْ ــر حنــو ق    يب أَنظُ
  

  )٣(فَلَم يقـف احلـادي ـا وتغـشمرا         
  

  فَواحزنــا إذْ فَارقُونــا، وجــاوروا  
  

  )٤(سوى قَومهم، أَعلى محـاةَ وشـيزرا       
  

  بــالداً تغــولُ النــاس مل يولَــدوا بِهــا
  

 انـاً       وعم مهـنم ـتغَنِي را  قَدـضحوم   
  

 ــو ــايلَ قَ ــهِم لَي ــاحلٌ ذات بين   مي ص
  

ــؤزرا   ــاً م ــاً وإرثَ ــسوسونَ أَحالم ي  
  

ــارِقٍ ــن مفَ أَى مــن ر ــا م ــه عين   فللّ
  

ــسيرا   ــاً م ــاً، أو غَريب ــارِق طَوع   يف
  

ــوا ــني حتَمل ح احلــي ــذاك   شــبيهاً ب
  

ــبي   ســقاطاً و ــونَ أَس ــوفَّرايلُفّ ٥(اً م(  
  

ـ       وا عـن منـاهم    وسوق عـدولٍ أُعجِل
  

ــسرا  ح نيجــز واناً يــس ــاالً ونِ ٦(رِج(  
  

تشكل رحلة القطني يف هذا النص نسقاً يشي برحلة اخلالفة من مكة إىل دمشق، لذا فإن القطـني        
ومن الالفت للنظر كذلك أن رحلـة القطـني عـن           . يكون معادالً نسقياً للخالفة ذاا يف رؤية الشاعر       

 تكن طوعية بإرادة أهله، وإنما كانت إجبارية تعسفية أخضع أصحاا ملنطق القوة كمـا          احلجاز مل /املكان
  ".بأن قطني اهللا بعدك سريا"يبدو يف داللة الفعل املبين للمجهول 

وقد أبدى الشاعر هلفته وحتسره على رحلة القطني ألنه يرى فيه رمزاً مثالياً يتعلق جبوانب قداسية                
وأكثر منهم سيداً   ..." ةحي كرام أعز  "لية من حيث العادات والصفات واألفعال       ، وأخرى مجا  "قطني اهللا "

، وهذا التحسر الفاجع على حركة القطني ومغادرته املكان يعطي مؤشراً واضحاً عن حقيقة              .."غري مفحم 
  :والء الشاعر لقريش وانتمائه السياسي إليها، وحزنه كذلك على حتول اخلالفة من احلجاز إىل دمشق

  فَواحزنــا إذْ فَارقُونــا، وجــاوروا  
  

  سوى قَومهم، أَعلـى محـاةَ وشـيزرا        
  

                                                
  .مجع إصر، وهي القرابات واألرحام: األيصر  (١)
  .يقال له قرح: وادي القرى  (٢)
  .مضى: تغشمر  (٣)
  .حصن قريب منها: بلد معروف يف مشايل سورية، وشيزر: محاة  (٤)
  .ما سقط من املتاع: النساء، األسقاط : السيب  (٥)
  .أي عن حذائهم: عن مناهم  (٦)
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          يوسف حممود عليمات            الرقياتصورة املكان يف شعر ابن قيس
  

 

 ١٧٦

لقد كان موكب القطني يف حدقة الشاعر موكباً جنائزياً، وكأن رحلة هذا القطني متثل عبوراً من                
 خـالل  وقد برز هذا املعىن، جبـالء، مـن   . احلجاز/احلياة إىل املوت، وجتاوزاً خلصوصيات املكان اجلميل      

األنثى، وهي تلقي الوداع األخـري علـى مركـز    / الصوت األنثوي الرامز كما يتجسد يف صوت القطني       
  :احلجاز، والذي حتول إىل أطالل عافية/اخلالفة

   ـا، حـني جـاوزوا      تقولُ ملن يحدو  
  

  هــا قُــرح الــوادي وأجبــالَ خيــربابِ 
  

  قـفُوا يب أَنظُـر حنـو قـومي نظْـرةً         
  

  لَــم يقــف احلــادي ــا وتغــشمرافَ 
  

وال خيفي الشاعر، كما نلحظ، موقفه السياسي املناوئ لفكرة حتول اخلالفة من احلجاز إىل بـالد             
فرحلة القطني يف رؤيته تشري داللياً إىل حتولٍ سليب باجتاه اآلخـر            . الشام كما جتلّى نسقياً يف رحلة القطني      

حلة اجلماعة اليت تكرس مفهوم احلس اجلمعي باالغتراب، حيـث يفـارق            سلطة بين أمية، إا ر    / النقيض
، ويف بالد يشعر    ..."وجاوروا سوى قومهم  "اإلنسان مكانه املركزي املألوف ليعيش يف كنف أناسٍ أغيار          

  : بلذة االغتراب والنفيافيه
  بــالداً تغــول النــاس مل يولَــدوا بِهــا

  
     هـنم ـتغَنِي قَدانـاً  وعم را  مـضحوم  

  
اخلالفة يف تأجيج مشاعر األسى لدى الشاعر، فها هـو          / لقد أسهم حدث العبور السليب للقطني     

قريش، إذ متكنت قريش    /يبدي أسفه على ذلك الزمن املاضوي اجلميل الذي يرصد حالة التصاحل بني قومه            
لسلطة بفعـل الـسياسة   آنذاك بفضل وحدا من احملافظة على مركز السلطة يف احلجاز، وضمان تداول ا           

  :احلكيمة مع الناس
ــهِم   ــاحلٌ ذات بين ــومي ص ــايلَ قَ   لَي

  

ــؤزرا   ــاً م ــاً وإرثَ ــسوسونَ أَحالم ي  
  

تـشتت  /وحدة قريش، والزمن احلاضر /وال ضري يف أن إحساس الشاعر باملفارقة بني الزمن املاضي         
مويون، كما يرى الشاعر، مسؤولون عن خلق فاأل. قريش وسيادة بين أمية، دفعه إىل إضمار النقد لألمويني        

عامل االغتراب كما بدا يف صورة القطني، إذ أعدت الرحلة على كُره وعجل بفعل سياسـات اإلعنـات                  
واإلرباك، واستالب احلرية اإلنسانية، وجتاوز احملرم اخللقي، وهي كلها سياسات عنصرية استبدادية مارستها 

، وسوق عـدول  ...، يلفون أسقاطاً ...من رأى من مفارق يفارق طوعاً     "السلطة األموية جتاه ذلك القطني    
  ...".أعجلوا عن مناهم
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(لة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد ا
  

 ١٧٧

  خالصة الدراسة
ويتبني للناقد الثقايف بعد عملية الفحص اإلجرائي لصورة املكان يف شعر ابن قيس الرقيـات مـن               

ة السياسية اليت يتبناها الـشاعر      منظور النقد الثقايف، أنّ املكان ميثل نسقاً أيديولوجياً جيسد موقف املعارض          
  .ضد فكرة حتول اخلالفة من بالد احلجاز إىل بالد الشام

وقد كانت رؤية ابن قيس الرقيات شاعر قريش يف اإلسالم إزاء التحوالت اليت فرضت حضورها                 
  .رؤية سلبية منفعلة، محل الشاعر سلطة بين أمية تبعاا-على املكان احلجازي

اءة الثقافية للنصوص املنمذجة يف هاته الدراسة حول صورة املكان، أن الـشاعر             وقد أظهرت القر    
وقد دقعه هذا اإلحساس . احلجاز من جدب وخواء وغياب كلي لصور احلياة/ بات مؤرقاً ملا آل إليه املكان

ـ       / العميق جبانب االغتراب الروحي والنفسي يف العامل اجلديد        ات عهد بين أمية إىل تأسيس أحالم وطموح
مشروعة عبر عنها بصورة إضمارية نسقية، تكشف عن حنينه املتعاظم إىل استعادة الزمن املاضوي الـذي                
حيتفي بوحدة قريش وقوا، ومن مث تسلمها ملقاليد احلكم حىت تعاد إىل املكان احلجازي الدارس يف الزمن                 

  .الراهن سلطة احلضور الروحي والسياسي
شاعر جعل من املكان قضية مركزية ذات أبعاد إنسانية مؤثرة؛ إذ إن            وينضاف إىل ذلك أيضاً أن ال       

حالة اجلدب اليت تصيب املكان سرعان ما تنعكس على اإلنسان، فيتحول إىل ضحية مـضطهدة بـسبب                 
  .ممارسات القمع اليت تنفذها سلطة بين أمية حبق املكان واإلنسان على حد سواء

عري عند ابن قيس الرقيات هو نص أيديولوجي بامتيـاز؛ إذ           ومن هنا ميكننا اجلزم بأنّ النص الش        
املكان، واملرأة، والرحلة ، واملديح على أا أنساق ثقافية         :ميكن تأويل املوضوعات املاثلة يف شعره من مثل       

رمزية حمملة بالفكر األيديولوجي، الذي حتكمه ظروف تارخيية معينة تربز حقيقة الصراع بـني الـشاعر                
  .د قريش الضائع، واملؤسسة السياسية املهيمنة اليت ميثلها احلكم األمويالباحث عن جم
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ١٧٩

   تضاريس اللغـة والداللـة
  يف ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صاحل

   * إبراهيم منر موسى. د
  ١٧/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٣/٢/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  

  
   ملخص

                                                   
لتأكيد الوظيفة   اة، يستخدم لغة تتجاوز دالالا املعجمية     إن الشعر كشف عن خبايا الذات، وتأمل يف باطن احلي         

  .اجلمالية، مما يعين اكتناز اللغة الشعرية بطبقات داللية تشابه طبقات األرض يف عمقها، وتنوعها
لتضيء جوانبه اللغوية القابلة لتأويالت وتفـسريات شـىت، إلدراك          " فاكهة الندم "تأيت هذه الدراسة عن ديوان      

بناء على ذلك سوف أقف عند أهم الدوال الشعرية اليت ترددت يف جنبات        . كامنة يف أعماقه رغم أحادية الدال     الدالالت ال 
الـوطن،  : الديوان، الستكشاف طبقات البناء اللغوي، وأبعاده التعبريية والداللية، ومتثل ذلك يف مخسة حماور أساسية هي              

  .والشهادة، واللجوء، والطيور، والتناص

  
  
  

Abstract 
Aspects of Language and Denotations in Abdul Naser Saleh's Divan: Fruits of 

Regret 
 

Dr. Ibrahim Namir Musa 

Poetry has revealed hidden aspects of the soul and mediated deeply in the essence of 
life using denotationallanguage that exceeds its lexical meanings so as to assert its 
aesthetic function enriching the poetic language with layers resembling in depth and 
variation those of the earth.  

This study is about Saleh's Divan, Fruits of Regret. It aims at highlighting the Divan's 
linguistic aspects that are subject to various interpretations and expectations in order to 
grasp numerous implicit denotations in spite of the oneness of the sign. Therefore, I will 
tackle the most important and distinct connotations that are frequent in the divan in order 
to explain the layers of the linguistic structure and its lexical and expressive dimensions. 
This is basically represented under five main headings: homeland, deportation, martyrdom, 
birds and intertextuality.  

  
  
  
  

  
  .قسم اللغة العربية، جامعة بري زيت* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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 ١٨٠

 ورؤيا استشرافية حتاول إعادة     ، وتأمل يف باطن احلياة    ،ال شك أن الشعر كشف عن خبايا الذات       
 ، مشحونة بتعدد الداللة   ،نه خطاب خاص يالمس عمقاً إنسانياً بلغة إحيائية       إتركيب ما هدمه اإلنسان، أي      

 فاللغة الشعرية تتجاوز نظام .تنتهك ختوم اللغة املعيارية وقوانينها الذهنية واملوضوعية يف الصياغة واألسلوب  
 ممـا يعـين     ،التلميح ال التصريح  و ، بغرض اإلحياء ال التقرير    ، إىل تأكيد الوظيفة اجلمالية للشعر     ،اللغة العام 

 يـستطيع   ، وأشـكاهلا  ، وتنوعها ،اكتناز النص الشعري بطبقات داللية تشابه طبقات األرض يف عمقهـا         
 ، ومن مث تأويلها، ورؤية عالقات اللغة يف باطنه، وسرب أغواره ،الناقــد اكتشافها مبواجهة النص الشعري    

   .وتفسريها
 ، الذي يعين جمموع العناصر الكامنـة      ،"اخللفية" يشري إىل  مصطلح      ،إن سرب أغوار النص الشعري    

مبـصطلح  ) موكاروفـسكي ( وقد قابله ، وهذه هي اللغة الشعرية    ، ومهاده ،اليت تشكّل خلفية العمل الفين    
 وعلى هذا ختتلـف اللغـة   . وهذه تعين اللغة املعيارية    ، الذي يعين العناصر البارزة يف العمل الفين       ،ةاألمامي"

 ، ففي الوقت الذي تسعى فيه األوىل إىل التوصـيل     ، من حيث الشكل والوظيفة    ،املعيارية عن اللغة الشعرية   
ضمون أمامياً قل إمكان    ما كان امل   فكل ، ويتوارى املضمون  ،يتقهقر هذا التوصيل إىل الوراء يف اللغة الشعرية       

   .يف إنتاج الداللة) خلفياً( و،حلدود املعيارية) منتهكاً(؛ وبذلك لن يكون الشعر شعراً إال إذا كان )١("الشعر
 ، لدوال مـراوغة، من خالل توظيف الشاعر، تتحقق الوظيفة اجلمالية يف الشعر،بناء على ما سبق

 ؛اخل… ومفارقات مباغتة تكسر عنـصر التوقـع         ،تناصات دالّة  و ، وجمازات بعيدة  ،وتراكيب طازجـة 
 أن تشكّل هالة من الدالالت الكائنة واحملتملة يف بـاطن           ،وبذلك تستطيع الكلمات أو التراكيب الشعرية     

 ،عمليـة إنـسانية   " ألن الفن    ؛ وتكشف عن حقيقة احلياة اليت يريد الشاعر التعبري عنها         ،اخلطاب الشعري 
 فتنتقل  ، األحاسيس اليت عاشها   ، مستعمالً إشارات خارجية معينة    ، واعياً ،نسان لآلخرين فحواها أن ينقل إ   

 ويتوقـف   ، فتكون عالقة املتلقي بالنص الشعري عالقة تفاعل منتج        ،)٢( فيعيشوا وجيربوا  ؛عدواها إليهم 
   . وبناء احلياة،إلنسان اليت حتتم عليه أن يكون شعره ممتزجاً بدم ا،هذا على إدراك الشاعر ملسؤولية الكلمة

 فـإن  ، وخمتلفاً عن التراكيب اللغوية األخـرى ،وإذا كانت اللغة الشعرية تركيباً مشحوناً بالداللة    
 خترج عن دالالا ، تتجلى يف ثناياه دوال شعرية غري حمايدة      ،للشاعر عبد الناصر صاحل   " فاكهة الندم "ديوان  

 ، تعبـر عن الواقع املعـيش     ،تأويالت وتفسريات باطنية شىت    قابلة ل  ، وتوظّف يف سياقات متميزة    ،املعجمية
 وعلى ذلك فإن القراءة الباطنيـة للـنص         . واإلنسانية ، والقومية ،وتلتزم بقضية اإلنسان يف أبعاده الوطنية     

                                                 
تـشرين  /أكتوبر  (-١ع-٥كمال الرويب، جملة فصول، مج    ، تقدمي وترمجة ألفت     اللغة املعيارية واللغة الشعرية    ،انظر يان موكاروفسكي  ) ١(

  .٤١ص، )م١٩٨٤األول 
  .٢٩ص، )م١٩٦١بريوت، منشورات مكتبة منيمنة،( حممد إبراهيم الشوش، : ترمجة ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، إليزابيث درو) ٢(
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 ١٨١

 وأبعادهـا الفنيـة     ، واستكشاف التجربة الشعرية   ، تؤدي إىل إدراك الدالالت الكامنة يف أعماقه       ،الشعري
 بل هي عملية ديناميكية ،ليست عملية سكونية مغلقة"ومثل هذه القراءة يف رأي خالدة سعيد        ،واملوضوعية

 وسوف تقف هذه القراءة .)١("، وقابلية النمو والتوهج ألا تعامل حي حركي مع أثر يتميز باحلياة       ؛فعـالة
 وتستكـشف   ،نبـها  لتضيء جوا  ،على أهم الدوال الشعرية اليت ترددت يف جنبات الديوان        -لضيق املقام –

 ،الـوطن :  ومتثل ذلك يف مخسة حماور أساسية هـي          ، وأبعـاده التعبريية والداللية   ،طبقات البناء اللغوي  
   . والتناص، والطيور، واللجوء،والشهادة

  

  جتليـات الـوطـن 
 ، إىل كونه تشكيالً روحياً ووجدانياً     ،استطاع الشاعر أن يتجاوز بالوطن مساحته اجلغرافية اردة       

على غـري  " فهو يف قصيدة   ، وصاغه وفق رؤيا اختذت صوراً مثالية وإنسانية متعددة        ،يزخر باحلركة واحلياة  
  :  يقول . يتجلى يف صورة املرأة اليت تلد نبياً،"عادا

  سأض من قبضة احلزن        
  من وجع الذات        
  هل يستوي العشق واملوت ؟        
  هل تأكل النار ما يثقل النار ؟        
  هل تلد األرض طفل النبوة ؟        
  ذاكرة العشب        
  أعمدة النور        
  أروقة العشق        
  أخيلة للفضاء املزركش ترسم أحالمنا ؟        
   )٢(…إنه أول الغيث        

 رغبة األنا الشعرية    ،أوهلما:  عرب حمورين دالليني مهمني      ،تتشكّل الصياغة اللغوية لألبيات الشعرية    
 ألن احلـزن  ، بل حزناً شعرياً مجاعيـاً ، الذي ال يشكّل حزناً ذاتياً فحسب،بضة احلزن يف النهوض مـن ق   

 يتجاوز من خالله الشاعر حدود الداللة ، كما يشكّل النهوض فعالً،)٣("خاصية من خواص العامل"لشعري ا
سطوري مـن    بكل ما حيمله االنبعاث يف إطاره األ       ، إىل داللة االنبعاث من وجع الذات واملوت       ،املعجمية

                                                 
  .٦٠-٥٩ص، م١٩٨٢-٢، بريوت، دار العودة، طحركية اإلبداع، خالدة سعيد )١(
  .٢٠ص، )م١٩٩٩-١، ط)بيت الشعر(رام اهللا، فلسطني، املركز الثقايف الفلسطيين  ،ديوان فاكهة الندم، لناصر صاحلعبد ا )٢(
   .١٠٥ ص،م١٩٨٧، ١مصر، مؤسسة خمتار للتوزيع والنشر،ط ،إنتاج الداللة األدبية، صالح فضل )٣(
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 ١٨٢

  . وانتصار على اجلدب واجلفاف، وفتح ملنافذ اخلالص، وطي حلياة املوات،ختصيب لألرض البوار
 بتوايل أساليب االستفهام املتفجرة يف قرارة الـنفس         ، ليعمق هذه الدالالت   ،مث حيضر احملور الثاين   

والدة " أو الواقعي يف ،قني الشعري ابتغاء الوصول إىل الي ، الطاحمة إىل التخلص من احلزن واملوات      ،اإلنسانية
 وأن األرض الفلسطينية لن تعدم والدة       ، بكـل ما حتمله هذه الوالدة من حياة وحركة ومناء         ،"طفل النبوة 

 وبـذلك  ؛)عليه السالم( تلك األرض اليت شهدت على وجه اليقني والدة عيسى بن مرمي  ،هذا الطفل النيب  
القـصيدة  / مما جيعل األبيات الشعرية    ،الوعي بالذات وباآلخرين  يشكّل االستفهام مرحلة مهمة من مراحل       

 ، وصوفية العشق للوطن، وإشراق النور، حيث تتسم هذه الوالدة باخضرار الذاكرة،كشفاً عن خبايا الذات
        .وانبعاث املطر الذي حييي األرض بعد موا

مرج بن  ( و ،)عليه السالم ( املسيح    تلك املدينـة اليت عاش فيها     ،)الناصرة(وجيعل الشاعر كالً من     
 كما سـيكون    ، وبنوا حضارة زراعية راقية    ، الذي مارس على أرضه الكنعانيون طقوسهم الزراعية       ،)عامر

 اليت تغطي   ،النواة اخلفية / فلسطني   ، جيعل منهما رمزاً جيسد    - تنذر بنهاية احلياة   ،مكاناً ملذحبة إنسانية كربى   
 وجتعل النص الشعري مشبعاً بكيانية متحركة غـري         ، املتحقق يف العامل    والوجود الفلسطيين  ،مساحة الوطن 

 وجزءاً من التجربة احلياتيـة للـذات        ،الوطن إيقاعاً شامالً  / يصبح املكان  ، ومبعىن آخر  ،معزولة عن البشر  
 وملعة ، ويتماهى فيها مع كل نبضة قلب ، وبذلك يقرأ الشاعر أسرار األمكنة     ، والشعب الفلسطيين  ،الشاعرة

 فإنه لن يستطيع أن ميحو      ، أن حيول الوطن إىل حطام وأطالل      ، وإذا استطاع االحتالل   . وخلجة عرق  ،كرف
 وبذلك يعيـد    ؛ اليت تربط الفلسطيين بعروة وثقى ال انفصام هلا بوطنه وترابه          ،العالقة النفسية أو الوجدانية   
تعلـن  "ئط اليت رمسها االحتالل  ألن اخلرا؛ أو رسم خارطة فلسطني التارخيية،الشاعر رسم حـدود الوطن 

  " :   بورك عندم ميتد فيك" ويقول يف قصيدة .)١(" ودنو ساعة النصر،بطالا
  سأقول للريح اليت جاءت بتمر املتعبني     
  استوطين ياقوت قليب     
  باركي رمالً يعانقين     
  سأدخل يف تفاصيل البحار     
  أعيد لألمواج زخرفها الوحيد     
  ة البالد سأعيد خارط    
  إىل مدائن ضيـعت صلصاهلا     
   )٢(يد للبدر املسافر يقظة األياموأع    

                                                 
  .٣٧ص، الديوان  عبدالناصر صاحل، :انظر )١(
   .٦٣-٦٢ ص،املصدر السابق )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٨٣

  :  يقول ."سندس املدينة كلها"كما يؤكد الشاعر هذا املعىن يف قصيدة 
  أي موت يفضح سر الدم املتألق     
  هذا املساء ؟     
  أي حلن سيعزف     
   -يف حضرة الفارس الناصري-    
  ن غابة السرو لتأيت النجوم الطليقة م    
  دفء منازهلا ألق الريح فوق مآذا : تأيت املدينة     
  وجهها املشرئب     
  وميض آللئها يف الكنائس     
  جة أعيادها     
  حنن على الدرب ماضون   : مث يقول 
  حنن على العهد باقون     
  يا سيد الكلمات اجلميلة     
  يا فارس املرج     
  ها أنت تنهض مؤتلفاً كاملنارة     
  مزدهراً كالنبوة تنثر فريوزها     
  يف صدور الذين أنابوا إىل وطن ملهم     
  هل صدقت القبيلة     
  هل صنت عهد النجوم     
  )١(وأوغلت يف عشقها ؟    

 يشكّل جزءاً حياً من     ، املزدهر كالنبوة يف صدر كل فلسطيين      ،إن هذا العشق الصويف للوطن امللهم     
 ويثبتها يف الذاكرتني    ، وأماكنه ، وأزمانه ، وأحداثه ، خالهلا التاريخ   اليت يصحح من   ،سريته الذاتية واجلماعية  

 ،"بورك عندم ميتد فيك" بل سيحمل الوطن يف قصيدة ، لكن األمر ال يقف عن هذا احلد،الفردية واجلماعية
  :  يقول .صفات التقديس واأللوهية

  الريح خاصرة الصباح       
  تعج باألحلان والبقع املضيئة       

                                                 
  .٤٦-٤٤ ص،الديوان  عبدالناصر صاحل،)١(
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 ١٨٤

   الوطن اجلميل أيها      
  تباركت أمساؤك احلسىن       
      وبورك عند١( ميتد فيك م(  

إن حتول الوطن يف السياق الشعري إىل شيء مقدس، جيعل منه بدء العامل ومنتهاه، وينقل الداللـة             
، وبذلك تكتـسب كلمـة      من مستوى املفعول الداليل، باعتباره وطناً حمتالً، إىل مستوى الفاعل الداليل          

، باملـدلول  )املعـىن (يف تطور من تطورات داللتها الضمنية خصائص -يف رأي حممد مجال باروت    –نالوط
  . )٢( رغم كل أوصافهاالالهويت، فهي ماهية حسية ميتافيزيقية جمردة، ومنـزهة، ومتعالية عن كل وصف،

 ،لسابقة قد أضفى على الوطن صفات التقديس واأللوهية يف األبيات الشعرية ا           ،وإذا كان الشاعر   
 ،وجودهم الكوين / ألم حققوا مبوم وجوده    ؛ سيحملون صفاته  ،فإن الذين وهبوا الوطن إكليل أرواحهم     

  " : فاكهة الندم" يقول يف قصيدة .وراثته/ وهم أحق اخللق يف امتالكه،وجمدوا احلياة باختيار الشهادة
  سنمضي إىل صوم يف أقاصي الكروم       

  سنمضي إىل حنطة الذكريات 
  سنمضي إىل أول الطلع يف دمهم       
  وسنمضي إلينا       

  فمن يرث األرض يا إخويت     : مث يقول 
  هؤالء الذين خيونون       
  يساقطون       
  يبيعون ورد قصائدهم       
  من يرث األرض       
  أعداؤها املستبيحون       
    )٣(أم حبل سرا الفقراء ؟      

 تشكّل أبعاداً مهمة من أبعـاد املأسـاة         ،لية متضافرة تنىبء الصياغـة اللغوية عن ثالثة حماور دال      
 ومحلوا ، يشري إىل الشهداء الذين قدموا أنفسهم قرباناً على مذبح احلرية اإلنسانية، فاحملور األول.الفلسطينية

 لذلك علينا أن نسترق السمع إىل أصوام        ؛ وساروا حنو جلجلتهم راضني مرضيني     ،عبء النضال البشري  

                                                 
  .٦٤ ص،الديوان الناصر صاحل،  عبد)١(
، دراسة ضمن كتاب زيتونة املنفى، حترير جريس        مفهوم الرمز الديناميكي وجتليه يف الشعر الفلسطيين احلديث       ،  انظر حممد مجال باروت    )٢(

   .٦٢ص، م١٩٩٨-١بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط مساوي،
  .٧-٦ص، الديوان الناصر صاحل، عبد:  انظر)٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٨٥

 ، ليبقى حضورهم حضوراً فاعالً يف الزمان واملكـان        ، وازدهار الدم  ، وحنطة الذكريات  ،رضيف كروم األ  
   .احلرية والسالم:  والتوأمني ،الشعب والوطن: نبحث فيهما عن الباقيـني 

 وجيعله أفقاً مفتوحـاً     ، ليؤطر النص الشعري   ،وينهض احملور الثاين على توظيف أسلوب االستفهام       
 ، اخلونـة ، والثـاين  ،الفقراء/ الشهداء ،األول: صراع لوراثة األرض بني قطبني متضادين       يتشكّل يف بنيته ال   

 يؤمن بأمهية الكلمـة يف  ، والشاعر عندما يعقد هذه املقارنة     . والشعراء الذين باعوا قصائدهم    ،واملتساقطون
شاهدة الضياع الذي  الذين اكتفوا مب، ويرفض معطيات الفكر االستسالمي لبعض الشعراء املتخاذلني،اتمع

ـّر عنها الشاعر من خالل أسلوب االستفهام           .تعاين منه األمة    قد شـكّلت    ، إن املكاشفة الشعرية اليت يعب
 فحـني يـصبح   ،حيارب كل فساد العامل" إىل أن  -على رأي شوقي بغدادي   – يطمح فيها    ،هاجساً شعرياً 

 وذلك لنمو وعيه مبسؤولية الكلمة      ،اًخطورة أن يكون شاعر   -مع مضي الزمن  – يدرك   ،الشعر قدر اإلنسان  
   .)١("الشاعرة

 اليت يوجـه هلـا     ، فيتمثل يف استحضار الشاعر فلذة من فلذات األنا اجلماعية         ،أمـا احملور الثالث  
 حيث يدل   ،"يـا إخويت " وذلك بقوله    ، لتكون احلَكَـم يف القضية املطروحة على بساط البحث        ،اخلطاب

 باختيار حمور التوزيع أو احملور األفقي يف رصف ،"األخوة واإلخوة"داليل بني  تفريق الشاعر على املستوى ال    
 يدل على جعل الداللـة منحـصرة        ، يستنطق فيه اللغة   ، وكتابتها بشكل معني   ، وترتيبها ،الدوال الشعرية 

  أو ، الدالة علـى القلـة     ،"األخوة" خبالف قوله    ، وذات داللة على الكثرة    ،وحمددة يف آصرة الدم والنسب    
 إذ هي تستخدم لكل مشارك لغريه يف صنعة         ،)٢(داقة دون آصرة الدم أو النسب      الدالة على الص   ،"اإلخوان"

 جعل مـن  ، وآصرة الدم أو النسب،إىل الكثرة" األخوة أو اإلخوان" إن افتقار الكلمتني  .اخل…أو معاملة   
 ، ألن اخلـائن ،سان الفلسطيين يـوحي بعمق املأساة اليت يعيشها اإلن      ، ذات حضور داليل   ،"اإلخوة"كلمة  

 مما يؤدي إىل خلق صراع بـني        ، يطالبون بوراثتها  ، والعدو املستبيح لألرض   ، والتاجر ، والشاعر ،والساقط
  :  لكن الشاعر ينهي هذا الصراع يف خامتة القصيدة بقوله ،قوى متناقضة الرؤى

  النوارس متأل حمراا     
  والعناقيد تنهض خضراء     
  واملاء يصفو     
  وقد ورث األرض     
          )٣(أبناؤها    

                                                 
  .٥٧ص، م١٩٨١متوز /يوليو ،٤، ع١، مصر، جملة فصول، مجمفهوم الشعر يف كتابات الشعراء املعاصرين، الدين إمساعيل نقالً عن عز )١(
  .١٣٧ص، م١٩٨١، ١، الكويت، جامعة الكويت، طمعاين األبنية يف العربية، فاضل السامرائي : انظر )٢(
  .٨ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،: انظر )٣(
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                إبراهيم منر موسى     تضاريس اللغة والداللة يف ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صاحل
  

 

 ١٨٦

  عـرس الشـهيد 
 ، واحللـف ، وهو اخلـرب القـاطع    ،"شهد"تشري املـادة اللغوية يف املعاجم إىل أن أصل املادة هو           

 قتل يف سبيل    من:  والشهيد   . وشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا          ، واملعاينة ، واحلضور ،واإلقرار
 ؛مسوا شهداء:  وقيل ، ألن اهللا ومالئكته شهود لـه باجلنة؛مسي الشهيد شهيداً : بن األنباري    وقال ا  .)١(اهللا

:  وقال الكـسائي     . اليت تكذّب رسلها   ،على األمم اخلالية  ) ص(ألـم ممن يستشهد يوم القيامة مع النيب        
: مـن   ) ص(ـاه النيب    مث اتسع فيه فأطلق على من مس       ، من قتل جماهداً يف سبيل اهللا      ،الشهيـد يف األصل  

ألنه :  وقيل . ألن مالئكته شهود باجلنة؛ ومسي شهيداً، وغريهم، وصاحب اهلدم، واحلرق، والغرق،املبطون
لقيامه بشهادة احلق يف :  وقيـل .ألن مالئكـة الرمحة تشهده  :  وقيـل   . كأنه شاهد حاضر   ،حي مل ميت  

    .)٢( فهو فعيل مبعىن فاعل،هللا لـه من الكرامة بالقتلألنـه يشهد مـا أعد ا:  وقيـل .أمـر اهللا حىت قتل
 استطاع من خالهلا تعبيد الطريق حنـو        ، يف صور شىت   ،وقد جتسدت شخصية الشهيد يف الديوان      
 لكن األرض اليت    ، واستمرأ الولوغ يف دمه ودم شعبه      ، بعد أن سرق رصاص االحتالل منه احلياة       ،املستقبل

 ، ومكـون األكـوان  ، اختذت منه طقساً دينياً تتقرب فيه إىل مقدر األقدار     ،سال عليها دمه الطاهر الزكي    
  " : قصيدة البوح" يقول الشاعر يف قصيدة .وخالق اإلنسان

  ..ىمـرح        
  للبالد اليت التهمتين         
  وللعشب يكبـر يف مهجيت         
  للجبال اليت تتعمد فيها النوارس         
  ..ىمـرح        
   مليكاً والمرأة توجتـين        
  على عرشها ذات يوم         
  وأهدت إيلّ قناديلها         
  ) مل أفرط بسر جدائلها أبداً(        
  للزنابق يف غـرة الشمس         
  ..ىمـرح        
  وللفقراء الذين جييئون من رحم الغيث         

                                                 
  .٥١٧-٥١٦ص، ت.، د٣، ط١القاهرة، جممع اللغة العربية،ج ،"شهد"املعجم الوسيط، مادة ، جممع اللغة العربية )١(
  .١٨-١٧ص، ت.، د٢، ط٩، طهران، دار الكتب العلمية، جالتفسري الكبري، )م٩٢٣/هـ٣١١ (فخر الدين ،الرازي :انظر )٢(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٨٧

  للشهداء الذين توضأت األرض من دمهم         
   )١(وغدوا شجر الكربياء        

 وتؤسس لرؤيــا  ، تشكّل بؤرة تتحلّق حوهلا الدالالت   ،ية على دوال شعرية   تنهض الصياغة اللغو  
 باعتبارها مظهراً مـن مظـاهر       ، تكشف عن حضور الفت للوطن وأشيائه ومكوناته اجلغرافية        ،حتريضية
يف جـسد   " توضـأت -تتعمـد -مرحي" فتحضر دوال    ، اليت ال تعرف االستكانة أو االستسالم      ،املقاومة
   . وحتقق حضورها العاطفي والديين والكوين بكثافة عالية، وتستعلي عليه،من لتخترق الز،القصيدة

 وعرض  ، وقيامه بفعل السرد   ، على الصياغة اللغوية   ،"مرحي: "يف قوله   " األنـا"إن سيطرة ضمري    
 وجتسيد تارخيي للهوية يف بعديها      ، تكشف عن شحنة انفعالية    ،الرؤى والرغبات املتأججة يف أعماق النفس     

مل -التهمتين" وهذا ما توحي به عبارات       ، وتصلنا بأبعادها  ، ألا تقول املأساة الفلسطينية    ، واجلماعي الذايت
 ، يعين بقاء الفلسطيين قابضاً علـى مجـرة الـوطن          ،الوطن/ فااللتهام وعدم التفريط جبدائل احلبيبة     ،"أفرط

 ولذلك عمد ؛ا االحتالل الصهيوين اليت ميارسه،متمسكاً بأرضه ضد حماوالت االقتالع والتجريد واملصادرة  
 وفق مقومـات جتلـو   ، وكشف عن طبيعة الصراع اإلنساين،الشاعر إىل صياغة الذاكرة الفلسطينية العامة  

   . الذي يضيء بدمه عتمة العامل،املناضل/صورة الفلسطيين الشهيد
كتب الـسماوية    فتشكّل امتصاصاً للغة ال    ،"توضأت-تتعمد"أمـا األبعاد الدينية يف قول الشاعر       

 تتـيح  ،حماولة امتالك قدرات جماوزة" وهي ، اليت تضفي على الشهيد بعداً علوياً مقدساً   ،وأساليبها التعبريية 
القصيدة تعبرياً عـن    / مما جيعل األبيات الشعرية    ،)٢("يف العامل تدمرياً وتكويناً   ممارسة فاعليته   -للشاعر–لـه  

 ،تطهـرت بـالروح القـدس   / اليت تعمدت ،"اجلبال-العشب" ومتسكها مبكونات الوطن     ،الذات الشاعرة 
    .وقدست الشهداء الذين تستمد األرض من دمهم طهارا

 وفاعليتـهم يف اإلخـصاب      ، فإن وجودهم بـاق   ،وإذا كانت األرض قد توضأت بدم الشهداء      
 وهذا يعين ،اء ضتهم  وإرواء البيادر السخية مب    ، ومد أشجارها باحلياة   ،واالخضرار متجلّية يف باطن األرض    

 ليشكّال ، وبذلك يتكامل احلضوران الفلسفيان ، باملعىن الفلسفي للكلمتني   ،)بالفعل وبالقوة (أم موجودون   
 . ونبذ الشر والقتل واجلفـاف     ، تعمل على ترسيخ قيم اخلري واخلصب واحلياة       ،جتسيداً لقيم إنسانيـة دالة   

  : يقول 
  هيئوا للنوارس زينتها         
  ا للشهيد الذي عاد حناءه هيئو        

                                                 
  .٥٧-٥٦ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،:انظر  )١(
  .٥٣ص، م١٩٩٦، مصر، دار الشروق، ط، مناورات الشعرية، حممد عبد املطلب ا)٢(
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                إبراهيم منر موسى     تضاريس اللغة والداللة يف ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صاحل
  

 

 ١٨٨

  للخيول أعنتها         
  وابدأوا من نزيف الشوارع         
  من دمعة أمثرت وردة يف اليباس         
  من كحل عينني ال تعرفان النعاس         
  ال يطأ اخلوف جفنيهما : قلت         
  ترقبان روائح من وهبوا األرض         
  إكليل أرواحهم         
  مث جاءوا         
    )١(يادين أمساءهاليعطوا امل        

 متمثلة يف بث ، وقدرته على امتالك املتناقضات،إن رسم صورة الشهيد الفلسطيين بأبعاده اإلنسانية   
 فضالً عن طلب ، ينفي عن املوت صفته املطلقة يف األشياء       ، ومتجيد احلياة باختيار الشهادة    ،احلياة يف املوات  

 ولذلك يكتنـز الـدال    ؛ ليحولوا اليباس إىل اخضرار    ،بعثواللشهداء الذين ان  " احلناء"الذات الشاعرة يئة    
فعـل  " احلناء" ذلك أن    ، ذات بعد حضاري   ،األوىل: يف سياق األبيات الشعرية بداللتني      " احلناء"الشعري  

