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اخلوف والإبداع
قراءة يف ديوان "النابغة الذبياين"

حامد بن �سالح الربيعي
قسم البالغة والنقد - كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى

Q
العصر  العرب يف  أربعة من شعراء  التحقق من مدى صواب حكم نقدي قدمي جاء بشأن تفضيل  هذا حبث غايته 
النابغة الذبياين الذي ُوصف بأنه أشعر العرب إذا رهب.    اجلاهلي يف أغراض شعرية ومواقف نفسية حمددة. و موضوعه 
ته الطروحات العلمية يف جمايل النفس واإلبداع. و وسيلته التعاطي مع شخصية النابغة ومدونته، وصواًل إىل شاعريته  وُعدَّ
اخلوف  مظاهر  أمهها:  احملاور؛  من  عدد  خالل  من  الشعرية  جتربته  يف  املتأنية  القراءة  آليته  و  عنده.  »اخلوف«  وشعرية 
وسياقاته، وتداعياته، وجتلياته على مستوى املفردات اللغوية، وعلى مستوى نسق اجلملة، و على مستوى الصورة؛ وصواًل 

إىل نتيجة تقطع الشك باليقني، مبنية على أسس علمية، وممارسة مقاربات نقدية منهجية.

الكلمات املفتاحية: اخلوف - اإلبداع – النابغة الذبياين – شعراء العرب – املفردات اللغوية

ردمد : 1658-6050


1 – يف البدء :

مضى زمن طويل وأنا أقرأ وأقرئ ما يروى يف مصادر 
: من أشعر  األدب والنقد، من أنه ذات يوم) قيل لكثيِّ
إذا  وزهي   ، ركب  إذا   القيس  امرؤ   : فقال  ؟  العرب 

رغب، والنابغة إذا رهب ، واألعشى إذا شرب()*(.
وكنت ومازلت أعتقد أن هذا قد كان حكماً نقدياً 
وأن   ، ومتحيص  تأمل  دون  صاحبه  أصدره   ، انطباعياً 
هذا احلكم لن يثبت مجلة وتفصياًل عند الدراسة املتأنية، 
من  األذهان  يف  رسخ  ملا  ذلك   ، ويتالشى  سيهوي  بل 
ذوقية  أحكاماً  حتمل  القدمية  النقدية  املرويات  أكثر  أن 
نقدية  رؤية  أو  نظرية  أو  مقياس  على  تستند  ، ال  ذاتية 
وال  فيه  نزاع  ال  حق،  ظاهره كله  يف  وهذا  ناضجة. 

اختالف حوله.
قراءة   ، خمتلفة  املرة كانت  هذه  يف  قراءيت  أن  إال 
املتثبت مما يقرأ ، الباحث عن احلقيقة والربهان ، املتجرد 

فلم  فنظرت   . اإلنصاف  بعني  الفاحص   ، اهلوى  من 
أجد فيما وصلت إليه يدي من دراسات وحبوث ما يفي 
ويشفي حول ما أردت ، وإليه تشوَّفت. فما كان مين إال 
أن عقدت العزم ، وبيَّتُّ النية على أن استجلي األمر، 
ذلك  مكونات  أحد  ألضع  ؛  الذبياين  بالنابغة  بادئاً 
البحث  دائرة  ويف   ، الدراسة  على حمك  النقدي  احلكم 
 ، الشعرية  املدونة  يف  متأنية  قراءة  خالل  من   ، العلمي 
فهي وحدها اليت ميكن أن تثبت ذلك احلكم أو تنفيه.. 

وهللا املوفق.
*   *   *

2 – مدخل: املفاهيم :
النابغة  ديوان  يف  قراءة   – واإلبداع  »اخلوف 
املعامل  واضحة  دائرة  رسم  به  يقصد  عنوان  الذبياين« 
الشعرية  املدونة  مع ظاهرة من ظواهر  والتعاطي  للبحث 
اليت تركها لنا »النابغة الذبياين«. ومن الضروري قبل أن 
نلج إىل ما يوحي به هذا العنوان من قضايا، وما يطرح 
من أفكار حمورية أو جزئية ، وقبل أن منضي إىل ميدان 
البحث والدراسة علينا أن نبدأ بتحديد مفاهيم املفردات 
الرئيسة اليت يتشكل منها هذا العنوان ، وتنبين عليها كل 
نقيم على  مقاربة نقدية تأيت حتته . ليكون ذلك نرباساً 

)*( انظر مثاًل: الصناعتني ، أبو هالل العسكري ، حتقيق : مفيد قميحة ، دار 
الكتب العلمية – بيوت ، ط1 ، 1401هـ ، ص 32. و:العمدة يف حماسن 
دار   ، الدين عبداحلميد  ابن رشيق ، حتقيق حممد حميي   ، الشعر وآدابه ونقده 

اجليل – بيوت ،ط4 ، 1972م ، جـ1، ص 95. 

hsrabie@uqu.edu.sa : الربيد الإلكرتوين
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البحث  يف  فنمضي   ، ورؤانا  تصوراتنا  مجيع  منه  هدى 
مطمئنني يف كل خطوة خنطوها .

ويقتضي هذا وقفة تأمل وتفحص للمفردات املكونة 
هلذا العنوان ، وهي : »اخلوف«، »اإلبداع«، »قراءة«. 
دالالهتا  جهة  من  مألوفة   – ال شك   – مفردات  وهي 
وقد  مفاهيمها  على  الوقوف  هو  هنا  واملهم  اللغوية، 

ارتبطت بسياق حمدد.
2-1 يتحدث العلماء والباحثون يف جمال علم النفس 
عن » اخلوف » على أنه انفعال دافعه اهلرب، أو التماس 
األمن . فاهلرب والتماس األمن غريزة فطرية ، مثله مثل 
بقية الغرائز كالضحك الناتج عن انفعال الفرح والسرور 
ذلك  وحنو   ، واألمل  احلزن  انفعال  عن  الناتج  والبكاء   ،
من الغرائز اليت تأيت تلبية النفعاالت حمددة«)1)«. وذلك 

ما جاء واضحاً يف قوله تعاىل : زث پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  رث)2). فاخلوف »من أهم االنفعاالت األولية اليت 
احلياة«)3).  على  للمحافظة  الطبعية  صورهتا  يف  تعمل 
فينا ، وإمنا  ويرى بعض الباحثني أن اخلوف ليس طبعياً 
بسبب  علينا  قد فرض  األصح  أو على   ، هو مكتسب 
قلق أهلنا وخماوفهم ، وإذا كان ذلك كذلك فإنه ميكن 

التخلص منه«)4).
وما  الرأي  هذا  بني  تعارض  ال  أن  الباحث  ويعتقد 
نفسية كامنة يف  انفعال ، وظاهرة  أن اخلوف  سبقه من 
املراد يف  ألن  ؛  سواء  على حد  واحليوان  اإلنسان  فطرة 
القول بأنه مكتسب – على ما يبدو – هو ذلك اخلوف  

الذي ينمو ليصبح مرضاً نفسياً كما سيأيت.
ومعىن هذا أن اخلوف واحد من تلك االنفعاالت اليت 
تتشابه يف ) كوهنا حاالت داخلية ال ميكن مالحظتها أو 
قياسها مباشرة . ويف أثناء تفاعل األفراد مع اخلربات اليت 
يتعرضون هلا تنشأ االنفعاالت فجأة ... حاالت داخلية 
)1)  انظر مثاًل : أصول علم النفس ، د. أمحد عزت راجح ، دار القلم – بيوت 
، 1979م، ص 95. علم النفس الرتبوي ، د. أمحد زكي صاحل ،  مكتبة النهضة 

املصرية ، ط11، 1979م ، ص 799. 
)2)  اآليتان )3 ، 4 ( من سورة قريش 

)3)  اخلوف ، و.ج.ماكربيد، ترمجة : د. سيد حممد غنيم ، دار الفكر العريب – 
مصر ، تقدمي د.فؤاد السيد، ص7. 

)4)  انظر : دائرة املعارف السيكولوجية ، عرض وتلخيص : لويس احلاج، 
اجمللد الثاين، دار صادر – بيوت ، ص 275. 

وردود   ، وإحساسات   ، خاصة  معرفية  جبوانب  تتصف 
تنزع  . وهي  تعبيي معني  ، وسلوك   أفعال فسيولوجية 

للظهور فجأة ويصعب التحكم فيها()5).
أنه  على  اخلوف  إىل  ينظرون   « القدماء كانوا  وألن 
بني  حىت  الفكرة  هذه  واستمرت   ، اإلنسان  أعداء  ألّد 
ألحد  يف كتاب  ورد  فقد   . احلاضر  الوقت  يف  املثقفني 
املؤلفني احملدثني أنه : ليس أجدر من اخلوف بالكراهية ، 
فهو أحط االنفعاالت النفسية مجيعها ؛ إنه عدو التقدم 
للجنس  بالنسبة  وأيضاً  بل   ، للفرد  بالنسبة  فقط  ليس 

البشري بأمجعه«)6).
استدعى  فقد   ، دقيق  غي  احلكم  هذا  وملا كان 
التفريق بني نوعني من اخلوف ، »خوف طبعي ومعقول 
، وخوف غي طبعي وشاذ.. أطلق »فرويد« على هذا 
النوع من اخلوف اسم »القلق« ، ويصفه بأنه إحساس 
نفسه  عن  ويعرب  الشخصية كلها،  يشمل   ، سليب  شاذ 

بصورة مرضيَّة خمتلفة ذات خصائص حمدودة()7).
ناحيتني،  القلق واخلوف من  التمييز بني  أمكن  وقد 

مها))):
أما موضوع   ، 1 - موضوع اخلوف يسهل حتديده 

القلق فغالباً ما يكون غي واضح.
 ، اخلطر  ضخامة  مع  تتناسب  اخلوف  شدة   -  2
أما شدة القلق فهي غالباً أكرب من اخلطر املوضوعي إذا 
التفرقة بني  السهل  الواقعية ليس من  ُعرف. ويف احلياة  
بالتبادل .  التعبيين  القلق واخلوف . ولذا يستعمل كال 
 ، السابقني  يتماس يف داللته مع  ثالث  وهناك مصطلح 
وهو لفظ »املخاوف« ، ) غي أن االستخدام السيكلوجي 
أنواع معينة من اخلوف  اللفظ على  احلديث يقصر هذا 

تبدو غريبة شاذة ومستعصية على الفهم()9).
يستثار  العادي   « اخلوف   « أن  تقدم  مما  ويتضح 
يهدد  أو موقف خارجي   ، هناك موضوع  يكون  عندما 

)5) مدخل علم النفس ، لندال . دافيدوف، ترمجة:د.سيد الطواب وآخرين، 
الدار الدولية للنشر والتوزيع، ط3، ص 479 – 0)4 . 

)6) اخلوف ، ص 14. 
)7)  اخلوف ، ص 14 ، 16 

))) مدخل علم النفس ، لندال . دافيدوف، ص 496. وملزيد من التفاصيل 
انظر: ص )65 وما بعدها. 

)9) اخلوف ، ص )5، هامش 1 
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كيان الفرد ، وانفعال اخلوف يف مثل هذه الظروف هو 
الفرد  أمام  الفرصة  يتيح  أنه  ، كما  جداً  طبعي  انفعال 
اهلروب   أو  بالدفاع  إما   ، املوقف  ملواجهة  يستعد  كي 
أن  دون  يستثار   – املختلفة  مبظاهره   – »القلق«  وأن 
مظاهر  يربر  خارجياً  موقفاً  أو  موضوعاً  الفرد  يدرك 
ما  حد  إىل  فهو   ، عليه  تبدو  اليت  واالضطراب  السلبية 
إحساس شخصي بعدم االرتياح واالضطراب االنفعايل. 
البيئة،  يف  توجد  ومثياهتا  أسباهبا  فإن  »املخاوف«  أما 
املوضوعات  أن  إال   ، املخلوقات  بعض  من  كاخلوف 
تثي – عادة –  اليت تسبب هذا اخلوف ال  املواقف  أو 

االهتمام أو اخلوف عند الشخص العادي.
وترجع املخاوف عادة إىل أفكار مكبوتة ذات صبغة 
مل  فإذا  الفرد،  معها  يتكيف  مل  عقد  إىل  ،أي  انفعالية 
يعرب عنها ، أو مل جيد هلا حاًل فإهنا تستقر يف الالشعور 
سراديب  يف  حييا  هلا  املصاحب  االنفعال  جيعل  مما   ،

العقل)10).
فطري  أوهلا  ؛  اخلوف  صور  أبرز   – إذاً   – تلك 
ويوصف  القلق،  وثانيها  العادي،  باخلوف  يوصف 
مكتسباً،  اخلوف  فيها  يكون  وثالثها  املرضي،  باخلوف 
إال  الفرد  لدى  تظهر  ال  مجيعاً  وهي   . املخاوف  وهو 
داخلية  )حالة  بأنه  يعرف  الذي   ، الدافع  يوجد  حني 
معينة  ظروف  السلوك يف  تثي   – نفسية  أو  – جسمية 
واألصل يف   ... معينة  غاية  إىل  ينتهي  وتواصله حىت   ،
من  جيد  ، حىت  به  مشعور  غي  يكون كامناً  أن  الدافع 
الظروف ما ينشطه ويثيه . واملنبه أو املثي داخلياً كان أو 
خارجياً هو ما حييل الدافع من حالة الكمون إىل حالة 
عملية  وصف  إمكانية  إىل  يفضي  وهذا  النشاط()11). 

انفعال اخلوف ومسيته يف الصورة اآلتية)12):
مثي   حالة توتر   سلوك موجه      

غاية ترضي الدافع فتزيل التوتر وتنهي السلوك.
أو  خياف؟  الكبي  الراشد  اإلنسان  جيعل  الذي  فما 

يعاين من جتربة انفعال اخلوف؟.
نتيجة  إىل  النفسية  والبحوث  الدراسات  انتهت  لقد 

)10)  انظر :  اخلوف ، ص )5 – 60 
)11)  أصول علم النفس ، ص 73 

)12)  انظر: أصول علم النفس ، ص 79 

فإن  الكبي  للراشد  )...وبالنسبة   : فيها  جاء  خمتصرة 
إىل  تدفعه  أن  ميكن  اليت  املواقف  من  عدداً كبياً  هناك 
أو  حقيقياً  إما  هتديداً  تتضمن  املواقف  هذه   ، األفعال 
وهتدد   ، والسيكولوجي  الفيزيقي  لوجوده  بالنسبة  خيالياً 
سعادته املادية واملعنوية . وأحياناً خياف الفرد من أشياء 
ليست ماثلة أمامه ، وليست موجودة يف البيئة الراهنة ، 
التعلم ، ومن ذلك اخلوف  وتعتمد هذه املخاوف على 

من فقدان املكانة االجتماعية()13).
بتعدد  دالالهتا  تتعدد  كلمة  و»اإلبداع«   2–  2
السياقات اليت ترد فيها ، واحلقول املعرفية أو الفنية اليت 
تستخدم فيها)14)،وحيتم السياق هنا أن يكون املراد هبا هو 
»اإلبداع الشعري« ، وهو )فن مادته اللغة، وخيتص بأنه 
لغته ذات تشكيل  وتأثياً، وأن  القول سحراً  فنون  أكثر 
ووجوداً  جديداً،  عاملاً  املبدع  فيها  يقيم   ، خاص  مجايل 
شعرياً لألحياء واألشياء . ومن هنا كانت اللغة الشعرية 
اخلارج عن   ، املتجاوز  القول  الشعري من  اإلبداع  أو   ،
ذلك  على  بناء  بد-  ال  واملألوف،وكان  املعتاد  مستوى 
ال  خصوصية  ذا  إنساناً  »الشاعر«  املبدع  يكون  -أن 
مالمح  من  حيمل كالمه  جنسه.ملا  بين  من  لغيه  تتوافر 
يف  املتفردة  املالحظة،والتجليات  على  اخلارقة  القدرة 
اخليال  الصور وخصب  ،وغىن  التداعيات  وتنوع  نوعها، 

.(15((..
ومعىن هذا أن اإلبداع الشعري اقتدار فين)16)، يتآزر 
يف تكوينه ما هو فطري وما هو مكتسب ،وهذا مما ال 
خالف عليه عند قدامى النقاد وحمدثيهم)17) . كما أهنم 
تربط  اليت  الوثيقة  العالقة  حول  أيضًا-   – خيتلفوا  مل  
بني اإلبداع الشعري والنفس ، تلك العالقة اليت كشف 

الفرد ، د. عبدالرمحن حممد عيسوي ، منشأة  النفس ومشكالت  )13)  علم 
املعارف – األسكندرية ، ص 139. 

)14) انظر : اإلبداع ، عابد خزندار ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ))19م 
، ص 11. 

)15) جملة كلية دار العلوم – جامعة القاهرة ، العدد)22(، شعبان )141هـ ، 
ص 226، حبث بعنوان : اخلطاب النقدي وآليات اإلبداع الشعري ، للدكتور 

حامد صاحل الربيعي . 
)16) انظر : مفهوم اإلبداع يف الفكر النقدي عند العرب ، د.حممد طه عصر ، 

عامل الكتب – القاهرة ، ط1، 1420هـ ، ص 34 وما بعدها . 
)17) انظر : مفهوم اإلبداع يف الفكر النقدي عند العرب ، د.حممد طه عصر 

، عامل الكتب – القاهرة ، ط1، 1420هـ  ، ص 40 وما بعدها. 
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أبعادها وجالها اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين))1).
النفسية ومكانتها يف  وعلى أساس من أمهية األبعاد 
اإلبداع ، فقد ) لقيت مشكلة اإلبداع األديب من عناية 
األدب.  دارسي  عناية  من  لقيته  ما  أضعاف  النفسيني 
هؤالء  بني  واألداة  الرؤية  اختالف  ذلك  مرجع  ولعل 
 ، نفسية  ظاهرة  اإلبداع  يرون  النفس  فعلماء   . وأولئك 
وقدرة عقلية ، ولوناً من السلوك الفردي ، فتناولوه يف هذا 
السياق بغية اكتشافه وتعليله ، أو تعديله واالرتقاء به . 
العملية اإلبداعية ذاهتا، كيف  وهلذا ولوا وجوههم شطر 

تتم ، وشخصية املبدع ، من هو ، وملاذا أبدع؟()19).
بالتفصيل  عنها  اإلجابة  وغيها حاول  األسئلة  هذه 
من  عدد  حتت  روشكا«)20)،  الكسندرو   « الباحث 
اإلبداع،  عملية   ، اإلبداع  نظريات   : أمهها   ، العناوين 
الشخصية املبدعة ، اإلبداع الفين،)21).حرص من خالهلا 

على تكريس عدد من األمور ، لعل من أمهها ما يأيت:
للنشاط  داخلي  نفسي  مظهر  اإلبداع  عملية   – أ 
النفسية،  واآلليات  اللحظات  يتضمن  الذي  اإلبداعي 
األولية،  االفرتاضات  أو صياغة  املشكلة  من والدة  بدءاً 
وانتهاء بتحقيق النتاج اإلبداعي . وتندرج يف إطار هذه 
املعلومات،  نقل  على  والقدرة  التفكي  نشاطات  العملية 
أيضاً  وتندرج  املعرفية،  العناصر  بني  العالقات  وإجياد 
الشخصية  والعوامل  واالنفعالية  العاطفية  احلياة  دينامية 

بكاملها.
دراسة  يف  الصدارة  مكان  النفس  علم  حيتل   – ب 
ميكن صياغة  العلم  هذا  معطيات  على  وبناء   ، اإلبداع 
نظرية نفسية لإلبداع ضمن إطار نفسي موحد ومتكامل 
املعرفية  الوحدات  يتضمن  اإلطار  هذا  ومثل  علمياً، 
والنشاطات لواقع ما، حيث إن الظواهر النفسية ال ميكن 
))1) انظر : العملية اإلبداعية عند عبدالقاهر اجلرجاين ، د.عبداحلميد القط، 
حبث منشور ضمن مواد املوسم الثقايف لكلية اللغة العربية – جامعة أم القرى ، 

عام )141هـ ، ص 70 وما بعدها . 
)19) مفهوم اإلبداع يف الفكر النقدي عند العرب ، ص 09 

)20) انظر كتابه : اإلبداع العام واخلاص ، ترمجة : غسان عبداحلي أبوفخر ، 
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب – الكويت ، ضمن سلسلة عامل املعرفة ، 

مجادى األوىل ، 1410هـ. 
)21) انظر : اإلبداع العام واخلاص ، ترمجة : غسان عبداحلي أبوفخر ، اجمللس 
الوطين للثقافة والفنون واآلداب – الكويت ، ضمن سلسلة عامل املعرفة ، مجادى 
األوىل ، 1410هـ ، ص 22 وما بعدها ، 37 وما بعدها 490 وما بعدها ، 

117 ومابعدها . 

فهمها وشرحها خارجاً عن إطار احلتمية العلمية.
منفصلة  تكون  أن  اإلبداع  لعملية  ميكن  ال   - جـ 
حياة  وعن   ، الفكري  والتمثل  واالستعداد  الدافعية  عن 
. ومن  أبعادها  ، والشخصية بكل  املبدعني  األشخاص 
أساساً  فأكثر  أكثر  تغدو  الشخصية  فإن  أخرى  جهة 
الظواهر  دراسة  أن  سيما  وال  النفس،  لعلم  منهجياً 
ارتباطها  عرب  إليها  منظوراً   ، خالهلا  من  تتم  النفسية 
تنمو  الشخصية  إن  حيث   ، والسلوك  بالنشاط  الوثيق 

وتتطور.
د – فيما يتعلق باإلبداع األديب فإن دوراً هاماً يرجع 
الناس  معرفة  يف  سلوكي  مبحتوى  التفكي  عمليات  إىل 
فإن  ولذا   . وميوهلم  وانفعاالهتم  ورغباهتم  بإحساسهم 
فاألول  ؛  العامل  مالحظة  عن  ختتلف  األديب  مالحظة 
مالحظته،   موضوع  يف  وجوهري  خاص  هو  ما  يعكس 
موضوع  جتاه  موضوعياً  يكون  أن  حياول  فإنه  العامل  أما 

مالحظته .
إن األديب يف مالحظته لآلخرين يدخل يف عاملهم 
بتصويره شخصية ما ، يعيش حياهتا ،  الداخلي ، فهو 
ويراها من الداخل ، ويف الوقت ذاته يعرف كيف ينظم 
أن  بعد   ، مناسب  مجايل  تعبي  يف  ليسكبها  مالحظاته 
احلياة  عن  وانطباعات  مالحظات  مع  ذهنه  يف  يربطها 
األديب  حياة  تكون  ما  وبقدر  سابقاً.  قد كوهنا  كان 
أكثر غىن ، وشخصيته متشعبة اجلوانب بقدر ما تكون 
عدداً،  وأكثر  تنوعاً  أكثر  التداعيات  أو  الرتابطات 
ويدخل   . أكرب  تكون  اإلبداعية  إمكاناته  فإن  وبالتايل 
يف إطار املوهبة األدبية خصائص الشخصية »الطبع« ، 
مثل : احرتام الذات ، واملسؤولية جتاه الناس، واحلساسية 
القواعد األخالقية واجلمالية ..  جتاه املشكالت ، ومتثل 

اخل.
واألديب   ، بعامة  »اإلبداع«  به  حظي  ما  ومع 
قد  أهنم  إال  النفس،  علماء  واهتمام  عناية  من  خباصة 
اختلفوا فيما يتعلق بنقاط الرتكيز اليت اهتموا من خالهلا 
عندهم  اإلبداع  مفهوم  فإن  ولذلك   . اإلبداع  بعملية 
واملزاجية  العقلية  العمليات  إىل  يشي  ) كي  يستخدم 
والدافعية واالجتماعية ، اليت تؤدي إىل احللول واألفكار 
والتصورات واألشكال الفنية والنظريات أو املنتجات اليت 
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تكون فريدة وجديدة()22).
تعريفات  ظهور  إىل  االختالف  ذلك  أدى  وقد 
العلماء على  كثية لإلبداع ، ترتاوح وفقاً جلوانب تركيز 
القدرات أو العلميات أو املنتجات أو مسات الشخصية 
أو عمليات التنشئة االجتماعية ، أو ما أشبه ذلك من 
اجلوانب املناسبة ، وترتاوح هذه التعريفات بدءاً من النظر 
إىل اإلبداع على أنه عملية بسيطة ، إىل إدراكه على أنه 
الفريدة  الفرد  إمكانات  عن  وتعبي كامل  حتقيق  عملية 

واملتميزة)23).
اإلبداع يف  البحث يف  إليه  انتهى  ما  أهم  ولعل من 
ضوء نظرية التحليل النفسي، هو أن سبب اإلبداع الفين 
فرتات  يف  اجلمعي  الالشعور  تقلقل  يف  يتمثل  املمتاز 
النفسية  احلياة  اتزان  من  يقلل  مما  االجتماعية،  األزمات 
لدى املبدع، ويدفعه للحصول على اتزان جيد. كما أن 
األزمات النفسية اخلاصة باملبدع قد تعمل أيضاً على هز 
ذلك  استعادة  إىل  يدفعه  مما   ، النفسي  واتزانه  استقراره 

االتزان املفقود.)24)
قال  اإلبداع  أسئلة  بعض  عن  اإلجابة  سياق  ويف 
سيكولوجية  لنا  )تربهن  النفسي:  التحليل  علماء  أحد 
الفين  اخللق  أن  فيه على  ال مراء  قاطعاً  برهاناً  الالشعور 
بيولوجية نفسية، وليس  ليس يف مجيع جتلياته إال ظاهرة 
إال تعويضاً تصعيدياً عن رغبات غريزية أساسية ، ظلت 
العامل  أو  الداخلي  العامل  يف  عوائق  بسبب  ارتواء  بال 

اخلارجي()25).
أن  أثبتت  قد  النفسية  النظريات  وإذا كانت أحدث 
وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط   ، نفسية  ظاهرة  الشعري  اإلبداع 
يعترب كشفاً  ال  ذلك  فإن   ، النفسي  والتوتر  باالنفعال 
عن أمر جديد بالنسبة لنا، ففي تراثنا النقدي والبالغي 
القدامى   والنقاد  البالغني  أن  على  قطعية  داللة  يدل  ما 
)22) علم نفس اإلبداع ، د. شاكر عبداحلميد ، دار غريب للطباعة والنشر – 

القاهرة ، 1995م، ص13. 
شاكر  د.   ، اإلبداع  نفس  علم  انظر:  التعريفات  تلك  على  لالطالع   (23(
عبداحلميد ، دار غريب للطباعة والنشر – القاهرة ، 1995م ، ص 13 وما 

بعدها. 
)24) انظر: علم نفس اإلبداع ، د. شاكر عبداحلميد ، دار غريب للطباعة 

والنشر – القاهرة ، 1995م ، ص 62. 
)25) نقاًل عن : علم النفس واألدب ، د. سامي الدرويب ، دار املعارف مبصر 

، 1971م ، ص )). 

ومعهم الشعراء واألدباء قد حتسسوا هذه الظاهرة حتسساً 
تاماً، وأشاروا إليها ، وجّلوها جتلية مقنعة ، كما ال نعدم 
القسم اخلاص  الفالسفة املسلمني يف  إليها عند  اإلشارة 

بالنفس من دراساهتم)26).
املقام  يف  نفسية  عملية  اإلبداعية  العملية  وملا كانت 
األول ، فإن ذلك يقتضي تداخل الذايت واملوضوعي يف 
اإلبداع الفين؛ ألنه يرتكز على الوعي بالواقع ، وصياغة 
نتائج هذا الوعي يف آثار فنية . ولقد برهنت الدراسات 
النفسية اليت عاجلت التفكي اإلبداعي على وجود تضافر 
األشياء  انعكاس  وبني  الذاتية  اخللق  عملية  بني  عضوي 
تغليب  ينبغي  ال  فإنه  لذا  ؛  الفنان  وعي  يف  احلقيقية 
ألن  ؛  اإلبداع  يف  العكس  وال  املوضوعي  على  الذايت 
نوع  من  تطرف  إىل  يؤدي  اآلخر  على  أحدمها  تغليب 
التعقيد  يف  غاية  عالقة  باملوضوعي  الذايت  فعالقة   ، ما 
والتشابك، والفنان النابه الواعي ال يعي نفسه أو وجوده 
خارج نطاق العالقات اجملتمعية بكل ما فيها من تعقيد 

وإشكاالت)27).
الواضح جداً  من  أنه  يظهر  تقدم  ما  على  وتأسيساً 
أن اإلبداع عملية ذات طبيعة انفعالية))2)، ال تنفك عن 
على  سطوهتا  متارس  اليت   ، اإلنسانية  الفطرية  الرغبات 
اإلنسان ، وبناء عليها ميكن تفسي جوانب عديدة من 
سلوك اإلنسان يف ضوء ميل هذا اإلنسان إىل البحث عن 
أو  الرغبات  وتلك   ، بأهداف شخصية  حاالت خاصة 
األساسية،  الفسيولوجية  احلاجات  تنحصر يف  احلاجات 
والشعور باألمان ، واالنتماء واحلب ، واالحرتام والتوقي، 

وحتقيق الذات)29).
وهذه احلاجات مبا فيها من مشول حترك الناس يف شىت 
جماالت احلياة ومنها جمال اإلبداع . )فقد عرف الشعراء 
من غي شك أن احلب والكراهية واخلوف ، هي القوى 

)26) هذا ما تكّفل بتجلية أبعاده د. جميد عبداحلميد ناجي ، يف فصل بعنوان 
: ) اإلبداع القويل وعالقته بالتوتر النفسي ( من فصول كتابه : األسس النفسية 
ألساليب البالغة العربية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ، بيوت ، ط1، 

1404هـ ، ص 17 ومابعدها . 
)27) انظر : قضايا اإلبداع الفين ، د. حسني مجعه ، دار اآلداب – بيوت ، 

ط1، 3)19م ، ص 63 وما بعدها . 
))2) لالستزادة انظر : قضايا اإلبداع الفين ، د. حسني مجعه ، دار اآلداب – 

بيوت ، ط1، 3)19م ، ص 73 وما بعدها . 
)29) انظر : علم نفس األدب ، ص 125. 
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اليت حركت الرجال والنساء ، لكن األلفاظ العديدة اليت 
إهبام  إىل  مالت  قد  اللغات  من  لغة  أي  استخدمت يف 
احلقيقة القائلة  إن هناك – بصفة أساسية – قوة واحدة 
بسيطة حترك اإلنسانية كلها .. وقد اختار فرويد لتسمية 
هذه القوة كلمة اجلنس. وهي – ككل الكلمات – قد 
مالت إىل أن تأخذ أكثر من معىن واحد، فتكون حممودة 
أو   ، األمل  أو  بالسرور  ارتبطت  إذا  خباصة  مذمومة  أو 