 حيـث  ،)العـرس ( ذات بعد شعيب دال علـى  ، والثانية،إنساين ساع إىل جتديـد احلياة مبحو آثار الزمن      
 وهكـذا  . بعد أن لقّح الشجر،البشر/ ومن مث يلقّح الشهيد باعتباره عريساً الفتاة      ،ناءختضـب األيدي باحل  

   .يضفي الشهيد على احلياة دميومة زمانية قابلة لإلخصاب والتجدد بال اية
 اتكأ عليه الشاعر ليضيء من خالله       ،لقد شكّلت عودة الشهداء يف الديوان هاجساً إبداعياً وواقعياً        

 فإن مضي ، وإذا كان أمرهم كذلك،)٢( ويف امللكوت األعلى، باستمرار حياة الشهداء يف األرض،بعداً دينياً
 ملنع املشروع الصهيوين مـن      ، ماضياً إليها  ، سيجعله ماثالً أمام مرآة نفسه     ،الشعب الفلسطيين إىل جوارهم   

القـضاء علـى هويتـه     و، وحتويله إىل الجىء يف وطنه    ،حتقيق عملية االقتالع الكربى للشعب الفلسطيين     
  " : فاكهة الندم" يقول يف قصيدة . وتدمريه بكل ما ميلك من فائض القوة،وكينونته احلضارية

  سنمضي إىل صوم يف أقاصي الكروم         
  سنمضي إىل حنطة الذكريات         

  سنمضي إىل أول الطلع يف دمهم           
   )٣(وسنمضي إليـنا        

                                                 
  .٤ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،: انظر )١(
  .٥،٦،١٩،٨١ ص،املصدر السابق )٢(
  .٦ ص، الديوان عبد الناصر صاحل، )٣(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٨٩

 ألنـه   ؛ وبؤرة تتحلّـق حوهلا الدالالت    ،مركز الثقل الشعري   ،"سنمضي"يشكّل التكرار الرأسي     
 ويـدعو إىل اسـتمرار املقاومـة    ، يرفض الواقـع ،يضع املتلقي وجهاً لوجه أمام حركة ختلق تنبيهاً واعياً      

 ولكنه يوقظ فينـا حيـاة       ،ليس شبيهاً باحلياة  " إذ مـن املؤكد أن الشعر       ؛واالستشهاد مـن أجل الوطن   
 رغبة يف ، وبذلك يصبح كـل فلسطيين ثائراً متحدياً بدمه وحشية االحتالل؛)١("ورها ويعجل بظه ،جديدة

   . وإعادة الوجه املشرق للحياة،استرداد األرض الثكلى
 وجتـاوزه إىل    ، بدالالا الزمنية على االستمرار يف احلاضـر       ،"سنمضي"ال شك أن صيغة الفعل       
الفلسطيين " مضى" حىت يتحقق اهلدف الذي ، وجيدد حركته   يسبح يف الزمن   ، حتمل وعداً متجدداً   ،املستقبل

 وهذا كلـه يف ايـة       ، وأول الطلع  ، وحنطة الذكريات  ،من أجله إىل أصوات الشهداء يف أقاصي الكروم       
 ممـا  ،"إليـنا"سيكون " املضي" ألن ؛ ببعديها الفردي واجلماعي   ، ينصهر يف بوتقة الذات    ،األبيات الشعرية 

 بعد أن أصبح التفاعل احليوي بني الطرفني متحققاً ،غة اللغوية من اخلارج إىل الداخل   يؤدي إىل حتويل الصيا   
   . وتنبذ الظلم، تدافع عن احلق،من أجل ترسيخ قيم إنسانية

  

  ليـل الشتـات 
 ألنه  ؛املنفى جزءاً مهماً من تالفيف الذاكرة الفلسطينية يف بعديها الواقعي واإلبداعي          /يعد الشتات    

 لكـن الـروح   ، وحمرقة من حمارقه الكربى يف تارخيه احلـديث     ، شعب خرج من وطنه قسراً     جسد مأساة 
 وتعمل من   ، وحتلم بالعودة  ، بقيت غيمة ساحبة ال تربح حدود الوطن       ،الفلسطينية رغم هجرة اجلسد ونفيه    

   .أجل حتقيق هذا احللم
ـر عن فقدان الفردوس احملتـل       تعب ،لقد متثّـل املنفى يف ديوان عبد الناصر صاحل يف أبعاد داللية           

 وغثيـان   ، من الغربة واجلدب   ، حيث اإلنسان الفلسطيين القادر على النهوض واالنبعاث       ،القابل لالستعادة 
   . وإشراق الوطن، إىل احلياة واالخضرار،الشتات

 إىل ، وتدرجها من الضياع والقبض على اجلمر     ،إن تعدد الدالالت يف وصف احلالة النفسية للمنفى       
 تدل على تفـاؤل  ، إىل االنبعاث وحتقق احللم، إىل غسل الوجه من غثيان الشتات  ، الرحيل عن الوطن   كفر

 ، ووالدة العودة من باطن اجلحيم األرضي الذي خييم على حياتـه           ، وأمله بالرجوع إىل الوطن    ،الفلسطيين
ـه من جديد يف رحلة      ويبتغي صياغة واقع   ،وهذا كله يلخص حياة شعب ميتلك فاعليته يف الزمان واملكان         

      . رغم احلصار الذي يكاد خينقه،استشرافية للنصر املرتقب
 وسرقة الـريح    ، وانكسار الغيم  ، مرارة الشجن  ،"جذع قدمي على حجر   "يصور الشاعر يف قصيدة     

  :  مث يقول ، وضياع املدن الفلسطينية يف غياهب الوجود،للوطن

                                                 
  .٣٨، صوقهالشعر كيف نفهمه ونتذ، إليزابث درو )١(
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                إبراهيم منر موسى     تضاريس اللغة والداللة يف ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صاحل
  

 

 ١٩٠

  هكذا ورق اجلمر ينداح         
  ا ميأل غربتن        
  احلزن أقواسه -يرسم الظمأ        
  واملاء يف الثلج         
  يساقط الثمر الغض من شجر الضوء         
  وي موامسنا العدمية         
  أعراسنا الورقية         
  تلك اليت أورثتنا املدى مجرة (        
   )١ ()تتسعر يف عطر أيامنا        

 حيـث  ، وهي ذات كثافة داللية،افرةتنهض األبيات الشعرية على حزمة من الدوال اإلحيائية املتض        
 لتنبئ ،"تتسعر أيامنا-وي موامسنا وأعراسنا–يساقط الثمر -احلزن-الظمأ-غربتنا-ورق اجلمر"حتضر دوال  

 فهو غريب حـزين،     ،عن حياة الفلسطيين يف املنفى ومتزقها، فال يستطيع تبعاً لذلك أن حييا كسائر البشر             
 ألن املوت رابض لـه علـى        ، كما تسقط مثار األشجار    ،ط مثر عمره   ويسق ،تنسلّ حياته من بني أصابعه    

 حـضرت الـدوال   ، أو ممارستها يف إطار أعراسه الـشعبية ، وإذا حاول استحضار أجواء الفرح   ،األبواب
 ، فيتحول الفـرح إىل عـدم      ، اليت تشكّل انعطافاً داللياً على مستوى السياق الشعري        ،"الورقية-العدمية"

   . وتصبح حياة الفلسطيين يف جوانبها االجتماعية حياة كئيبة قامتـة،والعرس إىل مأمت
 ال يشري إىل يأس الشاعر      ، أو إغالق منافذ احلياة على الفلسطيين      ،إن قتامة املشهد الشعري السابق     

 بل جتاوز هذا اإلطار الزمين وعبــر عمـا   ، وما هو كائن، ألنه مل يكتف بالتعبري عما كان  ؛من التغيـري 
 ليتجاوز من خالله املأساة إىل احلـضور        ، وأمالً يسعى إليه الفلسطيين    ، وفتح بذلك نافذة جديدة    ،سيكون

 اليت جيب أن تضيء مشعة يف اية ، وبذلك يكون الشاعر مدركاً ملسؤولية الكلمة الشعرية،الفاعل يف الكون  
 ،مل حنو مستقبل إنساين واعـد  وأن تدعو إىل تغيـري العا، وأن تناضل ضد قوى الشر والظالم،النفق املظلم 

 ولكن إذا أصبحت  ،-على حد تعبري ييتس   - لقد كان الشاعر مدركاً أن احلياة مأساة       .يسوده اخلري والسالم  
وصبية  مالئكة خضر،" ولذلك نراه يدعو يف قصيدة  ،)٢( فسيصبح شاعراً كسيحاً   ،املأساة فاجعة بالنسبة إليه   

 ، واستعادة ائه بالفعل الثوري املقـاوم      ،الوجه من ظلمات املنفى    بغسل   ، إىل جتاوز أبعاد املأساة    ،"فرحون
  :  يقول .ليفشل خمططات العدو الذي يريد دفعنا إىل الغياب والنسيان

                                                 
    .١١-١٠ص، الديوانعبد الناصر صاحل، :  انظر )١(
  .١١٩ص، م١٩٦٣ سلمى اخلضراء اجليوسي، بريوت، دار اليقظة العربية، :ترمجة، لشعر والتجربةا، نقالً عن أرشيبالد مكليش )٢(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٩١

  لك الشمس تسطع يف عنفوان التوجع         
  يف ضجة املوت بني امليادين والطرقات         
  لك املاء يسقي براعم أغصانك الشاخمات         
   من غثيان الشتات اخلفي ويغسل وجهك        
  يعيد إليك خطوط البهاء املصادر         
   واحلقب اجلاهلية ،جيرف كل التماثيل        
  يكسر أزمنة كنت فيها الضحية         
  واملستباح الوحيد         

  

  فامنح القلب أن يتهيأ       : مث يقول 
  لالحتفال العظيم         
  وأن يتوثب         
          )١(املهترئلروح يف هيكل الزمن كي نبعث ا        

 وشفرة حـرة حتطـم شـبكة        ، متكأ تتحلّق حوله الداللة    ،يف األبيات السابقة  " املاء"ميثّـل دال   
 ،باعتباره ظاهرة طبيعية تبث احلياة يف األشجار      " املاء" إذ يتحول    ،العالقات الداللية يف اجتاه سريورا رمزاً     

 جترف متاثيـل    ،تحول إىل سيل جارف أو ثورة كاسحة       ي ،وتعيد قسمات الوجه الفلسطيين واءه املُصادر     
 وتعيد لـه وجوده اإلنـساين      ، وتكسر أزمنة القحط واستباحة الوجود الفلسطيين وهويته الوطنية        ،اجلهل

 وبذلك  ؛ وجتدد احلياة واألمل يف صنع مستقبل أفضل       ، وحتقق لـه الوالدة واالنبعاث    ،الفاعل يف هذا العامل   
 وينتقل إىل مستوى اجتمـاعي  ، يبدأ مبحور ذايت،رمزاً إشعاعياً-عبري خالدة سعيدعلى حد ت–" املاء"يصبح  
 وهو ـذا    ،)٢(واجلريان فيه  خلاصة العبور    ، ودعوة إىل السفر واحللم    ، ذلك أن املاء والدة وانبعاث     ،فكوين
 ، اإلنـسانية  يف انتزاع احلرية  " حلم" وهو كذلك    ،يف شهوة احلركة والتغيـري والفعل الثوري     " سفر"املعىن  

   . وانبعاث الروح يف هيكل الزمن املهترئ،وانتصار ملبدأ احلياة
 إذ تدرك أن    ، تصبح الذات الشاعرة أكثر وعيـاً مباضيها وحاضرها ومستقبلها        ،بناء على ما سبق    

  وأن،"كفـر " كان رحيالً ارتكبت بـه إمثــاً        ،فلسطني/رحيلها قسراً يف الزمن املاضي عن النواة اخلفية       
 عن طريق االنبعاث الثوري يف ،"عبادة" ألنه تكفري عن هذا اإلمث ،ها ومستقبلها يدعواا إىل الرجوع  حاضر
 القابض على ، وبذلك يتعمق الصراع اإلنساين وفق مقومات جتلو صورة الفلسطيين املناضل،؛"سأض"دال 

                                                 
  .٣٨-٣٤ص، الديوانعبد الناصر صاحل، :  انظر )١(
  .١٣٥-١٣٤ص، حركية اإلبداع ، خالدة سعيد :انظر )٢(
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                إبراهيم منر موسى     تضاريس اللغة والداللة يف ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صاحل
  

 

 ١٩٢

 وجتـدل   ،زج املاضي باحلاضـر    مما جيعل القصيدة مت    ، والذي حيارب الشقاء والبوار واجلفاف     ،مجرة احلياة 
  " : على غري عادا" يقول الشاعر يف قصيدة .الشخصي  بالتارخيي

  هذا دمي بلسم العصر         
  ملحمة النصر         
  توحدت يف شجر االنتظار : قلت         
  وعلّقت روحي على كتفيك قالدة         
  وعانقت وجهك         
  إن رحيلي كفر         
  وإن رجوعي عبادة         
   )١(ضسأ        

 ، والتضحية بالدم الذي يبلسم جراح العـصر       ،إن رغبة الذات الشاعرة يف التوحد يف أشياء الكون        
 الناهض رغم ذلك ، املسفوك دمه، تعبـر عن واقع اإلنسان الفلسطيين املقتول  ،واالنبعاث من باطن األرض   

 وتشرق خبضرا   ، فتزهر األرض  ،يت وخيرج احلي من امل    ، ليبعث املوات يف الطبيعة    ،خبطى واثقة حنو الوالدة   
الفـادي  -عليه الـسالم  – تصور السيد املسيح     ،األوىل دينية :  ميزج بني داللتني     ، أو هو مبعىن آخر    ،اليانعة

 تشري إىل انبعاث طائر العنقـاء       ، والثانية أسطورية  ، الذي يفتدي البشرية بدمه من أجل سعادا       ،واملخلّص
يف جسد الـنص    -الديين واألسطوري – وذا يتكامل البعدان     ،بـاعتباره رمزاً على انطالق شرارة الثورة     

 ويدافع عنها ضـد قوى الشر ، الذي حيمل عبء األرض، ويشكّالن معادالً موضوعياً للفلسطيين،الشعري
           . واحملبة ويؤسس لعامل جديد يتمتع باحلق واخلري،واجلفاف
 على رغبة الذات الشاعرة يف الوالدة واالنبعاث بالفعل ،تنهض الرؤيـا الشعرية يف األبيات السابقة 
 أو املستند إىل الواقع والقـدرة الشخـصية   ، الوب من داخل الذات الفلسطينية ببعدها اجلماعي  ،الثوري
 يستطيع أن خيط أول كلمة يف سفر التحرر  ،الفلسطيين النازف من اجلسد     ، إذ ال غري الدم املضيء     ،واإلرادة
 ،"سندس املدينة،كحلها " لذلك يغلق املشهد الشعري يف قصيدة        ، الذي أصبح قاب قوسني أو أدىن      ،الوطين

  :  يقول .الشعب الفلسطيين من منفاه إىل أرض الوطن/على عودة النوارس
  انتظرناك 

  سرب النوارس عـاد         
  حللم قافلة احلاملني وعادت إىل أول ا        
  انتظرناك         

                                                 
  .٢١ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،: انظر )١(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٩٣

  هـا حنن تف بامسك         
  والعشب والسهل والقابضون على النار         
  حنن على الدرب ماضون         
  حنن على العهد باقون         
  يا سيد الكلمات اجلميلة         
  يا فارس املرج         
  هـا أنت تنهض مؤتلفاً كاملنارة         
  فريوزها مزدهراً كالنبوءة تنثر         
    )١( الذين أنابوا إىل وطن ملهميف صدور        

 اليت كانت تقف حـائالً دون       ، إىل سحق املسافات الزمانية واملكانية     ،"عودة قافلة احلاملني  "تشري  
 ، املتجسدة يف أشـياء الـوطن ومكوناتـه   ، وتنفتح لـه احلياة يف أى جتلياا    ،عودة الفلسطيين إىل أرضه   

" الـوطن امللـهم   " ويربز   ، تزدهر حبلوله فيها أو حلوهلا فيه      ،اخل… واملرج   ،السهل و ، والعشب ،فالنوارس
 اليت ، كما تصبح احلياة هي القوة الفاعلة، ويصبح الفلسطيين الغائب عن اجلغرافيا حاضراً فيها،مزدهراً منرياً 

نـبض باخلـصب     بل باعتباره جتلياً إنـسانياً ي      ، ليس باعتباره جغرافيا فحسب    ،تعيد رسم خارطة الوطن   
   .واالخضرار

  

  صـوت الطيـر
 ، والبالبل، واحلساسني، والفراشات، وعصفورة املاء، والقبرات،النوارس: شكّلت الطيور بأنواعها 

من حمموالا الداللية  -غالباً- خرجت فيه  ، شكّلت ظاهرة داللية ترددت يف ثنايا الديوان       ،اخل…والعندليب  
 ورشحـت السياق   ، فالتحمت بالتجربة الشعرية   ، أبعاد كنائية موحية    إىل دالالت ترميزية ذات    ،السائـدة

 أو جتتث جذر ، أو حتلم بالعودة إليه، وفق رؤيا معاصرة تتمسك باألرض والوطن،الشعري لالنفتاح الداليل
فاكهـة  " ومن ذلك قول الشاعر يف قـصيدة  ،اخل… وتبشر باخلالص اإلنساين من ربقة االحتالل  ،الكآبة
   " :الندم

  هيئوا للنوارس زينتها       
  هيئوا للشهيد الذي عاد حناءه       
  للخيول أعنتها       
  النوارس قادمة واخليول     : مث يقول 

                                                 
  .٤٦ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،)١(
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                إبراهيم منر موسى     تضاريس اللغة والداللة يف ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صاحل
  

 

 ١٩٤

  وقافلة الشهداء       
  فمن يرث األرض       
  أبناؤها أم لصوص اخلزائن       
       )١(أم ثلة األدعياء      
 وتتوج  ، واجر من مكان إىل مكان     ،رباعتبارها طيوراً تعيش على شطآن البحا     " النوارس"تتماهى  

 الذي يئ لــه اجلمـاهري   ، تتماهى يف األبيات السابقة بالشهيد الفلسطيين ،هجرا إىل مواطنها األصلية   
 وختضب يديه حبناء احلياة ونـسغ       ، وتزين جسده الطاهر بورود األرض     ،احتفاالً شعبياً لتقلده تاج الفخار    

 الذي يعود يف    ،مرة أخرى يف سياق األبيات بالشعب الفلسطيين      " النوراس"ى   كما تتماه  .البداية إىل الوطن  
 وينسجوا من الفرح بشائرهم؛ وبـذلك       ، ليطفئوا بتراا جراحام   ،موكب الشهداء األبرار لوراثة األرض    

  وينعطف بالداللة الـشعرية إىل     ،حيطم الشاعر شبكة العالقات اإلشارية املسبقة للنوارس يف بعدها الواقعي         
   . تعبـر عن عودة الفلسطيين إىل الوطن احللم، وبناء عالقات جديدة متعددة األبعاد،حركية متجددة

 أن جيتث جذر الكآبة اليت خيمت ،"الوطن امللهم" يستطيع الفلسطيين بعودته إىل   ،بناء على ما سبق   
" الفراشات" ولذلك تتجلى ؛حي وأن حيارب الشقاء بالفعل الرو،بظالهلا على روحه ونفسه يف املنايف البعيدة

 الـيت جتعـل   ، باعتبارها مصدراً من مصـادر الدفء واحلب والضوء   ،"على غري عادا  "يف سياق قصيدة    
 وبذلك تشكّل الفراشات حمفّزاً أو مساعداً ثورياً ميده  ، جاعالً دمه مساداً لألرض    ،الفلسطيين يولد من جديد   

 اليت تـبين  ،"احلساسني والسنونو" كما يربز يف سياق األبيات . والتجرد من كآبة املاضي  ،مبقومات النجاح 
 ، وزيادة نسله، وتشكّل بالتايل معادالً داللياً للفلسطيين يف بناء وطنه، أي أا تصنع احلياة ،أعشاشها وتبيض 

 . جعل الكينونة الفلسطينية شبحاً منفياً خارج حدود الزمـان واملكـان          ،يف ظل صراع يبغي فيه االحتالل     
  : ول يق

  الفراشات تبعث دفء املودة : قلت       
  ترسل يف قطرات الندى لوا القرمزي       
  وتنسج خيطاً من الضوء حويل       
  فأخلع جلد الكآبة عين       
  وأض       
  كان دمي يف الزمان البعيد مساد التراب       
  وكان النهار مالذاً خليلي       

                                                 
  .٧-٤ص، الديوان عبد الناصر صاحل، )١(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ١٩٥

  وكانت على راحة الكف       
  شها تبين احلساسني أعشا

  وتبيض السنونو       
   )١(…سأض       

 فإنــها يف  ،"جلد الكآبة"إذا كانت الفراشات سبباً يف خلع الذات الشاعرة والشعب الفلسطيين          
  :   يقول . تتقمص شخصية الرسول احملرض على الثورة واملبشر ا،القصيدة السابقة نفسها

  حىت جتيء الفراشات زاخرة باملواعيد       
  …بالبشائر تأيت تنبئنا       
  سأض من قبضة احلزن       
  من ربقة النار       
  من وجع الذات       
  هل يستوي العشق واملوت ؟ -      
  على غري عادا قبلتين الفراشات   : مث يقول   
  ألقت علي سالم احلدائق       
  مث أسرت إيلّ ببشرى موامسها القمرية       
  فلتنـزل الريح سجيلها       
  رمل عاصفة ولتكن ذرة ال      
  وليكن وجعي لغة الكون       
  وليكن املاء قنطرة الروح       
  وليكن الدم       
  شاهد كل الفصول اليت أوغلت -        
   يف السبات         
   )٢(هو اخلامتة      

الـريح  " فتحـضر    ، قد حرك أشياء العامل يف األرض الثكلى       ،إن إسرار الفراشات للذات الشاعرة    
 ، وتنبئ بالدمار واخلراب للجالد، لتضفي مستاً علوياً مقدساً على الداللة الشعرية،بدالالا القرآنية" سجيلها

انقلـب الـسحر علـى      " فإذا اندلعت الثورة     ،الذي دمر اتمع الفلسطيين بكل ما ميلك من فائض القوة         

                                                 
  .١٩-١٨ص، الديوان عبد الناصر صاحل، )١(
  .٢٢-٢٠ص، صدر السابقامل )٢(
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 ١٩٦

تصبح  ف، ويشتد معها الصراع اإلنساين من أجل البقاء      ، لكن احلركة يشتد حضورها    .كما يقولون " الساحر
 ، لتبدأ احلكاية من النهايـة     ، مما يؤدي إىل تطوير سفر النكبة      ، والوجع الذايت لغة الكون    ،ذرة الرمل عاصفة  

 اليت حتاصر حيـاة     ، ويكون خامتة املطاف الثوري ضد املشاريع الصهيونية       ،حيث الدم الذي حيرك السبات    
 وبـذلك تـصبح   ؛ أشالء على مدن العامل وتوزعه، وتنفي هويته وكينونته احلضارية واإلنسانية  ،الفلسطيين

 ، ويصبح الفلسطيين هو بدء العامل وايته ومأساته وثورته يف مـستقبل أفـضل  ،فلسطني ذات أبعاد كونية 
   .يزخر باخلري والعدل والسالم

 وتتحقق ، على زقزقة العصافري فوق سور القدس ،"أفق مطرز "وينفتـح املشهد الشعري يف قصيدة      
 وخيـرج   ، وتبدد الشمس غيوم املوت الداكنة     ، فيضيء صباح احلرية   ،يف موامسها القمرية  بشارة الفراشات   

  :  يقول . أمت ما يكون شباباً ومجاالً،من رماد املوت-كطائر العنقاء-الفلسطيين
  جاءت تباشري الصباح       
  وأطلقت مشس احلقيقة من إسار املوت       
  بددت الغيوم الداكنات عن العيون       
   كل العصافري البهية فوق سور القدس ورفرفت      
  فارتفعت أناشيد احلجارة       
  واعتلت هذا الفضاء الرحب أصوات اهلتاف       
  ورقصة الشهداء       
  جاء العرس مؤتلفاً بأزهار اخللود   :  ويقول   
  الروائح متأل األفق الطرز بالندى       
  واألرض تطلق مهرة الوجد السجني إىل بيادرها       
        )١( ثوا العاجيوتلبس      

 وبـدء   ، والشهيد احلي  ، وعودة الروح الفلسطينية   ،ميزج الشاعـر يف سياق األبيات بني العصافري      
 تعبـر عن رؤيا شعرية ذات أبعاد مأساوية ممتزجة ببهجة حتقق ، وجيدهلا يف ضفرية واحدة    ،انتفاضة األقصى 

 ال تـستكني    ، واستطاع أن يولّد منها حيـاة متجـددة        ، مما منح التجربة الشعرية اتساعاً ومشوالً      ،البشارة
 وينـزع عـن الشعب    ، ويفتح منافذ اخلالص   ، وتطوي حياة املوات لشعب مروع مطارد      ،ملعطيات الواقع 

يهدم السدود  " وهـو على حد تعبري خزامى صربي        ،الفلسطيين االستسالم واخلضوع لقوى البغي والشر     
 وحيرك  ، وينتصر على احلدب والبوار واجلفاف     ،)٢(" وميتلكها باملوت  ،ة ويعلو على احليا   ،بني احلياة واملوت  

                                                 
  .٧٩ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،)١(
  .٧٥ص، م١٩٥٩، ، بريوت منشورات جملة آفاق الشعر املعاصراألسطورة يف، نقالً عن أسعد رزوق )٢(
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 ١٩٧

   .فيه الطموح حنو حتقيق اد والكرامة اإلنسانية
  

  تـداخل النصـوص 
 وهي ذات أثـر بـالغ يف        ، حبضور الفت يف الديوان    ،التـناص/اتسمت ظاهرة تداخل النصوص   

 يعاد ،ري من عالقات التفاعل مع نصوص غائبة إذ ال خيلو خطاب شع    ،التشكيل اجلمايل للخطاب الشعري   
 وفق رؤيا شعرية متتص   ، وإعادة تشكيله من جديد    ، أو قراءته يف ضوء احلاضر     ،من خالهلا اكتشاف املاضي   
 ، وخصوصية مبدعها يف تعبريه عن الواقع، لتكشف عن طزاجة التجربة الشعرية  ،احملموالت الداللية املوروثة  
   .ية وحضارية وإنسانيةبكل ما حيمله من أبعاد ذات

 عـن   ،)ميخائيل باختني ( يف كتابات    ،وقد ظهر مبدأ التـناص أول ما ظهر يف الدراسات النقدية         
الـصوت  " أو   ،"املبدأ احلواري "عن  ) باختني( إذ حتدث    ، دون حتديد دقيق لـه    ،)دستويفسكي(شعـرية  

 تعد من مكوناته األساسـية      ،لنص الشعري  وبين أن العالقة احلوارية يف ا      ،"تداخل السياقات " أو   ،"املتعدد
 وهذان الصوتان يدخالن يف عالقة إلنتـاج داللـة          ،)١("يها صوتان اصطداماً حوارياً   بشرط أن يصطدم ف   "

   .جديدة
 اليت نظرت إليه باعتباره نتاجـاً       ،)جوليا كرستيفا (ويعود الفضل يف والدة مصطلح التـناص إىل         

 القائلة  ، ويكسر بالتايل أحد أعمدة البنيوية     ،ديد عالقة تبادل حواري    يعقد معها النص اجل    ،لنصوص سابقة 
 أن ،أوالً:  وهـذا يعـين   ،ذو طبيع إنتاجية"  وبذلك عرفت النص بأنه   ،مبركزية النص وانغالقه على نفسه    

 يف   مثة تبدل وتغيـر   ، وثانياً ،)بناء-هدم( ستكون صلة تكرار وتوزيع      ،صلته باللغـة اليت يكون جزءاً منها     
 تتـداخل  ، ففي حيز نص حمدد مثة ملفوظات مأخـوذة مـن نـصوص أخـرى    ، أي تناص  ،النصـوص
ن مأخوذ م) قول(التقاطع داخل نص لتعبري " أنه ذلك ، وبذلك يكون تعريف التـناص لديها   ،)٢("وتتشابك

هـو تـشرب وحتويـل لنـصوص       وكل نص    ،لوحة فسيفسائية من االقتباسات   " أو   ،)٣("نصوص أخرى 
 يشتمل على كل مـا أنتجتـه        ، وهذا التعريف يشري إىل أن ميدان عمل التـناص ميدان واسع          ،)٤("أخرى

   .احلضارة اإلنسانية
 فحضرت النصوص املقدسة مـن      ،عقد الشاعر يف ثنايا ديوانه حواراً مع أنواع التـناص املتعددة          
 وغريها مـن    ،وعاداته وتقاليده  وصوت الشعب يف حكاياته      ، ومغامرة العقل األوىل من األساطري     ،األديان

                                                 
  .٢٦٩ص، م١٩٨٦-١الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ط،  مجيل نصيف التكرييت:ترمجة ،شعرية دستويفسكي، ميخائيل باختني )١(
  .٦٥ص، م١٩٩٠ز متو/يوليو ،٩_٧، بريوت، جملة اآلداب، عالتناص ، املفهوم واآلفاق، مدنقالً عن باقر جاسم حم )٢(
يف أصـول   ،)وآخرين(تزفتان تودوروف : ، دراسة يف كتاب من إعداد     مفهوم التناص يف اخلطاب النقدي اجلديد     ،  نقالً عن مارك أجنينو    )٣(

  .١٠٣ص، م١٩٨٧اخلطاب النقدي اجلديد، ترمجة وتقدمي أمحد املديين، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 
  .١٣ص، م١٩٨٥، السعودية، نادي جدة الثقايف، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، لغذّامينقالً عن عبد اهللا ا )٤(
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 ١٩٨

   .أنواع التـناص األخرى
 حيث استقى الشاعر من     ، من الروافد املهمة يف التجربة الشعرية      ،يعد القرآن الكرمي والعهد اجلديد     

 الـذي يكتنـز برصيد    ، ما جعله يبتعد عن التعبري املباشر إىل التعبري املوحي         ،آياما وشخصياما ولغتهما  
  " :          أفق مطرز بالندى" يقول يف قصيدة .عليه مستاً علوياً مقدساً يضفي ،روحي

  كانت صيحة امليالد : قال السور        
  واجتمعت على دمهم أبابيل السماء 

  وقبلته        
  فطاف فوق املسجد احملزون        
  يقرأ آية التكوين        
  يرمي باحلجارة جوقة الغرباء        
  اص خيرس كل ضوضاء الرص       
          )١(ويرشم الساحات بالورد الندي       

 ، حيث نصر اهللا به دينه، املوغل يف داللته القرآنية،)٢("أبابيل"سابقة إىل حضور دال تشري األبيات ال
 ويتجاوز ا إطارها ، لكن الشاعر ميتص هذه الداللة،ملك اليمن) إبرهة احلبشي(وحفظ الكعبة املشرفة من 

 املستند إىل   ،"قال السور " فيحضر أوالً فعل القول      ،إشاري يكتنـز بدالالت جديدة    إىل مستوى    ،التارخيي
 لتشهد كما شهدت مكة عـام       ، وهي قرين مكة يف بعدها اإلسالمي املقدس       ،التشخيص يف صورة القدس   
ه لتمـد " طري األبابيل " الـذي باركته    ، مث حتضر ثانياً صورة الشهيد الفلسطيين      ،الفيل اندحار الشر والظلم   

 وبذلك ؛ ويرمي وجوه الغرباء حبجارة من سجيل، ويطوف باملسجد احملزون، فيقوم من موته،بدميومة احلياة
 ، وحيتل مكان الصدارة يف حركة الصياغة اللغوية وإنتـاج الداللـة  ،يتماهي الشهيد يف صورة طري األبابيل   

 وبذلك يـستعلي علـى الزمـان        ؛اث ألنه دائم التجدد واالنبع    ،ويصبح ذا سريورة هلا بدء وليس هلا اية       
 وفق رؤيا تتمـسك     ، تسلط األضواء على اآلين باالستناد إىل املاضي       ، وجيدهلما يف جديلة واحدة    ،واملكان

   .باألرض والوطن
 وقول الرسـول    ، بدالالته القرآنية  ،)٣("دثريين"دال  "باً أيها النيل  مرح"ويوظّف الشاعر يف قصيدة     

  :  يقول .د نزول الوحيبع) خدجية(للسيدة ) ص(الكرمي 

                                                 
  .٨٠ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،: انظر )١(
    .٣  اآلية :سورة الفيل )٢(
    . سورة املدثّر )٣(
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 ١٩٩

  حطّت يداي على موجة        
  دثرتين جدائلها املستحمة        
  فانثال عطر البساتني        
  شعشع نور امليادين        
  رفّت طيور احلدائق تستمطر اللحن        
  بني حرير األصابع        
  ختطّفين العشق : قلت        
  هـا جسدي مرتع للصهيل        
  غنيات اليت تتنـزل وهـا كلمايت قالئد لأل       
   )١(كاملطر األرجواين       

 تبث احليـاة يف بـساتني       ، بتدفق شعري ينداح يف حركة متواصلة      ،تسمح قراءة األبيات السابقة    
 روح الـذات    ،املاء باعتباره مصدراً من مصادر احليـاة      /املوج" دثّـر" بعد أن    ،الوطن وميادينه وحدائقه  

 الذي يضيء   ،من حلظات االنتشاء اإلنساين يف حياة الفلسطيين العاشق        وهنا نلتقط حلظة     ،الشاعرة وشعبها 
ظاهرة تتجاوز بعـدها الـداليل   " دثّرتين" وبذلك يشكّل فعل ؛لـه الوجود يف حلظة نادرة من عمر الزمن    

 أو هو أشبه بكلمـة اخللـق األوىل         ، ضد القحط والبوار واملوات    ، إىل ثورة يف عناصر الطبيعـة     ،املألوف
 وزخر الوجـود باحليـاة      ، وازدهرت األشجار  ، حيث سالت األمطار   ،يت حققت والدة الكون    ال ،"كن"

   .واالخضرار
 جيعل األبيات الشعرية إعادة ،إن انتصار الذات الشاعرة ملبدأ احلياة بكل جتلياا وحضورها اإلجيايب      

 وتـشرق   ،حلـي مـن امليـت      خترج ا  ، وتكتنـز بطاقة تعبريية وإحيائية شاملة     ،إنتاج للواقع برؤيا إنسانية   
 عندما خيتـرق الفلـسطيين واقعـه        ، أرأيتم ذلك الفرح الطفويل املتوثب     .الوطن باخلضرة اليانعة  /األرض

 ويتقن الغناء ،يتقن القتال" وهذا يعين أن الفلسطيين ، وميارس حياة احلب والعشق كسائر البشر ؟     ،املأساوي
 وقادر على احلياة    ، إنه قادر على املوت    .ردة واملرأة  وقادر على حب الو    ، إنه قادر على حب فلسطني     ،معاً

  .)٢("إنه قادر على أن يغري كل إنسان يف العامل أن يكون فلسطينياً: وخالصة األمر … 
–سيح   اليت فتحت للسيد امل    ، جتليات السماء  ،املسيحية يف سياق الديوان   " التعميد"وتثيـر ظاهرة      

                                                 
  .١٤ص، الديوانعبد الناصر صاحل، :  انظر )١(
  .٣٣٤-٣٣٣،ص م١٩٨٦، ١، بريوت، الشركة العاملية للكتاب، طاثة يف الشعر العريب املعاصراحلد، نقالً عن حممد محـود )٢(
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 ٢٠٠

  " : مرحباً أيها النيل"عر يف قصيدة  يقول الشا.)١(بعد تعميده-عليه السالم
  إين تعشقت ماء يعمـده النيل        
  كل صباح            
  فداويت روحي بـه        
  وتوضأت يف ضوء أمواجه الساحبات        
  وحطّت عصافري قليب عليه        
    )٢(ارتقيت لسدته       

 وعرض  ،قوم بفعل السرد   وت ،الشعرية يف سياق األبيات على حركة الصياغة اللغوية       " األنا"تسيطر  
 واليت حتل حلوالً صوفياً يف أصـول        ، والتجلي اخلارجي لإلنسان   ، ألا التجلي الداخلي   ،رؤاها وأحالمها 

 لترفع عن الكون    ، وتوضأت بنور املوج   ، فداوت جراح الروح   ،"النيل"يف ماء   " تعمـدت" بعد أن    ،الكون
 ، بنورانيته الـشفافة -عليه السالم–ة السيد املسيح  وهي هنا تتماهى يف شخصي، وتكفّر عنه ذنوبه ،خطاياه

 ، وينتصر عليها ليحقق وجوده، وخيترق املوت والفناء واالندثار،وعطائه الروحي الذي يبلسم جراح الكون   
  ".  توضأت" وأبعاد دينية ،"داويت" ذات أبعاد دنيوية ،وهي ذا االعتبار

 فعبـر مـن    ،"الفينيق" وقد متثّـل ذلك يف طائر       ،كما استقى الشاعر يف ديوانه األساطري العربية       
 وأفاد من حرارة التجربة اإلنسانية الـيت تنطـوي عليهـا هـذه              ،خالله عن البطولة والتجدد واالنبعاث    

  " : مرحباً أيها النيل" يقول يف قصيدة .األسطورة
  يـا سيدي النيل        
  كيف استعدت رمادي من سطوة النار        
  ن االندثار وأنقدت عمري م       
  لقد ضقت ذرعاً ذي اخلفافيش        
   )٣(يـا سيدي           

 وأسلوب االستفهام بدالالته املتعلقة بـالوعي       ،يشي أسلوب النداء بدالالته املنفتحة على اخلارج      

                                                 
أنا حمتاج أن أعتمد   : قائالً  حينئذ رجع يسوع من اجلليل إىل األردن إىل يوحنا ليعتمد منه ، ولكن يوحنا منعه                : "ورد يف إجنيل مىت ما يلي        )١(