ارتبطت بالسالم أو باخلطأ()30).
دوافع  بسبب  ينتج  اإلبداعي  الفعل  أن  هذا  ومعىن 
أو  موضوع  يستثيها  اليت  وهي   ( خاصة،  حاالت  أو 
من  حبالة  مصحوباً  يكون  قد   ، معني  منبه  أو  موقف 
للمبدع  يكون  وقد   ، احلاالت  من  ذلك  غي  أو  القلق 
هذا  يكون  وقد   ، معني  موضوع  حيال  رأي  أو  موقف 
التخلص  وحماوالت   ، منه  مكروهاً  أو  مفضاًل  املوضوع 
من هذه احلاالت املؤقتة  أو التعبي عن هذه األفكار أو 
االجتاهات أو املواقف امللحة هي التعبيات اإلبداعية عن 
تلك الدوافع اخلاصة ... وكتعبي عن مثل هذه الدوافع 
أو احلاالت املؤقتة قال كافكا: ) أوّد اليوم أن أنزع من 
نفسي بالكتابة كل حالة القلق ، فأنقلها من أعماقي إىل 

أعماق الورق()31).
)ال   – الباحثني  أحد  يرى  – كما  املبدع  حياة  إن 
يف  ألن  ؛  الصراع  بألوان  مليئة  تكون  أن  إال  ميكن 
للسعادة  البشري  امليل   : مها   ، تتصارعان  قوتني  داخله 
والرضا واالطمئنان يف احلياة من جهة ، وشوق جارف 
على  يتغلب  أن  حد  إىل  بعيداً  يذهب  قد  اإلبداع  إىل 
الفنانني  فحياة   ، أخرى  جهة  من  شخصية  رغبة  كل 
بصفة عامة غي ُمرضية إىل حد بعيد ، إن مل نقل إهنا 

مؤسفة()32).
اإلبداع  تناول  أصول  من  األصل  مبثابة  هو  ومما 
الشخصية  النفسية  السمات  تلك  وقضاياه  الشعري 
أو   ، وراثة  إليه  املنتقل  النفسي  فالرتكيب   ، للشاعر 
أو  االجتماعي  التفاعل  أو  البيئة  طريق  عن  املكتسب 
، حىت  فنه  الواضح يف  أثره  يطبع   ، العوامل  من  سوامها 
)30) التفسي النفسي لألدب ، د.عزالدين إمساعيل ، مكتبة غريب – القاهرة ، 

ط4 ، ص 35. 
)31) علم نفس األدب ، ص 170. 

)32) نقاًل عن : التفسي النفسي لألدب ، ص )3. 

صح القول : إن األسلوب هو الرجل ، والعملية اإلبداعية 
ترتبط بالسمات واخلصائص النفسية للمبدع شاعراً كان 
القويل  اإلبداع  على  الناس  قدرة  تتفاوت  وهبا  أم كاتباً، 

، وهي ما دعاه البالغيون القدامى بـ«الطبع«)33).
ظاهريت  يف  البحث  ومعطيات  مالمح  أبرز  تلك 
»اخلوف« و»اإلبداع« على املستوى النظري من الوجهة 
النفسية ، وهي ما سيعول عليه الباحث يف التعاطي مع 
النقدية  املقولة  تلك  إىل  استناداً  الذبياين،  النابغة  شعر 
اإلبداع  بني  تربط  اليت  الوشائج  تلك  وإىل   ، القدمية 

واخلوف .
2 – 3 أما »القراءة« ، فإن املقصود هبا هنا قراءة 
اإلبداع الشعري دون إغفال املبدع الذي أنتجه وضمنه 
القول  إىل  أحياناً كثية  مييل  الباحث  أن  مع   . جتاربه 
مبغايرة الشعر لقائله، إال أن ذلك ) ال يقتضي بالضرورة 
الشعري  الكون  على  األديب  البحث  قصر  إىل  الدعوة 
تتعلق  نظرية  الشعراء من حيث هي  فرتاجم   ، للقصيدة 
التارخيية  واألحداث  الزمان  يكتنفهم  الذين  األفراد  حبياة 

ال يسوغ جتاهلهم يف علم الشعر...()34).
النص  تلقي  فعل  نوع  من  قراءة  يدي  بني  فنحن 
لكتابة  تال  فعل  أو هي   ، للمعىن  أثراً  باعتباره  املكتوب 
القراءة  النوع من  وتداوهلا)35)، وهذا  النص وبث رسالته 
حتمية  تفرتض  وهي   ، واخللق  لإلدراك  تركيبية  )عملية 
املؤلف وإنتاجه معاً، فإنتاجه حتمي ألنه بالضرورة متعال 
يكون  أن  جيب  اليت  اخلاصة  مقوماته  يفرض  وألنه   ،
القارىء هلا يف حال انتظار ومالحظة ، واملؤلف كذلك 
 – فحسب  موضوعه  يكتشف  القارىء  ألن  ال  حتمي 
ذا  املوضوع  الوجود – بل ألنه جيعل هذا  إىل  أي يربزه 

وجود مطلق...()36).
ومعىن هذا أن القارىء ال بد أن يعي متام الوعي ما 
)33) انظر ذلك بالتفصيل يف : األسس النفسية ألساليب البالغة العربية ، ص 
33 وما بعدها. و: االجتاه النفسي يف نقد الشعر العريب – أصوله وقضاياه ، 
د. سعد أبوالرضا ، مكتبة املعارف – الرياض ، ط1 ، 1401هـ ، ص 55 وما 

بعدها. 
)34) الرتكيب اللغوي لألدب ، د. لطفي عبدالبديع ، مكتبة النهضة املصرية – 

القاهرة ، ط1 ، 1970م، ص 116. 
)35) انظر : يف معىن القراءة – قراءات يف تلقي النصوص ، الطَّائع احلداوي، 

دار الثقافة – الدار البيضاء ، ط1 ، 1999م، ص 7. 
)36) الرتكيب اللغوي لألدب ، ص 137. 
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فيه  الذي كان  النفسي  واملوقف  والنص  بالشاعر  يتعلق 
من  ذلك  يكتنف  وما   ، النص  إنشاء  الشاعر يف حلظة 
رؤى وتصورات. وهبذا فإن االقرتاب من الشاعر يؤدي – 
حتماً – إىل التفاعل معه ، والتأثر برؤاه وتصوراته وجتاربه 
التجربة  أبعاد  إىل  وصواًل   ، مؤثرات  من  هبا  حييط  وما 

الفنية. وقيمتها 
ولقد حظي الشعر اجلاهلي باهتمام كثي من الدارسني 
األصول  ميثل  باعتباره  بدراسته   عنوا  الذين   ، احملدثني 
األوىل للشعر العريب ، فتعددت بذلك القراءات النقدية 
القراءات  تلك  تعدد  يف  السبب  ورمبا كان   . للنصوص 
إن  إذ   ، القراءة  تقدمي رؤية خمتلفة من  الرغبة يف  وكثرهتا 
قابلة  تكون  أن  على  بقدرهتا  تتسم  الشعرية  النصوص 
النص  بُعد يف  على  قراءة  تقف كل  إذ   ، قراءاهتا  لتعدد 
مل يقف عليه اآلخرون ، فكما يرى بعض الدارسني من 
 ، قراءته  تنتهي  وال   ، معينه  ينضب  ال  الفين  العمل  أن 
معرفته  يف  سعة  يزداد  العمل  قراءة  يعاود  حني  فاملتلقي 
السابقة  القراءة  يف  تنكشف  مل  أسرار  له  وتنكشف   ،
 ، ما  توجيه  إىل  مييل  وعالماته  رموزه  يوجه  وحني   ،
تلك  يوجه  قد  آخر  العمل شخص  ذلك  ميسك  وحني 
بتأويل  فيخرج  املعرفية،  وأدواته  ينسجم  توجيهاً  العناصر 
خمتلف نسبياً – أو كثياً – عما سبقه من تأويل ، وفقاً 
للسائد من  املعرفية أو اختالفها ، ووفقاً  القرتاب أدواته 
توجيه  واحد يف  لقدرات كل  ووفقاً   ، النقدية  النظريات 
متلق لألعراف  أللفة كل  ، ووفقاً  النص ولغته وعناصره 
السياقية اليت ينتمي إليها النص املدروس ، ومبا يتمثله من 
أعراف وسنن متأتية من الرتاكم املستمر بسبب احتكاكه 

بالنصوص األخرى ، أو اجلنس األديب)37).
ومييز »تودروف« بني ثالثة أنواع من نظرية القراءة، 

هي :
1 – اإلسقاط : قراءة تتعلق مبا هو خارج النص.

2 – التعليق : التفسي أو القراءة الدقيقة .
اليت  العامة  املبادئ  عن  البحث   : الشاعرية   –  3
وليس  منفتحة  وهي   ، اخلاصة  األعمال  يف  تتجلى 
يف  غاية  األديب  العمل  ألن  ؛  أبداً  صحيحة  قراءة  مثة 

العربية  الدار   ، العضييب  حممد  عبدهللا   ، املعىن  وإشكالية  النص   : انظر   (37(
للعلوم – بيوت ، ط1، 1430هـ ، ص 47 – 49. 

التعقيد))3).
القيام  نزمع  اليت  القراءة  فإن  ذلك كذلك  وإذا كان 
هبا يف مدونة النابغة الذبياين الشعرية وسيلة تربرها الغاية 
؛ فغايتها تفحص تلك املدونة انطالقاً من حكم نقدي 
قدمي جاء يف إطار من االنطباعية حني قطع بأن النابغة 
أشعر العرب إذا رهب دون تعليل فين نتفق معه أو خنتلف 
؛ ولذا فإن هذه القراءة حتاول اإلجابة عن أسئلة كثية ، 
يأيت يف مقدمتها : ما العالقة بني اخلوف واإلبداع عند 
النابغة ؟ وما صلة اخلوف بالنبوغ والتفوق الشعري الذي 
عرف به النابغة ؟ وما مظاهر ذلك اخلوف ؟ وما أسبابه؟ 
وما جتلياته؟ وما مفرداته؟ وما سياقاته ؟ ومامدى تأثيه 

يف البناء والصورة يف النصوص الشعرية؟.
وممارسة هذه القراءة على حنو منهجي منتج تقتضي 
املادة  على  يسيطر  أن  بعد  فيها  ينطلق  أن  الباحث  من 
باختيار  األوىل  تتعلق   : اثنتني  ناحيتني  من  الشعرية 
ومتظهراهتا   ، دالالهتا  وتتبع   ، القراءة  موضوع  النصوص 
اللغوية ،وكيفيات إنتاج معانيها وتصنيفها. وتتعلق الثانية 
بالفهم الواعي لتلك النصوص ، وما يتصل هبا من جهة 
نفسية ، وحماولة استنطاق تلك العالقة أو اجلدلية املختبئة 

بني الشاعر وشعره ، وصواًل إىل أبعادها وآثارها.
*    *    *   

بن  معاوية  بن  زياد   : هو  الذبياين  النابغة   –  3
ضباب بن جناب بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف 
بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن وريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس بن عيالن بن مضر . ويكىنَّ »أبا أمامة« 
و »أبا مثامة« ، وأمامة ومثامة ابنتاه ، كيّن هبما على عادة 
من   ، األوىل  الطبقة  من   ، جاهلي  شاعر  العرب«)39)، 
))3) النقد األديب احلديث – بداياته وتطوراته ، د. حلمي حممد القاعود ، دار 

النشر الدويل – الرياض ، ط1 ، 1427هـ ، ص 300. 
)39) جاءت ترمجته يف عدد من املصادر واملراجع ، نذكر منها :

- طبقات فحول الشعراء ، حممد بن سالم اجلمحي ، قرأه وشرحه : حممود شاكر 
، مطبعة املدين – القاهرة ، جـ1 ، ص51.

- الشعراء والشعراء ، ابن قتيبة ، حتقيق وشرح : أمحد شاكر ، ط3 ، 1977م 
، جـ1 ، ص 163 وما بعدها .

- مجهرة أشعار العرب ، أبوزيد القرشي ، حققه وضبطه : على حممد البجاوي ، 
دار هنضة مصر – القاهرة ، ط1، 3)1.

- األغاين، أبو الفرج األصفهاين ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي – مصر ، مصور 
عن طبعة دار الكتب ، جـ11، ص 3 وما بعدها 

- األعالم ، خي الدين الزركلي ، دار العلم للماليني – بيوت ، ط6 ، 4)19م 
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، تشي  اجلاهلية  األشراف يف  أحد  ، وهو  أهل احلجاز 
املصادر إىل أنه تويف حنو عام 604م ، املوافق )1 قبل 
إليه أحد. وقد  أما تاريخ ميالده فلم يشر  اهلجرة«)40)، 
قيل فيه )كان شعره نظيفاً من العيوب ؛ ألنه قال كبياً 
ومات عن قرب ومل يُهرت ، وأكثر ما جاء اإلهتار يف صفة 
الكبي الذي خيتلط كالمه . وقوهلم يف شعر النابغة : إنه 
قال كبياً، يدل على أنه هبذا يسمى نابغة كما عند أكثر 
الناس ، ال لقوله : » فقد نبغت لنا منهم شؤون«()41). 
 ، عكاظ  بسوق  أمحر  جلد  من  قبة  له  تضرب  كانت 
فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها ، وكان أبو عمرو 

ابن العالء يفضله على سائر الشعراء«)42).
أقوال  الشعر  ونقاد  األدب  مؤرخي  من  وللقدماء 
ومكانته  وشاعريته  الذبياين  النابغة  حياة  تناولت  كثية 
وشعره«)43). مما قد ال يلزمنا ذكره واستيفاؤه هنا. غي أن 
للمحقق املدقق »حممد أبوالفضل إبراهيم« كالماً يتصل 
مبا حنن فيه اتصااًل مباشرًا)44)، ذلك قوله : »نشأ النابغة 
 ، وتيماء  احلجاز  بني  منازهلم  وكانت   ، ذبيان  قومه  يف 
ومل يكد يتجاوز سن احلداثة إىل سن الصبا مث الكهولة 
، حىت وجد نفسه شاعراً مطبوعاً كرمي اللفظ واملعىن ، مث 
تتنقل مسعته بني القبائل ، وتشتهر يف األسواق واملواسم 
حىت تصل إىل عكاظ ، فينصب له فيها قبة من َأدم ، 
حكمه  وكان   ، بينهم  فيقضي   ، الشعراء  إليه  وحيتكم 

مقبواًل ورأيه موفقاً رشيدًا«.
احلية  ملك  املنذر  بن  النعمان  أخبار  إليه  ترتامى  مث 
 ، به  ويهتم  بالشعر  حيتفي  وأنه  قابوس   بأيب  املعروف 

، جـ3 ، ص 54 – 55.
- شعراء النصرانية يف اجلاهلية ، األب لويس شيخو ، مكتبة اآلداب ومطبعتها 

– القاهرة ، جـ5، ص 64 - 732.
- العصر اجلاهلي ، د.شوقي ضيف، دار املعارف مبصر ، ط)، 1977م ، ص 