ـ ينئذ مسح لـه، حنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برامسح اآلن ، أل    : فأجاب يسوع وقال لـه   . ، وأنت تأيت إيلّ     منك ا اعتمـد  ، فلم
، إجنيل مىت  : العهد اجلديد " . ، وإذا السموات قد انفتحت لـه ، فرأى روح اهللا نازالً مثل محامة وآتياً إليه              يسوع صعد للوقت من املاء    

  .اإلصحاح الثالث
  .١٥-١٤ص، الديوانعبد الناصر صاحل، :  انظر )٢(
  .١٦ص، املصدر السابق )٣(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٠١

ذا حضور فاعـل يف هـذا       " النيل" اليت جتعل من     ، يشي بارتكاز األبيات عليهما يف إنتاج الداللة       ،واملعرفة
 وهو ذا يهيء    ،)١(من رماد املوت كطائر الفينيق     ينهضان   ، فهو الذي جعل الذات الشاعرة وقومها      ،العامل

 ال يتحقق ، ألن الوجود احلقيقي للعنقاء، الذي حيقق الوالدة واالنبعاث  ،للرمز األسطـوري املهاد التدمريي   
الذات -هلما" النيل" وبذلك يفتح   ؛ والثانية اخلروج من ركام املوت     ،األوىل املوت واالحتراق  : إال مبرحلتني   

 والتخلص من   ، وحيرك فيهما الطموح حنو حتقيق اد والكرامة اإلنسانية        ، منافذ اخلالص  -الشاعرة وقومها 
        . والبحث عن إشراقة االنبعاث وحتقق احلياة،االحتالل/الظالم" خفافيش"

 ، حضوراً يف الـديوان    ،رية واإلنسانية بأبعادها االجتماعية والفك  ) العادات والتقاليد (كما شكّلت    
 اليت ميارسها اإلنسان الفلسطيين يف حياته ،وال غرابة يف ذلك فهي جزء ال يتجزأ من البنية السلوكية الطبيعية 

 املعبـرة عن الكينونـة     ، ومتسكاً بالوطن واألرض والبيت    ، فكانت القصيدة رفضاً للواقع    ،اليومية املباشرة 
 الذي  ،)٢("كوشان البيت "اً عن وطنه بـ      متسك الفلسطيين املنفي قسر    ،ل على ذلك   وخري مثا  ،الفلسطينية

 إال أن ، رغم حماوالت االحتالل الصهيوين سـرقة األرض       ،يدل على امتالكه للتاريخ واجلغرافيا الفلسطينية     
ـ      ، الذي ميتلكه الفلسطيين   ،"الكوشان" أعرف من أنـا " يؤكد أحقيته الرمسية والقانونية يف أرض فلسطني ف

ليت ختتلف عـن ذاكـرة       وا ، اليت أدعوها ذاكريت   ، اليت تشكّل الذاكرة   ،أنـا بفضل السجالت والعالقات   
  " : أفق مطرز بالندى" يقول الشاعر يف قصيدة .)٣("اآلخرين

  الطري تدخل كل بواباا 
  وترش قبتها برحيان احلدائق        
  مل يزل دمهم على الساحات شارة نصرهم        
  ان جمدهم التليد وزيزفون صالم كوش       
  ويرددون        
  حناؤنا هذا التراب        
  ووردنا اجلوري حبل وريدنا        
  القدس موئلنا األخري وصرح وحدتنا        
  هي خندق الروح الذي سريد عن دمنا        

                                                 
رماد أمت مـا    ، مث خيرج من هذا ال     دما حيني موته حيضر حمرقته بنفسه، ويتحول جسده إىل رماد         ، وعن  هو طائر خرايف، يعمـر مخسمئة سنة      )١(

، يـة يف األسـطورة  حفريـة ثقاف ، سفر العنقاء ،  انظر نذير العظمة  . المة على اخلصب والنهوض من املوت     ، وهو ع  يكون شباباً ومجاالً  
  . وما بعدها١١ص، م١٩٩٦، وزارة الثقافة السوريةدمشق

  .م١٩٤٨هو مستند رمسي يثبت لصاحبه امتالك األرض، أو البيت، وغريمها، داخل فلسطني احملتلة سنة  )٢(
  .٥٠ ص،م١٩٧٢أسعد رزوق، مصر، مؤسسة سجل العرب،  :، ترمجةالزمن يف األدب، هانـز ميـر هوف )٣(
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                إبراهيم منر موسى     تضاريس اللغة والداللة يف ديوان فاكهة الندم للشاعر عبد الناصر صاحل
  

 

 ٢٠٢

   )١(جنون املوت       
 حيتفظ ا الفلسطيين ،جدادثبوتية متوارثة عن األ" ورقة"يف السياق الشعري من " الكوشان"يتحول 

 ال يستكني فيه ، يتحول إىل فعل ثوري،يف بيته إلثبات حضوره يف األرض والتاريخ منذ بدء احلياة اإلنسانية         
بدمه املـسفوك ظلمـاً يف سـاحات    -الكوشان– بل نراه ميهره ،إىل استصراخ العامل إلعادة حقه السليب   

 ويضعها بـني    ، وبذلك يضغط على أسلحة العدو الفتاكة      ،وت متجيداً للحياة باختيار امل    ،املسجد األقصى 
   . أو بني كوشان البيت ودمه،مطرقة الفلسطيين وسندانه

  

  اخلالصـة 
هالة من الدالالت رغم أحادية الدال، إذ استطاع        " فاكهة الندم "شكَّلت الدوال الشعرية يف ديوان      

ـ     للمعـىن  " النـواة النـصية   "، إىل ما يسمى بـ      للمعىن املعجمي " النواة الذرية "الشاعر جتاوز ما يسمى ب
السياقي،  مما جعل الدوال الشعرية شيئاً غري متوقع، يكشف عن إمكاناا وعالئقها الترميزية، وحيررها من                
قيد التصور الذهين املسبق، وجيعلها إشارة عائمة قابلة لكل أنواع الداللة مبا يالئم السياق الشعري، وقـد                 

  :    البحث كما يأيتاتضح هذا كله يف منت
جتاوز الشاعر به مساحته اجلغرافية اردة إىل كونه تشكيالً روحياً يزخر باحلياة واحلركـة،          : الوطن -١

وقد جتلى يف صور عدة، فهو املرأة اليت تلد نبياً، واإلله الذي تباركت أمساؤه احلسىن، والنواة الكامنـة يف                   
إلنساين على هذه األرض، والذي نستطيع استراق السمع إليـه يف     روح الفلسطيين ونفسه احملققة لوجوده ا     

   .اخل...صوت الشهداء، وهو أيضاً مزهر كالنبوة يف صدر كل فلسطيين
جتسدت شخصية الشهيد يف قدرته على تعبيد الطريق حنو املستقبل، مث حتوله إىل طقـس                 : الشهيد -٢

 األقدار، وتستمد منه طهارا، وتتوضأ بدمه، كمـا         ديين، تتقرب األرض بدمه إىل مكون األكوان ومقدر       
ميتلك فاعلية اإلخصاب واالخضرار، وهو أيضاً عريس وليس قتيالً مما يضفي عليه دميومة قابلـة للتجـدد            

   .اخل...والوالدة
يعد املنفى حمرقة من حمارق الشعب الفلسطيين الكربى يف تارخيه احلديث، وقد اختذ أبعاداً               : الشتات -٣
اللية متدرجة من إحساس الفلسطيين بالضياع، إىل كفر الرحيل عن الوطن، إىل غسل الوجه من غثيـان                 د

   .اخل...الشتات، إىل االنبعاث وحتقق احللم إىل الوطن
متاهت الطيور والتحمت بأبعاد التجربة الشعرية، وفق رؤيا تتمسك باألرض والوطن، أو حتلم  : الطري -٤

جذر الكآبة، أو تبشر باخلالص اإلنساين من ربقة االحتالل، كما تتماهى يف صورة             بالعودة إليه، أو جتتث     

                                                 
  .٨٣ص، الديوان  عبد الناصر صاحل،: انظر )١(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ل ربيع األو) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٠٣

احملرض ) ص(الشعب الفلسطيين العائد لوراث األرض، وهي أيضاً حمفِّز ثوري، وتتقمص شخصية الرسول           
   .اخل...على الثورة

داً على تقنية املخالفة للداللـة      عقد الشاعر حواراً يف ديوانه مع أنواع التناص املتعددة، معتم          : التناص -٥
املوروثة، فحضرت النصوص املقدسة، واألساطري، والعادات والتقاليد، حيث يبارك الشهيد مـن الطـري              
األبابيل مرة، ومتده يف مرة أخرى حبجارة من سجيل، ويصبح التدثر باملاء وليس بغريه لينثال عطر البساتني،        

أما كوشان البيـت     . دنيوي وديين للمداواة والوضوء   : عميد بعدين وتأخذ ظاهرة الت  . ويشعشع نور امليادين  
فيتحول إىل فعل ثوري ال يستكني فيه الفلسطيين إىل استصراخ العامل إلعادة حقه السليب، بل ميهره بدمه                 

   .يف ساحات املسجد األقصى
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٢٠٥

  شروح حسن كامل خطاب املقدمات وميثاق القراءة يف 
  على الشعر اجلاهليالصرييف 

   
   * حممد موسى العبسي. د

  ١٧/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٩/٦/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 
  

  
                                                    ملخص

 يف ضوء نظريات القراءة والتأويل، وخص عنايته بِمقدمات شروح حسن توخى هذا البحث درس شروح الشعر اجلاهلي،
 وحاول البحث أن يجتلي ما اشتملت عليه من -ثَقِّب العبدياملُتلَمس الضبعي، واملُعمرو بن قميئة، و:  على دواوين-كامل الصرييف

در عنه الشارح، وأفق التوقع الذي يسع مقدمات الشروح أن تبـنِيه مناحي التلقي ومسائله، وما يتعلق بِها من أفق التوقع الذي ص
  .يف ذهن متلقيها

سلطة القارئ ونرجسيته، واملنحـى     : وانتهى البحث إىل اكْتـناه مجلة من مظاهر التلقي يف مقدمات شروح الصرييف، من حنو             
سلطة املؤلف وسلطة املدلول، وتـاريخ التلقـي        : لقي، واملنحى السريِي  رسلة الشعرية، واجلنس الشعري وسنن الت     املُالتداويل وتلقِّي   

  .وآفاق التوقع، وترسيخ النص وآفاق التلقي
  
  

  

Abstract  
The Discourse of the Commentaries in Light of the Reading Pact of AI-Sayrati's 

Illustration Treatises of Pre-Islamic Verse 
 

Dr. Mohammad Mousa al-Absi 
 

The aim of this paper is to present an analysis of the Illustration Treatises of the pre- 
Islamic poetry in the light of Interpretation theoretical framework particularly focusing on 
AI-Sayrafi's foreword sections to such Diwans as' Aamr Ibn Qami'a, AI-Mutallamis AI-
Dhuba'i and AI-Muthaqqib AI-Abddi. The writer attempts to investigate issues of 
reception, the horizon of anticipation pertaining thereto from which the treatise writer 
emanates, and the horizon of anticipation that the forewords are capable of constructing in 
the mind of the reader. The paper concludes with identifying an array of guises of 
reception manifested in AI-Sayrafi's forewords such as the reader's authority and 
narcicism, the deliberation approach, the poetic message, genre, modes of perception, and 
biographical approach. 

 
 
 
 
 
 

  

  
  .قسم اللغة العربية، جامعة آل البيت* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    حممد موسى العبسي    على الشعر اجلاهليشروح حسن كامل الصرييف خطاب املقدمات وميثاق القراءة يف 
  

 

 ٢٠٦

ملة، إىل شروح اجلاهلي بعناية الدارسني والباحثني، لكن أنظارهم صرِفَت، يف اجلحظيت شروح الشعر    
ولعل حسن كامل الصرييف أن يكون واحدا من أهـم شـراح            . ديثةاحلالقدماء، ومل تصرف إىل الشروح      

هم؛ فلم تظفر شروحه مـن      اهلي، يف راهن عصرنا، الذين تنكَّب الدرس النقدي احلديث صنائع         اجلالشعر  
  .(١)العناية إال بالنزر اليسري، وإن ظفرت صنائعه يف تحقيق التراث ببعض العناية

وإذا كان األمر على ذلك، فإن هذا البحث سيضطلع بدرس الشروح اليت اصطنعها الصرييف لثالثة من                
، وديـوان   ١٩٦٥الذي نشر سنة    ديوان عمرو بن قميئة     : اهلي قُضي يل الوقوف عليها    اجلدواوين الشعر   

ويرمي البحث  . )٢(١٩٧١ثقِّب العبدي الذي نشر سنة      املُ، وديوان   ١٩٧٠تلمس الضبعي الذي نشر سنة      امل
إىل استكشاف مقدمات الشروحِ عن مناحي التلقي ومسائله، يف ضـوء نظريـات التلقـي والتأويـل،                 

     .قِ التوقعواستكشاف ما ينبثق عن هذه املسائل واملناحي من آفا
  

  :وازية وميثاق القراءةاملالنصوص : الشروح
وجهات؛ فينشأ املُرح على القارئ جملة من القواعد وـتعمد النصوص إىل برمجة شكلِ تلقيها بأن تقت  
 جينيـت (يثاق فيما سـماه     املوينعقد  " ميثاق القراءة   " بينها وبني والقارئ ما اصطلح النقاد على تسميته         

Gerard Génette" ( فَقات النص"أو " وازيةاملالنصوصرحـوِ اسـمِ   " من نوهي تشمل ما حول النص م
قدمة؛ يف سبيل تقديـمه إىل قارئه على نحوٍ يتـيح   املؤلف والعنوان واإلهداء والذيول وصورة الغالف و      امل

وجهات املُقدم سلسلة من العالمات ورفقات لَها وظيفة تنبيهية؛ إذ تاملف. )٣(آفاق انتظارٍ وتلقٍ وتأويلٍ متعددةً
  . )٤(اليت تسمح بإقامة عملية اإلبالغ وتوجيه التلقي

؛ ملا تشتمل عليه من متعلقات الـسياق         خارج النص، تشكل جزءاً من سياقه      واملرفقات، مع أنها تقع   

                                                 
 حتقيق األستاذ حسن كامل - ديوان عمرو بن قميئة"حبريي، عامر حممد، :  من الدراسات اليت عنيت بصنائع الصرييف يف حتقيق التراث(١)

 ؛١٦٥- ١٤٣، ص٢، اجلزء١٢، الد١٩٦٦، جامعة الدول العربية، العربيةجملة معهد املخطوطات ، "نقد وتعليق: الصرييف
نقد ديوان املثقب العبدي : السامرائي، إبراهيم، عين بدرس الدواوين اجلاهلية الثالثة اليت شرحها الصرييف، يف ثالث دراسات عنوانااو

؛ ونقد ٤٧،٤٨، ص١، ج١٩٨٣، دار الفكر، عمان، ٢، طمع املصادر يف اللغة واألدب: حتقيق حسن كامل الصرييف، يف ضمن كتاب
؛ و ديوان شعر املتلمس، عين بتحقيقه وشرحه والتعليق ٨٥، ص١ديوان عمرو بن قميئة، حتقبق حسن كامل الصرييف، املرجع نفسه، ج

     .    ٣٢٨، ٣٢٧، ص١عليه حسن كامل الصرييف، املرجع نفسه، ج
 .خطوطات العربية، جامعة الدول العربية نـشرت هذه الدواوين يف جملة معهد امل(٢)
نظريات القراءة ؛ و سحلول، حسن مصطفى، ١٢٤م، ص٢٠٠١، ١٦، عجملة نوافذ، "من النص إىل العمل"جينيت، جريار، :  انظر(٣)

لة جم، "اخلطاب املقدمايت"؛ و ابن ياسر، عبد الواحد، ٦٣، ص٢٠٠١، احتاد الكتاب العرب، دمشق، والتأويل األديب وقضاياها
جملة ، ترمجة وتقدمي احلسن عالج، "املقدمة وقوانينها"؛ و ميتران، هنري، ٦٣٠، ٦٢٦، ص٢٠٠٣، ٤٧، ع١٢، معالمات يف النقد
 .  ٢٥، ص٢٠٠٤، ٤٠، عالبحرين الثقافية

   .٢٧، ص١٠، ترمجة سعاد بن إدريس نبيع، جملة نوافذ، ع"يف إنشائية الفواتح النصية"دي لنجو، أندريه، :  انظر (٤)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(وآداا، الد الة األردنية يف اللغة العربية 
  

 ٢٠٧

تركيب النص، وتؤسـس    السياسية والتارخيية واألدبية والثقافية واالجتماعية؛ وبِهذا فإنها تصبح جزءاً من           
وبسبب ما تقـدم  . )١(فالنص يتجاوز ذاته. نصية النص اليت يختلط فيها ما هو داخل النص بِما هو خارجه         

وسيحاول أن  . صرف هذا البحث عنايته إىل مقدمات شروح الصرييف، من حيث هي من مرفقات األشعار             
  .هيجتلي ما يتصل بِها من مناحي اخلطاب املقدمايت ومسائل

  

  : قدماتاملُبني العنوانات و
يضطلع العنوان بالتأثري يف قراءة النصوص، وقراءة شروحها على السواء، ويضطلع ببناء آفاق انتظـار               

عنِي بتحقيقـه وشـرحه     " وبِهذا االعتبار، فإن تذييلَ الصرييفِّ عنوانات شروحه بعبارة         . قرائها وتوقعاتهم 
بعض األمور اليت يسعها أن تبين يف ذهن املتلقي جملة من التوقعات، منـها              يشري إىل   ... "  والتعليق عليه   

اقتران شروحه بتحقيق النصوص وترسيخها؛ إذ إن من شأن التحقيق أن يوجه شروح النصوص وقراءاتها،               
ومنها اقتران الشروح بالتعليقات، وهذا ملْحـظ  . ومن شأن الشروح أن توجه التحقيق وروايات النصوص  

عجمي حسب؛ بل ربما تجاوزه إىل      املىل أن صنيع الصرييف مل يقتصر على الشرح يف مستواه اللساين            يشري إ 
، فضالً عن األنظـار النقديـة       )كلماتهأي  (معارف إضافية ودالالت ضمنية تتعلق بعالمات النص اللغوية         

ىل ذلك من أمور ستتقصاها     تصلة بسرية الشاعر وبيئته وأشعاره وصالتها بأشعار غريه من الشعراء، وما إ           امل
  .باحث القابِلةاملَالدراسة يف 

، عد الـشروح أمـرا   )Hans Robert Jauss ياوس(وإذا كان بعض أعالم جمالية التلقي، من أمثال 
د؛ إذ يتصدى هلـا،     اجلحكَمة، ورأى أنها مفرطة يف الطموح مفتقرة إىل         املُمذموما وآخر كوارث التأليف     

 فإن مبعثَ هذا احلكمِ آفاق توقّعٍ شكَّـلَها ما قَر من - )٢(ناشرون مغامرون غري متخصصني   على األغلب،   
  - وباعتبار اقترانِها بالتحقيق والتعليـق     -وأما شروح الصرييفِّ  ). ياوس(ضوابط الشروح وطرائقها يف زمن      

ظر يف شروح الـدواوين الثالثـة       ، وهذا رهن إجالة الن    )ياوس(فقد تنجلي عما هو بِخالف ما ذهب إليه         
  .ومقدماتها

قـدمات  املوإذا كان الصرييف يف ترتيب ذيل العنوان قَدم التحقيق على الشرح والتعليق، فإن عنايته يف                
صرفت، يف األكثر، إىل سرية الشاعر ومنهج الشروح، فكأن غايته كانت شرح الشعر اجلـاهلي، وكـأن    

لغاية، وما التسلسل الذي وقَع يف ذيل العنوان إال تسلسلٌ إجرائي تراتبِي     التحقيق كان يف سبيل إنجاز هذه ا      

                                                 
، املركز الثقايف العريب، ١، ترمجة حسن ناظم وعلي حاكم صاحل، طبني اهلرمنيوطيقا والتفكييكية: هيو، نصيات. سلفرمان،ج: انظر  (١)

 .١٣٤ -١٣٠م، ص٢٠٠٢الدار البيضاء، بريوت، 
، الس األعلى للثقافة، ١و، ط ، ترمجة رشيد بنحدمن أجل تأويل جديد للنص األديب: مجالية التلقيياوس، هانس روبريت، : انظر (٢) 

  .                                   ٢٢-٢١، ص٢٠٠٤القاهرة، 
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 ٢٠٨

وهـذا  . نحى اإلجرائي يقتضي أن يكون التحقيق أول األمر، مث يعقبه الشرح والتعليـق            املن  إمنطقي، أي   
لـى  وربما كان تغليب العناية بالشرح والتعليـق ع       . التسلسل ال يكشف عن غاية الشارح وجوهر عنايته       

التحقيق سبب تحامل بعض الدارسني على صنيع الصرييف يف الدواوين الثالثة، كما سـيأيت يف مـستأنف                 
  .   القول

  

  :القارئ وأفق التوقعات: مقدمات الشروح
 وهو  -أما الشارح . الشارح، وقارئ الشروح  : ينعقد ميثاق القراءة، يف مقدمات الشروح، بني طرفني       

للنص الشعري، قرأ النص األديب فعالً، وصرح بفعل        ) أو قارئ ملموس  (يقي   فهو قارئ حق   -الصرييف هنا   
وهذا القارئ قد يتوافق مع صورة القارئ الـضمين         . صنالنص وأثره يف نفسه، وبفعل قراءته وأثرها يف ال        

ـ  . ، وقد ال يتوافق معها    )١(صنخيلها الشاعر يف خالل تأليفه ال     اليت ت ) جرداملُ( ارئ أما قارئ الشروح فهو ق
ح إليـه يف مواضـع مـن        امل وربما   -تصوره الشارح يف خالل صناعته شروح الدواوين      ) مجرد(ضمين  
 وعهد إليه بإتمام قراءة النص قراءة تأويلية، وآية ذلك أنه سوغَ اإلطالة يف الشروح بأنه قصد إىل              -مقدماته

فالـشارح  . )٢("حني يقرؤون له  "شعراء عصره   اهلي من أبناء العربية؛ ليعايشوا الشاعر و      اجلتقريب الشعر   
. ينتظر من قارئ شروحه الضمنِي أن يفيد من الشروح ويثَمرها يف تأويل النص حني يقرأ أشعار الـشاعر                 

وقد يتناغم  . وهذا القارئ الضمين سيضطلع بِمهمته قارئ حقيقي يأخذ يف تفعيل الشروح وقراءة األشعار            
  .رئها الضمين، وقد يعدل صورتهقارئ الشروح احلقيقي مع قا

والذي يرمي إليه هذا البحث، من الوقوف على الصلة بني هذين القارئني، الكشف عن أفـق توقـع                  
 يف أحكامه النقدية،   - يف مقدماته    -، أي األفق النقدي الذي صدر عنه الشارح         )القارئ احلقيقي (الشارح  

قدمات أن تبنيه يف ذهن قارئها      املالذي يسع   ) االنتظارأفق  (وإعادة بنائه، وكذا الكشف عن أفق التوقعات        
و هو يأخذ نفسه بقراءة النص الشعري، أي ما سينتظره القارئ من النصوص الشعرية وشروحها أو يتوقعه                 

  . قدماتاملمنها بعدما قرأ 
  

  :قدماتاملخطاب 
قـدمايت،  املُطاب  اخلأفضى البحث، يف مقدمات شروح الصرييف، إىل الكشف عن جملة من مسائل             

                                                 
، ترمجة عبد الوهاب نظرية يف االستجابة اجلمالية: فعل القراءةفولفجانج، : ايسر: انظر  مفهومي القارئ احلقيقي والقارئ الضمين يف  (١)

، ترمجة عابد خزندار، الس  املصطلح السردي؛ و برنس، جريالد،٤٢، ٣٩، ٣٤ ،٣٣، ص ٢٠٠٠علوب، الس األعلى للثقافة،
 - ١٣٤م، ص٢٠٠٠، دار اجلنوب، تونس، طرائق حتليل القصة؛ و قسومة، الصادق، ١١١م، ص٢٠٠٣، القاهرة، ١األعلى للثقافة، ط

١٣٥ . 
قيق حسن كامل الصرييف، معهد املخطوطات العربية، ، حتديوانه، )م٥٦٠ت حنو( عمرو بن قميئة، عمرو بن قميئة بن ذريح البكري (٢)

 ).املقدمة (٤٧، ص١٩٦٥جامعة الدول العربية،  
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 ٢٠٩

نس الشعري  اجلرسلة الشعرية،   املُنحى التداويل وتلقي    املسلطة القراءة ونرجسية القارئ،     : الشارح: أهمها
سلطة املؤلف وسلطة الَمدلول، تاريخ التلقي وآفاق التوقع، ترسيخ النص          : نحى السيـرِي املوسنن التلقي،   
   .وآفاق التلقي

  

  :  جسيتهسلطة القارئ ونر: الشارح
قدمة على نحو خاص، أن يتوسط بني النصوص الشعرية وقرائها، فيعمـد   امليسمح الشارح لنفسه، يف     

إىل التأثري يف آفاق توقعاتهم وتشكيلها تشكيالً جديداً، قبل أن يلجوا عوامل النصوص ويشرعوا يف قراءتها                
  .وقراءة شروحها

يهية إكراهية، ويمارس سلطته هذه علـى قـارئ         بسلطة توج ) الشارح(قدمة  املوبِهذا يضطلع صانع    
 يمتلك أفقاً خاصاً به هو جِمـاع        - بِحسب ما ذهب إليه بنحدو       -األشعار وشروحها؛ ذلك أن القارئ    

ثقافته وأحواله االجتماعية واستعداداته النفسية اللحظية، وعندما يأخذ يف قراءة النصوص، فإنه يعيد بنـاء               
.  أي بفكر الشارح   -تضمن يف األشعار بفكره الشخصي    املٌء من فكر الشاعر     رسالة جديدة يلتحم فيها جز    

فالقراءة هي إسقاطٌ لتجربة القارئ الذاتية على تجربة العمل وتلقيح للمدلول الفكري الذي تنقله العالمات         
  .)١(اللغوية بِمعىن جديد
  :  متعددة- وكذا سلطة مقدمها –قدمة املومظاهر سلطة 

 ويبدو ذلك، يف مقدمات الصرييف، )٢(ها تشتمل على عالمات توجيهية تتصل بالتأكيد واإلقناعمنها أن ،
، )٣(يف تأكيده أن شروحه إنما كانت عن طول نظر يف األشعار وطول صربٍ يف معايشة الشاعر وأشـعاره                 

  . تلقي أن يثق بصنيعهاملوهذا يعين أن على 
ويكون خطابها، يف األغلب،    . لَةَ وتدعي أنها انتهت إىل حلوهلا     شكاملُقدمة تفترض القضايا    املومنها أن   

مث إن ما خلصت إليه من نتائج هو ما ينبغـي أن            . تقريرياًً ال يتطرق إليه الشك، وال يوضع موضع تساؤل        
هذه ومن األمثلة على    . )٤(وبِهذا يكون خطابها عقَدياً أيديولوجياً    . تلقي أن يقتنع بذلك   امليكون، وأن على    

جب الكثيفة الـيت    احلُشكلة أن الصرييف حاول أن يقنع القارئ بأنه أنفق جهداً كبرياً، يف إزاحة              املالقضايا  

                                                 
 . ١٦،  ص٤٩ -٤٨م، ع١٩٩٨، الفكر العريب املعاصر،  قراءة يف القراءة بنحدو، (١)
 .٢٨، ص هاناملقدمة وقوانيميتران، :  انظر (٢)
، معهد املخطوطات ديوانه، )م٥٦٩ت حنو(؛ واملتلمس الضبعي، جرير بن عبد العزى )املقدمة (٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر  (٣)

 ).املقدمة (٥٠ ص١٩٧٠العربية، جامعة الدول العربية، 
 . ٦٣٠ -٦٢٩؛ وابن ياسر، اخلطاب املقدمايت، ص٢٩، ص هاناملقدمة وقوانيميتران، :   انظر(٤)
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ثَقِّب املُتلمس الضبعي واملعمرو بن قميئة و: قب الطويلة على حياة كل واحد من الشعراء الثالثة    احلأسدلتها  
ومن ذلك ما تعلّق باسم زوجة      . )١(ثقبامل وبِخاصة   جب قلة أخبار هؤالء الشعراء،    احلوأهم هذه   . العبدي

وزمان زواجـه وزمـان   " تلمسامل"وما تعلق بلقب    . )٢("الضائع"عمرو بن قميئة ، وغربته وزمانِها، ولقبه        
  . )٣(إنجابه

وهو يف خالل مناقشته هذه القضايا يستعمل عبارات تشري إىل التقرير، من نحو قوله يف زوجـة ابـن    
؛ )٤("ي ال شك فيه أنها ليست من عشريته؛ ألنه يسألُها كيف وجدت قومه يف معاشرتها إياهموالذ: "قميئة

وال نـشك يف    ... هما أقدم شعره   ... - ونحن مطمئنون    -ولَكدنا نقول : "وقوله يف قصيدتني للمتلمس   
  . قي بِما يتلقاهتلاملومثل هذه العبارات من شأنِها أن تعزز ثقة . )٥("أنهما قيلتا يف مناسبة واحدة

 هـو ممـا يتـصل بِمنحاهـا     -طاب التربوي والتعليمي اخلقدمة على بعض مظاهر     امل     واشتمال  
ويبدو . )٦(نس األديب، وتنظم براهينها وفق مقاالت األدباجلالسلطوي، فهي تقدم درساً يف ماهية األدب و    

تأليف األخرى، وما يترتب على هذا التميز       نس الشعري من أجناس ال    اجلهذا يف كالم الصرييف على تمـيزِ       
ويندرج يف هذا اخلطاب التربوي، أيضاً، حرص الشارحِ على تمكني أبنـاء العربيـة              . )٧(من طرائق التلقي  

شتركة بني أجيال امل، من إعادة تملُّك التراث لصيانة الثقافة    )٨(الذين بعدوا عن مناهل أدبِهم وأصوله القدمية      
؛ ولذلك سعى إىل توفري سياقات تارخييـة تـصل          )٩(إن املاضي هو استشراف للمستقبل    األمة، من حيث    

ويظن الشارح أن هذه السياقات . بالشاعر، وسياقات تداولية تتصل بالعالمات اللغوية يف النصوص الشعرية    
 ذلك أن ما يحسبه   وهذا ينطوي على منحى سلطوي توجيهي بينٍ؛      . تلقي من تملُّك تراثه   املهي اليت تمكِّن    

الشارح سياقات مناسبة للتأويل قد ال يكون كذلك، وبِخاصة ما يتعلق بالسياقات التارخيية، كما سيأيت يف            
  ".      املنحى السريي"مبحث 

و املظاهر السلطوية اليت انتهينا إليها، فيما تقدم، تتعلق بالنزعة النرجسية لدى الشارح كاتب املقدمة،               

                                                 
، معهد املخطوطات العربية، جامعة الدول العربية، ديوانه) م٥٨٦هـ ، . ق٣٥ت حنو (ة املثقب العبدي، العائذ بن حمصن بن ثعلب: انظر(١)  

 ). املقدمة (٨،  ص١٩٧١
 ).    املقدمة (٣٧، ٣٦ -٣٥، ٢٨ -٢٧، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر (٢)
 ).املقدمة (٢٠ -١٩، ١٤ -١٢، صديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(٣)
 ).املقدمة (٢٨، صانهديوعمروبن قميئة، : انظر (٤)
 ). املقدمة (١٣، صديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(٥)
 .٦٣٠ -٦٢٩؛ وابن ياسر، اخلطاب املقدمايت، ص٢٩، ص املقدمة وقوانيتهاميتران، :  انظر(٦)
 .اجلنس الشعري وسنن التلقي: سنعرض هلذا املوضوع يف مبحث (٧)
 .التداويل وتلقي املرسلة الشعريةاملنحى : سنعرض هلذا املوضوع يف مبحث: انظر (٨)
 .١٣٢ -١٣١، صمجالية التلقيياوس، : انظر (٩)
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 ٢١١

ومن آيات ذلك ما ذكره من      . ه النزعة أنه فاق، يف التحقيق والشرح، من سبقه وتمـيز منه          ومحصلُ هذ 
استطعنا أن نكشف عن شيء مل يتنبه إليه األقدمون من : "أنه تنـبه ألشياء مل يتنبه هلا القدماء، من مثل قوله

ـ    ...نقاد األدب، ذلك هو أخذ احلطيئة      ة يف ألفاظهمـا ومعانيهمـا وقافيتـهما        قصيدتني لعمرو بن قميئ
ومن آياته أيضاً بيانه محاسن صنيعه، يف خـالل         . )١("وتعقّبنا ذلك األخذ يف حواشي الديوان     ...وحبرهما

ومنها تقليلُه من شأن معارضي منهجِه يف التحقيق والـشرح؛ فهـو       . )٢(املقايسة بينه وبني صنيع من سبقه     
٣( الغاضبني؛ ألنه ال يستوحي فيما يعمل إال خلوص النيةمؤمن بعمله، ولن يثنيه عنه غضب(      .  

  .   ما تقدم يسفر عن سلطة قرائية بينة ستعمل على تكييف تلقي النصوص الشعرية وشروحها
  

  : رسلة الشعريةاملُنحى التداويل وتلقي امل
تأثري يف القارئ، فتشكل مـا       وتعمل على ال   - وكذا مقدمة الشرح   -قدمةُ النص منحى تداوليا   املتمنح  

فالنص والشرح كالهمـا فعـل   . )٤(" يثاق التمهيديامل) "Philippe Lejeune لوجون.ف(يسميه 
تلقي هو قارئ ضمين قبل أن يكون قارئاً بالفعل،         املاتصايل غائي، حيمل رسالة معينة، بني مرسل ومتلق، و        

تلقي يعـد شـرطًا     املرسل و املتوافر عناصر مشتركة بني     مث إن   .  يف النص يف خالل الكتابة     ينكَتبأي أنه   
ضروريا للتواصل والتداول األدبيني، والتداولية تعىن باالستعمال اللساين واستعمال العالمـات يف ضـمن              

ال ا و -)٥(ال السيميائي اال اللساين إىل    االسياق، وتدرس العالقة بني العالمات ومستعمليها، وتتعدى        
والتلفظ األديب يسعه أن يمارس نفوذه . ي يعىن بدرس األنظمة الرمزية والعالمية والدالالت اإلحيائية     السيميائ

يف عدد غري محدود من السياقات، ولدى عدد ال يحصى من األشخاص؛ ذلك أنه مخصص إلعادة تحيِني           
  .)٦(ال تنتهي) تفعيل(

تكـررة إىل أن    املة النص الشعري وشروحه، باإلشارة       والصرييف يف مقدمات شروحه يلح على تداولي      

                                                 
 ).املقدمة (٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة،   (١)
، ديوانه؛ واملثقب العبدي، )املقدمة (٥٠ - ٤٩، صديوانه؛ واملتلمس الضبعي، )املقدمة (٥٣-٥٠، صديوانهعمرو بن قميئة ، : انظر  (٢)

 .)املقدمة (٣٠ -٢٩ص
 ).املقدمة (٧، ٥نه، صااملثقب العبدي، ديو: انظر (٣)
، ١٩٩٤، الدار البيضاء، بريوت، ١، ترمجة عمر حلي، املركز الثقايف العريب، طامليثاق والتاريخ:  اوجون، فيليب، السرية الذاتية: انظر(٤)

  .٦٣٠، صاخلطاب املقدمايتابن ياسر، و ؛٦٢، ٢٢، ٢١ص
، ١٩٨٦، ترمجة سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، بريوت، املقاربة التداولية؛ وأرمينكو، فرانسواز، ٨٧، صفعل القراءةإيسر، : انظر (٥)

 .  ١١، ٨ص 
م،     ١٩٩٩، ١١٠، ع٢٤، السنة ) التونسية  ( جملة احلياة الثقافية، ترمجة أمحد اجلوة، "لتداولية والتحليل األديبا"هالني، فرنان، :  انظر (٦)

 . ٤٢ص
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 ٢١٢

تقريب هذا الشعر إىل أبناء العربية الذين       " اهلي هي أنه  أراد      اجلغايته األساس من اصطناع شروح الشعر       
  معايـشة ظـاهرة  - حني يقرؤون له-بعدوا عن مناهل أدبِهم وأصوله القدمية، وليعايشوا الشاعر وعصره   

عاناة الشديدة يف معايشة الـشاعر وتعـرف        امل وهذه الغاية حملته على تكَلُّف       )١(."عاملاملالمح واضحة   امل
رسـلة  املُاألول أهمية التفاعل بني أطـراف       : وما ذهب إليه الصرييف هنا يؤكد أمرين      . )٢(ألفاظه وتعبرياته 

 راهنا معاصرا مهمـا     ، وهذا التفاعل يجعل النص    )الشعر(تلقي، والرسالة   امل، و )الشاعر(رسل  امل: الشعرية
تلقني وتباين معـايريهم    املتقادم، والتلقي القدمي ال يغين عن التلقي احلديث؛ الختالف آفاق التوقعات بني             

ستمرة إىل تـرهني الـنص      املواختالف اآلفاق هو مبعث احلاجة      . التفسريية والنقدية مع اختالف العصور    
وهذا يشري . اضرةاحلاضية لألعمال وداللتها املبصرة بني الداللة األديب أو إعادة ترهينه، بإقامة صلة واعية مت    

تعددة الـيت   املوأما األمر الثاين فأهمية إحياء سياقات النص        . )٣( املاضية إمكان إعادة احلياة إىل األعمال    إىل  
، وهو )٤("اجهعىن ليس منعزالً عن شروط إنتاملألن "حيتاج إليها القارئ يف تفعيل النص األديب ويف بناء معناه 

القارئ، والنص، والسياقات الثقافية واالجتماعية اليت يلمح إليها النص وتشكِّلُ مـا            : محصل التفاعل بني  
  .)٥(" رصيد النص ")Wolgang Iser إيزر(وما يسميه " املوسوعة ) "Umberto Ecoإيكو ( يسميه 

بناء ماض كما كان يف الواقع، من حيث إنه          يقصد إىل إعادة     - بإحيائه السياقات  -ورمبا كان الصرييف  
وهذا مما يتصل بالنزعة التارخيية اليت نبذتها جمالية التلقي؛ إذ إن           . يمثّل العودة إىل األصول والوفاء بالنص     

    فهعتقدات اليت كانت سائدة يف عصر ظهـور الـنص          املم بإعادة تأسيس التقاليد و    النص األديب القدمي ال ي
عيا؛ فالوعي التارخيي لحقبة زمنية معينة ال يقدم نفسه يف النص على نحو صريح، ولكنه يقـدم                 تأسيسا واق 

، ختلفةاملضوابطَ لألحكام والقيم    نفسه، يف النص، على أنه أفق توقعات اجتماعية وثقافية تصلح أن تكون             
                .                                     )٦(وشفرات للتأويل وبناء املعىن

ومن مالمح منح النص منحى تداوليا إشارةُ الشارح ، يف مقدمات الدواوين، إىل عنايته بتذييل كـل                 

                                                 
 ٥٠،٥١، ص ديوانهاملتلمس الضبعي، : ؛ وانظر) املقدمة (٦، صديوانه؛ املثقب العبدي، )املقدمة (٤٧، صديوانهرو بن قميئة، عم (١)

 ).    املقدمة(
 .املصادر  السابقة نفسها: انظر (٢)
 .  ١٣٠ صمجالية التلقي،ياوس، :  انظر(٣)
جملة عالمات           ، ترمجة حممد يشويت، "املعىن والتسييق والسريورات" فالريي،  موتشيلي، أليكس، و كوربالن، جان أنطوان، و فرينانديز،(٤)

 .  ٥٣، ص ٢٠٠٤، ٢١ ، ع )املغربية ( 
، ص ١٩٩٦، الدار البيضاء، بريوت، ١ ، ترمجة أنطوان أبو زيد، املركز الثقايف العريب، طالقارئ يف احلكايةإيكو، امربتو، :  انظر(٥)

 .٦١، صلقراءةفعل ا؛ وايسر، ١٥،٩٦
، القاهرة ١، الس األعلى للثقافة، طمجاليات التلقي،؛ و  إمساعيل، سامي، ١٠٥، ١٠٤،  ٥٢، ٥١، صمجالية التلقيياوس، : انظر (٦)

 . ٨٦، ص٢٠٠٢
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 ٢١٣

وهـذا  . )١(ديوان بِمعجم أللفاظ الشاعر، والسعيِ نحو تأليف معجم قَرنِي أللفاظ الشعراء يف القرن نفسه             
ذلك أن الدالالت اللغويـةََ التقريريـة واإلحيائيـة        األمر ينضاف إىل شروط التداول والتواصل الناجحني؛        

، أي  )٢("إعادة ضبط الواقع  "سعى يف مضمار ما يسمى    املوربما يندرج هذا    . لأللفاظ رهن إطارها الزمكاين   
فـالنص  . تداولة يف مجتمع ما، ويف زمان ومكان معيـنني        املضبط اإلشارات والرموز والدالالت اإلحيائية      

اللغة القومية األم، مث اللغة األدبية لعصر ما، مث نتاج الشاعر مؤلف النص،             : ثل درجا من اللغات   الشعري يم 
نس الذي ينتمي إليها النص، من حيث إن هذا اجلنس نظام مستقل، مث القصيدة بِحـسبانِها عالَمـا                  اجلمث  

 يتجلى على أنه درجة مختلفة من - يف عالقته بكل نظام من هذه األنطمة-والنص. شعريا منكفئًا على ذاته
ومعجم ألفاظ الشاعر ومعجم ألفاظ القرن اللذان عين الشارح باصطناعهما يمثّالن النظـامني  . (٣) التحقِ

الثاين والثالث من هذه األنظمة، ومها يكشفان عن وجوه التعالق الداليل بني لغة الـشاعر ولغـة العـصر        
  .      ، ويساعدان على مقاربة معاين النص الشعري األدبيتني، يف حايل االتفاق واالنزياح

 كالهما فعلٌ غائي غري مكتملٍ ،       – يف نظر الصرييف     -ما تقَدم ينجلي عن أنَّ النص الشعري وشرحه         
وال يكتمل وال يؤثر إال إذا استقبله قراء يستطيعون تفعيل النص وسياقاته والدالالت اللغويـة التقريريـة                 

 على نحو متجدد، كلٌّ بِحسب -)٤()ياوس( على حد تعبري -ائية أللفاظه ؛ ألجل بناء معناه وامتالكه واإلحي
  . أفق توقعه اخلاص

  

  : نس الشعري وسنن التلقياجل
تلمس الضبعي، ينته إىل أن الصرييف صدر يف شروحه عـن           املمن يقرأ مقدميت ديواين عمرو بن قميئة و       

ثقّب العبدي، أشار   املعر قار يف ذهنه ومل يصرح به، فبعد أن فرغ من شرح ديوان              تمثُّل مفهوم خاص بالش   
يف مقدمته إىل أن ما حداه على اإلسهاب واستقصاء القول يف شروح الدواوين هو ما ينماز به الشعر، من                   

حقيقـه  ذلك أن تحقيق الدواوين الشعرية غري تحقيق أي كتاب آخر؛ فالديوان يف ت      "خصائص، مما سواه    
يجب أن يكون جامعا لكل ما يتصل بالشاعر وشعره عند التعقيب على كل بيت، ويجب أن يكون فيـه                   

ققون بِمذهب بعينه يف التحقيق،     احملكذلك ال أرى أن يتقيد      ... ترابط بني معانيه وتعبرياته وصوره وأخيلته       
 أن يكـون للتحقيـق مـدارس        فكما أن لألدب مدارس مختلفة، لكل مدرسة منها منهجها ؛ ففي رأيي           

                                                 
 ) .املقدمة (٤٧، ص ديوانهعمرو بن قميئة ، : انظر (١)
 .  ٥٢، ص املعىن والتسييق والسريوراتموتشيلي،  :  انظر(٢)
 .١٢٨، ص١٩٩٥، ترمجة حممد فتوح أمحد، دار املعارف، القاهرة، حتليل النص الشعريلومتان، يوري،  (٣)
 .٤٣، صمجالية التلقيياوس، :  انظر(٤)
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 ٢١٤

  . (١)" مختلفة، ويكون لكل مدرسة منهج
وقوله هذا يشي بأن له منهجا خاصا يف حتقيق الشعر وشرحه، يختلف عن مناهج معاصريه؛ ويشري إىل        

 –وينبين على هذا أن قراءة شارح الشعر النصية تتأسس على شفرات اجلنس األديب              . تميز الشعر من غريه   
نس يف ضمن وحدة    اجل ورسومه املتعارفة يف حقبة معينة، فالنص يتشكل وفق قواعد           –ا خاصة   والشعر هن 

وقواعد النص قابلة لالندماج يف النسق األديب للحقبة نفسها، وهي          . مارسة االجتماعية املمتواضع عليها يف    
  .)٢(هم النصتكَيف شكل تلقي القارئ، وتلمح إىل الطرق اليت ينبغي له أن يستظهر بِها على ف

 وهي تـشكِّل أفـق      -نس الشعري واخلصائص اليت تميزه من غريه      اجلوألنه سكت عن بيان شفرات      
 وما اشتملت عليه من - فإن للدارس أن يلتمسها فيما توحي به مقدمات الشروح-انتظار الشارح وتوقعاته 

ىل شفرات وآفاقِ انتظارٍ واعيـة،  وملا كان تفسري الشعر وتأويله يركنان إ    .  من توقعات  -مسوغات اإلطالة 
الكثافـة،  : قدمات، على سبيل اإلجمال   املوأخرى غري واعية، فإن من أهم شفرات الشعر اليت توحي بِها            

وهي تتصل بِمستوى اللغة الـشعرية      . والغموض، واإلحياء، وتعدد الدالالت، واالنزياح الداليل والتركييب      
  .الرمزي

 من آفـاق  - وكان ينتمي إليها  -هذه اخلصائص عما انتهت إليه مدرسة أبولو        ورمبا صدر الصرييفُّ يف     
والتعبري . وحية والتعبري بالصورة  املُنقدية، وكان من أهم خصائص الشعر يف نظر شعرائها ونقادها األلفاظُ            

ـ   . )٣(بالصورة يعين إطالق النفس للتصورات العالية، ال لالستعارات والكنايات اللفظية          ران وهـذان األم
عجمية املباشرة إىل الـدالالت اإلحيائيـة       امليشريان إىل أن دالالت لغة الشعر متعددة، وتتجاوز الدالالت          

  . والنصية الفائضة
وينضاف إىل ذلك ما اطرد من حماوالت النقاد العرب القدماء متييز الشعر، من حيث هو جنس قـائم                  

ستوى الرمـزي  املتعلقة بامل سنن الشعر وخصائصه بذاته، من أجناس التأليف األخرى، وإحلاحهم على بيان      
، وما تواتر من عبارات، يف املؤلفات النقدية القدمية، وشاع حىت صار            )٤(والعدول عن التصريح إىل التلميح    

                                                 
 ).املقدمة (٦ ، صديوانهاملثقب العبدي ،  (١)
 .   ٣٤م، ص٢٠٠٥، ٣١ جملة نوافذ، ع ، ترمحة نزار التجدييت،مظاهر التلقي من خالل األجناس األدبيةاشتمبل،وولف ديتري، : انظر (٢)
؛ ٢٧ت، ص.، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، دومدرسة شعراء أبولّ: األدب العريب احلديثخفاجي، حممد عبد املنعم، :  انظر(٣)

  .٦٠٠، ص١٩٩٩، دار املواسم، بريوت،١املعوش، سامل، األدب العريب احلديث، ط
، ٢٥، ص١٩٨٣، دار التنوير، بريوت، ٣، طدراسة يف التراث النقدي: مفهوم الشعر عصفور، جابر، : يف ذلك على سبيل املثال: انظر(٤)

٢٣٢ -٢٢٨، ٢١٧ -٢١٥، ١٩٧، ١٦٤ - ١٥٦، ١٠٧ -١٠٣، ٢٦  .  
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 ٢١٥

علي أن  : "، وما روي عن الفرزدق من أنه قال       )١("أحسن الشعر أكذبه  : "كاألمثلة السائرة، من حنو قوهلم    
يا : "ومن ذلك أن رجالً سأل أبا تمام . )٢("علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا     "أو  " جواأقول وعليكم أن حتت   

  . )٣("وأنت لم ال تفهم من الشعر ما يقال؟ : "فأجابه" أبا تمام، لم ال تقولُ من الشعرِ ما يفهم؟ 
ففي إشارته . الشعر والترسلومن األمثلة املهمة يف هذا الشأن رسالة أيب إسحاق الصايب يف التفريق بني       

وأفخر "، وأن غموضه من أهم جهات اإلحسان فيه "أن الشعر بين على حدود مقررة"إىل سننِ الشعر ذكر     
  . )٤("الشعر ما غمض فلم يعط غرضه إال بعد مماطلة منه لك وعرض منه عليك
ائية، وهي أمور تدعو إىل نشاط إن هذه الروايات تشري إىل كثافة اللغة الشعرية ومراوغتها وطاقتها اإلحي

  . فيةاخلقرائي للوصول إىل مراميها البعيدة وآثارها 
     هذه اخلصائص لَتمورمبا ح)ديـوانَ            ) الشفرات يـزما سواه، وأن يمم الشعر يزمالصرييفَّ على أن ي

أغفـل وجـوه    لكنه أغفل ذكر أنواع الكتب األخرى، و      . الشعر، يف حتقيقه وشرحه، من أي كتاب آخر       
 اليت هـي  -قام األولامل يف -عياريةاملقصود بالكتب األخرى ما يتصل باللغة العلمية أو  املاالختالف، ولعلَّ   

يز احلاصل هنا هو بني لغة إبالغية تقريرية مباشرة املَأي أن . بِضد ما أشرنا إليه من خصائص الشعر وشفراته   
وقد يكون سبب إغفاله وجوه االختالف ركونـه  . باشريناملر ولغة شعرية تتجاوز مستوى اإلبالغ والتقري     

بنية على اخلربة، وقد يشري هذا إىل نوع القارئ الذي يرومه، وهـو     املإىل معرفة القارئ احلدسية أو معرفته       
حه ، القادر على تثْمري شرو    )٥(عارف الداللية املالقارئ املطلع أو العليم بِمواضعات الشعر وأمارات شعريته و        

أرجو أن  "يف استكشاف خفايا النصوص؛ ولذلك تراه يقصد يف شروحه إىل رضى األدباء والعلماء خاصة               

                                                 
، مكتبة اخلاجني، ٣، حتقيق كمال مصطفى، طنقد الشعر، )م٩٤٨هـ، ٣٣٧ت (قدامة بن جعفر :  هذا القول وما يف معناه:انظر (١)

العمدة يف حماسن الشعر  ،)م١٠٦٤هـ، ٤٥٦ت (؛ وابن رشيق القريواين، أبو علي احلسن بن رشيق ٦٢م، ص١٩٧٨رة،   القاه
؛ واجلرجاين، عبد القاهر بن عبد ٦١، ص٢م، ج١٩٨١، دار اجليل، بريوت،٥، طقيق حممد حميي الدين عبد احلميد حت،وآدابه ونقده

 - ٢٧٠، ص١٩٩١، دار املدين، جدة، ١، حتقيق حممد حممد شاكر، طبالغةأسرار ال، )م١٠٧٨هـ، ٤٧١ت (الرمحن بن حممد 
٢٧١ . 

، دار ٣، حتقيق أمحد حممد شاكر، طالشعر والشعراء، )م٨٨٩هـ، ٢٧٦ت (ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  (٢)
 ، حتقيق عبد السالمخزانة األدب، )م١٦٨٢هـ، ١٠٩٣( ؛ والبغدادي، عبد القادر بن عمر ٨٩ص١م، ج٢٠٠١احلديث، القاهرة، 
 . ١٤٥ص٥م، ج١٩٨٤، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ٢حممد هارون، ط

 .١٣٣، ص١، جالعمدةابن رشيق القريواين،  (٣)
ون الثقافية، بغداد، ، احتفال املربد السابع، وزارة الثقافة، دار الشؤحبوث احللقة الدراسية الشعر إىل أين،علي الطائي، :  الرسالة يف: انظر(٤)

، )م١١٦٧هـ، ٥٦٢ت (ابن محدون، أبو املعايل اء الدين البغدادي حممد بن احلسن بن حممد بن علي : ، وانظر٢٢م، ص٢٠٠٢
 . ٣٥٧، ص٦م، م١٩٩٦، دار صادر، بريوت، ١التذكرة احلمدونية، حتقيق إحسان عباس وبكر عباس، ط

 .٣٧، صفعل القراءةايسر، : ليم انظر للوقوف على مفهوم القارئ املطلع أو الع(٥)
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 ٢١٦

  . )١("يكون هلذا اجلهد يف نفوس األدباء من الرضى والقبول ما يعوضين عن مشاقه
مة، بري خباصة، ال يتعارض مع كونه قصد بشروحه إىل أبناء العربية، بعا           اخلوهذا االنصراف إىل القارئ     
تملني على اختالف مستوياتهم؛ ذلك أن كالً منهم يسعه أن يفيد مـن             احملالذين يشكلون مجموع القراء     

بري هو من يطمئن إليه الشارح يف تقـدير   اخللكن القارئ   . الشروح يف قراءة النصوص بِحسب أفقه اخلاص      
        . قيمة شروحه

قرائية واعية وأخرى غري واعية يف قراءة  أشـعار          لقد استنام الصرييف إىل مواضعات شعرية وشفرات         
ستفيضة، ألجل الوقوف على معاين النصوص املالدواوين، وهي اليت شكلت آفاق انتظاره وسوغت شروحه 

 أول  -وكان استشعر يف ديوان عمرو بن قميئة      . ودالالتها ومقاربة تأويلها، فأفضى ذلك إىل اتهامه بالتزيد       
، حىت وقع ما استشعره، مث حاول )٢( أن التطويل قد يفضي إىل اتهامه بالتزيد-شرحهااهلية اليت اجلالدواوين 

  . آخر الدواوين الثالثة-)٣(ثقب العبدياملدفْعه يف ديوان 
 ونجد أمثلة على هذه التهمة يف كتابات بعض الدارسني الذين تلقوا شروحه، ومنهم عـامر محمـد    

، ومنهم  إبراهيم السامرائي الذي رمـى        )٤(أخذ عليه تزيده فيها    - مع تأييده منهج شروحه    -حبريي الذي 
، وذهب إىل أنه ال ينبغي للمحقق، )٥(جمة شروح الدواوين الثالثة بالتزيد، وبأنها مل تأت إىل القارئ بفوائد

وينضاف إىل هـذا أن مـا توخـاه         . وهو يحقق شعر شاعر، أن يتعقب كل بيت ليثقل حواشي الديوان          
ن الكشف عن الترابط بني معاين الديوان وتعبرياته وصوره وأخيلته، هو أمر خيص الناقد ويتجاوز الصرييف، م

  .)٦(قق اليت ينبغي أن تقتصر على معارضة مخطوطات الديوان بعضها ببعضاحملمهمة 
ومبعث هذه التهمة هو اختالف آفاق التوقع بني الشارح ومتلقي شروحه؛ ذلك أن  الشفرات اجلنسية              

نس الشعري اجلئية تتبدل مع كل سياق مستحدث، أي مع تبدل العصور واختالف القراء؛ أما شفرات القرا
ويبدو أن ثَمـة    . )٧(  فتظل مستقرة يف النص نفسه      - اليت امتثَلَها الشاعر يف نظم قصيدته      -النظميةُ لنص ما    

 تبينا بعضها، والشفرات القرائيـة لـدى   تباينا بني الشفرات القرائية الواعية وغري الواعية لدى الصرييف اليت      

                                                 
 ). املقدمة  (٥، صديوانهاملثقب العبدي، : ؛ وانظر)املقدمة (٥١، صديوانه؛ واملتلمس الضبعي، )املقدمة (٥٣، صديوانهعمرو بن قميئة،  (١)
 ).املقدمة(٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة، :انظر (٢)
 ).املقدمة(٦ ص،هنديوااملثقب العبدي، : انظر (٣)
 .١٦٤، صديوان عمرو بن قميئةحبريي، عامر حممد، : انظر (٤)
 .      ٣٢٨، ٣٢٧ ، ٨٥، ٤٧،٤٨، ص١، جمع املصادر يف اللغة واألدبالسامرائي،  : انظر (٥)
 .٤٨،٤٩، ص مع املصادر يف اللغة واألدبالسامرائي، :  انظر(٦)
 . ١١١  ص١٩٩٧د الكتاب العرب، دمشق، ؟ ترمجة غسان السيد، احتاما اجلنس األديبشيفري، ماري، : انظر (٧)
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 ٢١٧

ورمبا كان الصرييف يعي هذا التباين فتوقع       .  أي أن آفاق االنتظار لدى الطرفني مل تتماه       . حبريي والسامرائي 
وتوقُّعه هذا ليس دليالً على أنه يعترف بتزيده، كما قد يظَن، ولكنه يشف . ما يمكن أن يرمى به من التهمة

عن إدراكه أن أفق انتظار بعض املتلقني لن يتماهى مع أفق انتظاره، بدليل ما أشرنا إليه من استشعاره أنـه               
تهِمني إال أن يعدلوا آفاق انتظارهم، أو أن يعتمدوها يف نقـد الـشروح              املُفلم يبق هلؤالء    . سيتهم بالتزيد 

رراية عليها، وهو ما كان من السامرائي الذي أَزى مبنهج الشروحفالز.  
ومما يدل على هذا البون بني آفاق االنتظار أن السامرائي أخذ على الصرييف رجوعه يف شـروحه إىل                  

وهذا أمر مردود؛ ذلك أن موسوعة القارئ احلديث أغىن من موسوعة القـارئ        . )١(ديثةاحلؤلفات  املبعض  
يستجلي الدالالت الثقافيةَ واحلضاريةَ لألشياء،     عرفة اليت تمكّن القارئ من أن       امل؛ التساع مصادر    )٢(القدمي

  .   وبعض هذه الدالالت مل تقيدها املصادر القدمية
  

  :دلولاملَؤلّف وسلطة املُسلطة :  نحى السيـرِياملَ
قدمات منحى سيـرِياً جلياً تبدو أبرز مظاهره يف عناية الصرييف باستقصاء ما يتـصل بـِسير                املتنحو  
تراه يتوسع يف كالمه على أسرة الشاعر، واسمه، ولقبه، وتاريخ وفاته، وصـلته بِمعاصـريه،               الشعراء، ف 

  .   ظاناملَوأشعاره وبحورها، ويتقصى ما وسعه الوصول إليه من 
شاهري من أبنائها وشـعرائها، ويعـرض       امليف كالمه على قبيلة الشاعر يعىن باستقصاء نسبها وبيئتها و         

 وهي ضبيعة بن قيس بن ثعلبة،       -شعر، من ذلك كالمه على نسب قبيلة عمرو بن قميئة         لمنزلة القبيلة يف ال   
، مث بـني  )٣( وبيئتها وبعض معتقداتها وشعرائها، فقد وقف على أحد عشر شاعرا منهم           -من بكر بن وائل   

ختلفـة يف   املت    وبسط الروايا   -)٤(منزلة القبيلة يف ميدان الشعر مرتفعا بِها إىل جذروها يف ربيعة بن نزار            
ومن ذلك كالمه على نسب املتلمس الضبعي مـن جهـيت األب            . )٥(أولية شعرائها يف نشأة الشعر العريب     

ثقـب العبـدي   املو نحوه كالمه على نسب . )٦(واألم، وبيئة قبيلته، وتفصيله القول يف التشكيك يف نسبه        
  .  )٧(واختالف املصادر فيه، وتقصيه أهم منازلها وشعرائها

                                                 
 .٣٣٠، ٥١، ص١، جمع املصادر يف اللغة واألدبالسامرائي، : انظر (١)
 .١٧٣، صالقارئ يف احلكايةإيكو، : انظر (٢)
 ).املقدمة (٨ - ٥، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر (٣)
 .٩، صاملصدر السابق:  انظر(٤)
 .١١ -٩، صاملصدر نفسه:  انظر(٥)
 ).املقدمة (٢٠، ١٨ -١٤، صديوانهاملتلمس الضبعي، : ر انظ(٦)
 ).املقدمة (١٣ -١١، صديوانهاملثقثب العبدي، :  انظر (٧)
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 ٢١٨

تعددة، ويبني وجـوه اختالفهـا يف روايتـهما،    املويف كالمه على اسم الشاعر ولقبه يتقصى املصادر      
وأبـرز  . ويحرص على ترتيب املصادر تارخييا، وقد يتقصى أسماء الشعراء الذين يشتركون معه يف االسم             

را، وبـسط رواياتهـا   تلمس، فقد راجع فيه حنوا من عشرين مـصد املاألمثلة على ذلك كالمه على اسم      
  .)١(ختلفة، وذكر تواريخ وفيات مؤلفيهاامل

ويف خالل عنايته بِحياة الشاعر يتقصى تاريخ والدته وتاريخ وفاته ومواضع ترحاله، ويذكر ما يعضد               
ة يلقاخلُلقية و اخلَذلك من الدليل واحلجة، ويجتلي صالته ببعض معاصريه، ويقف على ما يسعه من صفاته               

من ذلك أنه اقتفى معامل حياة عمرو بن قميئة، فاستنبط تاريخ والدته وتاريخ    . ته وزواجه وبنيه  وأحوال أسر 
، ووقف على صفاته )٢(زعومة إىل بالد الروماملوفاته التقريبيني، ووقف على عالقته بامرئ القيس ورحلتهما  

 سبب افتتان بعض النساء      اليت كانت  -ه وشعره وما إىل ذلك    ه كجماله وامتداد قامته وحسن وج     -لقيةاخلَ
  لقية من الشعر، من مثل اندفاعـه إىل        اخلُواستكشف صفاته   .  بعمه املرقش وباملرقش األصغر    به، كما افتنت

 ومثل كرمه، وشهامته، وإنصافه، وعفته اليت حالـت         ؛غامرات العاطفية وراء أمامة وخولة وهند وتكْتم      امل
  .   )٣(وفتنة إغرائها، عندما راودته عن نفسهدون وقوعه يف حبائل زوجة عمه مرثد بن سعد 

وكذا صنع يف ترجمته للمتلمس، فوقف على أسماء أمه وزوجته وابنه، وقـارب تـارخيي والدتـه                 
رية وعالقته بعمرو بن هند وثورته عليه ومهربه منه إىل الشام، وبسط قصة             احل، وعرض لنشأته يف     )٤(ووفاته

  .)٥("تلمساملصحيفة "
ثقّب العبدي، عرض لتارخيي ميالده ووفاته، ونشأته يف القطيف، وعالقته بعمرو امل حياة ويف فحصه عن

واستجلى صفاته من أشعاره، كالزهد القدري      . )٧(وحاول الكشف عن اسم أمه واسم زوجته      . )٦(بن هند 
ار،  لكنه مل يستشهد على ذلك باألشع    ،يواناحلوالدهاء السياسي والنـزوع نـحو السالم، والعطف على        

                                                 
، ومقدمة ديوان ١٣ -١١وقد صنع قريبا من هذا يف مقدمة ديوان عمرو بن قميئة ص). املقدمة (١٣ - ٧، صديوانه انظر املتلمس، (١)

 . ١١ - ٨املثقب
 ).  املقدمة (٢٠ -١٦، صديوانهئة، عمرو بن قمي:  انظر(٢)
 .٢٧ -٢٢، صاملصدر السابق:  انظر(٣)
 ).املقدمة (٢١،٢٤ -١٨، ديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(٤)
 .٣٦ -٢١، صاملصدر السابق:  انظر(٥)
 ).املقدمة (٢١ -١٨، صديوانه املثقب العبدي، : انظر(٦)
 .٢٢ -٢١، صاملصدر السابق:  انظر(٧)
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 ٢١٩

  . )١(اشيةاحلأو يحلْ إليها بتوثيقها يف 
 مل يعترب ضابطاً معيناً محكَما يف    –صادر ترتيباً تارخيياً  امل مع حرصه الشديد على ترتيب       -لكن الصرييف   

محـي  اجلعلى ابن سالم ) هـ٣٨٤ت (رزباينَّ املبن قميئة قَدم    ؤلفني، ففي ترجمته لعمرو     املسياقَة أسماء   
ويف ترجمته  . )٢()هـ٣٥٦ت  (على أيب الفرج األصفهاين     ) هـ٤٥٦ت  (وقَدم ابن حزمٍ    ) هـ٢٣١ت  (

علـى أيب الفـرج األصـفهاين       ) هـ٥٤٢ت  (وابن الشجري   ) هـ٥٢١ت(للمتلمس قدم البطليوسي    
احظ على محمد بن حبيـب      اجل، وقدم   )هـ٢٥٥ت  (احظ  اجل، وقدم هؤالء الثالثة على      )هـ٣٥٦ت(
  .)٣()هـ٢٤٥ت(

حياة              ومحاكاة لإىل النص من حيث هو م النظر التارخيية السريية عةزثُ هذا النعؤلـف وانعكـاس    املب
للواقع، وسبيل للوصول إىل معىن قطعي واحد متقدم على النص، يتـصل مبعتقـدات املؤلـف وجتربتـه                  

يئتـه   وأحواله النفـسية وب    ومن حيث إن مرجِع فهمِ النص وتفسريِه إىل مؤلفه        . االجتماعية يف حقبة معينة   
وهذا يجعل النص محض وثيقة أو محض شهادة علـى حيـاة            .  نصية -االجتماعية، وهي عناصر خارج   

   .)٤( يف تأويل النص "مقصديته"وإطالقها وتعزيز تأثري " سلطة املؤلف"مؤلفه، ويفضي إىل توطيد 
 طرف من  مقدماته، إىل عناصـر  ؤلف يدل على أن الشارح قد ركن، يفاملإن صرف العناية إىل حياة      

ـ  و - كما تقـدم   -نحى التداويل املح إىل اعتباره    املخارجية يف البحث عن معاين األشعار، مع أنه          ح إىل  امل
 يف خالل صناعة الشروح والتعليق على كل        -اعتباره العالقات الداخليةَ للنصوص، يف إشارته إىل أنه كان        

  .)٥("ترابطٌ بني معانيه وتعبرياته وصوره وأخيلته" حريصاً على أن يكون يف الشعر    -بيت
طالع الطلليـة   امل  ومن أهم األمثلة على اعتداد النص انعكاساً للحقيقة والواقع ما عمد إليه من تفسري               

، ٦،١١( والغزلية وما يتصل ا من أمساء النساء تفسرياً واقعياً، فقد ذهب يف تعليقه على مطالع القـصائد     
مرو بن قميئة اندفع إىل مغامرات عاطفية تبعث يف نفسه البهجة والسرور وراء أمامة وخولة      إىل أن ع   ) ١٥

 من أن سليمى اليت     - على سبيل التوكيد الذي ال يتطرق الشك إليه        –وحنوه ما ذهب إليه     . )٦(وتكتم وهند 
ذكر لنـا اسـم   ولوال أن الشاعر نفسه  : "ذكرها ابن قميئة يف غري موضع من شعره إمنا هي زوجته، فقال           

                                                 
 .٢٤ -٢٣ ص،ديوانه، قب العبدياملث:  انظر(١)
 ).املقدمة (١٣، صاملصدر السابق:  انظر(٢)
 ).املقدمة (١٣ -٨، صديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(٣)
م،       ٢٠٠١، دمشق، ١، ترمجة سعيد الغامني، دار املدى، طاملمارسة النقدية؛ وبيلسي، كاثرين، ١٨، صفعل القراءةايسر، : انظر (٤)

 .   ٢٦-٢٣ص
 ).املقدمة  ( ٦، صديوانه املثقب العبدي، (٥)
 .٢٣ -٢٢،هديوانعمرو بن قميئة،  (٦)
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 ٢٢٠

 من القصيدة رقم    ٩، ومرة يف البيت      ]٢٣الديوان   [ ٢ من القصيدة رقم     ١١مرة يف البيت    : زوجته مرتني 
وانتهى إىل أن حياته الزوجية     . )١("والذي ال شك فيه أنها ليست من عشريته       ...لَجهلناه ]٦٦الديوان   [ ٦

  .)٢(أصيبت بالتخلخل واالنهيار مث طلبت زوجته الطالق
جري هذا   ويلقية، كعطفه على      املرى، جلُّ ما خلص إليه من صفات        ايـوان،  احلثقب العبدي الـخ

، وذلك يف قوله يف نونيته يصف الناقة وهي تـشكو  )٣(واستشعاره ما اعتمل يف صدر ناقته من ضجر وتبرم 
  )٤(:حالَها إليه

ينِــي                أَهـذا دضلـها و أْترقولُ إذا دـِيت   يـنه أَبـداً ودين
  أَكُلُّ الدهـرِ حـلٌّ وارتحــالٌ                أَما يبـقي علَي وما يقينِــي

واعتداد النص انعكاساً للواقع يقترن باعتداده حقالً للمعارف، وقد بدا هذا يف كالم الـصرييف علـى             
املنهج أن األنباريني سـبقاه      مما يسوغ امتثالَه هذا      مسوغات منهجه يف الشروح املطولة؛ إذ ذهب إىل أن        

، وابنه أبو بكر حممـد بـن        "شرح املفضليات "فقد عمد إليه أبو حممد القاسم بن حممد بن بشار يف            : إليه
فكانت شروح كل منـهما جامعـة أدب ولغـة          " "شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات    "القاسم يف   

ووصفه الشروح بأنها جامعة تاريخ يدل على أنه ينظر إىل النص األديب على أنه انعكاس للواقع    . )٥("وتاريخ
  .     وحقل للمعارف

 تشري إىل أن الشارح التمس تفسري الشعر        - وما شاكلها مما اشتملت عليه املقدمات      -إن هذه األحكام  
، من حيث هو انعكاس مباشر لحيـاة        )٦(لقطعيالظاهرِ ا " سلطةَ املدلولِ "يف قراءة أفقية خطية، أطلق فيها       

  .الشاعر
" سـلطة املؤلـف احلقيقـي     " وغلبة النزعة السريية على مقدمات الصرييف، وما استتبعها من إطالق           

إنما هي من تجليات هيمنة النقد التارخيي على النقد الغريب والنقد العريب يف القرن التاسع  " دلولاملسلطة  "و
صف القرن العشرين، وهي مما أثر يف تشيكل آفاق التوقعات النقدية لدى الصرييف وكثري من        عشر حىت منت  
مث إن ما جلَوناه،    . دثني، منذ مطلع القرن العشرين، وظلت بعض مظاهره إىل راهن عصرنا          احملالنقاد العرب   

                                                 
 .٢٨ - ٢٧، صديوانه عمرو بن قميئة،   (١)
 .٢٨، صاملصدر السابق:   انظر(٢)
 ). املقدمة (٢٤، ٢٣، صديوانهاملثقب العبدي، : انظر (٣)
 .١٩٦ -١٩٥، صاملصدر السابق:  انظر(٤)
 ).املقدمة (٧، صنهديوا  املثقب العبدي، (٥)
،      ١٩٩٤، ١نقد وحقيقة، ترمجة منذر العياشي، مركز اإلمناء احلضاري، ط: ، يف كتاب"موت املؤلف"مقالة بارت، روالن، :  انظر(٦)

 .٢٢ص
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 ٢٢١

كيل آفاق التوقعات لدى    تصلة بِهذه النزعة يمكن أن يفضي إىل تش       املمن مقدمات الشروح، من األحكام      
قارئ الدواوين وشروحها، فيلج عامل النص وهو محمل بأحكام ناجزة سلفاً، فينتهي األمـر إىل توجيـه                 
القراءة وانغالقها يف مسار واحد بعينه، وترسيخ معىن واحد قطعي للنص، من حيث هو تعبري عـن عقـل          

  .املؤلف حسب
   هذه املفهومات ضوع ترِحجديـدة، فحـل      -نظريات القراءة والتأويل احلديثة    يف   -واقْت مفهومات 

ؤلف، وحلت مغامرة الدال محل     املقيقي، وحل مقصد النص محل مقصد       احلؤلف  املؤلف الضمين محل    امل
  .  دلولاملسلطة 
ضمرة يف النص اليت يستجمعها القارئ تدرجيياً يف خالل قراءتـه           املؤلف  املؤلف الضمين هو صورة     املو
قيقـي،  احلؤلف  املا، وتتعلق بثقافته وميوله وأفكاره، وقد تمثّل وجهاً ما زال مجهوالً من شخصية              نصاً م 

قيقي مدار الكـالم  احلؤلف املوإذا كانت سرية الشاعر التارخيية تجعل      .)١(وربما تختلف من نص إىل آخر     
وتعد النص محض وثيقة على حياته،      عترب يف املقام األول،     املعاين ومرجعها، وتجعل قصده األمر      املومنطلق  

ومقصد النص يحتـاج إىل     . قيقياحلؤلف  املؤلف الضمين تتعلق بِمقصد النص وليس بِمقصد        املفإن صورة   
 كما تخيلها   - القادر على تفعيل النص وتأويله     -فعل قرائي يضطلع به متلقٍ يليب شروط القارئ النموذجي        

  .)٢(ؤلفامل
 ذو وظيفة جمالية، واللغة الشعرية نمط من االشتغال السيميائي مـن بـني              والنص األديب لعب لغوي   

، والنص يقترن بالواقع ويـستعني بنماذجـه        )٣(تعددة، وليست موضوعاً منتهياً يف ذاته     املمارسات الدالة   امل
باشر؛ ليعيـد  املي  رجع الواقع املاالجتماعية والثقافية، غري أنه ينزاح عنها ليعيد النظر فيها ويعدلَها، فيتجاوز            

ريباً عن اللـسان وخطابـاً    غ-)Julia Kristeva كريستيفا( على حسب وصف -تشكيل الواقع، ويصبح
اكاة ليبين لغة أخرى، وليقرأ من حيث هو احملإنه يهدم لغة التواصل و  .)٥( مبنياً على تصادم الدوال)٤(متعدداً

ت ثابتة، وال يثبت على حال، أي أنه سريورة تدليلية لعب بالدوال ال حييل إىل مدلول واحد وال إىل مدلوال       

                                                 
 .١٣٣ -١٣٢؛ و قسومة، طرائق حتليل القصة، ص١١٠، صاملصطلح السرديبرنس، :  انظر(١)
 .  ٧٧، صالقارئ يف احلكاية  إيكو، : انظر  يف مفهوم القارئ النموذجي(٢)
ما تشري إليه : واملقصود باالشتغال السيميائي. ٧٢م، ص ١٩٩١، دار توبقال، ١، ترمجة فريد الزاهي، طعلم النصكريستيفا، :  انظر(٣)

 . اللغة من األنظمة الرمزية والعالمية االجتماعية والثقافية
 .١٢،١٣، ص  السابقاملصدر:  انظر(٤)
 .٩١ ، ص  السابقاملصدر : انظر(٥)
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 ٢٢٢

، ومعناه غري قار وال يستبني ألول النظر؛ وإنما هو رهن تفاعـل اسـتراتيجيات الكتابـة                 )١(غري حمدودة 
واستراتيجيات القـراءة وشـفراتها    . وشفراتها من جهة، واستراتيجيات القراءة وشفراتها من جهة أخرى        

  .  آخر، وعليه فإن املعىن سيختلف باختالف القراءتختلف من قارئ إىل
، وألن النص األديب )٢(كما يقول عبد القاهر اجلرجاين " ألن اللغة تجري مجرى العالمات والسمات     "و

لعب بالعالمات، وتنظيم غري محدود للدوال، وهو ملتقى شفرات مختلفة، فإنه ليس محاكاة للواقع وليس      
عىن املإنه صراع بني    . )٤(رةاحلدلول فيه يدخل يف صراع مع مغامرة الدال وحركته          امل، و )٣(حقالً للمعارف 

  . تعددة املعاين املالتقريري و
  

  أفق الشارح وأفق متلقي الشروح: تاريخ التلقي
ديث ألشعار الشعراِء الثالثة، وهذه الصور تسلِّط    احلاستقصى الصريفي صوراًً من التلقي القدميِ والتلقي        