266 وما بعدها. 
)40) انظر : شعراء النصرانية ، جـ5 ، ص 640، و: األعالم ، جـ3 ، ص 

 .54
)41) شعراء النصرانية ، جـ5، ص 640 ، هامش 1 

)42) انظر : األعالم ،جـ3 ، ص 55. 
)43) انظر تفاصيل ذلك يف : ديوان النابغة الذبياين ، شرح وتعليق : د. حنا 
نصر احليتِّ ، دار الكتاب العريب – بيوت ، ط1، 1411هـ ، ص 11 – 16 

، وص 203 – 230. 
)44) ديوان النابغة الذبياين ، حتقيق : حممد أبوالفضل إبراهيم ، دار املعارف – 

مصر ، ط2، ص 5 – 6 

وأن الشعراء يقفون ببابه وميدحونه ، فيخف إليه وميدحه 
وندميه  اخلاص  شاعره  ويصبح   ، احلظوة  عنده  وينال 
املفضل ، فحسده أترابه ولداته من املقربني عند النعمان 
صدر  به  أوغروا  شعراً  لسانه  على  ووضعوا   ، له  ودسُّوا 
 ، عليه  فتغي   ، والغضب  احلفيظة  عنده  وأثاروا   ، امللك 
من  بداً  النابغة  جيد  فلم   ، وتوعده   ، منه  منزلته  وأبعد 

اهلرب والنجاء بنفسه ، والرجوع إىل قومه .
إىل غسَّان  تنتمي   ، فتية  دولة  الشام  وكان مبشارف 
، تنافس املناذرة وختاصمهم ، فرحل إليهم ، وكان ذلك 
علّو  أيام  ويف   ، الغسَّاين  عمرو  بن  احلارث  عهد  على 
شأنه واتساع نفوذه ، فوجد عنده مرعى خصيباً ، وعند 
احلياة  له  فطابت   ، وتكرمياً  احتفاء  حوله  من  األمراء 
عندهم زماناً ، وأخذ يتنقل معهم بني جّلق واجلوالن ، 

ويف قصورهم يعيش وبني أعطاف نعمائهم يتقلب.
ولكن ناله ما ينال مصاحب السلطان ، فلم يصف 
ممدوحه  ميوت  يكد  ومل   ، غسَّان  ملوك  بني  العيش  له 
احلارث بن عمرو حىت تنكر له من خلفه ، بسبب سوء 
العالقة بينهم وبني قومه من ذبيان وحلفائهم من أسد ، 

مما دفعه إىل أن يعود إىل بالده وقومه.
مث مل يلبث أن تذكر مليكه من املناذرة ، وما ناله من 
أعطيات النعمان ، وما كان له عنده من املنزلة والتكرمي 
، فحن إليه ، وأنشد القصائد يف مدحه ، وفيها األبيات 
السائرة من االعتذار من ذنبه ، والتنصل مما أشاعه عنه 
من  أصحابه  ببعض  عنده  وتشفع   ، وحسَّاده  خصومه 
إىل  النابغة  برد  وأمر   ، شفاعتهم  النعمان  فقبل   ، فزارة 
منزلته ، ومنحه ما تعود من أعطيات . مث ظل يرتدد بني 
النعمان   إليه  نعي  أن  إىل  باحلجاز  قومه  ومنازل  احلية 
فجزع وقال كلمته املشهورة : » طلبه من الدهر طالب 

امللوك «...
ومراحل  أبرز مالمح  إىل  بوضوح  يشي  تقدم  ما  إن 
حياة النابغة الشاعر ، أو املراحل اليت احتضنت شاعريته 
وشعره ، وشكلت جتاربه الشعرية وأكثر ما وصل إلينا من 
أشعاره ، وهي حياة – كما هو واضح – حمفوفة بعدد 
من دواعي القلق واخلوف واحلزن ؛ فمصاحبة السالطني 
وما تستدعيه من جور احلساد واخلصوم ، وما حييكونه 
الصديق  ضد  الغضب  وإثارة  والوشاية  الدسائس  من 
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والندمي ، وما نتج عن ذلك من إبعاد وتوعد ، وما كان 
من سوء عالقة بني قومه من ذبيان وحلفائهم وبني من 
وفاته  بعد  احلكم  يف  الغساين  عمرو  بن  احلارث  خلفوا 
أقرب  لواحد من  وإيذاء  تنكر  إليه ذلك من  ، وما جرَّ 

املقربني للملك الراحل.
النابغة  على  السلبية  آثاره  له  وغيه كان  ذلك  كل 
وسنه   ، األدبية  ومكانته  ونسبه  حبسبه  يعتد  الذي كان 
مالمح  تكون   ( العمر  من  مرحلة  فهو كان يف   ، أيضاً 
األديب األدبية قد حتددت وتبلورت... والواقع أن هذه 
 ... األديب  حياة  يف  اجلاد  اإلنتاج  مرحلة  هي  املرحلة 
يستمر يف اإلنتاج األديب إذا مل تعقه األمراض()45). هذا 
واألديب خباصة   ، عامة  بصفة  الفنان  أن  إىل  باإلضافة 
، يهتم ) باحلفاظ على عامله الداخلي بغي أن يقتحمه 
مقتحم ، وبغي أن يغي عليه مغي ، بل وبغي أن يكشف 
أحد النقاب عن أسرار ذلك العامل الداخلي اخلاص به، 
مما  أكثر  جداً  الشخصية  حياته  يعيش  الواقع  يف  فهو 
يعيش حياة اجملتمع . وحىت بالنسبة ملخالطات وعالقات 
يف  تكون قشوراً  أن  تعدو  فإهنا ال   ، االجتماعية  الفنان 
حياته ، وال متثل حياته احلقيقية ، فحياة الفنان احلقيقية 
الداخلي املستقل()46)، فهو يضيق ذرعاً  تتمثل يف عامله 
بكل ما ميكن أن يهدد أمنه النفسي . هذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى فإن النابغة الذبياين – كما هو معلوم 
تلك  وتعترب   ، العمر  من  متقدمة  مرحلة  يعيش  – كان 
يف  والعميقة  اخلصبة  املرحلة  األديب  حياة  يف   ( املرحلة 
 ، واحلصاد  النضج  مرحلة  حبق  فهي   ، األدبية  حياته 
ففيها يقدم األديب مجاع خرباته وأحسن أعماله األدبية 
بالتؤدة  متتاز  املرحلة  هذه  أن  ذلك  ؛  وأطوهلا  وأعمقها 
 ، السابقة  اخلربات  من  واإلفادة  الطويل  والنفس  والرزانة 
والتخطيط املتأىن وإصابة اهلدف وحتقيق الذات ، والنظرة 
املوضوعية إىل األشياء مع مسحة فلسفية تصبغ األعمال 
هذه  يف  عمله  فإن  لذا  املرحلة()47)،  هذه  يف  األدبية 

)45) سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب ، يوسف خمائيل أسعد ، اهليئة املصرية 
العامة للكتاب ، 6)19م ، ص 115. 

)46) سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب ، يوسف خمائيل أسعد ، اهليئة 
املصرية العامة للكتاب ، 6)19م ، ص 95 – 96 

)47) سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب ، يوسف خمائيل أسعد ، اهليئة 
املصرية العامة للكتاب ، 6)19م ، ص 234 

املرحلة يتسم باإلتقان.
بني  اجلدلية  العالقة  تلك  أن  الراجح  ومن   1  –3
حنو  على  حاضرة  قد كانت  والنفس  الشعري  اإلبداع 
واضح يف مدونة النابغة الذبياين الشعرية ، وتلك العالقة 
إمساعيل:  د.عزالدين  يقول  ، كما  والنفس  األدب  بني 
 . ينكرها  من  هناك  ليس  ألنه  ؛  إثبات  إىل  حتتاج  )ال 
وكل ما قد تدعو احلاجة إليه هو بيان هذه العالقة ذاهتا 
وشرح عناصرها . على أي حنو يرتبط األدب بالنفس ؟ 
أيستمد األدب من النفس أم تستمد النفس من األدب؟ 

أم العالقة بينهما عالقة تبادل من التأثي والتأثر؟.
األدب  يصنع  وكذلك   ، األدب  تصنع  النفس  إن 
منها  تصنع  لكي  احلياة  أطراف  جتمع  النفس   . النفس 
يضيء  لكي  احلياة  حقائق  يرتاد  واألدب   ، األدب 
جوانب النفس ... واملؤكد أن كثياً من النقاد والبالغيني 
العرب قد ملسوا مظاهر هذه العالقة على حنو أو آخر. 
فتنشيء األدب،  النفس  اليت توايت  الظروف  فانتبهوا إىل 
عدة  ألوان  وإثارة  النفس  يف  األدب  بتأثي  أحسوا  كما 
مرحلة  تتجاوز  أن كتابات هؤالء مل  . غي  املشاعر  من 

اإلحساس املبهم إىل الشرح املوضوعي...())4).
العصر احلديث على  النقاد يف  وقد حرص كثي من 
وأبعاده  النفسي  املنهج  ومفردات  معطيات  استثمار 
مما  العلمية يف تفسي اإلنتاج الشعري واألديب ، انطالقاً 
»فرويد«  ويرى  الشخصية«)49).  »مفتاح  العقاد  مساه 
تتفاعل  أساسية  نظم  ثالثة  من  تتكون  الشخصية  أن 
السلوك  منها يف  تأثي كل  بعضها ، ويصعب فصل  مع 
وخصائصه  وظائفه  نظام  لكل  أن  مع   ، اإلنساين 
املنفردة . تلك النظم الثالثة هي : اهلو ، واألنا ، واألنا 

األعلى.
النفس  يف  موجود  هو  وما   ، بالغريزة  يرتبط  فاهلو 
مباشرة  التوتر  يفرغ  بأسلوب  يعمل  إنه   . الوالدة  منذ 
ومبدأ   ، مريح  مستوى  إىل  احلر  الكائن  بعده  ويعود   ،
خفض التوتر عند اهلو يسمى »مبدأ اللذة« . واألنا هو 
اجلزء الشعوري الواعي ، أو اجلانب املضمون املعقول من 
للكائن  الغريزية  املطالب  بني  ويتوسط   ، الفرد  شخصية 

))4) التفسي النفسي لألدب ، ص 5 – 6 
)49) انظر : النقد األديب احلديث – بداياته وتطوراته ، ص 147 
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على  احملافظة  ومهمته   ، به  احمليطة  البيئة  وظروف  احلي 
حياة الفرد والعمل على تكاثر النوع . أما األنا األعلى 
حنو  ينزع  الذي  احلي  والضمي  اخللقية  القيود  ميثل  فهو 
تتجه حنو  الذات ويضغط عليها كي  الكمال ، ويراقب 
وجود  ذلك  على  بناء  »فرويد«  وافرتض   . العليا  املثل 
جمموعتني من الغرائز لتفسي جوانب الشخصية ؛ األوىل: 

الغرائز اجلنسية ، واألخرى : غريزة املوت)50).
الشعور   بني  بالشخصية  يتعلق  فيما  فرويد  مييز  كما 
فالشعور حالة مؤقتة ،   ، الشعور ، والالشعور  قبل  وما 
والفكرة املصاحبة له تظهر مث تتالشى ، وقد تظهر ثانية 
حيوي  فهو  الالشعور  أما   . الشعور  قبل  ما  توفرت  إذا 
 . املكبوتة  والعدوانية  اجلنسية  البدائية  الغريزية  الدوافع 
الالشعور  تعبي عن  والفن  األدب  أن  إىل  فرويد  وينتهي 
وصراعاهتا  الذات  تفاعالت  فيه  تظهر  حيث  الفردي، 
الداخلية . فيقول : )الفنان – يف األصل – رجل حتول 
نبذ  مع مطلب  يتالءم  أن  يستطع  ؛ ألنه مل  الواقع  عن 
اإلشباع الغرزي كموضوع أواًل ، وبعد ذلك أطلق العنان 
يف حياة اخليال لكامل رغباته الغرامية ومطاحمه. غي أنه 
وجد طريقاً للعودة من عامل اخليال هذا إىل الواقع ، وهو 
يصوغ يف هتومياته مبواهبه اخلاصة نوعاً آخر من الواقع ، 
احلياة  قيمة يف  تأمالت  باعتبارها  تربيراً  الناس  مث مينحها 
فعاًل  يغدو  معني  مسلك  وبواسطة   ، وهكذا   . الواقعية 
يف  رغب  الذي   ، املفضل  اخلالق  أو  امللك  أو  البطل 
امللتوي الذي يتطلبه  بذلك املسلك  أن يكونه ، متجنباً 
فالشاعر  اخلارجي()51)،  العامل  يف  واقعية  تغييات  خلق 
إذن حامل يقظة حيظى بقبول اجملتمع وبداًل من أن يغي 

شخصيته يؤبد خياالته وينشرها)52).
املبدع  الفرد  بأن   ( يقر   « فرويد   « أن  هذا  ومعىن 
يعيش أزمة صراع بني رغباته وواقعه السَّيء الذي جيعله 
دائم البحث عن خمرج ، الذي هو اإلبداع الفين . وهنا 
يركز فرويد على ظاهرة »احلُلم« عند املبدع ، ففي احللم 
واحللم   . قيود  بال  فتظهر   ، هلا  متنفساً  الرغبات  جتد 

)50) انظر : مدخل علم النفس ، ص 5)5 وما بعدها . 
)51) نقاًل عن : نظرية األدب ، أوسنت وراين ، ورينيه ويليك ، ترمجة : حميي 
الدين صبحي ، اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب – دمشق ، ص 103. 

وانظر: النقد األديب احلديث – بداياته وتطوراته ، ص 153. 
)52) انظر النقد األديب احلديث – بداياته وتطوراته ، ص 153 

نشاط إنساين يسهم يف خلق اإلبداع لدى الفرد الفنان 
، الذي خيلع على أحالمه صبغة مجالية ، وعناصر فنية 
فيشرك املتلقي الذي قد جيد يف هذا النتاج اجلمايل صورة 
الذايت إىل اجلماعي ، ومن  تنتقل من  لرغباته ، وبذلك 

اخلاص إىل العام()53).
مسؤواًل   ( غدا  قد  الالشعور  أن  تقدم  مما  ويتضح 
أكرب عن اإلبداع ، فكلما وجد حوافز وقنوات وأساليب 
اختذ له طرقاً لتمرير إجنازاته ... حبيث جتد اللغة ضالتها 
النفسي  احمللل  جيتهد  اليت   ، املعطيات  هذه  يف كشف 
االجتاه  أن  ويبدو  فرويد.  أبرز  ، كما  أبعادها  حتليل  يف 
النفسي يف حتليل اإلبداع قد أعلى من سلطان الالشعور 
ما  الذي  اإلبداع  عن  األساس  املسؤول  جعله  حىت   ،
من  متحرر   ، حلمي  نتاج  مثرة  سوى  الواقع  يف  هو 
يف  متنفسها  جتد  واليت   ، املقيدة  أو  املكبوتة  الرغبات 

اإلبداع()54).
جمال  يف  الباحثون  يراه  ما  تقدم  مبا  يتصل  ومما 
سيكولوجية اإلبداع من أن ما يقدمه الفنان من إنتاج فين 
يكون موضوعياً ، ولكنه يكون يف الوقت نفسه مصوغاً 
الفنية هي عناصر موضوعية ،  فالعناصر  ذاتية   بصياغة 
 ، الفين  مزاجه  وفق  األشياء  تشكيل  يعيد  الفنان  ولكن 
ووفق املهارة الفنية اليت اكتسبها. فثمة فنانون مييلون إىل 
املوضوعات  إىل  مييلون  الصاخبة،  وآخرون  املوضوعات 
أو  الغريبة  املوضوعات  إىل  مييلون  وبعضهم   . اهلادئة 
املشحونة باالنفعاالت ، وبعضهم مييلون إىل املوضوعات 
انفعالية كثية  شحنات  طياهتا  يف  حتمل  ال  اليت  العادية 
أو  املبتذلة  أو  احملزنة  اجلوانب  إىل  مييلون  من  ومنهم   .
الفقية ، ومييل آخرون إىل اجلوانب السارة أو املستحبة 
فنان  ينحو كل  أن  الطبعي  ومن  الغنية   أو  املرغوبة  أو 
الفنانني  وجناح   ، فن  من  ينتجه  فيما  والتميز  التفرد  إىل 
يتباين من فنان آلخر ، فهناك فنانون  التميز والتفرد  يف 
ينجحون يف ذلك بدرجة كبية ، يف الوقت الذي ال يقع 

لغيهم إال قدر ضئيل يف هذا الصدد.