سائل اململة، على طرف من مفهوم الشعر وطرائق تلقيه يف النقد القدمي، وتسلط الضوء على               اجلوء، يف   الض
  .   املشكلة اليت كانت مخاض القول ومحل النظر والرأي

ففي تلقي القدماِء أشعار عمرِو بن قميئة أشاروا إىل أنه أول من بكى شبابه وأول من وصف الطيف،                  
وأشاروا إىل أنه فاق الشعراء يف بعض معاين الشعر؛ فقد وصفوا بعض شـعره              . هوأول من أنصف يف شعر    
وعين القدماء . عشوق، مث إنهم أشاروا إىل تأثر من جاء بعده من الشعراء بأشعارهاملبأنه أبلغ ما قيل يف بخل 

انطبـاع الـسبك    طرد املتسق و  املتدفق والنسج   املبرباعته يف وصف الطيف بِخاصة، فالتفتوا فيه إىل الطبع          
  .)٥(وجودة الرصف

وعنوا ببعض مظـاهر سـبقه      . قلنياملتلمس بأنه رأس فحول ربيعة وأشعر الشعراء        املووصف القدماء   
ال، والتفتوا إىل بعض ما أخذ عليـه يف شـعره،           املوإحسانه يف معاين الشعر، كالفخر باألمهات وحفظ        
  .)٦(عايناملوقبح بعض كاإلسراف واإلفراط والكذب، والدعوة إىل البخل، 

عاين والصور، ورأوا يف بعضها تغريباً ومجـازاً  املثقب فقد استجاد القدماء له من أشعاره بعض        املوأما  

                                                 
م، ١٩٨٨، ٢٧، ترمجة منجي الشملي، وعبد اهللا صولة، حممد القاضي، حوليات اجلامعة التونسية، عنظرية النصبارت، روالن، :  انظر(١)

 .٧٩ -٧٧ص 
 .٣٧٦، صأسرار البالغة اجلرجاين، (٢)
 .١٤٧م، ص ٢٠٠٤، دار احلوار، الالذقية،١، ط، ترمجة عبد الرمحن بو علياألدب عند روالن بارتجوف، فانسان، : انظر (٣)
 .١٧٩، ص السابقاملصدر:  انظر(٤)
 ). املقدمة (٤١، ٤٠، صديوانهعمرو بن قميئة، : انظر (٥)
 ). املقدمة (٤١ -٣٧، ص ديوانهاملتلمس الضبعي، : انظر (٦)
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 ٢٢٣

  .)١(مباعداً للحقيقة
ويلْحظ أن الصرييف سلَّم للقدماء ما ذهبوا إليه من أحكام نقدية، ومل يعلق عليها ومل يناقـشها، بـل                   

. وبعـض معـايريهم النقديـة     قدية اليت صدر عنها تتسق      عايري الن امليشري إىل أن    وهذا  .اكتفى باستقصائها 
 باالنطباعيـة   - يف األكثر  -ومعاودة النظرِ يف األحكام السالفة اليت تقصاها تنكشف عن أنها أحكام تتسم           

  . ينيؤلف وتفتقر إىل التعليل والدرس النصي الكافاملدلول، وسلطة املوالتعميم واإلطالق وتغليب سلطة 
تـدفق والنـسج   املوتبدو االنطباعية، على سبيل املثال، فيما ذُكر من خصائص بعض الشعراء كالطبع      

ويبدو التعميم واإلطالق فيما ذُكر من سبقِ الشاعر يف الفحولة، وتفوقه يف بعـض              . طرد وما شاكلهما  امل
ثقب املرزباين من أن املما ذهب إليه ؤلف فتبدوان فياملدلول واملعشوق، وأما سلطتا املعاين والصور كبخل    امل

باعد للحقيقة، فوصف ذلك بأنه     املالعبدي، يف تصويره ناقته وهي تشكو إليه حالَها، إنما عمد إىل الَمجاز             
باعد للحقيقة؛ وإنمـا أراد     املاز  افهذه احلكاية عن ناقته من      ... كايات الغلقَة واإلشارات البعيدة   احلمن  "

قيقـة أو   احلعىن بقربه من    املفَربطُ  . )٢(" لو تكلمت ألعربت عن شكواها بِمثل هذا القول        الشاعر أن الناقة  
  . ؤلفاملدلول، وربطه بِمقصد الشاعر هو دليل على سلطة املبعده منها هو دليل على سلطة 

ه الـصرييف    أن ما انتهى إلي    -ومما يعضد ما ذهبنا إليه من التوافق بني معايري الصرييف ومعايري القدماء             
االنطباعيـة  (عايري السالفة نفسها املثقب العبدي، يجري مجرى املنفسه، من نتائج تتصل بِخصائص أشعار    

الحظة، ورهافـة  امل، فقد انتهى إىل أن من أهم خصائص أشعاره دقة الوصف وقوة           )والتعميمية واإلطالقية 
ى جلُّ األدلة اليت استدل بِها على ما خلص         وتنسحب االنطباعية عل  . عىناملاطر، وابتداع   اخلس، وتوثب   احل

س، فآيتها يف غزله الرقيـق  احلوأما رهافة : " س بقولهاحلصائص، من مثل استدالله على رهافة       اخلإليه من   
" الذي يصدر به قصائده، ويف العذوبة اليت تسري يف موسيقاه الشعرية ويف تخريه اللفظ الرشيق للنغم الناعم   

  .الرشاقة والنعومة أحكام انطباعيةفالرقة والعذوبة و
فآفاق انتظار الصرييف النقدية تتماهى، يف اجلملة، مع آفاق انتظار القدماء، وهذا ما محله على السكوت 

ومع ذلك فقد نقع على بعض األمثلة اليت تشري إىل  رفـضه  . عنها، وعدم التعليق عليها برفضها أو تعديلها  
ـ ن من رفْضه ما عمد إليه ابن سالم من وضعِ     بعض أحكام القدماء، من ذلك ما كا       تلمسِ الـضبعي يف  امل

 القلة يف   -ورأى الصريفي أنّ الكم   . الطبقة السابعة، من طبقات فحول الشعراء، وتأخريه بسبب قلة أشعاره         

                                                 
 .٢٣، صديوانهاملثقب العبدي، :  انظر(١)
، حتقيق علي حممد البجاوي ، دار الفكر العريب، املوشح، )م٩٩٤هـ، ٣٨٤ت (عمران بن موسى أبو عبيد اهللا حممد بن :  املرزباين (٢)

 .١٢٦ص
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 ٢٢٤

  .)١( ال يصلح مقياساً لمنزلة الشاعر-النظم أو الكثرة فيه
 مل تكن مقاربة للعناية     -قدماتامل يف   -فإن العناية اليت صرفت إليه    ديث  احل أما ما يتصل بتلقي العصر      

اليت صرفت إىل تلقي القدماء؛ إذ اقتصرت على إشارات تتعلق بشك طه حسني يف بعض أخبار عمرو بـن   
تلمس وما امل، وشكه يف بعض أخبار )٢(قميئة، وبعض أشعاره؛ للَّذي كان فيها من السهولة واللني والتكلف      

تلمس وأشعاره ومـا يتعلـق      املوإشارات تتصل بشك بروكلمان يف بعض أخبار        . )٣(بقصة صحيفته يتعلق  
  .         )٤(بصحيفته

نحى التناصي، فقد وقف، يف مقدماتـه،       املوعين الصريفي بِمظهر آخر من مظاهر تاريخ التلقي، وهو          
ومل يفتـه  . ثة فيمن أعقبهم من الشعراءعلى األمثلة الدالة على تداخل النصوص، وتأثري أشعار الشعراء الثال   

من ذلك أَخذُ احلطيئة قصيدتني لعمرو بن قميئـة يف          . صادر اليت أشارت إىل ذلك ترتيباً تارخيياً      املأن يرتب   
ارث القاضي والفـرزدق بأبيـات   احلومن ذلك تأثر شريح بن . )٥(ألفاظهما ومعانيهما وقافيتهما وحبرهما 

وأخذ عمرو بن حني التغليب والكحلبة العرنِي ودريد بن الصمة بعـض            . )٦(فتهتلمس اليت تشري إىل صحي    امل
ومن ذلك أيضاً أَخذُ ابن مقبل وذي الرمة والطرماح وعمرو بن أيب ربيعة بيتاً للمثقب العبـدي،                 . أشعاره

ي حـدث  وتأثر شعراء آخرين بالقصيدة اليت ورد فيها البيت نفسه، وتسرب أبيات منها إىل شعرهم كالذ              
  .  )٧(للشماخ والطرماح

تكشف عن أن نظرته إىل مسألة تداخل النصوص مل      " التأثر واألخذ والتسرب  "إن إشارات الصرييف إىل     
لكـن  . تتجاوز املظهر اخلارجي للتداخل؛ فلم تستجلِ ما يترتب على ذلك من إنتاج الدالالت واملعـاين              

نحى التناصي  امل الشروح أفقاً للتوقع وتوجيهاً للتأويل؛ ف      الوقوف على مواطن التداخل يسعه أن يهيئ لقارئ       
تأخرِين أشعار املتقـدمني    امليتصل بتاريخ التلقي من حيث إنه يكشف، من وجه، عن طرائق تلقي الشعراِء              

وسبل فهمها، واملعاين اليت استنبطوها منها؛ ويكشف، من وجه آخر، عن األسئلة اليت شـغلت األجيـال         
ختلفة، وعن مبلَغ التوافق والتساوق    املالشعراء، وهي تتصل بوجود اإلنسان وكينونته، وهمومه        تعاقبة من   امل

 وجه ثالث،    من ،تقدم؛ ويكشف املتأخر على   املتأخر يف هذه األسئلة، وما يمكن أن يضيفه         املتقدم و املبني  

                                                 
 ).املقدمة (٢٨، ص ديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(١)
 ).املقدمة (٤٢، ٣٢، صديوانهعمرو بن قميئة، :  انظر(٢)
 .٣٤، صديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(٣)
 .٣٤، صاملصدر السابق:  انظر(٤)
 ).املقدمة (٤٧، صديوانهعمرو بن قميئة، :  انظر(٥)
 ).املقدمة (٣٦ -٣٥، صديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(٦)
 ).املقدمة (٢٥ - ٢٤، ص ديوانه انظر املثقب العبدي، (٧)
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 ٢٢٥

   حاوالتجيبوا عنها، وما أضافوه من       تقدمون من غري  املتأخرين اإلجابةَ عن األسئلة اليت تركها       املعن مأن ي 
عاين والرؤى واألنظار إىل إجاباتهم عن هذه األسئلة؛ وتكشف من وجه رابع، عن طرائقِ امتصاصِ النص          امل

رِ معانِيه، وطرائقاملتأخاملتقدمِ وصور ١( حتويلها أو تعديلها النص(.  
ص وإنتاج معانيه يقتضيان تقـصي تلَقِّيـات    وألن املعىن الشعري ال يستبني ألول النظر، فإن تفعيل الن         

فغاية مجالية التلقي جالء كيفية تشكل املعىن بالكشف عن األسئلة وإجاباتها اليت بثها الشاعر . تعاقبةاملالنص 
والتلقيات املتعاقبة تساعد على إعادة تشكيل السؤال األصلي املتجدد الذي ينطوي عليه           . يف قصيدته ضمنياً  

  .   )٢(النص
ن الوقوف على النصوص الالحقة اليت تتداخل مع النص مناط القراءة يمكن أن يساعد القارئ علـى            إ

إعادة بناء معىن النص القدمي؛ ذلك أنه يدخل يف عالقات جديدة مع النصوص الالحقة اليت قد تعدل النظام                  
  . ، بِما تبتكره وتضيفه من األشكال واألساليب والصور واملعاين)٣(األديب نفسه

  

  :ترسيخ النص وآفاق التلقي
والتحقيق ليس عمالً متهيدياً للدرس األديب، ووظيفتـه  . يقتضي تلقي الشعرِ القدمي وقراَءته حتقيق النص      

ليست ترسيخ النص والتثبت منه وإخراج نص أقرب ما يكون إىل األصل، فحسب؛ ولكنها أكثر شموالً،                
ولعل هذا يفسر مـا عمـد إليـه         . )٤(يق والتفسري عالقة تكاملية   إنها وظيفة تفسريية، والعالقة بني التحق     

الصريفي، يف مقدمات الشروح الثالثة، من تأخري الكالم على منهجه يف تحقيق النص الشعري، فقد عرض                
 علـى أنـه   - كما أشرنا-ستفيض على سرية الشاعر ومنهج الشروح؛ ورمبا يدل ذلك      املله بعقب الكالم    
م األول إىل الشروح، وعلى إدراكه أن تحقيق النص وشرحه إنما يقعان يف مـضمار               قااملصرف عنايته يف    
  .نشاط قرائي فاعل

  :المح الرئيسة لمنهج الصرييف يف تحقيق النص الشعري وترسيخه يفاملوميكن إجمال 
ن قميئة  صادر القدمية، من ذلك أنه أشار إىل أن أول ذكر لديواين عمرو ب            املأنه يتعقب ذكر الديوان يف      

 هجريـة، يف  ٥٧٥ثقب كان عند أيب بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي اإلشبيلي املتوىف سنة       املو
، يف خالل كالمه على ما حمله أبو علي القايل معه مـن كتـب إىل            " فهرسة ما رواه عن شيوخه    "كتابه  

                                                 
 .١١٠، صمجالية التلقيياوس، : انظر (١)
 .١٢٦، صاملرجع السابق (٢)
  .١٢٠هيو، نصيات، ص. سلفرمان،ج : انظر(٣)
نقد ماككن، :  يف ضمن كتابالنصية والببلوغرافية وتفسري األعمال األدبية، العمالقة والقساوسة الدراساتماككن، جريوم جي، :  انظر(٤)

 .  ٢٠٠، ١٩٦م، ص١٩٨٨، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ١، ترمجة جندت كاظم، طالنص والتفسري األديب
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 ٢٢٦

مث ذُكر  .  أمثال ابن دريد ونفطويه    األندلس، ومنها هذان الديوانان اللذان قرأمها أبو علي على شيوخه، من          
تلمس فأقدم ذكر له    املوأما ديوان   . )١("زانةاخل"ة يف كتابه     هجري ١٠٩٣توىف سنة   املالديوانان عند البغدادي    

ـ الذي ذكر أن من صنع ديـوان        " الفهرست" هجرية يف كتابه     ٤٣٨توىف  املكان عند ابن الندمي      تلمس  امل
خطوطات املوأشار الصرييف إىل أن مصري هذه       . )٢(ن عند أيب بكر اإلشبيلي    مث ذكر الديوا  . األصمعي وغريه 

  .)٣(مجهول
خطوطات اليت اعتمدها يف تحقيق الديوان من حيث مواطن وجودها وتوارخيها وحـال             امل مث يصف   

خطوطات والوقوف على ما    املعارضة بني روايات    املخطوطها، ويخص كل مخطوطة برمز معني؛ لتسهيل        
  .)٤(ا من فروقبينه

وازنة بني تحقيقه وتحقيق من سبقه، ويشري إىل ما ينماز به تحقيقه من تحقيقِ غريه، من              املمث يعمد إىل    
ويف تجليته خطـأَ بعـض      . )٥(حيث االختالفات يف الروايات والفروق يف الشروح والتعليقات والتخريج        

 يقـصد إىل نـوعني مـن        -وبيان صحة روايته هـو    ققني يف رواية معينة     احملخطوطات أو خطأ بعض     امل
أما االستدالل الداخلي فهو قرائي، أي أنه يعتمد وجهاً         . استدالل داخلي، واستدالل خارجي   : االستدالل

من . ملةاجلمن القراءة، بأن يشرح البيت ويلحظ مبلغ ائتالف ألفاظه ومعانيها، واتساقها ومعىن القصيدة يف 
من أخطـاء،  ) Charles J. Lyall اليل(وان عمرو بن قميئة وطبعة املستشرق ذلك ما وقع يف مخطوطة دي
اللفظ كما  " اليل"ونقل  " لَزم: حارص"وفُسر فيها   " حارص"خطوطة  بلفظ    املفقد روي أحد األبيات يف      

خطأ وتحريف،  : حارِض، وهو الفاسد يف عقله وجسمه، ولَزم      : والصواب: "وصححه الصرييف بقوله  . هو
  . )٦("لؤم كما أثبتنا: ال توجد هذه الصيغة بضم الزاي، والصوابف

قام األول، ينبين على معارضة مخطوطات الديوان بعـضها      املارجي فهو وثائقي، يف     اخلأما االستدالل   
لكنه قد يستظهر بوجه من القراءة، حني       . ختلفةاملصادر  املتناثرة يف   املببعض أو معارضتها بروايات األبيات      

سمشيع هذا االسـتدالل يف     .  احلاجةُ إىل ترجيح رواية على أخرى، بأن يلحظ ائتالف معاين األلفاظ           توي

                                                 
 ).املقدمة (٢٧ -٢٦، صديوانه؛ واملثقب العبدي، )املقدمة (٤٨ ص،ديوانهعمرو  بن قميئة، :  انظر(١)
 ).املقدمة( ، ٤٣ -٤٢، صديوانهاملتلمس الضبعي، :  انظر(٢)
 ).املقدمة(٢٧، صديوانه؛ واملثقب العبدي، )املقدمة (٤٣؛ واملتلمس الضبعي، ديوانه، ص)املقدمة (٤٨، صديوانهعمرو بن قميئة، :  انظر(٣)
، ديوانه؛ واملثقب العبدي، )املقدمة (٤٨ -٤٤، صديوانه؛ واملتلمس الضبعي، )املقدمة (٤٩ -٤٨، صديوانهن قميئة، عمرو ب:  انظر(٤)

 ).املقدمة (٢٩ -٢٦ص
، ديوانه؛ واملثقب العبدي، )املقدمة (٥٠ -٤٩، صديوانه؛ واملتلمس الضبعي، )املقدمة (٥٣-٥٠، صديوانهعمرو بن قميئة ، :  انظر(٥)

 ).دمةاملق (٣٠ -٢٩ص
 ). املقدمة (٥٢، صوانهيد عمرو بن قميئة، (٦)
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 ٢٢٧

  . ثقب العبدي العتماد غري مخطوطة يف تحقيقهمااملتلمس الضبعي واملديواين 
ص عىن إىل أجزاء النص اليت أضعفها استبدال الناسخني، وإعادة الن       املإن من أهم وظائف التحقيق إعادة       

ونوعا االستدالل السابقان يـشريان إىل أن       .  عىناملإىل حالة قابلة للقراءة؛ فالقصيدة تتوق إىل حالة امتالك          
 يعين تطبيق اإلمكانات التفسريية للمحقق على النص        - يتصل بترجيح رواية على أخرى     -كل قرار حتقيقي  

وتشف . اً، فإنه يصدر عن أفق نقدي معنيقق يمارس، يف صناعة التحقيق، نشاطاً قرائياحملوألن . )١(الشعري
مالمح منهج الصرييف  يف التحقيق عن أن األفق الذي صدر عنه يتمثل يف النزعة التارخيية الـيت تنتـهي إىل         

  . ريف الظاهراحلعىن املتغليب 
وكما يكشف تحقيق النص عن األفق النقدي للمحقق، يكشف عن أفق التوقع الذي يمكن أن يبنيه يف  

  : قارئ الشروح، من ذلكذهن 
أن تعقب احملقِّق ذكر الدواوين يف املصادر القدمية، وتأرخيه املخطوطات، وإملاحه إىل تمـيز تحقيقه من    
تحقيق غريه، كل ذلك يمكن أن يحمل القارئ على أن يثق بصنيعه، ويأخذ نفسه باالطمئنان إىل صـحة                  

  .النصوص اليت حققها
 –شتغلني بتحقيـق النـصوص    امل وهو شأن كثري من الباحثني الفيلولوجيني        -ينحى التارخي املوتغليب  

ميكن أن يحرم قارئ الشروح من إمكانات تفسريية أخرى؛ ذلك أن ما يتوخاه من معىن حريف ظاهر هـو                
 إىل أن لغـة     - فيما قبلُ    -ولكن هذا قد يتناقض مع إشارته     . معياره فيما يصطفيه من روايات دون سواها      

 حملنا على القول      املختلف عن اللغة    الشعر تح بني كون لغـة الـشعر        : عيارية والعلمية، وهو ما يجرتإنه ي
وهذا يفضي إىل اضطراب توقعات القارئ وضعف ثقته بدقـة  . تشف عن معىن حريف، وكوا متثيالً رمزياً  

  .      تحقيق النص
يـدان  املخطوطات بعضها ببعض، يبقـي      املرضة  والتنبيه على االختالفات يف الروايات، يف خالل معا       

قق، وتثمري إمكانات تفسريية كامنة     احملفسيحاً أمام القارئ الختيار روايات أخرى سوى الرواية اليت آثرها           
  .ققاحمليصدر فيها القارئ عن أفقه اخلاص الذي قد يختلف عن أفق 

 بِما توفره له - التداولية يساعد القارئواقتران التحقيق بالشروح اليت اشتملت على بعض مظاهر النزعة
 على الوقوف على تاريخ تلقي النص،       -هذه الشروح من سياقات النص اليت يسعه أن يفعلها ألجل تأويله          

نها تمكنه من إدخـال    إأي على قراءاته املتعاقبة، وتساعده على إعادة إنتاج النص وتلقيه حبسب أفقه، أي              
  .مي يف سياق جديد وإعادة ترسيخ النصتعلق بالنص القداملعىن امل

                                                 
 .٨٤،  ٨١، صنقد النص والتفسري األديبماككن، : ، يف ضمن كتابمنطق نقد النص وطريق العبقريةباترسن، يل، :  انظر(١)
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 ٢٢٨

خطوطة، أو مدونـةً    املإن التحقيق أكثر من كونه وقوفاً على االختالفات بني النسخ           : وصفوة القول 
  ؛ ذلك أن لغة النصوص الشعرية ال تقتصر  على نظام العالقات اللفظية وتسلـسلها         امللتصحيحاتخطوطة

والنص القدمي ال يعد    . )١(المات خمتلفة ذات عالقات متبادلة    اخلطي، فهي تتضمن ترتيبات حمكمة ألنظمة ع      
وعلى ذلك فإن قبـول القـراء   . مكتمالً يف طبعة معينة، بل جيب أن يظل التحقيق سبيالً لفحصه وتفسريه          

  .        )٢(املفسرين نتائج حتقيق النصوص يقلل فرص ممارسة نقد أديب شامل
  

  :خامتة البحث
قـدمايت، وأن  املطاب اخل أن مقدمات شروح الصرييف انطوت على مجلة من مظاهر      يتبين لنا مما تقدم   

 تساعد على بناء أفق التوقع الـذي        -ظاهر وما يتعلق بِها من مناحي التلقي اليت أَجلى عنها البحث          املهذه  
صدر عنه الشارح يف شروحه، ويف حتقيق النصوص وترسيخها واختيار رواياتها، ويف أحكامـه النقديـة                

  .     املختلفة؛ وتؤثر تأثرياً فاعالً يف بناء آفاق االنتظار لدى متلقي الشروح وتوجيه قراءاتهم

                                                 
نقد النص ماككن، : كتاب، يف ضمن العمالقة والقساوسة والدراسات النصية والببليوغرافية وتفسري األعمال األدبيةماككن، : ظرن ا(١)

 .٢٠٤، صوالتفسري األديب
 .  ٢٠١، ص السابقاملصدر: ظرن ا(٢)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٢٢٩

  

   دراسة حتليلية  - شعر غزوات النيب
   

   * بن هادي املباركيحممد . د
  ١٩/١٢/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٢٥/٦/٢٠٠٦:  البحثتقدميتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

 وما قيل فيها  -- لغزوات النيب    ، حيث عرضت الدراسة   يتناول هذا البحث دراسة شعر الغزوات يف عهد النيب           
  ا وطعنـوا يف دعوتـه، وحـاربو       - الـنيب    امن أشعار، وما حفل به ذلك الشعر من ردود على املشركني الذين هجو            

ظم فيها شعراء املسلمني أشعارهم، وأبانوا عن صدق دعوم، وعظمة          ناملسلمني، فكانت غزوة بدر هي أوىل الغزوات اليت         
مث توالت الغزوات يف أُحد، واخلندق، ومؤتة، وأخرياً جاء فتح مكة          . هم من أجلها بأنفسهم يف سبيل اهللا      رسالتهم، وتضحيت 

 هو مـا    هذافكان بشارة عظيمة للمسلمني، وهو ما دعا الشعراء إىل متجيد ذلك الفتح، وبيان أمهِّيته يف نفوس املسلمني، و                 
  . األول من الدراسةالقسماشتمل عليه 

وذلك من خالل دراسة أثر القرآن الكرمي يف أسلوب الشعر          " القيم الفنية يف شعر الغزوات    "الثاين فقد تناول     القسمأما  
الذي نظم يف تلك الغزوات، وكذلك دراسة اللغة الشعرية عند الشعراء، والوقوف عند الصورة الفنية ومجاهلا وما أبدته من                   

  .أثر تعبريي يف تلك األشعار
  

Abstract 
  
  
  

The Poetry Exhalting the Prophetic Incursions 
 

Dr. Muhammad Bin Haadi Al-Mubaaraki 
 

This paper investigates poetry glorifying incursions led by the Prophet Mohammad 
S.A.A. W) and rebuffing slanders made by hostile polytheists against the Prophet 

(S.A.A.W. As for Badr, the first of all prophetic incursions that was poetized, we find 
Moslem poets composing verse unveiling the veracity of their call, the grandeur of their 
mission, and the sacrifices they made for its cause. Then came other incursions: Uhud, 
Khandaq, Mu'tah, and the conquest of Mecca which broke great news to the Moslems that 
beckoned poets to glorify the incident and artiwlate its import on the minds of the Moslem 
community. The paper also takes up the artistic values of this poetry drawing on the impact 
of the Holy Koran on the poetic style, language, and imagery serving an expressive effect.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .قسم اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  املقدمة
  .أمجعني واملرسلني وعلى آله وصحبه األنبياءشرف أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 

   : بعدأما
فإنَّ الشعر يف ظالل اإلسالم قد أدى دوراً ال ينكر يف مسرية الدعوة اإلسالمية حني واكب الغزوات 

 ومبا استقر يف نفوسهم من ،لِّ ما أُوتوا من فصاحة وبيان ونافح الشعراء عن حياض الدعوة بك،والفتوحات
  . وإشراقات اإلميان،أضواء اليقني

 من شعراء اإلسالم قد دفعت م إىل شحذ ملكام وصقل -  -وكانت مواقف املصطفى 
ة اليت  والوقوف يف وجه أعداء اإلسالم بالكلمة املؤمنة املشحونة بكل طاقات االنفعال اإلمياني،مواهبهم

  .تزلزل اجلبال وز الرواسي
 يبولقد كانت غزوات الن-  -عراءم ، ميداناً خصباً سار يف ركابه كثري من الشوأبانوا عن مناصر 

 – آنذاك – حيث كان للشعر . والتصدي للمشركني الذين ما فتئوا يتعرضون للمسلمني،لدين اهللا تعاىل
 والغزوات اليت خاضها املسلمون من أجل الدفاع عن عقيدم، واحلرص على نشر دوره يف خمتلف املواقع
 ويستلهم املفهومات ، ويعبر عنها، وهو ما أوجد شعراً وافراً يواكب تلك الغزوات،دعوم يف شتى األقطار

  .الدينية يف مضامينه اليت يتناوهلا
 ومعرفة أبعاده ، للوقوف على هذا الشعرلنيب وقد آثرت أن تتناول هذه الدراسة شعر غزوات ا

  . وما حيمله من قيم فنية ومسات خاصة،وتصوراته
 فيقوم على اجلمع بني املنهجني االستقرائي والتحليلي الفني يف أما املنهج الذي اتبعته يف هذه الدراسة

 وقد اقتصرت الدراسة على الغزوات اليت قيل فيها ،ا وبيان اجلوانب اليت تناوهل،الوقوف عند شعر الغزوات
 وأوردت ما جاء نادراً من شعر يف بعض الغزوات يف ثنايا ، أما اليت مل يرد فيها شعر فقد استثنيتها،شعر

 كما تناولت الدراسة اجلوانب الفنية يف شعر الغزوات وذلك من خالل الوقوف على بعض القيم ،البحث
 . األسلوبيةالفنية والسمات

  : وتفصيل ذلك كاآليت ،اخلامتة وتتلومها ،مقدمة يسبقهما ،قسمني  من خطَّة البحثوقد تكونت 
  :واشتمل على املباحث التالية )). الشعــر يف مواكبـة الغزوات: ((  بعنوان  األولالقسم
  . غزوة بدر-) ١(
  . غزوة أحد-) ٢(
  . غزوة اخلندق-) ٣(
  .ؤتة غزوة م-) ٤(
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 ٢٣١

  . فتح مكّة-) ٥(
  ))القيم الفنية يف شعر الغزوات: (( فهو بعنوان  الثَّاينالقسمأما 

  :واشتمل على املباحث التالية 
  .أثر القرآن الكرمي يف أسلوب الشعر .١
  .اللُّغة الشعرية .٢
  .الصورة الفنية .٣

  . وتضمنت خالصة للبحث،اخلامتةوأخرياً جاءت 
  

 وصلَّى اهللا على . إنه خري مسؤول، وأن ينفع به، أسأل أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرميواهللا تعاىل
  . وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثرياً،نبينا حممد

  

  الشعر يف مواكبة الغزوات
  وقد استطاع شعر، وانشغل الناس فيه بالغزوات والفتوحات،شهد عصر صدر اإلسالم مالحم بطولية

 ، يستلهم املفهومات الدينية، فجاء غزيرا متدفِّقًا، ويصور تلك املشاهد،الغزوات أن يواكب تلك األحداث
 مبينا فيها دور اإلسالم البارز واملؤثِّرات ، ويصف بطوالت املسلمني ومالمحهم الّيت سطّروها،ويعبر عنها

  . دياجري الظلمات إىل أنوار اهلداية واإلمياناإلنسانية الّيت جاء ا اإلسالم ليخرج الناس من
 أن يطور احلياة االجتماعية والثَّقافية والدينية واحلربية خالل -  -وقد استطاع الرسول الكرمي 

 وأن جيهز اجليوش والفرسان لنشر الدعوة اإلسالمية يف خمتلف األمصار، وقد صور ،عقدين ونيف من الزمن
 وعبد اهللا بن ، وكعب بن مالك، وعلى رأسهم حسان بن ثابت، ومعاركه- -لشعراء غزوات الرسول ا

 الذين جاء شعرهم ناطقاً حياً ومعبراً صادقاً عن املعارك – رضوان اهللا عليهم أمجعني –رواحـة 
 اليت ،تصوير تلك املالحم البطولية إذ فنت الشعر ب، أكانت داخل اجلزيرة العربية أم خارجها سواٌء،والغزوات

  .دفع املسلمون فيها كثرياً من الشهداء من أجل نصرة دين اإلسالم
 ومن هنا جاء ، وقدرته على حفز اهلمم وتقوية العزائم، تأثريه احملرض يف النفوس– آنذاك -للشعر 

ين كانوا يهجونه ويصدون عن سبيل  بالشعر ليدحض به آراء أعداء اإلسالم الذ-  -اهتمام الرسول 
:  ملتفتاً إىل األنصار-  - فقد قال النيب ، حيث أُسند إىل األدب مهمة الدفاع عن العقيدة اإلسالمية،اهللا
 وأخذ ،أنا هلا: ما مينع الَّذين نصروا رسول اهللا بسالحهم أن ينصروه بألسنتهم؟ فقال حسان ابن ثابت((

وانضم إليه كعب بن مالك وعبد . )١()) واهللا ما يسرين به مقول بني بصرى وصنعاء : بطرف لسانه وقال

                                                 
   .٤/١٣٧، ١٣٨٩، حتقيق إبراهيم األبياري، دار الشعب، القاهرة األغاين، )م٣٥٦/٩٦٦ ( الفرجأبو ،األصبهاين )١(
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وقد كانت قريش تثري املتاعب يف وجه الدعوة اإلسالمية مما اضطر . - رضي اهللا عنهما–اهللا بن رواحة 
 يبالن-  -ني معارك طاحنة تقف فيها  وسرعان ما نشبت بني البلدت، إىل اهلجرة من مكَّة إىل املدينة

 ومن التفُّوا ، ومن هاجروا معه من مكَّة-  - ويقف الرسول ،قريش ومن يعينها من العرب يف جانب
  .حوله من األنصار يف جانب آخر

 –   وعبد اهللا بن رواحة ، وكعب بن مالك، وهم حسان بن ثابت،وكان ثالثة من الشعراء األنصار
 ، واأليام، فكان حسان وكعب يعارضام مبثل قوهلم بالوقائع،جون املشركني يه–رضوان اهللا عليهم 

 فكان يف ذلك الزمان أشد القول ، وكان عبد اهللا بن رواحة يعيرهم بالكفر، ويعيرام باملثالب،واملآثر
سالم كـان وفقهوا اإل ، فلما أسلموا، وأهون القول عليهم قول ابن رواحة،عليهم قول حسان وكعب

أمرت : ((  قـال -  -ويف احلديث الشريف أنّ رسول اهللا . )١(أشد القول عليهم قول ابن رواحـة
 وأمرت حسـان بن ، وأمرت كعب بن مـالك فقـال وأحسن،عبد اهللا بن رواحـة فقال وأحسن

  .)٢()) واشتفى  ثـابت فشفى
 وإبراز ،ليت دارت بني املسلمني واملشركنيوسوف يظهر بوضوح أثر شعر الغزوات يف وصف املعارك ا

 وتتحقَّق ، وخيوضون املعارك، وهم يسريون يف الغزوات،القيم اإلسالمية السامية اليت أفصح عنها املسلمون
 ويعلنوا عن دينهم احلق الذي ، لينشروا دعوم اإلسالمية يف كلِّ اآلفاق،هلم الفتوح اليت طاملا انتظروها

  . ديناً لكلِّ البشرية– عز وجلَّ –ىل ارتضاه املو
 يبمة تلك الغزوات اليت خاضها املسلمون يف عهد النويف مقد-  -  :   

  : غزوة بدر )١(
 يبعر غزوات النلقد رصد الش-  -املشركني راً موقعة ، ومعاركه ضدبدر ((  وعندما وقف مصو ((

 وفقدام ، من خسائر يف األرواح– على كثرة عددهم وعتادهم – لفت انتباهنا إىل ما حلق باملشركني
 الَّذي سخر ، وهو ما ظهر بوضوح يف شعر شاعر الرسول حسان بن ثابت،األمل يف النصر على املسلمني

 ، حيث قتلوا عدداً من فرسان قريش، وثبام يف يوم بدر،من الكفَّار املنهزمني مشرياً إىل شجاعة املسلمني
  : ويف ذلك يقول ،أسروا الكثريينو

  لقد علمت قُريش يوم بــدرٍ
  

  يددلِ الشرِ والقَتاةَ اَألسغَد  
  

  حماةُ احلَربِ بعـد أيب الوليد    بأَنا حني تشتجِر العـــــوالي
  

                                                 
   .٣٦ص هـ، ١٤٠٧، ١، مشورات املكتبة احلديثة، العني، طالنظرة النبوية يف نقد الشعر وليد، ،قصاب:  انظر )١(
عبدالباقي، مطبعة عيسى البابلي احلليب وأوالده، القاهرة، ، حتقيق حممد فؤاد صحيح مسلم، )م٨٧٤/هـ٢٦١(اإلمام مسلم، أبو احلسني  )٢(
   .٤/١٩٣٥ هـ،١٣٧٥، ١ط
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  قَتلْنا ابني ربيعةَ يوم ســاروا
  

  احلـــديد فَةاعضإلينا يف م  
  

ا حكيم فَر١(و(ـاَءتج يوم   
  

  ـــودكاُألس رطخارِ تجو النبن  
  

  وأَفْلَت عند ذَاك جمــوع فهرٍ
  

  دـن بعيـم )٢(وأَسلَمها احلُويرِثُ  
  

   وقَتــــالًذُال القَيتم لقـد
  

  رِيـــــدهِيزاً نافذاً حتت الوج  
  وا مجيعــاًوكلُّ القومِ  قد ولَّ

  

  ليدبِ الت٣(ومل يلووا على احلَس(  
  

  

 وظهور ، وسقوط القتلى، وما دار فيها من شدة القتال، حيث تشعر وأنت تقرأ هذا النص جبو املعركة
 ويوقعون م اهلزمية على الرغم من قلَّة عدد جيش ،ااهدين كاُألسود وهم يتصدون لفرسان قريش

  .تادهماملسلمني وع
 يف يوم بدر بأنَّ فرسان املسلمني قد قتلوا كبار قريش من املشركني الذين -  -ويفخر حسان 

  : يقول، وجاء قتلهم لكفرهم باهللا ورسوله،قدموا حلرب املسلمني
   لَيت شعرِي هلْ أَتى مكَّةَ الَّذي   أَال

  

  نا ملْنرقَتسالع ةـاعالكُفَّارِ يف س   
  

   ـا أَبلْنلَقَتةَ قَببتلٍ وعهــا جه  
  

   الصبرِ)٥( أَيضاً عند نايرة)٤(وشيبةَ  
  

هِمالرِح دناةَ القــومِ عرا سلْنقَت      
  

   بِقَاصمة الظَّهرِفلم يرجِعوا إالَّ  
  

أزرــا من كَرِيـمٍ ملْنيف ق        وكم قد قَت بسالذِّكْـــرِله ح ابِهن ومه  
  

اتعامكناهم للخرهـم )٦(    توبنت   
  

  ويصلَونَ ناراً بعد نائبـة القَعــرِ  
  

قائم ينباِهللا والد ـــمبِكُفْرِه      
  

  وما طَلَبوا فينــا بِطَائلة الوِتـرِ  
  

      لَعمرِي لقد قَلَّت كَتائب غَالبٍ
  

  )٧(وما ظَفرت يوم الْتقَينا علَى بدرِ  
  

  

 فيصور جتمع قريش بقضها وقضيضها يف يوم بدر لتحارب اإلسالم -  - أما كعب بن مالك 

                                                 
)١( يبزم يوم بدر فرزقه اهللا اإلسالم قبل دخول النى ، وكان قد ازيقصد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد الع -  - إىل مكَّة 

حتقيق  ،إلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين ا،)م١٤٤٨/هـ٨٥٢ ( العسقالين، ابن حجر:انظر . ( بيوم هو وأبو سفيان 
   ) .١/٣٢٧م، ١٩٧٠علي حممد البجاوي، دار ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 

  .  يريد احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي ، الذي شهد بدراً مع املشركني فازم ، وأسلم يوم فتح مكَّة )٢(
   .٢٦٥ ص م،١٩٨٣ دار املعارف، القاهرة، ،حنفي حسننيسيد  :، حتقيق ديوانال ،)م٦٦٠/هـ٤٠ (بن ثابتحسان  )٣(
  .ابنا ربيعة بن عبد مشس ، من كبار قريش وساداا ، وقد قُتال يف بدر :  عتبةُ وشيبةُ )٤(
  .احلرب :  النايرة )٥(
)٦( اتعي:  اخلَاممس ، عبةُ الضعع إذا مشت اخلَاممخها تت كذلك ألن) . دار صادر، ،لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١(ابن منظور : انظر 

  ) . ٨/٧٩ ت،.بريوت، د
   .٢٦٦ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٧(
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 ٢٣٤

 وهزموا ، فقد تصدوا للمشركني، ويظهر قوة املسلمني واندفاعهم يف احلرب كاُألسود،والدعوة احملمدية
 وهو ما أشار ،ملشركون نصيبهم من املعركة بعد أن حطَّمهم املسلمون ببيض صوارمهم ونال ا،كبار قريش

  :إليه كعب يف قوله 
  أَلَا هلْ أَتى غَسانَ يف نأْي دارِها

  

  وأَخبر شيٍء باُألمورِ عليمهـا
  

  بِأَنْ قَد رمتنــا عن قسي عـداوةً
  

  حليمهـــامعد معاً جهالُها  و
  

  فَساروا وسرنا فَالْتقَينـا كأننـــا
  

  أُسود لقَـاٍء ال يرجى كَليمهـا
  

  ضربناهم حتى هوى في مكَرنـا
  

  لـمنخرِ سوٍء من لؤي عظيمها 
  

  فَولَّوا ودسناهم ببيضِ صوارِمٍ
  

يمملْفُها وص١(هاسواٌء علينا ح(  
  

 حيث صرع أبو ، ويذكِّرهم بيوم بدر،وقد جاء شعر كعب بن مالك يقرع أمساع مشركي قريش
، إذ ية بن خلف الذي نال حتفه أيضاً وأم، وترك يف متناول الطَّري وإىل جانبه عتبة وشيبة ابنا ربيعة،جهل

  : يقول ،نالت سيوف املسلمني من هامام
   بـدرٍ)٢(بِ نِسيتـم ضربنا بِقَلي

  

  غَداةَ أَتاكُـــم املوت العجِـيلُ
  

  غَداةَ ثَوى أَبو جهـلٍ صرِيعاً
  

  علَيـه الطَّير حائمــةً  تجـــولُ
  

  وشيبةُ عضه السيـف الصقيلُ  وعتبةُ وابنه خـرا مجيعـــــاً
  

  )٣(عباًومترِكُنــا أُميـةَ مجلَـ
  

  )٤(ويف حيزومه لَدنٌ نبِيـــــــلُ
  

  وهام بين ربيعةَ  سائلُـوهـا
  

  )٥(ففي أَسيافنــــا منها فُلُـــولُ
  

  

 وما حدث فيها من قتل سادة قريش وفرسام، ،حيث صورت هذه األبيات شدة موقعة بدر وضرواا
 ومتكُّنهم من ، يف مشهد يدلُّ على بسالة ااهدين،ري حتوم فوقهمفقد تركوا جمندلني يف أرض املعركة والطَّ

 وذلك حني تسابق الصحابة ، وال غرابة يف ذلك فقد كانت التضحية والفداء تتقدمان تلك املعركة.أعدائهم
 وطمعاً ، وذلك سعياً وراء رضوان اهللا تعاىل، حلمل السالح ومقاتلة أعداء اإلسالم– رضوان اهللا عليهم –

 ،والذي نفس حممد بيده: ((  يوم بدر -  - وحينما قال الرسول .جبنته اليت وعد ا الشهداء يف سبيله

                                                 
 – ٢٦٦ ص م،١٩٦٦، ١، حتقيق سامي مكي العاين، مكتبة النهضة، بغداد، طديوان األنصاري ،)م٦٧٠/هـ٥٠ (كعب بن مالك )١(

٢٦٧.  
  . البئر :  القَليب )٢(
  .ممتداً على األرض :  مجلَعباً )٣(
  . العظيم : الرمح اللني ، النبيلُ : أسفل صدره ، واللدنُ :  حيزومه )٤(
   .٢٥٣ ص ،الديوان، كعب بن مالك )٥(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٣٥

، فقال عمري بن )١())  إالّ أدخله اهللا اجلنة ، مقبالً غري مدبر،ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً حمتسباً
 فما بيين وبني أن أدخل اجلنة إالّ أن يقتلين ،بخٍ بخٍ: ات بيده ، وكان يأكل متر-  -احلُمام السلمي 

  : وهو يقول، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل،مثَّ قذف التمرات من يده! هؤالء 
ادبغـريِ ز كْضاً  إىل اللـهلِ إالّ  رمقى وعالت  ــاداملَع  

   زاد عرضةُ النفَــادوكلُّ  ادـ اجله والصبرِ يف اِهللا علَى
ـادشوالر قَى والبِرالت ٢(غري(  

  

  :غزوة أحد 
 إذ ،لقد تألَّب القرشيون ومن يساندهم على املسلمني بعد وقعة بدر اليت أذهلت كفَّار قريش ورجاهلا

اشتداد غيظهم وحقدهم  مما أدى إىل ،أصيب كبار فرسام وخسروا أعداداً كبريةً مل تكن متوقَّعة لديهم
 يبعلى الن-  -ة ألخذ الثَّأر من املسلمني، وأصحابهون العدفجمع الكفَّار قبائلهم ، وبدأوا يعد 

 يف عدد من -  -وعشائرهم ومن حالفهم من مكَّة وجوارها وجاءوا قاصدين النيل من رسول اهللا 
دد املسلمني الذين خرجوا وثبتوا هلذه املعركة ال يزيد  بينما كان ع،الرجال يزيد على الثالثة آالف مقاتل

 حيث استطاع الكفَّار قتل بعض قادة ، وقد انتهت املعركة لصاحل املشركني،على األربعمائة جماهد
 مبن معه من الرجال إىل -  - ورجع الرسول -  - وعلى رأسهم محزة بن عبد املطَّلب ،املسلمني

فل الكفَّار ومعهم جرحاهم وبقلوم فرحة الثَّأر لقتالهم يف بدر اليت حاقت م  بينما عادت جحا،املدينة
  .اهلزمية فيها

 ودارت ، حيث وصف الشعراء ما دار فيها من أحداث ومواقف،وقد كان للشعر دوره يف غزوة أحد
، ويف مقدمتهم لغزوةعراء من استشهدوا يف تلك ا ورثى الش،مساجالت بني شعراء املسلمني وشعراء الكفَّار

  .-  -محزة بن عبد املطَّلب 
  الَّيت رد فيها - -وأوىل هذه القصائد اليت نظمها الشعراء يف تلك الغزوة قصيدة حسـان بن ثابت 

 ، الذي أخذ يزهو ويفخر مبا حقَّقه قومه يف أحد– شاعر املشركني –على هبرية بن أيب وهب املخزومي 
  :مطلعها  يف يدته اليت يقولوهو ما ظهر يف قص

  )٣(     عرضِ الْبِلَاد علَى ما كانَ يزجِيها  سقْنا كنانةَ من أَطْراف ذي يمنٍ  

                                                 
  .هـ١٣٧٥، ٢وزميليه، القاهرة، طمصطفى السقا :  ، حتقيق ١/٦٢٧، السرية النبوية، )م٨٢٧/هـ٢١٢ (ابن هشام )١(
، ٢، دار املعارف، القاهرة، طحممد أبو الفضل إبراهيم:  حتقيق ،ريخ الرسل وامللوكتا ،)م٩٢٢/هـ٣١٠(، حممد بن جرير لطَّربي ا)٢(

٢/٤٤٨ ،١٩٨٦ .  
   . ٣/١٣٠ ،السرية النبويةابن هشام،  )٣(
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 ٢٣٦

  : بقوله-  -فقد رد عليه حسان بن ثابت 
 مقْتالً سهانةَ جنك كُمتفَاهس نزِيهـــا  مخاِهللا م دنولِ فَجسإِلَى الر  

ةً يـاحض تاملَو اضيوها حمتدرها  أَودعوم ارفَالن،يهـا  لُــ والقَتلَاق   
أَنتم أَحسبِـلَا ن متعمج كُ  بٍابِيشتةُ الكُفْرِ غَرمـأَئ يهـــا ماغطَو  

ـتيلِ اِهللا إِذْ لَقيبِخ متربتلَّا اعيبِ و  هلَ القَلأَهنيدأَر نــاــميهف ه  
  )١(ــا ناصية كُنا مواليهـــوجز  نٍسريٍ فَكَكْنـاه  بِلَا ثَمكَم من أَ

  - وأنهم لو كانوا يعرفون حقيقـة النيب ، إىل صنيع املشركني وجهلهم-  -حيث يشري حسان 
 ويفخر على هبرية ،الذُّلَّ واملوت من  جند اهللا يف موقعة بدر الذين القوا ، ملا سـاقوا إليه بين كنـانة-

  . وهذا لعمري غاية النصر،املخزومي بإطالقه أسرى بدر بال مثن
 ومـا   ، فقد أجاب هبرية بقصيدة طويلة وصفت ما دار يف غزوة أُحـد            -  -أما كعب بن مالك     

 وأنها كانت أرضاً صـعبة      ،مكان املعركة  حيث بدأ قصيدته بوصف      ،حفلت به املوقعة من شدة وضراوة     
 وقد امتألت باجليف من خملَّفات الوحـوش  ، ال يسلكها إالّ محر الوحش أو النعام     ،املسالك وعرة الدروب  

 : يقول ،وعظام الفرائس

ـمهونا ودنانَ عى غَسلْ أَتأَلَا ه  
  

  نِـععنتم هريس قرضِ خالْأَر ن٢(م(  
  

ارٍصهــحامكَـأَنَّ قَت لَامـا وأَع  
  

  قَطِّـــــعتم دـامه قْعن دعالْب ن٣(م(  
  

  تظَلُّ بِه البزلُ العراميس رزحـاً
  

  رِعمنِـــنيِ فَيثُ السغَي لُو بِهخي٤(و(  
  

  بِه جِيف احلَسرى يلُوح صليبها
  

  )٥( التجار  املُوضـــعكَما لَاح كتانُ  
  

  بِه العني واآلرام يمشني خلْفـةً
  

  )٧( يتقَلَّــــــع)٦(وبيض نعامٍ قَيضه  
  

  

 مذكِّراً املشركني يف أُحد زميتهم ، بطولة املؤمنني الذَّائدين عن دين اهللا-  -مثَّ يصف كعب 
  : يقول،الساحقة اليت واجهتهم يف بدر

                                                 
   .٢٠٥ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )١(
  .مضطرب : ومتنعنع. الفالة اليت تنخرق فيها الريح : ق  اخلر)٢(
  .ما مال لونه إىل السواد : والقتام. اجلبال املرتفعة :  األعالم)٣(
  .خيصب : وميرع . الناقة الشديدة : والعرمس . مجع بازل وهو البعري القوي :  البزل )٤(
  .بسوط واملنقوش امل: واملوضع . ودك العظام :  الصليب )٥(
)٦( نيقشر البيض األعلى : القيض . الظِّباء : اآلرام . البقر الوحشي :  الع .  
   . ٢٢٢ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٧(
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 ٢٣٧

الجدينِنم نا عندــةم١(ـا كلُّ فَخ(  
  

  ـــعلْمت انِسفيهــا القَو ةبذَر٢(م(  
  

  وكلُّ صموت يف الصوان كـأَنها
  

  عرتمن املـــاء م ينِه ت٣(إذا لُبِس(  
  

ــميتلَق نلُوا مائرٍ سدبِب ولكن     
  

  بِ تياُء بالغباسِ، واألَنمن النـع   )٤(نفـَ
  

 وكيف أنّ الكفَّار ضربوا خيامهم وأبنيتهم ، إىل االستعداد النفسي لتلك املوقعة-  -مث يشري كعب 
 ورأى املؤمنون كثرا فتشاوروا فيما بينهم ماذا مينعهم من السكوت على ما بدأهم به ،بأرض املعركة

 ومن أعرض عن نصحه ،ينبغي فعله ؟ فقوله احلق فيما -  -الكفَّار؟ وكيف ال يتشاورون مع رسول اهللا 
 أنَّ من كانت نيته للجهاد حقيقةً والطَّمع فيما -  - وبعد املشاورة أبان هلم الرسول ،فقد باء باخلسران

لك  ويف ذ، لعباده املؤمنني الصادقني– عز وجلَّ –عند اهللا تعاىل فعليه أن يشمر لذلك ؛ ليظفر مبا أعده اهللا 
  :يقول 

   قَالَ سراتنا)٥(   ولَما ابتنوا بالعرضِ
  

  علَام إذا مل نمنع العرض نزرع ؟  
  

   هرأَم ــعبتولُ اِهللا نســا رينوف    طَلَّــــعتلَ ال نا القَوينإِذَا قَالَ ف  
  

   هرب دنع نم وحلَّى عليه الردت  
  

  نيفَــــعراِء ويمالس ـوج نلُ مز  
  

   شنــنروقَص رِيدفيما ن ه٦(ااوِر(  
  

  ـعمسون يعطا نى أَنهتإذا ما اش  
  

     وقَالَ رسولُ اهللا لَما بدوا لنــا   

  ذَروا عنكُم هولَ املَنِيات واطمعوا  
  

  ياةَ تقَرباً   وكُونوا كَمن يشرِي احلَ
  

  ــــعجروي هيـا لَديحي كلإِلَى م     

     ولكن خذُوا أَسيافَكُم وتوكَّلُوا
  

  ـــعمأَج  لَّـهل ـرعلى اهللا إِنَّ اَألم  
  

هِمالةً يف  رِحرها عليهم جنفَِسر     
  

  ـعشختال  ن  ا البِيضنلَياً عيح٧(ض(  
  

  

 وانتهاًء ، بدءاً من بيان عدد املقاتلني من الطَّرفني، إىل وصف املعركة وأحداثها-  مث يصل كعب 

                                                 
أيصلح أن تقول جمالدنا عن : -   -فقال رسول اهللا . جمالدنا عن جِذْمنا كل فخمة : وكان كعب بن مالك قد قال :  قال ابن هشام )١(

 ، السرية النبويةابن هشام،: انظر. (جمالدنا عن ديننا : فهو أحسن ، فقال كعب  : -  -فقال رسول اهللا . نعم :  فقال كعبديننا؟
٢/١٣٦.(  

  .املتعودةُ على القتال املاهرة فيه: املُذَربةُ. الكَتيبةُ العظيمة: والفخمةُ . مدافعنا :  جمالدنا)٢(
)٣( وتمرع :  الصيُء ، درعاً كان أو ثوباً أو غريمها : الصوانُ . الدصان فيه الشكل ما ي . يهالن :الغدير .  عرتمملوٌء ماًء: أي : وم .  
   .٢٢٣ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٤(
  .وكلُّ واد فيه شجر فهو عرض . موضع خارج املدينة:  العرض )٥(
  .غايتنا واية أمرنا :  قَصرنا)٦(
   .٢٢٥ – ٢٢٤ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٧(
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٣٨

 ، ورع اخليول، وتصوب الرماح، حيث تسدد الطَّعنات،مبا حدث يف أرض املعركة من التحام اجليشني
  : ويف ذلك يقول ،وتسبح يف الفضاء كأنها اجلراد املنتشر

فَجِئْنطَهسرِ وحجٍ من البوا إِلَى م  
  

  ــعقَنوم راسمنهم ح ابِيشأَح  
  

  )١(ـةٌلَاثـــة آلَاف وحنن نصيثَ
  

  ـــعبنا  وأَرنيٍ إِنْ كَثُرئثَلَاثُ م  
  

هاوِرغـانننيــةُ برِي املَنِيجت ـم    مهارِعش٢(ن(عرشا  وناياملَن ضوح   
  

ــعِ فينا وفيهـمبالن ِسيى قادهت  
  

  ثْرِبِيإِلَّا الي و٣(وما ه(املُقَطَّـــع    
  

جنــوميداعةٌ صيمر٤(ـةٌوفَةٌ ح(  
  

  ـعنصساعةَ ت معليها  الس ذَري  
  

  تصوب بِأَبدان الرجالِ وتـارةً
  

  )٥(صارِ تقَعقعتـمـر بِأَعراضِ البِ  
  

  وخيلٌ تراهـا بالفَضــاِء كأَنهـا
  

   ادرــجيرتي  ةــباً يف قَرص٦(ـع(  
  

  فلَم تلَاقَينا ودارت بِنـا الرحى
  

  فَــعداُهللا  م  ــهمرٍ حَألم سولَي  
  

مهاترا سكْنرى تتح ماهنبر٧(ض(  
  

  أَنهم بِالْقَـاعِ خشب  مصـرعكَ  
  

فَنِلْننماـا وبـا ورنم مــالَ القَو  
  

   ولكن ما لَدى اِهللا أَوسع،فَعلْنا  
  

ماهحر تاردتا، واسانحر تارود  
  

  عبشي رلُوا كُلٌّ من الشعج ٨(وقَد(  
  

  

اد صفات جيش املسلمني يف أنهم يقدمون على احلرب مىت كانت  قصيدته بتعد-  -وخيتتم كعب 
 وأنهم تدربوا على احلرب وألفوها، فال يهابون أعداءهم، ،دفاعاً عن عرض أو عقيدة وليس ملغنم دنيوي

 وإن ، فاحلرب سجال دائماً، وقد عرفوا آداب القتال فال جيزعون إن أُصيبوا،وال يتراجعون يف املواجهة
العدو فـال فحش وال متثيل بالقتلى أو إذالل لألسرى وإنما منهج اإلســالم يف معاملة ظفروا ب

  : حيث يقول كعب واصفاً بطولة ذلك اجليش املسلم ،املتحاربني واألسرى
  وحنن أُناس ال نرى القَتلَ سبةً

  

  ي الذِّمارمحي نلَى كلِّ م٩(ع(عنموي   
  

                                                 
  .  اخليار من القوم :  النصيةُ )١(
  .أي نشارم : ونشارعهم . أي نغري عليهم :  نغاورهم )٢(
)٣(ثْرِبِياألوتار، نسبةً إىل يثرب :  الي  .  
  .  نسبة إىل صاعد ، وهو صانع معروف : والصاعديةُ . نسبةً إىل أهل احلرم : واحلرميةُ. السهام املثقَّفة :  املنجوفةُ )٤(
)٥( وبصتقع :  ت . اراحلجارةُ اللينةُ : والبِص .قعقعت : وتوصت  .  
  .جييء ويذهب : ويتريع . الربد : والقَرةُ . ريح شرقية :  الصبا )٦(
  .  خيارهم :  سراتهم )٧(
   .  ٢٢٧ – ٢٢٥ ص ،يوانالد ،كعب بن مالك )٨(
  . ما جيب على الرجل محايته : والذِّمار. العار :  السبةُ )٩(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٣٩

ــ،فرارولكننا نقْلي ال    وال نرى اـل
  

  فَعني باقوملن يرجو الع اررــف  
  

على ريب احلوادث ال ترى)١(جِلَاد   
  

  عمدت هرناً لنا الـديع كالعلى ه  
  

  بنو احلَربِ ال نعيا بشيٍء نقُولُـه
  

  عزجن باحلَر ترا جمم وال حنن  
  

بِ إِن نو احلَرشٍبنا بِفُحنفَلَس ظْفَر  
  

  عجوتأَظْفَارِهـا ن نم وال حنن  
  

هــرح اسقي الناباً يتها شوكُن  
  

  فَــعسوي من يليه عنه جفْر٢(وي(  
  

وبينما كانت املعارك تدور بني املسلمني واملشركني فقد كان هناك من يفخر من املشركني مبا حتقَّق يف 
 الذي افتخر يف إحدى )٣( ومن أولئك الشعراء عبد اهللا بن الزبعرى،أحد ناسياً صنيع املسلمني يف بدرغزوة 

  :قصائده اليت يقول فيها 
لْ   يا غُراب البينِ أَسمعت فَقـُ

  

  إِنما تنطــق شيئاً  قد فُعــلْ  
  

ـــديا من كَرِميٍ  سلْنقَت كَم  
  

  اجلَد طَلْماجِدامٍ بقْــدنِ مي  
  

  لَيت أَشياخي بِبدرٍ شهِدوا 
  

  )٤(جزع اخلَزرجِ من وقْعِ اَألسلْ  
  

  

 وأنّ املسلمني ، ويبين له أنّ احلرب سجال بني الطّرفني، يرد عليه-  -فانربى له حسان بن ثابت 
، ))بدر (( م، مذكِّراً إياه مبا القوه من اهلزمية يف قد نالوا من املشركني يف أحد كما نال املشركون منه

 حيث يقول  ، وبـاءوا باخلزي واخلـذالن،وكيف قتل سادم، وهرب فرسام يف تلك املوقعــة
   :-  -حسان 

  ذَهبت بابنِ الزبعرى وقْعةٌ
  

دلْ   لُ فيها  لو عـا الفَضنكَانَ م  
  

  ـمولقد نلتـم ونلنــا منكـ
  

  وكَـذَاك احلَرب أحياناً دولْ  
  

كُميف أَكْتاف افياَألس نضع  
  

  حيثُ نهوِي علَالً بعــد نهلْ  
  

قَابِكُــــملَى أَعولُّون عإِذْ ت  
  

  )٥(هرباً يف الشعبِ أَشباه الرسلْ  
  

                                                 
)١( جِالَد  : لبوهو الص لْدوج مجع جليد  .  
   . ٢٢٨ – ٢٢٧ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٢(
على املسلمني يهجوهم وحيرض املشركني عليهم ، وقد  هو عبد اهللا بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد السهمي القرشي ، كان شديداً )٣(

 يبأسلم بعد فتح مكَّة ، واعتذر من الن -  - ا بدر منهأُسد الغابة   ابن األثري، عز الدين،:انظر . (هـ ١٥وكانت وفاته سنة .  عم
  ) . ٣/١٦٠ ت،.، دار الشعب، القاهرة، ديف معرفة الصحابة

  .٤٢ – ٤١ص هـ، ١٣٩٨، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط ،بداهللا بن الزبعرىشعر ع اجلبوري، حيىي، )٤(
  . اإلبل املرسلة بعضها يف إثر بعض :  الرسلُ )٥(
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٤٠

  إِذْ شددنا شدةً صادقـــــةً
  

  حِ اجلَبلْفأجأناكــم إىل سفْ  
  

 موـا ينلَورٍ(( وعدقَى)) ببالت  
  

   وتصديقِ الرسلْ،طَاعة اِهللا  
  

  وتركْنــا يف قُريــشٍ عورةً
  

  )١(يوم بدرٍ وأَحـــاديثَ املَثَلْ  
  

 من شعراء  فريد يف قصيدته الالمية على كلِّ من تطاول علي املسلمني-  -أما كعب بن مالك 
 وهو ما أفرح املشركني ،))أُحد ((  ويوضح هلم أنه إذا كان هناك من قادة املسلمني من قُتل يف ،قريش

 وما واجهوه من صور البطولة ،))بدر (( وشعراءهم فإنَّ عليهم أن يعودوا بذاكرم إىل ما أصام يف 
  : حيث يقول ،والتضحية اليت أبداها املسلمون

ـهأَبلغْ قُ   ريشاً وخير القَولِ أَصدقُ
 

  

  والصدق عند ذَوِي الْأَلْبابِ مقْبولُ  
  

كُــماترا بقتالنا سلْنقَت أَنْ قَد  
  

   ففيـم يكثر القيــلُ؟،أَهلَ اللّواِء  
  

دـــدـا ملَن اكُمينرٍ لَقدب ويوم  
  

  فيه مع النصر ميكَالٌ  وجربيــلُ  
  

  إِنْ تقْتلُونـا فَدين اللَّـه فطْرتنا 
  

  والقَتلُ يف احلق عنـد اِهللا تفْضيلُ  
  

ـهاً   وإِنْ تروا أَمرنا يف رأيكُم سفـَ
  

ـليلُ   ضـت اإلسالم الَفخ نم أْيفَر  
  

دوا عـبِ واقْتاحلَر قَاحا لونمفَلَا ت  
  

  )٢( أَصدى اللون مشعولُإِنَّ أَخا احلَربِ  
  

لَه احربـاً  ترا ضندنع إِنَّ لَكُم  
  

     )٣(عرج الضباعِ له خذْم رعـــابِيلُ  

  إِنا بنو احلَربِ نمرِيهــا  وننتجهـا
  

  )٤(وعندنا لذَوِي  اَألضغان تنكـيلُ  
  

  

 ، ودعتهم إىل التجاوب معها،-  -لشعراء يف عهد النيب يف نفوس اكما يظهر فقد أثَّرت غزوة أُحد 
 وهو ما قام به شعراء ، وللمسلمني-  والتصدي ملن حاول اإلساءة للنيب ،والتعبري عن مواقفها وأحداثها

 ،صام وكشف أكاذيبهم وختر، األمر الذي دعا شعراء املسلمني إىل الرد عليهم،املشركني بعد املوقعة
  .وبيان أثر اإلسالم يف كلِّ ما حتقَّق للمسلمني من عزة ومنعة

  

  :غزوة اخلندق 
 يبرك حملاربة النعت قوى الشنة اخلامسة للهجرة جتميف الس-  -م أبو ، واملسلمني باملدينةوتزع 

                                                 
   .  ٩٤ – ٩٣ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )١(
  . أي متقد متلهب  : ومشعولٌ. لونه بني السواد واحلُمرة : وأصدى اللون . زيادا ومنوها :  لقَاح احلَربِ )٢(
)٣( احرت  : تزو تفرح . اللَّحم : واخلذم عابيلُ . قطعقَطِّعةُ : والراملُت .  
   . ٢٥٦ – ٢٥٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٤(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤١

 ويأيت اجلميع إىل املدينة املنورة ،سفيان تلك اجلموع من القرشيني ومن واالهم من غطفان والقبائل ااورة
 ومل يكتفوا بذلك ،قاصدين القضاء على اإلسالم جبحافلهم وعدم احلربية اليت مل يكن للمسلمني قبل ا

  .دينة من أجل القضاء على املسلمنيبل تعاهدوا مع يهود بين قريظة يف حصوم حول امل
م مجع املسلمني وأعلمهم ما عزم عليه أبو سفيان ومن وااله  بتآمرهم وحتز - -وملَّا علم رسول اهللا 

 ، وانتهت مشورم حبفر خندق حول املدينة حتى ميكنهم التحصن فيها، وتشاور معهم،من غطفان واليهود
فر  أول من بدأ باحل-  - وكان الرسول ، وبدأ املسلمون حفر اخلندق،فإذا دمههم العدو نالوه وال يناهلم

 ينتهي من حفر اخلندق حتى أقبلت قريش ومن -  - وما كاد الرسول ،ترغيباً للمسلمني يف األجر
 وخرج ،)١( وغطفان بعشرة آالف من أحابيشهم حتى نزلوا جبانب أُحد، وأهل امة،تبعهم  من بين كنانة

 ،فضرب هناك عسكره وجعل ظهور فرسانه إىل جبل ، بثالثة آالف من املسلمني-  -رسول اهللا 
 " – وكان معلَماً – فخرج من بني صفوف املشركني عمرو بن ود العامري ،واخلندق بينه وبني القوم

يا عمرو إنك عاهدت اهللا :  وقال له-  -من يبارز؟ فخرج له من املسلمني علي بن أيب طالب : وقال 
فإني أدعوك :  فقال له علي ،أَجلْ:  فقال له ، أخذا منهأَلَّا يدعوك رجلٌ من قريش إىل إحدى خلَّتني إلَّا

 ،لكني واهللا أُحب أن أقتلك:  فقال له علي ،لم يا ابن أخي؟ فو اهللا ما أُحب أن أقتلك:  فقال له،إىل النزال
 ،اوال فتنازال وجت، مثّ أقبل على علي، وضرب وجهه، فعقره، فاقتحم عن فرسه،فحمي عمرو عند ذلك

 فقتله علي-  -ى اقتحمت من اخلندق هاربةً ، وخرجت خيلهم منهزمة٢("  حت(.  
 وقد وصف علي-  - ة املسلمني يف مواجهةجاع الَّذي أبان عن قوذلك احلدث واملوقف الش 

  : قال فيها ،أعداء اإلسالم يف أبيات شعرية
أْيِهر  ةفَاهس نةَ مارجاحل رصن  

  

  ونصرت رب محمـد بِصــوابِي  
  

  فَصددت حني تركْته متجدالً
  

     )٣(ادك وروابِيكاجلـذْعِ بني دكَ  

  وعفَفْـت عن أَثْوابِه ولَو اننِي
  

  )٤(وابِيكُنــت املُقَطَّر بزين أَثْـ  
  

حينِـلَا تلَ دــاذاَهللا خ نبسه    ـوناَألح رشعيــا م هابِبِي٥(ز(  
  

  .)٦(--وقد شكَّك ابن هشام يف نسبة هذه األبيات لعلي بن أيب طالب 

                                                 
   . ٢١٧ – ٢/٢١٦، السرية النبويةابن هشام،  )١(
   .   ٢/٢٢٥ ، املصدر السابق)٢(
  .  أرض فيها غلظ، واجلمع دكَادك : والدكْدك والدكْداك . فرع النخلة : واجلذْع . اً باألرض  متجدالً الصق)٣(
)٤( ين . اجلانب : الذي ألقي أحد قطريه ، أي جنبيه ، والقطر :  املُقَطَّرسلبين : وبز .  
   . ٢/٢٢٥ ،النبوية السرية  ابن هشام،)٥(
   . ٢/٢٢٥ ،املصدر السابق )٦(
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٤٢

 الذين ،ومل يكن حتزب األعداء واتحادهم حلرب املسلمني أمراً يثري اهليبة أو اخلوف يف قلوب ااهدين
 حيث لقاء األعداء هو لقاء الشجاعة، والنصرة، -  -  ونصرة نبيهم،نذروا أنفسهم للدفاع عن عقيدم
 وكأنهم ، وعلَّموا أنفسهم يف احلرب حتى أصبحوا ظاهرين للناس مجيعاً،والتضحية لقوم درِبوا على القتال

 -- مالك وهي املعاين اليت أشار إليها كعب بن.. . ويدافعون عن رسالتهم اخلالدة،أسود حيمون عرينهم
  : حيث قال ، قصيدته اليت قاهلا يوم اخلندقيف

ـهضعب عمعمي برض هرس نم  
  

  )١(بعضاً كَمعمعة اَألباِء املُحرقِ  
  

  فَلْيأْت مأْسدةً تســن سيوفُهـا
  

  )٢(بني املذَاد وبني جِزعِ اخلَندقِ  
  

نيملبِ املُعروا بِضرِبوا و)٣(دلَمأَس  
  

  مهجات أَنفُِسهِم لرب املَشرِقِ  
  

ـــه بِيـن ه ة نصر اإلِلـَ بـصيف ع  
  

  ،فَبِهِمرذَا م هدب٤(قِ وكَانَ بِع(  
  

 فيصور الدروع حتكي حلقاا يف سردها احملكم ، يف قصيدته إىل وصف السالح-  -وميضي كعب 
 حيث ، تشمرها للحرب محائل السيوف الصارمة، فهي مستديرة احللق،اق اجلنادبوشكلها املوثَّق أحد

  :يقول 
طُّ فُضخت ةـابِغولُهـايف كلِّ س  

  

   هبت رِحيه املُترقْرِقِ)٥(كَالنهيِ  
  

  ـابيضـاَء محكَمة كَأَنَّ قَتريه
  

  )٦(شك موثَقِ ذَات حدق اجلَنادبِ  

   مهند)٧(ادجدلَاء يحفزها نِجـ
  

  قِ احلَديدة صارِمٍ ذي رونصافي  
  

  تلْكُم مع التقْوى تكُونُ لباسنا
  

  مويصم ةاعاجِ وكُلَّ سيقِ اهل٨(د(  

                                                 
  . صوت احلريق يف القصب : القصب ، ومعمعةُ األباء: اَألباُء . اختالط األصوات وشدةُ زجلها:  املعمعة )١(
دق موضع باملدينة حيث حفر اخلندق ، وقيل هو بني سلع وخن: واملذَاد . تحد : وتسن . املوضع الذي جتتمع فيه اُألسود :  املأسدةُ )٢(

  .  اجلانب : واجلزع . املدينة
)٣( نيلما :  املُع عرفونعلِّمون أنفسهم يف احلرب بعالمة يالذين ي .  
   . ٢٤٤ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٤(
  . الغدير من املاء : النهي . الدروع الكاملة :  السابغة )٥(
)٦( ريروع :  القَتالد مسامري . ذكور اجلراد : واجلنادب . كرد : والشإحكام الس  .  
  . محائل السيوف: والنجاد . يرفعها: وحيفزها. الدروع احملكمة أو املدورة احللق:  اجلَدالء )٧(
   .  ٢٤٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٨(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٣

؛ إذ ليس من طبعهم أن والبيت األخري يصور أمهِّية التقوى واإلميان يف احلروب اليت خيوضها املسلمون 
يركنوا إىل العدة املادية دون أن يدخروا يف نفوسهـم زاد التقوى الذي يوصلهم إىل غايتهم الكـربى اليت 

  .يبتغوـا من وراء نصرم لإلسالم
 فيشري إليه كعب – وهو اجلانب الذي أُمر به املسلمون وهم يواجهون أعداءهم –أما اإلعداد للمعركة 

 ومتكّنهم من ، اليت تصعد بفرساا إىل حلبة القتال،بن مالك من خالل إعداد اخليول األصيلة املضمرة
  : يقول ،والظَّفر عليهم،اصطياد أعدائهم

  ونعد لَألعداِء كُـلَّ مقَلَّـــصٍ
  

  )١(ورد ومحجولِ القَوائـمِ أَبلَـقِ  
  

انسى بِفُردرـأَنَّ  كُ كَـتمهاتم  
  

  )٢(عند اهلياجِ أُســود طَلٍّ ملْثقِ  
  

موفَهتاةَ حاطُونَ الكُمعي قدص  
  

  )٣(تحت العماية بالوشيجِ املُزهقِ  
  

  في احلَربِ، إِنَّ اَهللا خير موفِّقِ    ـه بِربطهــا لعدوهأَمر اِإللَـ
  

ظاً لكُونَ غَيتـطاًليوح ودلْع  
  

  )٤(للدارِ إِنْ دلَفَت خيول النزقِ  
  

عبِقُـــوي زِيزا اُهللا العنينةـو  
  

  منه، وصدقِ الصبرِ ساعةَ نلْتقي  
  

  ـا  ونجِيبهونطيـع أَمر نبِينـ
  

  وإِذَا دعا لكَرِيهة مل نسبـــــقِ  
نى يتا ومهأْتن ـدائدإىل الش اد  

  

  اتماحلَو رى نتمقِ)٥(و   )٦( فيها نعنـِ
  

  

 فيتصدى للرد على شاعر الكفَّار آنذاك عبد اهللا بن الزبعرى الذي أخذ -  -أما حسان بن ثابت 
حيث نظم حسان . )٧(ية وذلك يف قصيدته البائ، ويتطاول على املؤمنني،يفتخر مبوقف قومه يوم اخلندق

 -  - وحاولوا قتل الرسول ،بائيته اليت يرد فيها على ابن الزبعرى، وخيربه بأنَّ قومه قد وردوا املدينة
 وكان األجر والثَّواب ، لكنهم عادوا حبقدهم خائبني مل ينالوا إلَّا اليأس والقنوط،واقتناص غنائم املسلمني

                                                 
الذي يف قوائمه : واحملجول . ة إىل الصفرة الفرس األشقر الذي محرة لونه ذاهب: والورد. طويل القوائم ضامر البطن:  املقلَّص من اخليول)١(

  .  إذا جتاوز البياض إىل عضديه وفخذيه : واألبلق. بياض خيالف سائر لونه 
  .ما يكون عن الطَّلِّ من زلقٍ وطني : املُلْثَق. مجع كَمي وهو الشجاع: الكُماة. تسرع:  ترد )٢(
  . املُذْهب للنفوس : املُزهق. الرماح : الوشيجو. سحابةُ الغبار وظلمته :  العماية)٣(
)٤( لَفَتمت :  دتقد . قزيئو اخللق : النالطَّائشون ، الس  .  
)٥(اتمةٌ :  احلَومومواطن القتال ، واحدها ح  .  
   .  ٢٤٧ – ٢٤٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٦(
  : ، والقصيدة مطلعها ٢٩ ص ،لزبعريشعر عبداهللا بن ا اجلبوري،:  انظر )٧(

  حي الديار محا معارِف رسمها     طُولُ البِلَى وتراوح اَألحقَـابِ
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٤٤

  : حيث يقول، الذي اطمأنَّ وصحابته على النصر املبني يف اخلندق-  - رسول اهللا للمؤمنني املقاتلني مع
  قَتلَ النبِي ومغنـم  اَألسـالبِ  حتى إِذَا وردوا املدينةَ وارتجوا

  ردوا بِغيظهِـم علَى  اَألعقَـابِ  معلَينـا  قَادرِين  بأَيدهـوغَدوا 
بِه قفَرت فَةصعوبِ مب  ـمهعمــابِ  جباَألر ديس كبر ـودنوج  

مالَهتق املؤمنني ابِ  وكَفَى اِإللَـــهثَو ريـرِ خيف اَألج مه١(وأَثَاب(  
  

 يتوعد بأنَّ هلم  ازام فرسان قومه من املشركني يوم اخلَندق خسارةً، بل)٢(ومل يعترب ضرار بن اخلطَّاب
جبمع من بين كنانـة، حيث يقولزيارة أخرى ستكون أعنف وأشد :  