)53) مناهج الدراسات األدبية احلديثة من التاريخ إىل احلجاج ، د. حسن مسكني 
، مؤسسة الرحاب احلديثة – بيوت ، ط1 2010م ، ص 49. 

حسن  د.   ، احلجاج  إىل  التاريخ  من  احلديثة  األدبية  الدراسات  مناهج   (54(
2010م ، ص )4 –  احلديثة – بيوت ، ط1  الرحاب  ، مؤسسة  مسكني 
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وتصنف العمليات السيكولوجية اليت تشرتك يف إنتاج 
يتعلق  التصنيفات ؛ منها ما  الفين إىل عدد من  اإلبداع 
بالشعور الواعي ، مثل : اإلحساس واإلدراك ، واخليال 
لإلبانة  الفنان  هبا  يضطلع  اليت  األدائية  والعمليات   ،
ما  ومنها  لديه   تعتمل  اليت  الذهنية  الصور  تلك  عن 
الالشعورية  املقومات  إسقاط   : مثل   ، بالالشعور  يتعلق 
وأحالم   ، الفين  اإلنتاج  على  الالشعور  يف  املكبوتة 
اليقظة  واألحالم اليت يراها الفنان يف منامه . ومن تلك 
الفنان  لدى  اإلبداعية  العمليات  تصنيف  التصنيفات 
فالعمليات  ؛  اجتماعية  وأخرى  نفسية  عمليات  إىل 
الشخصية  الذاتية  باالنفعاالت  يتعلق  ما  منها  النفسية 
كالتفجرات االنفعالية ذات الطبيعة الفسيولوجية. ومنها 
ما يتعلق بالتفاؤل والتشاؤم ، وثالثها ما يتعلق باالنطوائية 
واالنبساطية . أما العمليات االجتماعية ، فمنها : القيم 
الفنان  اليت حصلها  العامة  والثقافة   ، الدينية واألخالقية 
ينشأ  الذي  احلضاري  املستوى  مث   ، إبداعه  يف  وأثرها 
الثالث  التصنيف  أما   . معه  ويتفاعل  إطاره  يف  الفنان 
إنتاج  يف  مكتسب  هو  وما  موروث  هو  مبا  يتصل  فإنه 
املقومات  عن  انعزال  حالة  يف  ليست  فالوراثة  ؛  الفنان 
املكتسبة ، فهما يف حالة تفاعل مستمر ينتج عنه مركب 
جديد هو الذي يتفاعل بعد ذلك ، واملقومات املوروثة 
ختتلف اختالفاً بيناً بني فنان وآخر ، إال أن مثة خصائص 
فيختص  املتباينة  البشرية  باألجناس  تتعلق  مجعية  وراثية 

كل جنس خبصائص وراثية عامة .
الفنان  املؤكد – ال ختلق  فإهنا – من  البيئة  أما عن 
، وإمنا تتفاعل املؤثرات البيئية مع بعض املؤثرات الوراثية 
مع  يكون  اجلديدة  البيئية  املؤثرات  مع  تفاعل  وكل   ،
السابقة  الكثية  التفاعالت  نتيجة  املرء  إليه  انتهى  ما 
اليت تتم بني  التفاعالت  وبني املؤثرات اجلديدة . وتلك 
جهة  من  مستمرة  البيئية  املؤثرات  وبني  الفنان  شخصية 
ال  الفنان  أن  مبعىن   . أخرى  جهة  من  شعورية  وال   ،
ديناميكي  نظام  وفق  ذلك  يتم  وإمنا   ، التفاعل  يفتعل 

غي إرادي.
من  عدد  السيكولوجية  الوجهة  من  األديب  ولإلبداع 

املقومات ، منها :
1 – املقومات العقلية ، فاألديب خيتص مبيزة ذهنية 

فريدة ، هي القدرة على التخزين اخلربي ؛ ألن األديب 
يستقبل األحداث والوقائع والعالقات ، وصور األشياء 
انتقائياً  ختزيناً  ذهنه  يف  بتخزينها  ويقوم   ، واألشخاص 
تفاعلي  ختزين  نفسه  الوقت  يف  وهو  عشوائياً،  وليس 
عنصراً  يتقبل  عندما  األديب  أن  ذلك   ، تراكمياً  وليس 
خربياً جديداً فإنه ال يضيف اجلديد إىل القدمي وحسب 
الذي  الكلي  اخلربي  القوام  مع  اجلديد  يتفاعل  وإمنا   ،
يشبه جهازاً مركباً ومعقداً ، يزداد تركيباً وتعقيداً كلما مت 
القوام  وهذا   . اجلديدة  اخلربية  املقومات  مع  التفاعل  له 
جديدة  أجيااًل  فتنجب  مكوناته  تتفاعل  احملوري  اخلربي 
ينساه  ما  إن  مث   . واالجتاهات  واملفاهيم  األفكار  من 
األديب ال ينساه متاماً ، ولكنه نسيان جزئي ، فاخلربات 
ترتك خلفها آثاراً تدل عليها ، ومن املمكن إحياء اخلربات 
املنسية مبا يشي إليها أو مبا يذكر األديب هبا ، ورمبا تعود 

إىل ما كانت عليه من قوة ونصوع وجالء .
ويتميز األديب عن غيه بالقدرة على اإلبانة والتعبي 
عن الذات ، أو نقل الداخل إىل اخلارج وإيصال ما يف 
ذهنه من صور إىل املتلقي بواسطة اللغة ، ولكل أديب 
طابعه اخلاص يف اإلبانة حبسب مزاجه الشخصي وثقافته 
وما سبق أن تلقاه من خربات ، وتزداد قدرة األديب على 
التلقي عن اآلخرين والتفاعل مبا تلقاه  اإلبانة عن طريق 

، والتدريب على اإلبانة)55).
يضطلع  اليت  وهي   ، الوجدانية  املقومات   –  2
 ، شعوري  غي  بطريق  أو  شعوري  بطريق  األديب  هبا 
اليت  االنفعالية  الوجدانية  احلاالت  جبميع  مير  فاألديب 
مير هبا سائر الناس ، بيد أنه ميتاز بالقدرة على تكثيف 
إال   ، أديب  عمل  يف  ويصبها  يركزها  حبيث   ، وجداناته 
من  ألن  ؛  هي  ووجداناته كما  انفعاالته  يقدم  ال  أنه 
خيضعها   ، املستأنسة  غي  تكون كالوحوش  أن  طبيعتها 
األديب للرتويض ، ولكثي من الصقل والتنظيم ، وتوزيع 
الشحنات االنفعالية ، ويكون شأن األديب معها كشأن 
مراعياً   ، اللوحة  على  األلوان  بتوزيع  يقوم  الذي  الرسام 
توزيع  سبيل  يتذرع يف  واألديب   . بينها  االنسجام  مبدأ 
)55) جند يف مثل هذا قد قيل يف ثنايا تعاطي نقادنا القدماء مع الشعراء وقضاياه 
، ولكن يف إشارات سريعة ، انظر: الوساطة بني املتنيب وخصومه ، القاضي على 
اجلرجاين ، حتقيق : حممد أبوالفضل إبراهيم ، وعلى حممد البجاوي، دار القلم – 

بيوت ، ص 15. 
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ذات  والكلمات  بالصيغ  األديب  عمله  على  انفعاالته 
األطياف الوجدانية واالنفعالية املتباينة ، مراعياً يف ذلك 

كله القيم االجتماعية والدينية اليت تسود اجملتمع.
مخس  على  العمليات  أو  املقومات  هذه  وتقوم 

خامات انفعالية وجدانية ، هي:
بعامة  فاإلنسان   ، النفسجسمية  االنفعاالت   .1
بعقله .  ينفعل أواًل جبسمه مث بعد ذلك بوجدانه وأخياً 
وهناك حاالت يبدأ فيها االنفعال من العقل مث يتجه إىل 
الوجدان ، مث أخياً إىل اجلسم . وتؤدي هذه االنفعاالت 
ورمبا كانت   ، إنتاجه  ويف  األديب  حياة  يف  دوراً كبياً 
وإنتاجه  األديب  مناشط  عليها  تقوم  اليت  الركيزة  هي 

األديب.
عناصر  وهي   ، املكبوتة  الالشعورية  اخلربات   .2
من  ذلك  غي  أو  اإلحباط  أو  باخلوف  تتعلق  وجدانية 
إحدى  يف  اكتسبها  قد  األديب  يكون  عاطفية  مواقف 
ضوء  يف  األديب  إنتاجه  يف  يسي  فهو   ، عمره  مراحل 
 ، أعماقه  يف  ترسبت  اليت  الوجدانية  املكتسبات  تلك 
على  بإسقاطها  يقوم   ، النفسي  من حلم كيانه  وصارت 
أو  أو يف شعره  هلا يف قصصه  يعرض  اليت  الشخصيات 

نثره .
جمملها  يف  وهي   ، واألخالقية  الدينية  القيم   .3
مقومات وجدانية انفعالية ، واألديب الصادق يصدر فيما 

ينتجه من أدب عن إميان بقيمه الدينية واألخالقية.
4. مدى شعور األديب باألمن ، وما قد يستشعره 
الوجدانية  حياته  يف  يسي  فهو   ، يتهدده  خطر  من 
والذهنية مبا حيمله من ماضي حياته من جهة ، ومبا حيس 
به يف حياته الراهنة من جهة أخرى . فإذا كانت حياته 
اإلحساس  ذلك  فإن   ، ومهي  أو  حقيقي  خبطر  حمفوفة 

يتجلى يف إنتاجه األديب.
وما   ، األديب  تصيب  اليت  النفسية  األمراض   .5
فاألديب   ، ومتباينة  نفسية  حاالت  من  عليه  يشتمل 
ليس بالضرورة شخصية سوية ، وبعض األمراض النفسية 
ميكن أن تكون سبباً يف عبقرية األديب ، وتكون حافزاً 
من  أن كثياً  والواقع   ، رائج  أديب  إنتاج  تقدمي  على  له 
من  آخر  أو  مبرض  مصابني  التاريخ كانوا  عرب  األدباء 

النفسية)56). األمراض 
الوثيقة  للصلة  الرؤى – مع طوهلا –  وأنا أورد هذه 
تناول  فيها وبني ما حنن مقدمون عليه من  بني ما جاء 
شخصية النابغة الذبياين وشعره ، فقد يكون فيها ما ميكن 
أن يكون إضاءة ، أو يعني على تعليل ظاهرة نفسية أو 
شعرية ، فالدراسة النفسية لآلثار األدبية ليست جديدة، 
النفس والنقد األديب وثيقة جداً، وهي  والصلة بني علم 
غالباً ما تكون أقرب إىل املنهجية)57)؛ ألن هذا النوع من 
بينهما  نفرق  أن  اثنتني ، جيب  يعاجل )مشكلتني  التناول 
تفريقاً واضحاً . فأما املشكلة األوىل فهي اليت يعرب عنها 
هذا السؤال : ما الذي جيعل الفنان فنانًا؟ ما الذي جيعل 
األديب أديبًا؟. وأما املشكلة الثانية فهي اليت يعرب عنها 
األديب  أو  الفنان  نعرف شخصية  : كيف  السؤال  هذا 
األديب  أو  الفنان  بني شخصية  العالقة  وما  آثاره؟  من 
وبني مضمون إنتاجه الفين أو األديب؟())5). ومها سؤاالن 

ينطويان على أبرز أسئلة هذا البحث والغاية منه.
*    *     *

4 – وبعد : أجد الوقت قد حان للولوج إىل النابغة 
من  غيه  فيها  وبّز   ، رهب  إذا  الشعرية  وعوامله  الذبياين 
شعراء عصره وجيله . و)رِهب ، بالكسر ، ْيرَهُب رهبًة 
وُرهباً، بالضم ، ورَهباً  بالتحريك ، أي خاف . ورِهب 
انفعال  واخلوف  وَرْهَبة:خافه()59).  ورَهباً  رْهباً  الشيَء 
نفسي ، اتضح فيما سبق أنه من ألّد أعداء اإلنسان ، 

وأنه من أبرز دوافع وحمفزات اإلبداع .
وإذا كان ليس فيما بني أيدينا من املصادر ما يسعفنا 
 ، األوىل  مراحلها  يف  النابغة  حياة  عن  بكثي  أو  بقليل 
خالهلا  من  تشكلت  اليت  العوامل  أو   ، شخصيته  وعن 
تلك الشخصية بكل أبعادها اجلسمية والنفسية والثقافية 
غي  مضطرين  سنركن  فإننا   . وغيها  والفكرية  واألدبية 
خمتارين إىل ما ورد من روايات وأقوال دارت حول النابغة 
وقد تقدم به العمر ، وحول جتربته الشعرية وقد نضجت 

)56) انظر : سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب ، ص 21 ، 65 ، 171 وما 
بعدها. 

)57) علم النفس واألدب ، ص 253. 
))5) علم النفس واألدب ، ص 225. 