  )٣(طَحونـا ةً ـوقَد قُدنا عرندس   الظُّنونــا ومشفقَة تظُن بنا
  كَما  زرناكُـــم  متوازِرِينـا   قَرِيبٍ  وسوف نزوركُم عما
  )٤(اـالعرِين كَأُسد الغابِ قد حمت    عزلٍ  غريبِجمعٍ من كنانـةَ

  

 على الشاعر ضرار الذي فخر يف قصيدته مبجموعة من القبائل -   -وقد رد كعب بن مالك 
 ، مذكِّراً إِياه بأنهم قوم صابرون أصحاب عقيدة،العربية واليهود الذين جاءوا حملاربة املسلمني يوم اخلندق

  : حيث يقول ، كفرة، عاقِّني، وأنهم يقاتلون ظاملني، الذي كان هلم املؤازر الصادق-  -النيب فيهم 
  ـاوسائلَة تسـائلُ ما لَقينـ

  

  ولو شهِـدت رأَتنا صابِرِينا  
  

  ـاكِّلينعلَى مـا نابنـــا متو    )٥(صبرنا ال نرى للَّـه عـدالً
  

  انَ لنـا النيب وزِير صدقٍوك
  

  بِــه  نعـلُو البرِيةَ  أَجمعينـا   
  

  نقَاتلُ معشراً ظَلَموا وعقُّوا 
  

  )٦(وكانوا بالعداوة مرصدينـا  
  

  نعاجِلُهم إِذَا نهضوا إِلَينـا
  

  بِضربٍ  يعجِـلُ املُتسرعينـا  
  

مويف أَي فَـافخ ا بِيضانِن  
  

  )٧(بِها نشفي  مراح الشاغبِينـا  
  

                                                 
   .  ١٢٠ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )١(
االستيعاب   ابن عبدالرب،:انظر(.  هو ضرار بن اخلطَّاب بن مرداس القرشي الفهري ، فارس شاعر ، قاتل املسلمني ، واسلم يوم فتح مكَّة )٢(

  ) .١/٣٣٧ هـ،١٣٨٢ مطبعة السعادة، القاهرة، ،يف أمساء األصحاب
  . اليت تطحن كلَّ ما مرت به : والطَّحون. الشديدةُ القوية ، يريد الكتيبة :  العرندسةُ )٣(
   . ٢٥٥ – ٢٥٤ ، السرية النبوية ابن هشام،)٤(
  .  ثْلُ امل:  العدلُ )٥(
)٦( دصته :  املُردلألمر ع داملُع .  
)٧( احرشاط :  املاغبني . النر : والشييج الشغب وم الشالذين ديد  .  
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٥

  شوابِكُهن يحمـني العرِينــا    بِبابِ اخلَندقَينِ كأَنَّ أُســداً
  

  ـه  حتىلننصر أَحمداً واللَّـ
  

  نكونَ عباد صدقٍ مخلصينـا  
  

كَّةَ حلُ مأَه لَمعوا ويارس ني  
  

  وأَحزاب أَتوا متحـزبِينـــا  
  

رِيكش لَـه سبأَنَّ اَهللا لَي  
  

  )١(وأنَّ اَهللا مــولَى  املُؤمنِينـا  

 أن يؤمن املدينة وحدودها بعد موقعة اخلندق مع قريش وخباصةمن الفتنة -  -وقد أراد الرسول 
 وقصدوا ، الذين اشتركوا يف موقعة اخلندق مع قريش،ين قريظة وبين النضرياليت كان يوقد جذوا يهود ب

 وجلأوا للغدر ، حيث نقضوا عهود األمان اليت أبرمها املسلمون،إثارة الفتنة بني الناس يف املدينة أثناء املوقعة
 ، وانتصر عليهم، حيث حاصرهم يف حصوم، جيشه حملاربتهم-  - ألجل ذلك وجه النيب ،واملكيدة

 يبم  جزاء ما فعلوه مع النم الذُّلُّ عليهم وعلى حصووخي-  -ر عنه ، بنقضهم العهدوهذا ما عب 
  :  بقوله-  -حسان بن ثابت 

  لَقَد لَقيت قُريظَةُ ما ساَءهـا
  

  وحــلَّ بِحصنِها ذُلٌّ ذَليــلُ  
  

دهقْضِ العوا بِنرِحا بى فَمتح   
  

  غَــزاهم يف ديارِهم الرسولُ  
  

 فُوفا صنم نِهِمصاطَ بِحأَح  
  

  لَه من حر وقْعتهــا صليــلُ  
  

لْــدارِ خاملؤمنون بِد ارصو  
  

  )٢(أَقَــام لَهم بِها ظلٌّ ظَليـلُ  
  

  

  :غزوة مؤتة 
 أول صدام مسلَّح يقع بني جيش املسلمني وجيش الروم –امنة للهجرة  يف السنة الثَّ–كانت غزوة مؤتة 

 أرسل احلارث -  - وكان سبب هذه الغزوة أنَّ النيب ،الذين أخذوا يراقبون قوة جيش املسلمني املتنامية
ا نزل مؤتة  فلم، وهو احلارث بن أيب مشَّر الغساين،من جهة هرقل)) بصرى (( بن عمري بكتاب إىل أمري 

 وجهز ، اشتد ذلك عليه-  - فلما بلغ األمر رسول اهللا ،تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساين وقتله
 وندب ، مواله زيد بن حارثة على ثالثة آالف من املسلمني-  -وقد أمر . )٣(جيشاً ملقاتلة ملوك الروم

 فإنْ أُصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة ،ب على الناسإن أُصيب زيد فجعفر بن أيب طال: الناس وقال هلم 
والتقى اجليشان جيش . )٤( فإنْ قتل ابن رواحة فلريتض املسلمون بينهم رجالً فليجعلوه عليهم،على الناس

                                                 
   .  ٢٨٠ - ٢٧٩ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )١(
   .  ٢٤٥ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٢(
   . ٢٣٧ص هـ، ١٤٠٨، ١دار اتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط ،  سرية الرسول تأمالت يفالوكيل، حممد السيد، :  انظر )٣(
   . ٢/٣٧٣ ، السرية النبوية ابن هشام،: انظر )٤(
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٤٦

 فقاتل زيد ، يف مكان يقال له مؤتة– الَّذي كان يقدر عدده مبائيت ألف مقـاتل –املسلمني وجيش الروم 
 مثّ أخذ الراية من بعده جعفر ، حتى قُتل يف رماح القوم-  - براية رسول اهللا -  -ة بن حــارث
 اقتحم عن ، وأحاط به العدو من كل جانب، القتال)١( فقاتل ا حتى إذا أحلمه-  - بن أيب طالب

مث أقبل يقاتل وهو يقول،فرس له شقراء فعقرها حىت ال تقع يف يد العدو :  
  ـذَا اجلنةُ واقْترابهايا حبـ

  

  طَيبـةً وبـارداً شرابهـــا
  

  والروم روم قد دنا عذَابها
  

  كَــافرةٌ بعيدةٌ أَنسابهــا
  

  )٢(    علَي إِذْ القَيتهــا ضرابهـا
  .-  -مثَّ قاتل حتى قُتل 

 فداخل نفسه شيء من روع ال ، فتقدم يقاتل الروم-  -مثّ أخذ الراية من بعده عبد اهللا بن رواحة 
  : وهو يردد بعض األبيات الشعرية اليت يقول فيها ، فجعل حيفِّز نفسه ويشد من عزميتها،خيلو منه املوقف

ـهنزِلنلَت فْســا ني ــتمأَقْس  
  

هنهكْــرلَت أَو ـــنزِلنلَت  
  

لَبةْإِنْ أَجنوا الردشو اس٣( الن(  
  

  مالي أَراك تكْرهــني اجلَنــةْ
  

  قَد طَالَما قَد كُنت مطْمئنـــةْ
  

  )٤(هلْ أَنت إِلَّا نطْفَةٌ يف شنــةْ
  

  : فارجتز قائالً ، فأُصيبت إصبعه،مثَّ تقدم يقاتل
يتمد عبإِلَّا إِص تلْ أَنه  

  

يـتا لَقم بِيــلِ اللَّـهويف س  
  

  يا نفْس إِلَّا تقْتلي تمـــوتي
  

يتلقد ص تاملَو اضيهذا ح  
  

يـتفقـــد لَق تينموما ت  
  

يـــــتدا هملَهعي فلفْعإِنْ ت  
ــيتقش فَقَد ترأَخ٥(وإِنْ ت(  

  .-  -فقاتل حتى قُتل 
ما يبكيك يا ابن :  فقالوا ، من ودع بكى-  - لَما ودع عبد اهللا بن رواحة "اء يف اخلرب أنه وج

                                                 
  .  نشب فيه فلم جيد خملصاً :  أحلمه القتال )١(
   .٢/٣٧٨ ،السرية النبوية  ابن هشام،)٢(
)٣( القوم لَبةُ وا. صاحوا واجتمعوا :  أَجنفيه ترجيع يشبه البكاء : لر صوت .  
، حتقيق وليد قصاب، دار الضياء للنشر - دراسة يف سريته وشعره– عبداهللا بن رواحة ديوان ،)م٦٢٩/هـ٨ (عبد اهللا،بن رواحة ا)٤(

  .١٥٣ص ، هـ١٤٠٨، ٢والتوزيع، عمان، ط
   .  ١٥٤ ص  املصدر السابق)٥(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٧

  يقرأ آية -   - ولكني مسعت رسول اهللا ،أما واهللا ما يب من حب الدنيا وال صبابة بكم: رواحة؟ فقال 
، )١( حتماً مقضيا م إال واردها ، كان على ربكوإن منك   من كتاب اهللا عز وجلَّ يذكر فيها النار 

 وردكم إلينا ، ودفع عنكم،صحبكُم اهللا: فلست أدري كيف يل بالصدر بعد الورود ؟ فقال املسلمون
  :، فقال عبد اهللا بن رواحة )٢("صاحلني

فغم محـــنأَلُ الرين أَسةًـلكنر  الز فقْذغٍ تفَر ةً ذَاتبرضاود٣(ب(  
  )٤(والكَبِدا بِحربة تنفذُ اَألحشاَء   أَو طَعنةً بِيدي حرانَ مجهِـــزةً

دث حتى يقَالُ إذا مروا لَى جـا  يــ عدشر قَدغَازٍ و ناُهللا م هدش٥(أَر(  
هاهلم ما رأوا من كثرة عدد الروم وما ميلكونه من أرض الشام )) معان (( وكان املسلمون لَـما نزلوا 

 خيربونه بذلك أم ال ؟ فقام عبد اهللا -  - وهل يرسلون إىل الرسول ، وبدأوا يفكِّرون يف ذلك،من عتاد
واهللا إنَّ اليت تكرهون للَّيت : ((  وهو يقول هلم ، يشجعهم ويستحثُّهم على القتال-  -بن رواحة 

هادةخرجتم تطلبون الش،وال كثرة ةوال قو اس بعددقاتل النين الذي أكرمنا ، وما نذا الد قاتلهم إلَّاما ن 
قد : فتشجع الناس وقالوا . )٦ ()) وإما شهادة ، إما ظهور، فانطلقـوا فإنما هي إحدى احلسنـيني،اهللا به

  :  صدق ابن رواحة، وأنشد يف ذلك املوقف - واهللا -
ـيشِ هلا العكُوم    )٧(أ وفَرعٍـبنا اخلَيلَ من أَججلَ من احلَش رغ٨(ت(  

  

بس انوالص ناها منذَولَّ    ـتاًـحأَزميأَد  ـهتفْح٩( كَأَنَّ ص(  
  

ــانعنِ على ميلَتلَي تفَأَ    أَقَـامدعب قَبع مهـا جترفَت١٠(وم(  
  تنفَّس يف مناخرِها السمـوم    )١(جلياد  مسومـاتوا فَرحنا

                                                 
   . ٧١، اآلية سورة مرمي  )١(
   .  ٣٧٤  -  ٢/٣٧٣ ص ، السرية النبويةبن هشام، ا)٢(
  .  الرغوة : والزبد. الفرغُ خمرج املاء من الدلو :  ذات فرغ)٣(
  .  أجهز على اجلريح إذا أماته: مسرعة متممة، يقال: مجهزة . العطشان :  احلران)٤(
   .  ١٤٧ ص ،ديوانال  بن رواحة،عبد اهللا )٥(
   .  ٢/٣٧٥ ، السرية النبوية،ابن هشام )٦(
  . اسم موضع : والفرع. أحد جبلي طيء ، واآلخر سلمى :  أجأ )٧(
)٨( تطعم شيئاً بعد شيء :  تغر .كومكْم ، وهو اجلنب : والعمجع ع .  
  .  اجللد: األدمي . أملس : أزل . حجارةٌ ملس ، واحدا صوانة :  الصوان)٩(
  . شاط والراحة الن:  اجلموم)١٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٤٨

هــا)٢(فال وأيب  مآبنيأْتنل     ومور  برا  ع توإنْ كَان  
  

  )٣(هلا  برِمي والغبار ،عوابِس    اَءت  أَعنتها  فَجـفَعبأْنــا
  

  )٤(قَوانِسها  النجوم برزت إِذَا    هـ البيض في بِذي لَجبٍ كَأَنَّ
  

  )٦( فَتنكــح أَو تئيم،أَسنتها     املَعيشة طلَّقَتهــا )٥(فَراضيةُ
  

 -  - كان عبد اهللا بن رواحة ، وبينما كان الطَّريق طويالً  وشاقّاً،ويف ليلة السفر إىل مؤتة
 ويبشرهــا ،     إذ ذهب يناجي ناقته– عز وجلَّ –ز برضوان اهللا يستغرق يف األمل بالشهادة والفو

 ألنه عزم يف قرارة نفسه على شد الرحال إىل جوار ، فال عـودة إىل بالد    النخيل،بتحريرها من األسفار
  : حيث يقول – جلَّ وعــال –ربه 

  إِذَا أَديتنِي وحملْت رحــلي
  

  )٧(ربعٍ بعد  احلســاِءمِسريةَ أَ  
  

معأَن كأْنفَش،ذَم لَاكخو   
  

   ولَا أَرجِع إِلَى أَهـلي ورائي  
  

  وجاَء املُسلمون وغادروين
  

  بِأَرضِ الشامِ مشتهِي الثَّواِء  
  

  وردك كُلُّ ذي نسبٍ قَرِيبٍ
  

  اِإلخ عقَطنمحنِ  مـاِءإِلَى الر  
  

  )٨(هنالك لَا أُبالي طَلْـع بعلٍ
  

  )٩(ولَا نخـلٍ أَسافلُهــا رِواِء  
  

  

 اليت بلغته رحلته ، والسري ألجلها على راحلته،وال خيفى ما يف هذه األبيات من تعلُّق الشاعر بالشهادة
 وهي صورة – عز وجلَّ –برضوانه  والفوز ، ولقي ما كان يرجوه من االستشهاد يف سبيل اهللا،املأمولة

  .مؤثِّرة تعكس روح التضحية والفداء اليت قدمها أولئك ااهدون يف تلك الغزوات

  
  . معلَّمات :  مسومات)١(
  .  اسم مدينة يف طرف الشام من نواحي البلقاء :  مآب)٢(
  . خيطان خمتلفان أمحر وأبيض، وكلّ ما فيه لونان خمتلطان فهو برمي:  الربمي يف األصل)٣(
)٤( ا :  اللجباختالط األصوات وكثر . ضيأس من ا: والبمجع قونس ، وهو أعلى البيضة : والقوانس. حلديد ما يوضع على الر .  
  .  أي مرضية :  راضيةٌ )٥(
   . ١٥٠ – ١٤٩ ص ،الديوان ،عبد اهللا بن رواحة )٦(
  . مجع حسي ، وهو ماء يغور يف الرمل : واحلساُء. أوصلتين :  أَديتين )٧(
  .  شرب بعروقه : أي: استبعل النخل : ين عن السقي ، ويقال النخلُ الذي يشرب بعروقه من األرض فيستغ:  البعلُ )٨(
   . ١٥١ ص ،الديوان ،عبد اهللا بن رواحة )٩(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٤٩

  :فتح مكَّة 
 عظمة النيب الكرمي ون يف عصر صدر اإلسالمـارك اليت خاضها املسلمـأظهرت الغزوات واملع  
 وأبان عما يتمتع به من مزايا أخالقية وإنسانية ،لغزوات الذي قاد جيش املسلمني يف خمتلف ا،- -القائد 

 ففي فتح مكَّة ،حتى يف تعامله مع خصومه وأعدائه الذين حتالفوا على حربه وشن الغزوات على املسلمني
 ،ة ذلك املوقف األخالقي واإلنساين عندما فتح مكَّ-  -يف السنة الثَّامنة للهجرة وقف الرسول الكرمي 

يا معشر : ((  حيث وقف أمامهم وهو يقول، وحاربوه، وأخرجوه من بلده،ولقي خصومه الذين آذوه
  .)١()) اذهبوا فأنتم الطُّلقاء :  قال ،خرياً، أخ كرمي وابن أخ كرمي: قريش، ما ترون أَني فاعل بكم؟ قالوا

لمسلمني يف هذا الفتح من عز ومنعة  وأشاد الشعراء مبا حتقَّق ل،وقد واكب الشعر ذلك الفتح العظيم
 . ومتكني اهللا تعاىل هلم، حيث أظهرت القصائد الشعرية قدرة جيش املسلمني على الفتح،ونصر لإلسالم

 وما رافقه من إعداد مناسب من قبل ، يصف فتح مكَّة)٢(ومن ذلك ما يظهر يف قول بجري بن زهري
 ويئة ااهدين على أفضل ما يكون من رجال سلَيمٍ ،د قوياً حيث كان الوقت صباحاً واإلعدا،املسلمني

 وقد هاهلم فرسان ، ورمياً بالسهام، وطعناً بالرماح، إذ االوا على املشركني ضرباً بالسيوف،ومزينةَ وغريها
ما كان على  و،املسلمني وهم جيولون يف رحاب مكَّة يف زهو كبري ؛ ألنهم آمنوا باهللا وأطاعوا رسوله

  : حيث يقول،املشركني إلَّا اخلضوع والتسليم
  

  ضربناهم بِمكَّةَ يوم فَتحِ النــ
  

فَــافرِ بِالبِيضِ اخلاخلَي ـيب  
  

   من سلَيمٍ)٣(صبحناهم بِسبعٍ
  

افانَ  وثْمنِي عن بم وأَلْــف  
  

  عنـاً نطَـا أَكْتافَهم ضربـاً وطَ
  

اللِّطـــاف ةشقـاً باملريشر٤(و(  
  

  ترى بين الصفُوف لَها حفيفاً
  

ـاف صالر نم اقالفُو اعا انص٥(كَم(  
  

يهِـمــولُ فجت اديا واجلنحفَر  
  

الثِّقَـاف ـــةمقَواحٍ ممبأَر  
  

                                                 
   .٢/٤١٢ ، السرية النبويةابن هشام، )١(
مع املسلمني بعض الغزوات جبري بن زهري بن أيب سلمى املُزين ، أسلم قبل السنة السابعة للهجرة ، ودعا أخاه كعباً لإلسالم ، وشهد :  هو )٢(

   ) . ٢/١٤١ ، اإلصابة يف متييز الصحابة،العسقالين :انظر. ( ومنها فتح مكَّة
  .هم مزينة : وبنو عثمان . أي بسبع مائة :  بسبع )٣(
  . ريش يعين السهام ذوات ال: واملريشةُ. الرمي السريع : والرشق . أراد نطَأْ ، فخفَّف اهلمزة :  نطَا )٤(
)٥( وت :  احلفيفوانصاع. الص : هنا. انشق هم الذي يلي الوتر : والفواقالفوق ، وهو طرف الس . صافمجع رصفة ، وهي عصبةٌ : والر

  .تلوى فوق السهم 
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 ٢٥٠

  ــاينـ غَـانِمني بِما اشتهفَأُبنا
  

ـلَافلَى اخلع ـــنيمادوا نوآب  
  

  مواثقَنا علَى حســنِ التصافي  وأَعطَينـا رســولَ اهللا منــا
  

  وقد سمعوا مقَــالَتنا فَهموا
  

افــرصا بِاننعِ مواةَ الرغَـد  
  

 عند فتح مكَّة بعد أن اشترك مع قومه من بين سلَيم يف -  - )١(ويتوقَّف العباس بن مرداس السلمي
  - حيث يبين يف إحدى قصائده القوة العددية لقومه الذين شاركوا حتت إمرة النيب الكرمي ،ذلك الفتح

  : حيث يقول ، والتضحية من أجل حتقيق النصر، والبسالة، موضحاً ما كانوا عليه من اإلقدام-
مـــــدحِ حممفَت كَّة يوما بِمن  البِطَاح ِسيلُ بِهت ٢(أَلْف(موسم   

  

   وشاهدوا أَيامه،نصروا الرسولَ
  

مهارع٣(وش(مقَداللِّقاِء م يوم   
  

ـــمهامأَقْد بِه تتزِلٍ ثَبنيف م  
  

  )٤(مضنك كَأَنَّ اهلَام فيه احلَنتــ
  جرت سنابِكَها بِنجد قَبلَهـا

  

ـم ـ هـاألَد ازجهلا احل قَادتى اسحت  
  

 وأَذَلَّه لَــه هكَّنم  اللَّـــــه  دـا وج لَنـ وفيالس كْمح محز٥(م(  
  

خامش ةاسيالر دو٦(ع( هنِينرع   
  

  )٧(ـارِمِ خضرممتطَلِّع ثغر املَكَ
  

 يف فتح مكَّة ويف يوم حنني على -  -وكان الزهو والفخار عندبين سلَيم الذين نصروا رسول اهللا 
لسان الشاعر العباس بن مرداس السلمي الذي يفخر بفرسان قومه املسلَّحني والضاربني فرسان الشرك ضرباً 

  : إذ يقول ،ال هوادة فيه
  اَء سلَيمٍ يف مواطنِهاواذْكُر بلَ

  

ـر خفْترِ مـلِ الفَخ أَهـمٍ للَيويف س  
  

ــوا عـبوات محنوا الررصن مه مقَو  
  

   وأَمر الناسِ مشتجِر،دين الرسولِ
  

ـةً ياحض كرالش ودنونَ جارِبالض  
  

  در واَألرواح تبتـ،بِبطْنِ مكَّةَ
  

                                                 
، أسلم قبيل فتح مكَّة ، وشارك مع قومه العباس بن مرداس بن أيب عامر بن حارثة السلمي ، يكنى أبا اهليثم ، وهو من شعراء البادية :  هو )١(

   ) .١/٣٤٢، اإلصابة، العسقالين :انظر. ( هـ ١٨ويف سنة يف اجلهاد ونصرة اإلسالم ، ت
)٢( هلة املتسعة :  البِطاحمجع بطحاء ، وهي األرض الس .  
  .عالمتهم يف احلرب :  شعارهم)٣(
  .ل احلنظ: واحلنتم. الرؤوس : واهلام . ضيق :  ضنك )٤(
  .كثري املزامحة ، يريد أنَّ جدهم غالب :  مزحم )٥(
)٦( دوالع  ) هنا : ( جلُ املُِسنالر . مرتفع : وشامخ ،اجلواد الكثري العطاء : واخلضرم.  
   . ٤٢٧ – ٢/٤٢٦ ،السرية النبويةابن هشام،  )٧(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥١

ــمهكأَن ملَاها وقَتنى دفَعحت  
  

رقَعناِء مطْحالب ةرلٌ بِظَاهخ١(ن(  
  

ـا  ـ نـدهشنٍ كَانَ مينح موي نحون  
  

   وعند اِهللا مدخـر،للدينِ عزاً
  

ـه نــائ   إِذْ  نركَب املَوت مخضراً بطَ
  

جنلُ يواخلَيركَد عاطها سنع ٢(اب(  
  

ـا نـمقْدي اكحالض عاِء ماللِّو تحت  
  

رـد   )٣(كَما مشى اللَّيثُ يف غَاباته اخلَ
  

  وقد صبرنا بِأَوطَاسٍ أَسنتنـا
  

لَّـهل رصنن نم رصتنـا ونئْن٤(ش(  
 فقد ركبوا املوت ببسالة ،ين سليم وتضحيام ضد املشركنيحيث تشري هذه األبيات إىل شجاعة ب

 فيتخطَّفهم املؤمنون ؛ ليكون النصر حليف ، وطوعوه ألمرهم ليتحول إىل رقاب الكفَّار  وصدورهم،وإقدام
  . وتتحقَّق بغيتهم يف رفع راية اإلسالم،املسلمني

 يباس بن مرداس أيضاً معونة قومه للنويصف العب-  -وه بأَلْفَي فارس نصروا ، يف حننيعندما أمد 
 وتغلَّب املسلمون على ، حتى تالمحت الفرسان، وأبدوا مقاومةً عنيفةً ضد املشركني-  -رسول اهللا 

  : حيث يقول ،أعدائهم
  

بٍ لَهغَض نولَ اِهللا مسا رنرصن    
  

هـراسوح  دعال ت يكَم ٥(بِأَلْفَي(  
  

   رايـةً)٦(حملْنا لَه يف عاملِ الرمحِ
  

هرـاص ن تو ـا يف حومة املـَ  ـذُود ي  
  

  ونحن خضبناها دماً فَهو لَونهـا
  

هـر ـاجِ صفوان ش نٍ يوميناةَ حـد   )٧(غَ
  

ـةً لَـــهنميا على اإلسـالم موكُن  
  

 قْدا عوكَانَ لَنهرـاهاِء وشاللِّو  
  

  دعانا فَسمانـا الشعــار مقَدمــاً
  

هرـاكني  نلَى منـاً عوع ا لَهوكُن  
  

  جزى اُهللا خرياً من نبِي محمــداً
  

  )٨(  واُهللا  نـاصره،وأَيده بالنصرِ
  

  

 إىل -  - توجه املسلمون بقيادة الرسول - من أحداث وما دار فيها–ولَـما انتهى أمر حنني 
، وكان مع الركب املتجه إىل  وبيان موقفهم منه، اإلســـالمالطَّائف لدعوة أهلها إىل الدخول يف

                                                 
)١( رقَعنمن أصله :  م عقَلنم.  
)٢( عاطس  :ق غُبمتفر ار . رواد : وكَدر إىل السمتغي.  
)٣( رهنا :  اخلَد ردرِه ، واخلداخلُ إىل خغابةُ األسد : الد.  
   .٤٦٧ – ٢/٤٦٦ ، السرية النبوية ابن هشام،)٤(
  .رجل حاسر ، إذا مل يكن عليه درع: مجوعه الذين ال دروع عليهم ، يقال :  حواسره )٥(
  .ما يلي السنان : الرمح  عامل )٦(
  .إذا دخل بعضها يف بعض : أي خمالطه بالرمح ، وشجرت الرماح :  شاجِره)٧(
   .٤٦٩ – ٢/٤٦٨، النبوية السريةابن هشام،  )٨(
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 ٢٥٢

 وانتزاعهم ، الَّذي نظم قصيدته اليت صور فيها مراحل صراع املسلمني-  -الطَّائف كعب بن مالك 
 يقاتلون حتى ختضع قوى الشرك لطاعة اهللا ورسوله     ، بفرسان صناديد على خيل مدربة))وج (( منطقة 

-  - حيث يقول يف مطلع قصيدته :  
   قَضينــا من تهامةَ كُـلَّ ريبٍ

  

ربيا،وخنممأَج وفَا)١( ثُميالس   
  

   ولَو نطَقَت لَقَـالَت،نخيرها
  

اطقَونهيفَـــا: عثَق ساً أَوود     

   إِنْ لَم تروها)٢(فَلَست لحاضنٍ
  

  بِساحة دارِكُم منا أُلُوفَـا
  

ـنِ  ـزِع العروش بِبطـْ تنون))ج٣ ())و(  
  

  وتصبِح دوركُم منا خلُوفَــا
  

  ويأْتيكُم لَنا سرعانُ خيــــلٍ
  

غعيمج لْفَـهخ ريفاًادـاً كَث  
  

فَــاتهرم باضقَو يهِمدبِأَي  
  

  يزِرنَ املُصطَلني ـا احلُتوفَا
  

  كَأَمثَالِ العقَائقِ أَخلَصتـهـــا
  

  )٤(قُيونُ اهلند مل تضرب كَتيفَـا
  

  تخالُ جديةَ اَألبطَالِ فيـهـا
  

اةَ الزاًغَديادج فـا)٥(ح ـ   )٦( مدوفـَ
  

  

 عما صنعه املسلمون مع أعداء الدعوة الذين مل -  -وبعد هذه املقدمة اليت أبان فيها كعب 
بعوا الطَّريق ،يستجيبوا لنداء احلقانطلق بعد ذلك إىل إنذار املشركني مبا ينتظرهم من سوء العاقبة إن مل يت 

هم قادمون،احلقالم فليسلم مبا جاء به املصطفى ، وإشهادهم بأنفمن آثر الس -  -ًليعيش عيشة راضية ، 
 حيث ينطلق ، أو استجاب لنصحه، فليتحمل وزره ووزر من اتبعه، أو حتدثه نفسه باملوادعة،ومن مل يسلم

  :كعب يف هذا املعىن فيقول 
  

  حأَجِدهم أَليس لَهم نصيــــ
  

  )٧(من اَألقْوامِ كَانَ بِنا عرِيفَــا
  

  يخبرهـــم بِأَنا قَد جمعنـا
  

  )٨(عتاق اخلَيلِ والنجب الطُّروفَا
  

                                                 
  .أَرحنا :  أَجممنا )١(
)٢( ناملرأةُ اليت حتضن ولدها :  احلَاض.  
)٣( جمن أمساء الطَّائف :  و.) ٥/٣٦١ هـ،١٣٧٤ دار صادر، بريوت، ،معجم البلدان، )م١٢٢٨/هـ٦٢٦ (احلموي، ياقوت: انظر (.  

)٤( الربق :  العقائق وهي شعاع ، فائح احلديد اليت تستعمل يف صنع األبواب : وكتيف . مجع عقيقةمجع كتيفة ، وهي الص.  
  . خملوط بغريه : ومدوف . عفرانالز: واجلادي . الطَّريقةُ من الدم :  اجلديةُ )٥(
   .٢٣٥ – ٢٣٤ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٦(
)٧( مهصبت على طرح الباء: بكسر اجليم وفتحها مبعىن:  أَجِدمنك هذا، ون رِيفاً . أَبِجِدعارفاً : وع.  
)٨( اقتمجع عتيق :  ع . بجوف . مجع جنيب : والنوالطُّر : فرمجع ط )الكرمية األصل : ، وكلُّها صفات للخيل مبعىن ) الطَّاء بكسر.  
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥٣

فحبِز مـــاهنيأَت ــا قَدوأَن  
  

  يحيطُ بِسورِ حصنِهِم صفُوفَا
  

  رئيسهم النبِي وكَــانَ صلباً
  

  نقي القَلْبِ مصطَبِراً عزوفَـا
  

  رشيد اَألمرِ ذُو حكْمٍ وعلْمٍ
  

  وحلْمٍ مل يكُن نزِقاً خفيفَـــا
  

  نطيـع نبِينــا ونطيع رباً
  

  هو الرمحن كَانَ بِنا رؤوفَـــا
  

  فَإِنْ تلْقُوا إِلَينــا السلْم نقْبلْ
  

رِيفَاونداً وضا علَن لْكُمع١(ج(  
  

بِرصون كُمداهجا نوأْبوإِنْ ت  
  

  ولَا يك أَمرنا رعشاً ضعيفَا
  

  نجـالد ما بقينـا أَو تنِيبوا
  

  )٢(إِلَى اإلسالمِ إذْعــاناً مضيفَا
  

  نجــاهد ال نبـالي من لَقينا
  

لَكْنأَم الطَّرِيفَــاأَأَه ــلَادا الت  
  

  لأَمرِ اللَّـه واِإلســلَامِ حتى 
  

  )٣(يقُوم الدين معتـدالً حنِيفَـا
  

 يف هذه األبيات عن السبب يف املضي إىل اجلهاد وحتقيق االنتصارات وهو -  -فقد أبان كعب 
 لذا ،الناس من دياجري الشرك والضالل إىل أنوار اهلداية واإلميان وإخراج ،الدعوة إىل اإلسالم والدخول فيه

 حيث أبان الشعراء يف كثري من قصائدهم عن ،كانت هذه الدعوة هي السمة البارزة يف شعر الغزوات
ينعموا  و، كي يتفيؤا ظالله، واالستنارة بنور اإلسالم،حرصهم على دخول الناس يف هذه الدعوة املباركة

  .احته وعدلهبسم
  القيم الفنية يف شعر الغزوات

  

  أثر القرآن الكرمي يف أسلوب الشعر : أوالً 
 ،من اجلوانب البارزة يف شعر الغزوات ما اتسم به ذلك الشعر من امليل إىل األلفاظ واملعاين القرآنية

 – رضوان اهللا تعاىل عليهم –عراء من الصحابة  فقد تأثَّر الش،وذلك من خالل االقتباس من الذِّكر احلكيم
 ولذا فقد عمدوا ، فكان أسلوبه املعجز حملَّ اهتمامهم وإجالهلم،بالقرآن الكرمي وببديع أسلوبه ومجال معانيه

 وهو ما ظهر جلياً يف اقتباسات حسان بن ، واإلفادة من معانيه السامية يف أشعارهم،إىل االستنارة بنوره
 وهو ما – رضوان اهللا تعاىل عليهم – وغريهم من الصحابة ، وعبد اهللا بن رواحة،كعب بن مالك و،ثابت

  .سيتضح من خالل الوقوف على تلك األشعار
  

                                                 
)١( يفمن ريفكم العيش . املوضع املخصب على املاء :  الر خذكم أعواناً على احلرب ، ونستمديريد نت .  
)٢(دالجيوف :  نملجئاً : ومضيفاً . حنارب بالس.  
   .٢٣٧ – ٢٣٥ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٣(
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 ٢٥٤

  :االقتباس من القرآن الكرمي 
 وأدخلوها يف أشعارهم اليت تتحدث ، ومتثَّلوا معانيها،توقَّف شعراء الغزوات عند بعض اآليات القرآنية

 والتصدي للمشركني الذين ما فتئوا ينالون من ، والدفاع عن العقيدة اإلسالمية،عن نصرة اإلسالم
وكان من أولئك املتأثِّرين بالقرآن الكرمي حسان بن ثابت األنصاري . املسلمني، ويتعرضون هلم باهلجاء

 وال غرابة يف ذلك ألنه كان يدافع ، القرآنية إذ جاء شعر الغزوات عنده غنياً باملعاين-  - شاعر الرسول
  : ومن ذلك ما يظهر يف قوله ،عن اإلسالم بلسانه وسنانه

  

كُمرصبى، واُهللا يرن لَن موقُلْت   
  

  م اآليات والقيــلِـوفيكُم محكَ
هــبِرخاُهللا ي زِيـزوالع ــداَأل   حمم اترِيرس نكا ت١(قَاوِيـــلِبِم(  

  

والبيت . )٢(﴾....لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار﴿: فالبيـت األول مقتبس من قولــه تعاىل 
   .)٣ (﴾وربك يعلَم ما تكن صدورهم وما يعلنونَ﴿: الثَّاين مقتبس من اآلية الكرمية 

 يف حتديه للمشركني والرد عليهم أنَّ اهللا هو الذي أخرج الناس -  - رواحة  ولقد رأى عبد اهللا بن
  : يقول -  - حني أنزل آياته احملكمات على رسوله ،من الظلمات إىل النور

عبأَنَّ و تهِــدـشقاِهللا ح د  ارثْ وأنَّ النىـ مــا ورِينالكَاف   
قفَو شرــطَ  املَاِء وأَنَّ العين  افالَمالع بشِ ررالع قفَوـَو   اــ

  )٤(ملَائكَــةُ اِإللَــــه مقَربِينا  ــةٌ كراموتحملُه ملَائكَـــ

  

 أَنعام والناروالَّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْ﴿: فالبيت األول فيه إشارة إىل قوله تعاىل 
ملَّه ثْوىامٍ ﴿: والبيت الثَّاين يشري إىل قوله تعاىل . )٥ (﴾مأَي ةتي سف ضالْأَرو اتومالس لَقي خالَّذ وهو

: - عز وجلَّ –وله والبيت الثَّالث مقتبس من ق. )٦(﴾وكَانَ عرشه علَى الْـماِء ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً

                                                 
)١( ٣٠٢ ص ،الديوان ،ان بن ثابتحس .   
   .  ١٠٣، اآلية سورة األنعام )٢(
   .  ٦٩، اآلية سورة القصص )٣(
   .  ١٦٥ ص ،الديوان ،عبد اهللا بن رواحة )٤(
   . ١٢١، اآلية سورة حممد )٥(
   .٧، اآلية سورة هود )٦(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥٥

  .)١(﴾والْـملَك علَى أَرجائها ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ﴿: -
 وذلك عندما وصف استبسال جيش ، إىل عظمة الشهادة يف سبيل اهللا-  -ويشري كعب بن مالك 

  : حيث أشار إىل ذلك بقوله ،املسلمني يف يوم خيرب
 نحونـــهوضرباً وفُريا خندراجِعِ   وارِي اَألشى عبِكُلِّ فَت دذْو٢(م(  

هش ابحاً إِنْ أَصدلَ مى القَترةًــياد  دمزاً بِأَحوها وفَوجراِهللا ي ن٣(م(  

لُوا في سبِيلِ اللَّـه أَمواتاً بلْ ولَا تحسبن الَّذين قُت﴿: فقد أخذ املعىن يف البيت الثَّاين من قوله تعاىل 
  .)٤( ﴾أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ

 وقد متثَّلت يف ذهنه ، الفارس الذي اقتحم معركة مؤتة ضد الروم-  -وهذا جعفر بن أيب طالب 
  : حيث يقول ،اجلنة ونعيمها

  )٥(يبـةً وبـارداً شرابهــا     يا حبــذَا اجلنةُ واقْترابها        طَ
  .)٦( ﴾متكئني فيها يدعونَ فيها بِفَاكهة كَثرية وشرابٍ﴿ :فهذا البيت فيه إشارة إىل قوله تعاىل 

 قد خاطب نفسه راجياً ، الذي وقف املوقف نفسه يف معركة مؤتة-  -وكان عبد اهللا بن رواحة 
  : حيث يقول - عز وجلَّ -وترجو ما عند اهللا  ،منها أن تطلب الشهادة

هنزِلنلَت فْســا ني ــتمأَقْس  ــــهنهكْرلَا لَت ــةً أَوعطَائ  
  )٧(!ةْــجعفَر ما أَطْيب رِيح اجلَن  قَد طَالَما قَد كُنت مطْمئنـــةْ

  

فَأَما إِن كَانَ من ﴿: تبارك وتعاىل- البيت الثَّاين من قول احلق فقد أخذ املعىن يف الشطر الثَّاين من
بِنيقَريمٍ. الْـمعةُ ننجانٌ وحيرو حو٨( ﴾فَر(.  