)59) لسان العرب ، ابن منظور ، حتقيق : عبدهللا علي الكبي وآخرين ، دار 
املعارف مبصر ،«رهب« ، جـ3ـ ص )174 
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ومألت اآلفاق شهرة ، وهي جتربة استوت – كما تقدم 
– يف أحضان اخلوف الذي كان جيلبه مصاحبة السلطان 
، ووجود احلساد ، والتوعد بالعقاب  والتنكر املقيت . 
الشاعر  حياة  خالطت  اليت  اخلوف  دواعي  أبرز  فهذه 
أسباب  أبرز  وكانت   ، شعره  من  حيزاً كبياً  وشغلت   ،

متيزه.
اهلم  هو  والعنف كان  اإلقصاء  مظاهر  من  فاخلوف 
وشغل  النابغة،  أرق  الذي  واهلاجس   ، األبرز  اإلبداعي 
اهلم  وذلك  اهلاجس  هذا  عن  فأفصح   ، ووجدانه  فكره 
يف قصائد كان فيها أشعر الناس ؛ ألن اخلوف كان هو 
القضية املركزية هلا ، وهبا تتجلى طبيعة العالقة اليت كانت 
اليت  املرحلة  طبيعة  وكذلك   ، والواقع  الشاعر  بني  قائمة 

استمرت فيها تلك العالقة .
مما   ، الشاعر  نفس  من  باخلوف  الشعور  متكن  لقد 
وإثراء   ، دالليني  وتنوعاً  ثراء  انعكس– كما سيتضح – 
عربها  تعمقت  فكرية  آفاقاً  وفتح   ، اللغوية  لإلمكانات 

الرؤية للواقع ومن فيه وما فيه من أحياء وأشياء .
واخلطاب  التجربة  يف  واللغة  االنفعال  طبيعة  إن 
خلق  يف  قدرته  على  الوقوف  تتيح  النابغة  عند  الشعري 
بالغته ومجاليته اخلاصتني به ، وتفتح أبواباً ألسئلة نقدية 
ومعرفية حول ذلك اخلطاب وتلك التجربة ، وهي أسئلة 
الدراسات  – الشك – تؤكد خصوبة األرضية ، وشح 
اليت انفتحت على تلك األسئلة ، أو ارتادت شعر النابغة 

على هدى منها .
وبالرجوع إىل الديوان ، ويف قراءة أوىل متعجلة ، تبني 
بشكل   ، لالنتباه  الفت  حنو  على  ظهر  قد  اخلوف  أن 
فالشاعر  ؛  الشعرية  النصوص  أكثر  يف  جزئي  أو  كلي 
خائف من السالطني وعليهم ، ومن املوت ، ومن الدهر 
والنساء   . الوقيعة  ومن   ، ناقته  وعلى   ، ابنته  وعلى   ،
وهو   ، والطيور  احليوانات  وكذلك   ، خائفات  يظهرن 
خيوف  ميدح  وحني   ، خيوفهم  قومه  عن  يتحدث  حني 
املمدوح ، وميدحه مبا خييف ، وحني يتحدث عن نفسه 
خيوف أعداءه من لسانه ، ويصف قومه ، وأحياناً نفسه 
بعدم اخلوف من املوت . هذا وغيه يدل على أن الشعر 
من  متمكنة   ، حقيقية  إنسانية  جتربة  نتاج  شاعرنا  عند 
النفس  وهو شعر ميكن وصفه ابتداء بأنه فردي شخصي 

، ملتفت إىل نفسه ، يقول كالمه اخلاص  ويرفع صوته 
إىل  الصراخ  لتحويل  مستدمية  حماولة  يف  الكلمات  عرب 

كالم ، وجعل الصمت صراخًا)60).
 ، عامة  إنسانية  نفسية  ظاهرة  اخلوف  إن   1-  4
 ، اإلبداع  على  وحافز  طاقة  إىل  املبدع  عند  تتحول 
فتصي بذلك ظاهرة إبداعية كغيها من الظواهر ، ميكن 
للعامل –  احلقيقية  املعرفة  ؛ ألن  أبعادها  دراستها وجتلية 
ال  إدموندهو سيل«-   « األملاين  الفيلسوف  يرى  كما 
 ، الذات  خارج  هي  األشياء كما  حتليل  مبحاولة  تتأتى 
على  بالتعرف  تقوم  وهي   ، نفسها  الذات  بتحليل  وإمنا 
العامل ، أي بتحليل الوعي وقد استبطن األشياء فتحولت 

إىل ظواهر .
وقد أفضت هذه الرؤية إىل نظرية نقدية تتعاطى مع 
العمل األديب باعتباره عماًل يقوم على أفعال قصدية من 
بوعيه  يعايشه  أن  للقارئ  املمكن  من  جتعل  مؤلفه  قبل 
عرب  التداخل  من  نوعاً  هنا  املعايشة  وتعين   . كقارئ 
النص  أن  ذلك   . والقارئ  املؤلف  بني  القرائية  التجربة 
ال يأيت كاماًل من مؤلفه ، بل هو مشروع داليل ومجايل 
يكتمل بالقراءة النشطة اليت متأل ما يف النص من فراغات 
. وهذه النظرية ليست جزئية كما قد يبدو ألول وهلة؛ 
أو اجلزء  العمل األديب  تناول  ألهنا تؤكد على أن يكون 
منه ضمن اإلنتاج الكلي للكاتب ، ضمن مسعى الناقد 
على استخالص الرؤية الكلية للعامل لدى ذلك الكاتب 

على ما يف تلك الرؤية من تفرد.)61)
عن  األدب  مصادر  تروي  الذبياين« كما  و»النابغة 
حياته ، وكما يظهر من شعره، رجل مارس اإلبداع وقد 
تقدم به العمر، فهو شيخ يستمد أبرز مقومات شخصيته 

من عدد من اجلهات ، لعل أمهها ما يأيت :
1–االلتزام الديين واخلوف من هللا ، يقول:)62)

لنــا حيــل  ال  فإنــا  ريب  حيــاِك 
هلو النســاء ، وِإنَّ الدِّين قد عزما

)60) الشاعر والتجربة ، حسن جنمي ، دار الثقافة – الدار البيضاء ، ط1، 
1999م ، ص 20 – 21 

)61) انظر: دليل الناقد األديب، د.ميجان الرويلي، ود. سعد البازعي، املركز 
الثقايف العريب – الدار البيضاء ، ط2 ، 2000م ص 214 – 215. 

عليها  اليت  العيون  الغائرة  :اإلبل  املزممة  واخلوص   .62 ص   ، ديوانه   (62(
أزمتها. 
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ــة مزممَّ ُخــوص  علــى  رين  مشــمِّ
نرجــو اإللــه، ونرجو الــرب والطُّعما  

2–االعتداد بنسبه. قال:)63)
عيتــين الــذي  بالنســب  وحلقــت 

ذميمــا يايزيــد  أصلــك  وتركــت 
وإمنــا الكــرام  نســب  عيتــين 

كرميــا يعــدَّ  أن  املفاخــر  فخــر 
وقال :)64)

فــإين نســيب  تنكــري  فإمــا 
من الصهب السبال بين الضباب

فاعلميــه الطؤالــة  بــين  ضبــاب   
واغــرتايب نأيــي  يغــررك  وال 

قومــي وبــالد  منــازيل  وإن    
فاهلضــاب هنالــك  قســاً  جنــوب 

3–االعتداد حبسبه . قال)65)
هال سألت بين ذبيان: ماحسيب؟

إذا الدخان تغشَّــى األمشط الربما
ينبئــك ذو عرضهــم عــين وعاملهــم

وليس جاهل شيء مثل من علما
وأمنحهــم أيســاري  أمتــم  إين 

مثين األيادي وأكسو اجلفنة األُدما
وأقطــع اخلرق باخلرقاء قد جعلت

عد الكالل تشكي األين والسأما
سياق  يف  يقول   . وطباعه  بأخالقه  4–االعتداد 

الرثاء:)66)
خليقــيت ينكــرون  رجــال  يقــول 

غافــل لــك-  أبــا  زيــادًا-ال  لعــل 
ذكرتــه مــا  إذا  أين  غفلــيت  أىب 

داخــٌل  فــؤادي  يف  داء  حتــرك 

ويقول أيضًا:)67)

)63) ديوانه ، ص 102 
)64) ديوانه ، ص 199 

)65) ديوانه ، ص 62 ، 63 ، 64 . واألمشط الذي بدا الشيب يف رأسه. 
اخلرقاء : الناقة النشيطة. 

)66) ديوانه ، ص 119 
)67) ديوانه ، ص )21 

سارعى كلَّ ما استودعت جهدي
األمــني أمانتــه  يرعــى  وقــد 

5 – االعتداد برجاحة عقله ورأيه.قال:)6))
نصحــت بــين عــوف فلــم يتقبلــوا

وصايت ومل تنجح لديهم َوســائلي 
) – االعتداد بقومه يف قصيدة مطلعها:)6))

بالدهــم أن  ذبيــان  بــين  ليهــىنء 
خلــت هلــم مــن كل مــوىل وتابــع

شــارق أســد حيموهنــا كل  ســوى 
ودارع ســالح  بألفــي كمــيٍّ ذي 

ويقول يف أخرى جميبًا عامر بن الطفيل :)70)
ِحْســٍي يــوم  الفــوارس  تكــن  فــإن 

أصابــوا مــا  لقائــك  مــن  أصابــوا 
بعيــد نســب  مــن  إن كان  فمــا 

غضــاب وهــم  أدركــوك  ولكــن 
ميــٍل غــي  مُنولــة  مــن  فــوارس 

العقــاب مجعهــم  فــوق   ، ومــرة 
ويقول :)71)

نفــري وانظــري  بقــوم  ترهبيــين  ال 
هل مثل واحدهم من معشر رجل

7 – االعتداد بشعره . من ذلك قوله يف قصيدة 
يهجو فيها ُزرعة بن عمرو بن خويلد)72)

كامسهــا والســفاهة  ُزرعــة  نـُبِّــُت 
األشــعار غرائــب  إيلَّ  يهــدي 

إنــين عمــرو  بــن  يــازرع  فحلفــت 
ضــراري العــدو  علــى  يشــق  ممــا 

أرأيــت يــوم عــكاظ حــني لقيتــين
حتت العجاج فما شققت غباري

ولََيْدفعــن قصائــٌد  فلتأتيْنــَك 
األكــوار قــوادم  إليــك  جيشــاً 

))6) ديوانه ، ص 143 
)69) ديوانه ، ص 6). وشارق : صباح حني تشرق الشمس. 

)70) ديوانه ، ص 110. يوم حسي : يوم كان لبين ذبيان على عامر. ومنولة 
:امرأة من تغلب . ميل : مجع أميل وهو الذي ال يستوي على السراج إذا ركب 

. العقاب : الراية 
)71) ديوانه ، ص 210 
)72) ديوانه ، ص 54 
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وقوله يف هجاء يزيد بن عمرو بن الصعق)73):
فحســبك أن هتــاض مبحكمــات

لســاين علــى  الــروي  هبــا  ميــر 
وقاذعــوين ُشــتمت  مــا  فقبلــك 

شــجاين وال  الــكالم  نُــزر  فمــا 
عــين الثنيــان  الشــاعُر  يصــد 

هجــان قــْرٍم  عــن  البكــر  صــدود 
وقوله يف قصيدة أخرى موجهة لعيينة بن حصن)74)

قــواًل إليــك  ياعيــني  ألكــين 
عــين إليــك  إليــك  ســأهديه 

اســتمرت إذا  كالسَّــالم  قــوايف 
التَّظــينِّ مذهبهــا  يــرّد  فليــس 

أذايت يبغــي  مــن  أديــن  هبــن 
فليــديّنِ َدايــن 

ُ
امل ُمداينــة 

 . وامللوك  السالطني  عند  مبنزلته  االعتداد   –  6
فهو يقول:)75)

جانــب يل  امــرأ  ولكنــين كنــت 
مــن األرض فيــه ُمســرتاد ومذهب

أتيتهــم مــا  إذا  وإخــوان  ملــوك 
وأُقـَــرَّب أمواهلــم  يف  ــُم  ُأَحكَّ

على   – وهي  »النابغة«  مالمح شخصية  أبرز  هذه 
املكانة  وعلو  بالتميز  شعوراً  عنده  شكلت   – يبدو  ما 
بأن جيعله حيس  وذلك كفيل   ، املستويات  على خمتلف 
فعل  أو  قول  يلحقه  أن  من  باخلوف  عميقاً  إحساساً 
يزعزع ذلك التميز وتلك املكانة . فكان مما يثي انفعال 

اخلوف يف نفسه ما يأيت :
1 – الوشاية . وهذا ما تكرر كثياً يف شعره ، من 

ذلك قوله:)76)
ٍء ممــا أُتِْيــَت بــه مــا قلــُت مــن ســيِّ

إذاً فــال رفعــت ســوطي إيلَّ يــدي

اإلبل   : اهلجان   . اإلبل  من  الفحل   : والقرم   .112 ص   ، ديوانه   (73(
البيض. 

التطنن ، أبدل من  التظين:  الم : احلجارة .   )74) ديوانه ، ص 126. والسِّ
إحدى النونات ياء. 

موضع   : املذهب  واإلدبار.  اإلقبال   : واملسرتاد   .73 ص   ، ديوانه   (75(
الذهاب. 

)76) ديوانه ، ص 25 

هبــا شــقيُت  أقــوام  مقالــة  إال 
كانــت مقالتهــم قرعاً على الكبد

وقوله:)77)
هبــنيِّ علــى  عمــري  ومــا  لَعمــرى 

لقــد نَطَقــْت بُطْــاًل علــيَّ األقــارُع
بغضــة يل  ُمْســتبطٌن  امــرؤ  أتــاك 

شــافع ذلــك  مثــل  عــدوٍّ  مــن  لــه 
أتــاك بقــول َهْلهــل النَّســج كاذٍب

ومل يــأت باحلــق الــذي هــو ناصــع
ألقولــه أكــن  مل  بقــول  أتــاك 

ولــو ُكِبلَــْت يف ســاعديَّ اجلوامــع 
وقوله:))7)

بصــية بعــنٍي  ترعــاين  رأيتــك 
وناظــرا علــيَّ  أحراســاً  وتبعــث 

أقولــه أتــاك  قــول  مــن  وذلــك 
املآبــرا إليــك  أعدائــي  دسِّ  ومــن 

مشر  أيب  بن  احلارث  بن  عمرو  ميدح  وقوله 
الغساين)79):

لقــد تلفَّــف يل عمــرو علــى حنــق
بأخيــار ليســوا  قــول عرَجلَــٍة  عــن 

2 – احلقد والعداوة . يقول:)0))
رســالة عــين  ذبيــان  أبلغــا  أال 

فقد أصبحت عن منهج احلق جائره
ُظالمــٍة عــن  تزجــروا  ال  أجدَّكــُم 

سفيهاً، ولن ترعوا لذي الوّد آصره
  فلو شهدت ّسْهٌم وأفناُء ماِلك

املتناصــره مــرَّة  مــن  فُتعــذُرين 
وإين أللقى من ذوي الضر منهم

وما أصبحت تشكو من الوجد ساهره  
3 – اخليانة . ويف ذلك يقول)1)):

)77) ديوانه ، ص 34 – 35. واجلوامع : األغالل. 
))7) ديوانه ، ص )6 – 69 ، واملآبر مجع مئربة ، وهي : النميمة . 

)79) ديوانه ، ص 3)1. والعرجلة : الرَّجَّالة. 
)0)) ديوانه ، ص 153 – 154 ، وهو يف هذا النص يشي إىل حتالف بين مرة 
عليه وعلى قومه ، واجتماع قومه عليه ، وما حلقه من ظلم بسبب احلقد والعداوة 
، ويشبه ذلك بقصة ذات الصف اليت تتحدث عنها العرب وتذكرها يف أشعارها 

،وهي احلية ، وما وقع بينها وبني حليفها. 
)1)) ديوانه ، ص )21 . واحلديث هنا عن سعاد وقد بانت ونأت. 
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وحلَّــت يف بــين القــني بــن جســر
شــئون منهــم  لنــا  نبغــت  فقــد 

بعقــد إال  مزارهــا  فكيــف 
اخلئــون ينقضــه  ليــس  مُمَــر 

ذلك  يف  جاء  وقد  والعقاب.  التهديد   –  4
قوله)2)):

أوعــدين قابــوس  أبــا  أن  أُنبئــت 
األســد  مــن  زأر  علــى  قــرار  وال 

وقوله)3)):
وعيــد أيب قابــوس يف غــي كنهــه

فالضواجــع راكــٌس  ودوين  أتــاين 
وتركتــه امــرئ  َذنْــَب  لكلفتــين 

كذي الُعرِّ يكوى غيه وهو راتع
فإن كنت ال ذوالضغن عين مكذب

نافــع الــرباءة  علــى  حلفــي  وال 
أقولــه بشــيء  مأمــون  أنــا  وال 

واقــع حمالــة  ال  بأمــر  وأنــت 
فإنــك كالليــل الــذي هــو مدركــي

وإن خلُت أن املنتأى عنك واسع
وقوله)4)):

حبوت هبا غسان إذ كنت الحقًا
بقومــي وإذ أعيــت علــيَّ مذاهــيب 

وقوله)5)):
ملتــين أنــك  اللعــن-  أتاين-أبيــت 

وتلــك الــيت أهتــم منهــا وأنصــب
فرشــنين العائــدات  كأن  فبــتُّ 

هراســاً بــه يُعلــى فراشــي ويـُْقَشــب
النابغة كان  أن  وغيها  السابقة  األبيات  من  واضح 
يعيش خوفاً متعدد األسباب واملصادر ، خوفاً من أمور 
هتدد أمنه النفسي واجلسدي على حد سواء ، وال غرابة 
إذن أن تتشكل جتاربه يف رحم املعاناة ، ليأيت اخلوف مسة 

)2)) ديوانه ، ص 26 
)3)) ديوانه ، ص 32 – 37 . وراكس : واد، والضواجع : مجع ضاجعة ، وهي 

منحىن الوادي ومنعطفه. 
)4)) ديوانه ، ص )4 . وقوله : حبوت هبا ، أي القصيدة . 

)5)) ديوانه ، ص 72. والعائدات : الزائرات يف املرض ، واهلراس: الشوك ، أي 
: على فراش عويل بالشوك ، ويقشب: جُيدد ويُتعاهد بالشوك. 

بارزة وعالمة فارقة إلبداعه الشعري؛ ألن انفعال اخلوف 
قد وجد تربة خصبة يف طبيعة تكوينه النفسي .

4 -2 والنابغة كغيه من الشعراء – كما تدل على 
ارتكزت  اليت  قصائده  ينتج  مل  الشعرية-  مدونته  ذلك 
على اإلحساس باخلوف إال بعد أن هتدأ ثورة االنفعال 
وحدهتا)6))ولذا تعددت وتنوعت السياقات اليت عرب فيها 

عن خوفه وخماوفه . ومن تلك السياقات ما يأيت:
1 – معاناة اخلوف ، وقد جاء ذلك يف عدد من 
بلغه  عندما  أنشأها  اليت  القصيدة  تلك  منها  ؛  القصائد 

اعتالل النعمان بن املنذر ، ومطلعها)7)):
ليــاًل باجلمومــنِي ســاهرًا كتمتــك 

وظاهــرا مســتكناً  مهــاً  ومهّـَـنِي 
أحاديث نفس تشــتكي ما يريبها

مصــادرا ــْدن  جيَِ مل  مهــوٍم  وِورُد 
به  رمي  مما  ويتنصل  النعمان،  فيها  خياطب  وأخرى 

ونسب إليه كذباً.يقول يف مطلعها)))):
نــأت بســعاد عنــك نــوًى شــطوُن

رهــني هبــا  والفــؤاد  فبانــت 
إليهــا ُمطَّلــٍب  غــي  بِتبــٍل 

حتــني قــد  احلوائــن  ولكــّن 
فيها  يهجه  ومل  الطفيل،  بن  لعامر  وجهها  وثالثة    

خوفاً من شعره وسطوته، جاء يف مطلعها)9)):
قــال جهــاًل قــد  يــك عامــر  فــإن 

الشــباب اجلهــل  َمِظنَّــة  فــإن 
بــراء كأيب  أو  كأبيــك  فكــن 

والصــواب   احلكومــة  توافقــك 
بن  النعمان  ميدح  حني  فهو  املدح،  سياق   –  2
القصيدة  باخلوف واالعتذار كما يف  املدح  ميتزج  املنذر، 

اليت مطلعها)90):
)6)) لالستزادة حول هذه املسألة انظر: سيكولوجية اإلبداع يف الفن واألدب ، 

ص 116 وما بعدها. 
)7)) انظر : ديوانه ، ص 67 وما بعدها. واجلموم : اسم ماء ، ثناه مبا قرب 

منه. 
)))) انظر : ديوانه ، ص )21 وما بعدها. ونوى شطون : بعد. رهني:مولع 

حببها. بانت: بعدت. 
)9)) انظر : ديوانه ، ص 109 – 110. ومظنة الشيء: الذي ال يكاد يطلب 

فيه إال وجد به. 
)90) انظر ديوانه ، ص 14 وما بعدها . والعليا ما ارتفع من األرض . والسند: 

سند اجلبل . أقوت: خلت من الناس. 
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ــنِد فالسَّ بالعليــا  ميَّــة  دار  يــا 
أقْــوْت وطــال عليها ســالُف األبد

وكما يف اليت مطلعها)91):
َعَفا ذو ُحَسًى من َفرتىن ، فالفوارع

وافــع الدَّ فالتِّــالُع  أرِيــٍك،  فجنبــا 
وكما يف اليت مطلعها)92):

ملتــين أنــك  اللعــن-  أتاين-أبيــت 
وتلــك الــيت أهتــم منهــا وأنصــب

وكما يف اليت مطلعها)93):
البــوايل َمــُن  الدِّ َظالَّمــة  أَمــْن 

ُوعــال   إىل  احلُــيبَِّ  مبُْرفَــضِّ 
وائل  بن  النعمان  فيها  مدح  اليت  القصيدة  يف  وكما 

ومطلعها)94): الكليب. 
أهاجَك من ُسعداَك مغىن املعاهد

بروضــة نـُْعِمــيٍّ ، فــذات األســاود
الغساين،  احلارث  بن  عمرو  فيها  مدح  واليت 

ومطلعها)95):
لقــد تلفَّــف يل عمــرو علــى حنــق

بأخيــار ليســوا  قــول عرجلــٍة  عــن 
3 – سياق الرثاء. كما يف رثاء النعمان بن احلارث 

بن أيب مشر الغساين يف القصيدة اليت مطلعها)96):
دعاك اهلوى ، واستجهلتك املنازُل

وكيف َتصاىب املرء والشيُب شامل 
4 – سياق الوصف، كالذي جاء يف القصيدة اليت 

وصف فيها املتجردة ، ومطلعها)97):
مغتــد أو  رائــٌح  َميَّــة  آِل  َأِمــن 

ُمــَزوِِّد وغــي  زاد  ذا  عجــالن 
ويف القصيدة اليت وصف فيها الناقة ، ومطلعها))9):

)91) انظر : ديوانه، ص 30 وما بعدها . وذو حسي : موضع . وعفا: درس 
. فرتين : يريد منازل فرتين . أريك: موضع. 

)92) انظر:ديوانه، ص72 ومابعدها. ونصب : عناء ومشقة 
)93) انظر : ديوانه ، ص 149 وما بعدها . واملراد : أمن دمن ظالمة هذه الدمن؟ 

احليب ووعال : موضعان مرفض احليب :حيث انقطع وتفرع واتسع. 
)94) انظر:ديوانه، ص 137. املعاهد: حيث عهدوا وكانوا . ونعمي وذات 

األساود : موضعان . 
)95) انظر : ديوانه ، ص 3)1 . وقد ورد يف موضع سابق. 

)96) انظر : ديوانه ، ص 115 وما بعدها. 
)97) انظر : ديوانه ، ص 6) وما بعدها. 

))9) انظر : ديوانه ، ص 157 وما بعدها. 

تعذيــر والتوديــع  أمامــَة  ودِّع 
ومــا وداُعــك مــن قـَفَّــت بــه العــي

 ، األحبة  رحيل  فيها  اليت وصف  القصيدة  وكما يف 
ومطلعها)99):

وميضــه أُريــك  برقــاً  تــرى  َأَصــاِح 
ُمنضَّــد ركام  عــن  ســناُه  يضــيء 

احلارث  بن  عمرو  وقعة  فيها  وصفه  اليت  والقصيدة 
األصغر الغساين ببين مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، 

ومطلعها)100):
َأَهاَجــَك مــن أمســاء رســُم املنــازل

األجــاول فــذات  نُعِمــيٍّ  بروضــة 
من  يبدو-  – كما  فالنابغة  النصح.  سياق   –  5
الشخصية  اخلصومات  ونبذ  السلم  إىل  مييل  شعره كان 
أو القبلية ؛ لذا فإن لسانه دائماً يلهج بالنصح والتوجيه 
تقود  اليت  القضايا  أصحاب  مصلحة  فيه  يرى  ما  إىل 
إىل أبواب الشر أياً كان ، وقد كثرت النصوص الشعرية 
اليت جاءت يف هذا السياق، إال أن ما يلحظ عليها أن 
فهي   ، وخماوفه  خوفه  من  التخلص  يستطع  مل  الشاعر 
لذلك  ؛  واملناصحة  النصح  إىل  منها  يدخل  اليت  البوابة 
جاء اخلطاب الشعري حمماًل مبظاهر اخلوف، منبهاً على 
وعن كل  والتخويف،  التحذير  عن  مفصحاً   ، العواقب 

ما له صلة بذلك.
     فهو حني مدح عمرو بن احلارث األصغر أخذ 
خيوف أعداءه من شدة بأسه وقومه الغساسنة ، وذلك 

يف قصيدة كان مطلعها)101):
ناصــب أميمــة  يــا  هلــّم  كليــين 

الكواكــب بطــيء  أقاســيه  وليــٍل 
احلارث  بن  النعمان  من  لالعتذار  توجه  وحني   
هم  وما  فزارة  وبنو  أسد  بنو  فعله  ما  على  الغساين 
مقدمون عليه من أمر حماربة النعمان ، اعتذر يف قصيدة 

مطلعها)102):

)99) انظر : ديوانه ، ص 212 وما بعدها . 
)100) انظر : ديوانه ، ص 141 وما بعدها . ونعمي وذات األجاول: 

موضعان. 
)101) انظر : ديوانه ، ص 40 وما بعدها. 

ذو  وهو   ، وّد  مجع  .واألود:  بعدها  وما   49 ص   ، ديوانه   : انظر   (102(
الوّد. 
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ه خــربَّ النعمــان  لــدى  إين كأين 
بعــُض اأَلُودِّ حديثاً غي مكذوب

وعندما دعا بنو عامر إىل قطع احللف مع بين أسد، 
بين  قوة  من  عامر  بين  فيها  ينصح وخيوف  قصيدة  أنشأ 

أسد، وهي اليت تبدأ بقوله)103):
قالــت بنــو عامــر خالــوا بــين أســٍد

ألقــوام ضــرَّاراً  للجهــل  بــؤس  يــا 
بن  ُحّن  بين  غزو  احلارث  بن  النعمان  أراد  وعندما 
هو  مما  وخوفه  النابغة  نصحه   ، عذرة  من  وهم  حزام، 

مقدم عليه، وذلك يف قصيدة يقول يف مطلعها)104):
لقيتــه يــوم  للنعمــان  قلــُت  لقــد 

صــادر بربقــة  ُحــنٍّ  بــين  يريــد 
من  وخوفه   ، هند  بن  عمرو  امللك  نصح  وكذلك 

احلرب ، وذلك يف مقطوعة أوهلا)105):
آيــة هنــد  بــن  عمــرو  مبلــٌغ  َمــْن 

اإلعــذار كثــرُة  النصحيــة  ومــن 
كما جنده ينصح قومه وخيوفهم من احلرب ونتائجها 
من  فيها  خيوفهم  اليت  قصيدته  يف  جاء  ما  ذلك  من   ،

عمرو بن احلارث الغساين، وتبدأ بقوله)106):
أُقُــٍر عــن  ذبيــان  بــين  هنيــُت  لقــد 

أصفــار كل  يف  تربُّعهــم  وعــن 
جيش  من  وخيوفهم  خائف  وهو  قاهلا  أبيات  ومنه 

عمرو بن هند، أوهلا)107):
إن َيْســلم احلــارُث احلــرَّاث تعرتفوا

جيشاً مغياً على ثـَْهالن أو خطرا
وألن النابغة ال مييل إىل اهلجاء وال يدعو إىل حرب 
إىل  يلجأ  فإنه  تقدم-  وبقومه-كما  بلسانه  اعتداده  مع 
ختويف اخلصم، والتلويح مبا ميكن أن يكون إذا هو جلأ 
إىل اهلجاء أو إىل احلرب ، كما حصل حني أراد عيينة 
بن حصن عون بين عبس أن خيرج بين أسد من حلف 
وقطعوا  فارقوهم   : وخالوا   . بعدها  وما   (2 ص   ، ديوانه   : انظر   (103(

حلفهم. 
)104) انظر : ديوانه ، ص )9 وما بعدها . 

)105) انظر : ديوانه ، ص )16 – 169 . ويروى : اإلنذار. 
شهر   : إصفار  .ويف كل  بعدها  وما   75 ص  ص   ، ديوانه   : انظر   (106(
آخر  يف  املاء  ينصفر  حني   : وقيل  يومئذ،  الربيع  يف  صفراً كان  ألن  ؛  صفر 

الصيف. 
)107) انظر : ديوانه ، 206 

يف  يقول  قصيدة  يف  النابغة  صوت  فارتفع   ، ذبيان  بين 
مطلعها))10):

بُعريَتنــاٍت منــازاًل  غشــيُت 
ــنِّ

ُ
امل للحــيِّ  اجلــزع  فأعلــى 

خصمه  يهجو  حني  فهو  اهلجاء،  سياق   –  (
 ، الشعراء  يفعل  املثالب كما  بذكر  ينشغل كثياً  ال 
احلال  هو  ، كما  والغزو  باهلجو  وخيوفه  يتوعده  وإمنا 
خويلد  بن  عمر  بن  ُزرعة  فيها  هجا  اليت  القصيدة  يف 

ومطلعها)109):
والســفاهة كامسهــا ُزرعــة  نبئــُت 

األشــعار غرائــب  إىل  يهــدي 
بن  عمرو  بن  يزيد  فيها  هجا  اليت  القصيدة  ويف    

الصعق .يقول يف أوهلا)110):
يزيــٍد علــى  خشــيت  مــا  لعمــرك 

أتــاين مــا  املَضلِّــل  الفخــر  مــن 
يف  ومظاهره  اخلوف  سياقات  أبرز   – إذاً   – تلك 
النابغة ، وهي تدل داللة قطعية ال يعرتيها الشك  شعر 
على أن ظاهرة اخلوف كانت الظاهرة النفسية األبرز اليت 
وقلقاً وختوفاً  الشعري خوفاً  إبداعه  انعكست وجتلت يف 
يف  يرى  وال  تردد،  دون  يقول  ما  ويعين  يقول  وختويفاً، 

ذلك عاراً.
خشــيته ذبيــان  بنــو  وعيتــين 

وهل عليَّ بأن أخشــاك من عار!)111) 
وحسب األبعاد النفسية اليت قررها علماء النفس)112) 
ميكن تصنيف النابغة الذبياين يف ضوء كل ما تقدم عن 
، ثابت  شخصيته وشعره على أنه : قوي اإلرادة ، مرتوٍّ
رقيق   ، متواضع  مسامل،  قلق،  طموح،  انفعايل،  مرن   ،

، مستقيم، صريح، صادق، أمني. القلب خيِّ
 ، النابغة  نفس  يالزم  الذي كان  وللخوف   3  – 4
ويسكنها تداعيات كثية ، يف النصوص اليت أشرنا إليها 
إليها مما مل يكن اخلوف موضوعها  ، ونصوص مل نشر 

))10) انظر: ديوانه ، ص 125. وعريتنات : موضع ، اجلزع : منعطف الوادي. 
احلي املن : أي املقيم هبذه املنازل زمن الربيع. 
)109) انظر : ديوانه ، ص 54 وما بعدها. 
)110) انظر : ديوانه ، ص 112 – 113 