                                                 
   . ١٧، اآلية سورة احلاقَّة )١(
  . شديد البأس يف القتال : ومذود . ن األار املواضع اليت يشرب منها م:  الفروض )٢(
   .  ١٩٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٣(
   . ١٦٩، اآلية سورة آل عمران )٤(
   .٢/٣٧٨ ، السرية النبوية ابن هشام،)٥(
   . ٥١، اآلية سورة ص  )٦(
   .١٥٣ ص ،الديوان ،عبد اهللا بن رواحة )٧(
   .  ٨٩ -٨٨، اآلية سورة الواقعة )٨(
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 ٢٥٦

، الذي واجه من زوجته حماولةً )١(وقد أثَّرت فكرة اجلهاد والنهوض إليه يف وجدان النابغة اجلعدي
  : فيقول ، وخياطب زوجته، فقال يصف حالته،هادِإلثنائه عن الذَّهاب إىل اجل

  
  لَاـوالدمع ينهلُّ من شأْنيهِما سب  باتت تذكِّـرين باللَّـه قاعــدةً

   بـذَلَا كَرهاً، وهلْ أَمنعن اَهللا ما  يـــيا بِنت عمي كتاب اهللاِ  أَخرجنِ
  وإِنْ لَحقْت بِربي فَابتغي بــدلَا  يـ الناسِ أَرجعنِ برــفإِنْ رجعت فَ
جرأَع تا كُنم عى فَيمأَع ط  ذُرينـــ أَوتسمل ي ىنض نارِعاً مض ـِأَوحـ لَاـع٢(و(  

رج ولَا علَى الْأَعرجِ لَيس علَى الْأَعمى ح﴿: فالبيـت األخـري فيه إشارة إىل قول احلق تبـارك وتعاىل
حرج ولَا علَى الْـمرِيضِ حرج ومن يطعِ اَهللا ورسولَه يدخلْه جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار ومن يتولَّ 

  .)٣(﴾يعذِّبه عذَاباً أَليماً

  : حيث يقول ،ظرهم من عذاب يوم عظيم وما ينت، إىل مصري الكافرين-  -ويشري كعب بن مالك 
  وكلُّ كَفُورٍ يف جهنم صـــائر  فَأَمسوا وقُود النارِ يف مستقَرها
  )٤(رـبِزبرِ احلَديد واحلجارة ساجِ  تلَظَّى علَيهِم وهي قَد شب حميها

فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ أُعدت ﴿: عاىل فقد اقتبس معناه يف البيت األول من قوله ت
رِينلْكَاف٥( ﴾ل(.  

  : فيقول ، إىل جهاد املسلمني-  -ويشري عبد اهللا بن رواحة 
بِيا النينف          مهرأْسضٍ فَنرع نع اسالن دالجن،زِلُ السنـا ت ينـوف ر٦(ــو(  

وإِن كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا ﴿ :يف الشطر الثَّاين مأخوذة من قوله تعاىل )) سورة (( فلفظة 
هثْلن مم ةوروا بِس٧(﴾فَأْت(.  

 وما ، خيول املسلمني اليت أُعدت حلرب املشركني يف موقعة اخلندق-  -ويصف كعب بن مالك 

                                                 
 هو قيس بن عبد اهللا بن عدس بن ربيعة اجلعدي العامري ، أبو ليلى ، شاعر خمضرم ، عمر طويالً يف اجلاهلية ، وأدرك اإلسالم فوفد على )١(

 يبالن-  -ا الذهيب، مشس الدين : انظر. (  وأسلم ، وأدرك صفِّني مث سكن الكوفة ، وانتقل إىل أصبهان وتوفِّي
   ) .  ٣/٧٧ هـ،١٤٠١، ١ حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط،سري أعالم النبالء، )م١٣٤٧/هـ٧٤٨(

   .١٩٤ ص ت،. املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، دمشق، دعبد العزيز رباح ،:  حتقيق ،الديوان ،)م٦٧٠/هـ٥٠ (النابغة اجلعدي )٢(
   .١٧، اآلية سورة الفتح )٣(
   .٢٠١ص ، الديوان ،الككعب بن م )٤(
   .٢٤: ، اآلية سورة البقرة )٥(
   .٨٣ ص ،الديوان ،عبد اهللا بن رواحة )٦(
   .٢٢، اآلية سورة البقرة )٧(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥٧

  : فيقول ،اتصفت به من الصفات
درقَلَّـــصٍ           واِء كُلَّ مدلْأَعل ــدعلَقِ،ونمِ أَبائولَ القَوجح١( وم(  

 ن ﴿  :- تبارك وتعاىل -فهذا املعىن فيه إشارة إىل قول احلقمو ةن قُوم متطَعتا اسم موا لَـهدأَعو
الْخ اطبلِر٢ (﴾ي(.  

 ونافحوا ، الذين حتدثوا عن الغزوات،وعلى هذا النحو فقد ظهر أثر القرآن الكرمي يف أساليب الشعراء
 ، وقد أعطى ذلك التأثُّر شعرهم قوةً يف التعبري، وتصدوا للمشركني يف كثري من املواقع،عن عقيدم

  .جلاهلية اليت كانت مسةً بارزةً قبل ظهور اإلسالموأسلوباً سهالً أزاح عن طريقهم خشونة األلفاظ ا
  :اللُّغة الشعرية : ثانياً 

 ، وهي الوسيلة اليت تفصح عن مدلول الشاعر ومراده،اللُّغة عنصر رئيس من عناصر اإلبداع الشعري
  .وذلك من خالل ما يبثُّه يف شعره من مشاعر وشجون

 ، فترق تلك األلفاظ يف املواضع اليت تتطلَّب الرقَّة،نس األلفاظ واملعاينوالشعر اجليد هو الذي ميتاز بتجا
أرى " :  وهو ما دعا إليه القاضي اجلرجاين يف قوله ،وجتزل وتشتد يف املواضع اليت تتطلَّب الشدة والفخامة

  .)٣(" لك أن تقسم األلفاظ على رتب املعاين 
 وقد حدد النقَّاد مالمح ، جيد أنها اتسمت يف جانب كبري منها باجلزالةواملتأمل يف ألفاظ شعر الغزوات

، فال تشوبه )٤(" ولذاذته  يف السمع ،يكون متيناً على عذوبته يف الفم"اللفظ اجلزل يف الكالم بأنه هو الذي 
يكون يف وصف مواقف "ا  ومنها م، كما بينوا املواضع اليت يستعمل فيها اللفظ اجلزل،وحشية أو وعورة

  .)٥( " وأشباه ذلك، ويف قوارع التهديد والتخويف،احلروب
  : اليت يقول فيها ، يف موقعة اخلندق-  -ومن أمثلة ذلك ما يظهر يف قصيدة كعب بن مالك 

هضعب عمعمي برض هرس نم  
  

  بعضاً كَمعمعة اَألباِء املُحـرقِ
  

  ت مأْسدةً تسن  سيوفُهــافَلْيأْ
  

  بني املذَاد وبني جِزعِ  اخلَنـدقِ
  

  نصلُ السيوف إِذَا قَصرنَ بِخطْوِنا
  

   ونلْحقُها إِذَا لَم تلْحــقِ،قُدماً
  

                                                 
   .٢٤٤ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )١(
   .٦٠، اآلية سورة األنفال )٢(
حممد أبو الفضل وزميليه، مطبعة عيسى : ، حتقيقوخصومهالوساطة بني املتنبي ، )م٩٧٦/هـ٣٦٦(القاضي اجلرجاين، علي بن عبدالعزيز  )٣(

   .  ٢٤ ص ت،.البابلي احلليب، القاهرة، د
 م،١٩٧٣أمحد اجلويف وزميليه، دار ضة مصر للطباعة والنشر، : ، حتقيقاملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعرابن األثري، ضياء الدين،  )٤(

١/١٨٥ .   
   .١/١٨٥ ، املصدر السابق )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٥٨

ـا   فَترى اجلَماجِم ضاحياً هاماتهـ
  

  بلْه اَألكُف كَأَنها مل تخلَــقِ
  

ــــة ومـلْمم ةمبِفَخ ودلْقَى العن  
  

  تنفي اجلُموع كَقَصد رأْسِ املَشرِقِ
  

  ونعد لَألعداِء  كُلَّ مقَلَّـــصٍ
  

  ورد ومحجولِ القَوائمِ أَبلَـــقِ
  

مهاتان كَـــأَنَّ كُمسى بِفُردرت  
  

  )١( ملْثقِلٍّعند اهلياجِ أُســود طَ
  

 واستعدادهم للقاء املتحزبني من املشركني يف يوم ، محاسة جيش املسلمني-  -حيث يصف كعب 
 مبيناً ما امتاز به ذلك اجليش من التعود ، وقدرم على إحلاق اهلزمية م إذا قدموا حلرب املسلمني،اخلندق

 حيث يظهر دور الفرسان املسلمني على ،ف فيهم وإعمال السيو،على خوض املعارك ومنازلة األعداء
 وقد اعتمد الشاعر ، ويدافعون عنه بكلِّ بسالة،خيوهلم املضمرة املعدة للقتال فكأنهم أسود حيمون عرينهم

 ، مأسدةً، احملرق، ميعمع،ضرب( ومن تلك الكلمات ،يف وصف تلك املشاهد احلماسية على األلفاظ اجلزلة
 ، كمام، بفرسان، أبلق، حمجول، ورد، مقلَّص، ملمومة، بفخمة، العدو، هاماا،جم اجلما،سيوفها
 وما يكتنفه من اصطدام ، وتوحي جبو املعركة، وشدة اجلرس،فهي ألفاظ تتسم بالقوة)  ملثق ، أسود،اهلياج
  . وشدة إعماهلا يف األعداء، وصليل السيوف،اجليوش

 وما حتقَّق فيه للمسلمني من ، األلفاظ اجلزلة يف وصف فتح مكَّة-  -س ويستخدم العباس بن مردا
  : يقول ،عز ومنعة

ـــــدحِ حممفَت كَّةَ يوما بِمنم    موسم البِطَاح ِسيلُ بِهت أَلْف  
  

ـــمهامأَقْد بِه تتزِلٍ ثَبنيف م  
  

  منتـضنك كَأَنَّ اهلَام فيه احلَ  
  

  جرت سنابِكَها بنجد قَبلَهــا
  

  مهاألَد ـاز جهلا احل قَادتى اس٢(حت(  
  

 ومنهم قومه من بين سليم ،فالشاعر هنا يصور ما دار يوم فتح مكَّة من حشد اجليوش املتأهبة للفتح
 وقد ألبس ،لك املناسبة العظيمة وأظهروا ثبام ورباطة جأشهم يف ت،الذين شاركوا بفرسام يف ذلك الفتح

 حيث اعتمد يف ذلك ، وتوحي بصور البسالة واإلقدام،الشاعر تلك املعاين ألفاظاً تناسبها يف القوة والشدة
 ، احلنتم، اهلام، ضنك، البطاح، مسوم،تسيل: ( ومن تلك األلفاظ،على ألفاظ اتسمت باملتانة واجلزالة

 لتجسد ما شهده ،فهذه األلفاظ ترسم صورةً متوج باحلركة والقوة)  األدهم ، استقاد، سنابكها،جرت
   .ذلك الفتح من قوة وشجاعة من قبل جيش املسلمني

                                                 
   . ٢٤٦ – ٢٤٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )١(
   .٢/٤٢٦ ،السرية النبويةابن هشام،  )٢(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٥٩

 حيث تأثَّر ،ومن اجلوانب البارزة يف شعر اجلهاد شيوع األلفاظ اإلسالمية اليت جاءت مع الدين اجلديد
 اليت هي ، فجاءت قصائدهم الشعرية حتفل بتلك األلفاظ،شعري وأدخلوها يف معجمهم ال،ا الشعراء

  - ومن أمثلة ذلك ما يظهر يف قول حسان بن ثابت .)١(مظهر من مظاهر الشعر يف عصر صدر اإلسالم
  : يف موقعة اخلندق -

مالَهتاملؤمنني ق ثَ  وكَفَى اِإللَـــه ريرِ خيف اَألج مهابِـــوأَثَابو  
هنع جطُوا فَفَرا قَنم دعب نــمم  نيكلم صزِيلُ ننــابِــتها الو  

  وأَذَلَّ كُلَّ مكَذِّبٍ مرتــــابِ  ـهر عين محمد  وصحابِــوأَقَ
ابِهيونَ ثلْكُفْـــرِ درٍ لعشتسرِ اَألثْ   مبِطَاه ليس اــوالكُفْر٢(بِو(  

  

 ورجوعهم ، وتشتت حشودهم،فالشاعر يشري إىل ما آلت إليه موقعة اخلندق من تفرق مجوع املشركني
 حيث كانت العزة ، وأثام األجر على ما بذلوا يف مواجهة الكفَّار، وقد كفى اهللا املؤمنني القتال،خائبني

 ،اإلله(  ومن ذلك ، يزخر باأللفاظ اإلسالميةوقد جاء النص. . والذِّلَّة واخلزي للكافرين،للمسلمني
)  طاهر ، الكفر، مرتاب، مكذِّب، صحابه، الوهاب، مليكنا، نص، ترتيل، ثواب، األجر، أثام،املؤمنني

 تدلُّ على تأثُّر حسان ، وأكسبته داللةً جديدةً،فهذه األلفاظ أبانت عن املعىن العام الذي قصد إليه الشاعر
-  -ة بين احلنيف،املعاين اإلسالميا الد ة الَّيت أتىينيوالقيم الد .  

 واحلرص على دخول الناس فيه هو السبب ، إىل أنَّ الدعوة إىل اإلسالم-  -ويشري كعب بن مالك 
  :  يقول ، ينتشر اإلسالم يف شتى األصقاع حتى، وانطالق املسلمني إلعالء راية احلق،يف مسرية اجلهاد

 
  إِلَى اإلسالمِ إذْعــاناً مضيفَـا    ـالد ما بقينـــا أَو تنِيبوانجـ

  أَأَهلَكْنا التــلَاد أَم الطَّرِيفَــا     ـالي من لَقينانجــاهد ال نبـ
  )٣(نِيفَـايقُوم الدين معتـدالً ح    واِإلســلَامِ حتى  ه ـلأَمرِ اللَّـ

 واختار منه ما يعبر عن مضمونه مبا يناسبه من ،فقد اعتمد الشاعر يف أبياته على القاموس اإلسالمي
  .) حنيفاً ، معتدالً، الدين، أمر اهللا، جناهد،اإلسالم(  ومنها ،األلفاظ اإلسالمية

                                                 
شعر العقيدة يف عصر صدر  ، أيهم، ، القيسي١٠٥ص هـ، ١٤٠١، ٢ط،  الشعر اإلسالمي يف صدر اإلسالم، عبد اهللا،احلامد : انظر)١(

 األدب يف عصر النبوة ،، صالح الدين، اهلادي٣١٧ص  هـ،١٤٠٦، ١ عامل الكتب، بريوت، ط،هـ٢٣ حىت سنة اإلسالم
   .  ٢٥٩ص ، هـ١٤٠٩، ٤، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طوالراشدين

   .  ١٢٠ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٢(
   .٣٣٧ – ٣٣٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك  )٣(
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٦٠

 يبتعد ، فهو شعر مطبوع، الشعرومن مسات التراكيب يف شعر اجلهاد غلبة البساطة والعفوية على هذا
 ، وذلك يعود إىل أثر الثَّقافة اإلسالمية النابغة من تأثري القرآن الكرمي واحلديث النبوي،عن التعقيد وااللتواء

 كلُّ ذلك أدى إىل وضوح التراكيب يف شعر ، تبتعد عن اخلشونة، فهي لغة منتقاة،وصفاء اللُّغة اليت ورد ا
 -  ومن أمثلة ذلك ما يظهر يف قصيدة كعب بن مالك ، وبعدها عن التنافر والتعقيد، وحسن تأليفهااجلهاد
 -يقول ، اليت نظمها يوم اخلندق :  

  

  ولو شهِدت رأَتنا صابِرِينـا  وسائلَة تسـائلُ ما  لَقينـــا
  

  ـانــا متوكِّليـنـابعلَى ما ن  )١(صبرنا ال نرى للَّـه  عـدالً
ص زِيرو يبقٍـوكانَ لنـا الند  عن ــبِــهينعمـةَ أَجرِيا لُو الب  
  )٢(وكانوا بالعداوة مرصدينـا  وا ــنقَاتلُ معشراً ظَلَموا وعقُّ

  

  املُتسرعينـابِضربٍ  يعجِـلُ   نعاجِلُهم إِذَا نهضوا إِلَينـــا
  

  )٣(نكونَ عباد صدقٍ مخلصينا  ـه  حتى لننصر أَحمداً واللَّـ
  

  

 ما أصاب املسلمني يف موقعة اخلندق اليت حتزب فيها املشركون واليهود -  -حيث يصف كعب 
 والتوكل ، واليقني،حزبني بالصرب الذين واجهوا  أولئك املت، وساروا حلرب املسلمني،والقبائل املوالية هلم

 وكانت اهلزمية والذِّلَّة من نصيب تلك األحزاب اليت حتالفت ، فكان النصر حليفهم– عز وجلَّ –على اهللا 
وقد عبر الشاعر عن تلك املعاين بألفاظ سهلة واضحة تتالءم مع . .وتآمرت من أجل العدوان على املسلمني

 ،ولو شهدت رأتنا صابرينا: (  ومن تلك العبارات ،غها يف عبارات متآلفة متجانسة وصا،طبيعة املوضوع
)  نعاجلهم إذا ضوا إلينا ، نقاتل معشراً ظلموا وعقُّوا، وكان لنا النيب وزير صدق،على ما نابنا متوكِّلينا

 وهذه . الشاعر بوضوح وقدرا على التعبري عما يرمي إليه،حيث يظهر ترابط تلك العبارات ومتاسكها
، حيـث تأنقوا يف صوغ )٤(السمة تلحظ بوضوح يف أغلب الشعر الذي صاغه الشعراء حول الغزوات 

 وينقض ،أنّ هذا الشعر يرد على املشركــني  وخبـاصة، والعنـاية بأســاليبهم،عبارام

                                                 
  .  املثْلُ :  العدلُ )١(
)٢( دصته:  املُردلألمر ع داملُع .   
   .  ٢٨٠ - ٢٧٩ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٣(
 ، ١٤٧، ١٣٨ ص ،ديوانال ،عبد اهللا بن رواحة ، ١٢٠ ، ١١٩ ، ٩٦ ، ٩٣ ، ٧٥ – ٧١ ص ،ديوانال ،حسان بن ثابت:  راجع مثالً )٤(

   .  ٢٥٨ – ٢٥٥ ، ٢٣٧ – ٢٣٤ ص ،ديوانال ،كعب بن مالك
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٦١

  .)١(قصــائدهم اليت تعرضوا فيها للمسلمني
  

  :صورة الفنية ال: ثالثاً 
 لكوا من الوسائل الفنية اليت يعتمد عليها ،تعد الصورة من أهم العناصر الفاعلة يف القصيدة الشعرية

 والصورة بناًء على ذلك  . لتقريب املعاين وزيادة توضيحها للتأثري يف السامع،الشعراء يف التعبري عن أفكارهم
  .)٢( " وإنما أداة أساسية لتوصيل اخلربة والتعبري عن الرؤية، أو حليةً مصطنعةً،شكليةًليست زينةً " 

الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها "وتظهر الصورة بشكل أوضح من خالل 
 معتمداً يف ذلك على وسائل )٣("الشاعر يف سياق خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية

  .التعبري املختلفة يف رسم مشاهداته ونظرته اخلاصة لألشياء
 وهي صور عمادها ،وتأيت الفنون البيانية يف مقدمة الصور اليت استعان ا الشعراء يف شعر الغزوات

  .ثِّله من قيمة فنية عالية حيث جلأ إليها الشعراء يف قصائدهم ملا مت، واالستعارات،التشبيهات
 فهو من أقدم صور البيان وأقرا إىل الفهم ،ويعد التشبيه من أكثر الفنون البيانية جرياناً يف الشعر

  .)٤( وبه يزداد املعىن وضوحاً ويكتسب تأكيداً ،واألذهان
 حيث صور مسرية ، بدر يف موقعة-  -ومن الصور التشبيهية ما يظهر يف قول كعب بن مالك 

  : يقول ، وكأنهم أسود تزأر تنتظر فريستها،جيش املسلمني ملالقاة املشركني
  )٥(أُسود لقَـاٍء ال يرجى كَليمهـا     فَساروا وسرنا فَالْتقَينـا كأننـــا

  : فقال ، استعداد املسلمني للقتال-  -كما صور حسان بن ثابت 
ف     راعسم قٍ كاللُّيوثدانُ صياجِ  تياهل موي ملْقَهي ن٦(م(درعي )٧(  

 والتضحية من ،حيث يصف فرسان املسلمني الذين يقفون يف مقدمة الصفوف للدفاع عن عقيدم
 ،كل محاسة وعزمية وشبههم باألسود الضارية اليت تدافع عن عرينها ب، ولذا أطلق عليهم فتيان صدق،أجلها

                                                 
 ٣٧ ، ٣٠ – ٢٩ ص ،شعر عبداهللا بن الزبعرى ،اجلبوري ، ٢٥٨ – ٢٥٧ ، ٢٥٥ – ٢/٢٥٤ ،ة السرية النبوي ابن هشام،: راجع مثال)١(

– ٤٣ – ٤٠ ، ٣٩  .   
   .  ٢١٢ ص م،١٩٩٤، ٣ دار املعارف، القاهرة، ط،مجاليات القصيدة املعاصرة ، طه،وادي )٢(
   .  ٣٩١ ص م،١٩٨١، ١النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ط دار ، االتجاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر، عبد القادر،القط )٣(

، ١ حتقيق حممد قرقزان، دار املعرفة، بريوت، ط،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، )م١٠٦٣/هـ٤٥٦ (ابن رشيقالقريواين، :  انظر )٤(
  .١/٢٨٧ هـ١٤٠٨

   . ٢٦٦ص ، الديوان ،كعب بن مالك )٥(
  .يفر : م الوقائع واملعارك الشديدة ، يعرد أي يو:  يوم اهلياج)٦(
   .٩٤ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٧(
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٦٢

 بل يفرون منها جلبنهم ، اليت ال يقوى األعداء على خوضها،وهـم مع ذلك يسعرون نار احلرب
  . وخورهم

 ومما جاء من ، الذي يضرب به املثل يف اجلنب،كما شبه شعراء الغزوات أعداءهم من املشركني بالنعام
 فرار املشركني -  - حيث شبه كعب بن مالك .ي أَنفَر أ)١ ())أَند من نعامة : (( أمثال العرب قوهلم 

  : فقال ،يوم بدر بالنعام
مهفَلُّ املشركني كَأَن اكفَأَت    درش ـامعم نهثْفَنـلُ ت٢(واخلَي(  

 وذلك حني شبههم باإلبل ، فقد رأى تصويراً آخر لفرار املشركني يف غزوة بدر-  -أما حسان 
 ورجوعهم على أعقام بعد أن محي ، مبيناً هروم من أرض املعركة،يت يسري بعضها يف إثر بعضال

  : حيث يقول يف رده على قصيدة ابن الزبعرى ، وأحاط م املسلمون من كلِّ جانب،الوطيس
قَابِكُــــملَى أَعولُّونَ علْ  إِذْ تسالر اهببِ أَشعباً يف الشر٣(ه(  

 -  -أمـا فرسـان املسلمـني الذين يواجهون األعداء بكلِّ بســالة فقد شبههـم حسان 
  : ونفاذ بصرهم، ومتكُّنهم من خصومهم، يقول،بالصقور، يف قوة بأسهم

  )٥(بِفُرسان علَيها كَالصقُورِْ  )٤(لَه خيلٌ مجنبةٌ تعـادى
 وجهاده من أجل نصرة -  - )٦( إىل مكانة خبيب بن عدي-  -ويشري حسان بن ثابت 

  : فيقول ،اإلسالم
         هبصنارِ مصطَ يف اَألنسوقْراً تشبِصتؤم رضاً غَيحم ةجِيالس لْو٧(ح(  

 يقدمه ، بداً من ذكـر مسرية ذلك اجليش املسلم-  -ويف معركة بـدر مل جيد كعب بن مالك 
 ، وهم يصغون إليـه، ويقوي عزائمهم، حيث حيثُّهم على اجلهــاد-  -الرسول الكريــم 

 وذلك عندما ، إىل الصورة التشبيهيــة يف هذا املقام-  - وقد جلأ كعب ،ويطيعونه يف كلِّ ما يقول
 يبه النشب-  -شاد والفالح ويدلّ، الَّذي يضيء لآلخرين فينري هلم طريقهم، بالبدرهم إىل طريق الر، 

  :يقول 

                                                 
 م،١٩٧٨، مطبعة عيسى البابلي احلليب، القاهرة، حممد أبو الفضل إبراهيم: قيق حت،األمثال جممع ،)م١١٢٤/هـ٥١٨( أبو الفضل ،مليداين ا)١(

٣/٤١٣.  
   .١٩١ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٢(
   .١٨١ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٣(
  . تسرع : وتعادى . املقودةُ :  اخليلُ انبةُ )٤(
   .  ٢٤٥ ص ، الديوان ،حسان بن ثابت )٥(
)٦( يبل احلارث بن عامر بن نوفل ، واستشهد يف عهد النبن مالك بن عامر األوسي األنصاري ، شهد بدراً ، وقَت ب بن عدييبهو خ .  

  .٣/١٨٥ ، يف متييز الصحابةاإلصابة، ابن حجرالعسقالين، : انظر 
   . ٢٢٥ ص ،الديوان ،حسان بن ثابت )٧(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٦٣

ـذبِ  يف غَيرِ معصية)١(نمضي ويذْمرنا   )٢(كأَنه البدر مل يطْبع علَى الكـَ
  : يقول كعب ، وهو يتوسط املسلمني، بالشهاب-  -ويف صورة تشبيهية أخرى يشبهه 

  )٣(نور مضيٌء له فَضلٌ على الشهبِ      فينا الرسولُ شهاب مثَّ يتبعه
 وإيرادها يف شكل تشتاق إليه ،كما استعان الشعراء باالستعارات اجلميلة إلبراز معانيهم يف حلَّة قشيبة

 وذلك يف وصف ، يف يوم بدر-  - ومن تلك الصور ما عبر عنه حسان بن ثابت . وتأنس به،النفس
  : حيث قال ، يف ذلك اليوم)٤(ويلدهزمية حكيم بن حزام بن خ

  ـهكْضرٍ ردب مويماً يكى حججِ   نواَألع اتنب نرٍ مهاِء مجكَن  
  )٦(بِكَتائبٍ ملْأَوسِ أَو ملْخزرجِ  )٥(  لَـما رأَى بدراً تِسيلُ جِلَاهها

ه بدرٍ تسيل رجاالً من كثرة كتائب األوس واخلزرج  يف البيت الثَّاين جِلَا-  -فقد جعل حسان 
 اليت قدمت لنصرة اإلسالم ودحر ، وذلك مبا حتمله من عمق يف تصوير تلك الكتائب،على سبيل االستعارة

  .الشرك
ويف تصوير املعارك تظهر جلياً براعة الشعراء يف التقاط صورهم اليت رمسوا من خالهلا مشاهد حية ملا 

 ، يف موقعة بدر-  - ومن ذلك ما عبر عنه كعب بن مالك ،رض املعركة من مواقف وأحداثدار يف أ
  : فقال ،عندما وصف قتلى املشركني الذين سقطوا يف أرض املعركة

تا   مجيـعوعـرـه خنةُ وابي  ـاًبقالص ـفيالس هضةُ عبيلُــوش  
  )٧(ولُفي أَسيافنــــا منها فُلُـف  وهام بين ربيعــةَ  سائلُـوهـا

 اللذان ، ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مشس، إىل مقتل سادة قريش-  -حيث أشار كعب 
 ، ويف التعبري عن مصرع شيبة تصوير بديع، فقد لقيا جزاء عداوما وحماربتهما للمسلمني،قتال يف بدر

 وتلحق الضرر ، وتنهش،فقد شبه السيف حبية تعض)) ف الصقيل وشيبة عضه السي: (( وذلك حني قال 
 وما كان له من وقع مؤمل يف أجساد ، حيث أوحى هذا التعبري باألثر الذي أحدثه السيف،مبن تريد
 اخلطاب  إذ،إحالة للسؤال من العاقل إىل ما ال يعقل)) وهام بين ربيعةَ  سائلُـوها: (( ويف قوله .املشركني

 وهنا يكون التعبري أبلغ ، وليس إىل هامام اليت تطايرت يف يوم بدر،يكون يف حقيقته إىل أولئك املشركني

                                                 
  . حيضنا ويدفعنا :  يذمرنا )١(
   . ١٧٥ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٢(
   . ١٧٤ املصدر السابق ص )٣(
  ) .   ١٠( تقدمت ترمجته ص )٤(
  .  أي من األوس ومن اخلزرج على سبيل التسهيل : ومَألوسِ أو ملخزرج. جانباه : تا الوادي مجع جلهة ، وجله:  اجلالَه )٥(
   .٢٩٩ص ، الديوان ،حسان بن ثابت )٦(
   .٢٥٣ ص ،الديوان ،كعب بن مالك )٧(
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     حممد بن هادي املباركي                         دراسة حتليلية -  شعر غزوات النيب
  

 

 ٢٦٤

  .، وما أصام يف تلك املوقعة احلامسةاالستدالل على ما حلَّ باملشركنيوأقوى تأثرياً من جهة 
 يف فتح مكَّة بألف فارس  جاءوا ويصف العباس بن مرداس السلمي ما كان من مشاركة بين سليم

 يبلنصرة الن-  -يقول ، وحتقيق الفتح املنتظر :  
ـــــدحِ حممفَت ا مبكَّة يومنم  موسم البِطَاح ِسيلُ بِهت ١(أَلْف(  

) )معلَّمون ((  فهم ،لقد كان العدد الذي شـارك املسلمني من بين سليـم كثرياً يف نظر الشـاعر
 وقد سالت م تلك األرض السهلة املتسعة لكثرم ،ومتدربون على احلرب وخوض غمارها من جهة

ألف : (( وهنا يربز دور التصوير الذي جلأ إليه العباس بن مرداس يف قوله،ووفرة أعدادهم من جهة أُخرى
 وهو ،ليم مألوا بكتائبهم تلك البطاح بل تسيل رجاالً من بين س،إذ ال تسيل األرض ماًء)) تسيل به البطاح

  .ما يربز أمهِّية تلك احلشود الَّيت توافرت لنصرة املسلمني يف فتح مكَّة
 مل جيد عبد اهللا بن ، وأمام جيوش الروم اجلرارة اليت واجهت املسلمني يف أرض املعركة،ويف موقعة مؤتة

 والتضحية من أجل النصر أو الشهادة يف ،لصرب والعزمية وحثِّها على ا، بداً من خماطبة نفسه-  -رواحة 
  : يقول ،سبيل اهللا

  تــد صليــهذا حياض املَوت ق  ـوتيا نفْس إِلَّا تقْتلي تميــ
فُوتت فَلَن موي اليلَمسـ  يــإِنْ ت ي فَطَالَمـلتبأَو تـت   )٢(ا عــوفـي

 وذلك ليبثَّ ، واجلدال واإلقناع،عر من نفسه إنساناً مقابالً له جييد لغة احلوار واخلطابفقد جعل الشا
 ، ويعـاجل ما يف داخله من إحجام، قاصداً يف اية املطاف أن تتشجع نفسه،ما يف وجدانه من مشاعر

  . وهو اجلهاد والتضحية يف سبيل اهللا،وتقدم على ذلك األمر الذي جاءت من أجله
 ، وهم يتصدون للمشركني يف موقعة حنني، بطولة قومه وشجاعتهم-  -صور العباس بن مرداس وي
  :فيقول 

ــهنطَـائاً برضخم تاملَو كَبرإِذْ  ن  ركَد عاطها سنع ابجنلُ ي٣(واخلَي(  
 وذلك حني أحال األمور ،لتصويرفالشاعر هنا ويف سياق جتسيد شجاعة قومه وفروسيتهم يلجأ إىل ا

إذ نركب املوت خمضراً : (( وهو ما يظهر فيقوله ، ويتعامل معها، وتركب، تشاهد،املعنوية إىل أمور حسية
 ليوحي من خالل ، وجسده بشكل ملموس،وهو أمر معنوي إىل حمسوس)) املوت((فقد أحال )) بطائنه

                                                 
   . ٢/٤٢٦ ، السرية النبوية ابن هشام،)١(
   . ١٥٤ ص ،الديوان ،عبد اهللا بن رواحة )٢(
   .٢/٤٦٧ ، السرية النبوية،ابن هشام )٣(
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 م٢٠٠٧نيسان / هـ ١٤٢٨ربيع األول ) ٢(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٢٦٥

  . وإقدام يف أرض املعركة، وعزمية،ن ثباتذلك مبا امتاز به أولئك الفرسان م
  اخلامتة

 والصالة والسالم على أفصح العرب قاطبة سيد األنبياء واملرسلني ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  :وبعد ، وعلى آله وصحبه أمجعني

 يبع شعراء غزوات النراسة يف تتبفقد سارت هذه الد، عارك اخلالدة من أشعاريف تلك امل وما قيل ،
 والتصدي ، ومنافحة خصومه، واحلرص على الدفاع عن اإلسالم،وما حفلت به من روح احلماسة والعزمية

  .هلم يف كلِّ األشعار اليت نظموها من أجل اإلساءة إىل الدعوة اإلسالمية
 ،))لشعر يف مواكبة الغزوات ا: ((  بعنوان أحدمها ، أساسنيقسمنيوقد اشتملت هذه الدراسة على 

 يبوفيه عرض البحث لغزوات الن،عر من ردود على ، وما قيل فيها من أشعاروما حفل به ذلك الش 
 مث تلتهـا غزوة ،هي أوىل الغزوات اليت نالت اهتمام الشعراء)) بدر(( حيث كانت غزوة ،شعراء املشركني

 ملا شهدته من أحداث جعلت شعراء املشركني يفخرون على  واتسم فيها الشعر بالكثرة،))أحد((
 ويف . وتفصح عن عيوبه، ولذا فقد جاءت الردود من قبل شعراء املسلمني لتخرس ذلك الشعر،املسلمني

اليت  وقف الشعر يشري إىل محاسة املسلمني وروحهم املعنوية يف مواجهة تلك األحزاب)) اخلندق((غزوة 
))  مؤتــة(( ويف غزوة . ولكنهم بـاءوا يف اية أمرهم بسوء العاقبة واخلسران،لمنيقدمت حلرب املس

 ويشري إىل ما ينشده املسلمون من النصر أو الشهـادة يف ، ويقوي العزائم،وقف الشعر يستنهض اهلمم
سـالم يف تلك فكان بشارة عظيمة للمسلمني وطريقاً لنشر اإل)) فتح مكة (( وأخرياً جاء.سبيل اهللا
  . وأمهِّيـته للمسلمني، حيث جمـد الشعــراء ذلك الفتح وأبانـوا عن عظمتـه،األحنـاء
وفيه تناولت الدراسة ما اتسم به )) القيم الفنية يف شعر الغزوات : ((  فكان بعنوان  الثَّاينالقسمأما 

ة يف جانب اللُّغة الشيعر من قيم فنةذلك الشة،عرييورة الفنوبيان أثر القرآن الكرمي يف شعر الغزوات، والص .  
  . وأستمد منه العون والتأييد،هذا وأسأل اهللا تعاىل التوفيق والسداد

  . وصلَّى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم،واحلمد هللا أوالً وآخراً
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Manuscripts: 
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(2) title of the manuscript in bold print (3) place, folio number and/or page number. 
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 آدابها العربية اللغة في األردنية المجلة

 البحث وعمادة - العلمي والبحث العالي التعليم وزارة – العلمي للبحث العليا اللجنة عن تصدر محكمة دورية مجلة
 الهاشمية ردنيةاأل المملكة الكرك، مؤتة، جامعة  في العلمي

  دنانير) ٣ (:العدد ثمن

  االشتراك قسيمة
 ترسل بنكية بحوالة أو بشيك يعادله ما أو األردني بالدينار االشتراك قيمة ويدفع السنة، في أعداد أربعة المجلة تصدر
  :إلى

 وآدابها العربية اللغة في األردنية المجلة تحرير رئيس

  مؤتة جامعة/ العلمي البحث عمادة
 األردن -الكرك

  :السنوي االشتراك  قيمة
  : لالفراد -

  دنانير) ١٠(    :األردن داخل §
  دوالراً) ٣٠(    :األردن خارج §

  :للمؤسسات -
  ديناراً) ٢٠(    :االردن داخل §
  دوالراً) ٤٠(    :األردن خارج §

  سنوياً دنانير) ٥(        :للطلبة -

  :وعنوانه المشترك اسم
  االسم

  العنوان

  المهنة

  بريدية حوالة                بنكية حوالة                شيك :        عالدف طريقة

  
    ٢٠٠  /      /       :التاريخ  :                                                                        التوقيع
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