)111) انظر : ديوانه ، ص )7 
)112) انظر :علم النفس واألدب ، ص 106 – 107 
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من  نفسه  الشاعر  خوف  مثاًل)113)  ذلك  من  الرئيس. 
النعمان بن املنذر ، ومن عمرو بن احلارث الغساين، ومن 
عامر بن الطفيل، ومن جيش عمرو بن هند، وخوفه على 
بن  النعمان  املوت، وخوفه ملوت  املنذر من  بن  النعمان 
احلارث بن أيب مشر الغساين، وخوفه على ابنته ومن معها 
من السبايا واألسرى ، وعلى ناقته. وخوفه من الوقوع يف 
احلرام، ومن الرحيل واملوت. وخوف األعداء من النعمان 
بن احلارث الغساين ، وخوف املتجردة، واألمة، وخوف 
نساء بين مرة بن عوف بن ذبيان، وخوف النساء وهن 
الوحش، وخوف  الذي حيملهن، وخوف ثور  الظعن  يف 
الكلب من الثور، وخوف اخليل، وخوف املاّلح، وخوف 
البقرة،  النعامة، وخوف  الناقة، وخوف اجلمال، وخوف 

وخوف النعام ، وخوف اجلنان ، وخوف القطان.
ومن تداعيات اخلوف الذي خيم على نفس الشاعر 
ووجدانه ظاهرة التخويف لآلخرين ، فهو ميدح املمدوح 
ويتحدث   ، املهجو  ويهجو وخيوف  األعداء،  مبا خييف 
عن نفسه وقومه فيخوف اخلصوم، ويف مواقف احلكمة 
نصحه  يكون  منه،  والقريبني  ألصدقائه  النصح  وإسداء 
يقدمون  قد  أفعال  أو  أمور  عواقب  من  وختويفاً  حتذيراً 

عليها)114).
أغلب  قد ظهر يف  تقدم-  الشاعر – كما  أن  ومع 
شعره خائفاً خموفاً، غي أن مثة بعض املواضع مدح فيها 
قومه وممدوحه بعدم اخلوف من املوت ، وأهنم ال خيافون 
موضع  يف  نفسه  امتدح  وكذلك   . العواقب)115)  إال 
الشعراء؛  ومفاخرة  اهلجاء  من  خياف  ال  بأنه  واحد)116) 
النعمان  عند  ومبكانته  وبلسانه  وبقومه  بنفسه  يثق  ألنه 

بن املنذر.

)113) سأكتفي هنا باإلشارة إىل رقم النص ورقم البيت يف الديوان ، انظر37/1 
– 41 ، 10/2 وما بعده ، 9/7 وما بعده ، )/1 وما بعده ، 4/23 – 5 
، 12/27 وما بعده ، 75/)3 – 40 ، 1/9 وما بعده ، 26/)1 – 19 ، 
1/46 – 2 ، 1/20 وما بعده، 1/67 وما بعده ، 4/7 – ) ، )1/1 – 4 
، 12/22 وما بعده ، 25/) وما بعده ، 5/29- 9 ، 6/6 ، 3/13 وما 
بعده، 17/74 – 19 ، 7/75 – ) ، 14/22 ، 17/13 – 19 ، 5/1، 
13/26 – 14 ، 12/74، 9/1 وما بعده، 20/6 – 21 ، 11/29 – 12 ، 
 5/26 ،3/25 ،11/23  ، 10/1(،23/6 ،46/1 ، 31/1 ، 19 – (/1

 .7/73 ،4/44  ،
)114) انظر: نص رقم 3، 4، 5، 11، 23، 14، 17، 26، 35 

)115) انظر : 24/3، 21/23 
)116) انظر : 1/21 وما بعده. 

شغلت  اليت  النفسية  التجربة  تداعيات  نرى  وهكذا 
حلن  عنده  فاحلياة  الذبياين،  النابغة  شعر  من  حيزاً كبياً 
يهواه، وهو يف رحلة يبحث فيها عن هواه، يبحث عن 
األمن واألمان دون سأم؛ ألنه يبحث عن سر من أسرار 
الوجود ، ومثن هذا السر هو اخلوف الذي ما يكاد ينتهي 
نفسه  ، خوف جيده يف  ليظهر  إال  ليبدأ وال خيتفي  إال 
الوجود الشعري عنده ،حىت  ويف غيه، حىت غلب على 

لكأنه ال يرى يف الوجود من حوله إال خائفا وخميفا.
واملوت؛  اخلوف  مع  مواجهة  يف  الشاعر  عاش  لقد 
ما   : سئل  ولو  له،  تتحقق  مل  اآلمنة  احلياة  ألن شروط 
احلياة؟ وما األمن؟ ألجاب : احلياة هي األمن ، واألمن 

هو احلياة.
إن الشعر الذي يوحي هبذه اإلجابة هو الشعر الذي 
وانفعاالهتا  النفس  خلجات  ويصور  اهلواجس  عن  يعرب 
لغته  نظم  الشاعر حني  ألن  آخر؛  شيء  أي  من  أكثر 
عما  معرباً   ، لطبيعته  بالنسبة  صادقاً  صوره كان  وصاغ 
للتعبي عن  الكافية  الشجاعة  لديه  ، وكانت  يهمه حقاً 
ذاته . وأصالة الشاعر ) هي أواًل وأخياً يف شجاعته اليت 
لطبيعته  ، خملصاً  إدراكه  يف  يكون صادقاً  أن  متكنه من 
بعض  وإن كان   ، أصالة حقيقية غي هذه  توجد  ، وال 
الشعر غي األصيل قد يبدو للقارئ أصياًل إىل حد كبي 

، وما هذا إال ألن القارئ ال يألفه()117).
ومعىن هذا أن مواجهة اخلوف وانعكاساهتا وتداعياهتا 
النابغة  جتربة  عن  للكشف  األهم  والوسيلة  املفتاح  هي 
وشاعريته؛ ألن مثة عملية جدلية مستمرة جتري بني العامل 
يتضمن  منهما  وكل   ، والعامل  الذات  وبني   ، والذات 
اآلخر، وال ميكن فهم أحدمها إذا استبعدنا اآلخر؛ وهلذا 
بوصفه  اإلبداع  موضوع  حيدد  أن  أبداً  للمرء  ميكن  ال 
ظاهرة ذاتية ، كما ال يستطيع املرء أن يدرسها أبداً يف 
حدود ما جيري داخل الشخص. ومن مث فإن العامل ميثل 
عملية  هو  وما جيري  الفرد،  إبداع  عن  ينفصل  ال  جزءاً 
يرتبط  املعىن  وهبذا   .. عامله  مع  الشخص  فيها  يتفاعل 

اإلبداع وخيضع للموقف التارخيي ويتأثر به))11).
)117) احلياة والشاعر ، ستيفن سبندر، ترمجة د.مصطفى بدوي ، مكتبة األجنلو 

املصرية – القاهرة ، ص 165 
))11) انظر : شجاعة اإلبداع ، روللو ماي ، ترمجة : فؤاد كامل ، دار سعاد 

الصباح – الكويت ، ط1 ، 1992م ، ص )5 – 63 
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وننتهي إىل أن انفعال اخلوف كان حاضراً بتداعياته 
النابغة على مستوى املوضوع والتجربة  املختلفة يف شعر 
مبدع  أنه  اتضح  ، كما  والالشعورية  الشعورية  النفسية 
ترسب  وعما  نفسه  عن  عرب   ، الناحية  هذه  من  أصيل 
ذات  من  الواقع  على  وأضفى   ، مشاعر  من  أعماقه  يف 
إحساسه  مع  منسجمة  الشعرية  عوامله  فجاءت  نفسه، 
ومزاجه الشخصي؛ وهلذا كله وجد إبداعه الشعري قبواًل 
هذه  من  خباصة  الشعر  نقاد  وعند   ، بعامة  الناس  عند 
اجلهة . أما اجلهة األخرى ، وهي ما يتعلق باإلبداع على 
مستوى الشكل فإن ذلك ال يتضح إال من خالل حماولة 
جتليات  أبرز  ما   : وهو   ، جوهري  سؤال  عن  اإلجابة 

اخلوف يف ديوان النابغة الذبياين؟.
4 – 4 إن الشكل ، أو البنية اللغوية للنص األديب 
هي مناط البناء لفعل اإلبداع ، وفيها وهبا تتضح مجاليات 
لفهم  املفتاح  بوصفها   ، ودالالته  الفنية  وقيمته  اإلنتاج 
االنفعال  عن  ومتولد  ناشيء  هو  الذي   ، اإلنتاج  ذلك 
به من عمليات ذهنية وعقلية واعية  يتصل  النفسي وما 
وغي واعية . وكما يرى »كولريدج« فإنه جيب أن تفهم 
كلمة االنفعال هنا بأعمِّ معانيها ، باعتبار أن االنفعال 
حالة مستثارة من حاالت املشاعر والقدرات . وملا كان 
أمناطه  له كذلك  فسيكون  اخلاص  نبضه  انفعال  لكل 
ذلك  هناك  يكون  حيث  ولكن   ، له  املميزة  التعبيية 
القدر من العبقرية واملوهبة الذي يؤهل كاتباً ما ألن يتوق 
تكوُّن،  ذاهتا  الشعري  التأليف  عملية  فإن  شاعر،  ملنزلة 
ومسموح هلا بأن تتضمن وأن تنتج حالة غي عادية من 
االستثارة ، تربر بطبيعة احلال وتتطلب اختالفاً مقاباًل يف 
اللغة ، ال يقل صدقاً عن ثورة االنفعال ذاته ، كاحلب 
واخلوف والغضب والغية .. فالشعر هو الفيض التلقائي 
للمشاعر القوية ، ينبع من عاطفة ترجع إىل الذاكرة يف 
وتظهر   ، تأمل  موضوع  العاطفة  فتغدو   ، هدوء  حالة 
بتلك  شبيهة  عاطفة  العقل  يف  بالفعل  وتوجد  بالتدرج 
اليت كانت من قبل موضوعاً للتأمل . وهبذه الطريقة تبدأ 
فالتلقائية  وتستمر)119).  الناجحة  الكتابة  عامة  بصفة 
ال  نفسه  الشكل  و)   ، متالزمان  متجاوران  والشكل 

)119) النظرية الرومانتيكية – سية أدبية ، ترمجة : د.عبداحلكيم حسان، دار 
املعارف مبصر ، 1971م ، ص 302 ، 303 ، 443. 

ميكن جتاوزه مادام اإلبداع مستمراً ، ولو قدر للشكل أن 
يتالشى لتالشت معه التلقائية أيضاً ()120).

وعند قراءة مدونة النابغة الشعرية وتأمل نصوصها يف 
ضوء ما تقدم ، انتهينا إىل أن اخلوف قد جتلى فيها يف 

عدد من املظاهر أو املستويات ، نورد منها ما يأيت :
1 – على مستوى املفردات :

التوقع يف هذا الشأن ،  مل يكن األمر على خالف 
فكثي من مفردات الشاعر اللغوية دارت حول مهه األول 
، فجاءت حاملة ألبعادها ، ومعربة عن انبعاثات شعرية 
املفردات كلمة »خوف«  تلك  يأيت يف صدر   . وداللية 

ومشتقاهتا ، فقد تكررت تسع مرات)121).
اخلوف  معىن  هبا  يتجلى  اليت  املفردات  بقية  أما 
ومظاهره وأحواله وأسبابه فمنها:مستأنس ، ارتاع ، متزع 
ِبْغَضة، كاذب،  السم،  ساور،  وعيد،  أوعد،  تنجو،   ،
نرهب، حراس ، أعداء ، جمرم ، أهتم، أنصب، وعيد، 
 ، الرتحل  الغراب،   ، أخشى  خشية،  الواشي،  خيانة، 
نظر السقيم ، ِعظَام اللُّها، لقاء ، املوت، يهلك ،غدر 
 ، يقعقع  إليك عين،  مفجعة،  ، خان، روعات، حيذر، 
نعامة ، أشباه جن ، شّطت ، جّلت ، ترعوي ، اجلوافل، 
نصحُت، ضوارب باأليدي ، اخلواذل ، َخلُّوا له ، املنايا 
، اخلطوب ، فاجر ، ودِّع، وداع، ِحسِّ أْطلَس، تداعت 
، قتل ، حبس ، حية ، حرب ، الذنب ، آية ، نصيحة 
، رماح،  داهية ، يـَْفَرق، حنق ، أضم ، القنابل ، شهاب 
حرب، وقعة ، يستلب ، الذعر ، هلك ، حتف ، صَّبح، 

نأى ، اخلئون ، منون ، الشامتون ، منية)122).
من  فلكها  يف  وسار  شاهبها  وما   ، القائمة  هذه 
مفردات لغوية ، تعلن يف قدر غي يسي من الوضوح إىل 
مسة من أبرز - إن مل تكن أبرز- مسات املعجم الشعري 
ظروف  مع  متاماً  تنسجم  مسة  وهي   ، النابغة  إنتاج  يف 
ما   – غالباً  اليت –   ، اإلنتاج  ذلك  تلقي  ومقام  وحميط 
ما  وهو   ، الشعري  النص  يدي  بني  الشراح  إليها  يشي 
حتديد  يتم  وفيه  للنص()123)،  اخلارجي  السياق   ( مسي 

)120) شجاعة  اإلبداع ، ص 141 
)121) انظر : ديوانه : ص 27، 65 ، 144 ، 206 ، 222 

)122) متزع : تسرع يف سيها . ما يرجون : ال خيافون ويتقون ، اللُّها : احللوق 
، الطَّلسة : الكدرة إىل سواد ، وهو لون الذئب . أضم : غضب. 

)123) السياق والنصف الشعري من البنية إىل الداللة ، على آيت أوشان ، دار 



25 املجلد 1 العدد 2 رجب 1433هـ )مايو  2012م(2011م( جملة جامعة جازان - فرع العلوم الإن�سانية
حامد بن �سالح الربيعي

املتكلم واملتلقي واملناسبة .
إنه معجم يكشف عن أن منتجه كان يعيش انشطاراً 
يتأوه ،  عنيفاً، مما جعله  ، ومعاناة داخلية وتوتراً  عميقاً 
وخيتار من املفردات ما يعرب عن انشطاره ومعاناته وتوتره 
التعبي هبا عن ذاته هو ، إىل  االقتصار على  ، متجاوزاً 
إسقاط دالالهتا – يف كثي من األحيان – على ذوات 
أخرى ختتلف يف النوع ، وتلتقي يف انفعال اخلوف الذي 
هيمن على عوامله الشعرية ، ذواتاً وأزمنة وأمكنة ، ليكون 
هو واحداً من  أفراد تلك العوامل ، ويكون األفراد منفذاً 

ومعرباً إلحساسه .
واختيار تلك املفردات ) يرجع إىل التوتر الذي يدفع 
وال   ، للمعىن  املناسبة  الكلمة  عن  البحث  إىل  الشاعر 
يعين هذا الفصل بني اللفظ واملعىن ، فهما يتكامالن... 
االختيار  بأن  القول  أيدينا  بني  اليت  املادة  لنا  وتتيح 
املختارة تفوق كلمات  الكلمة  أن  إما على أساس  يقوم 
أن  أساس  على  أو   ، الداللية  وظيفتها  أداء  يف  أخرى 
من  متكنها   ، معينة  صوتية  ببنية  تتميز  املختارة  الكلمة 
املعىن  تصوير  فرصة  هلا  وتتيح   ، املعىن  عن  التعبي  دقة 

وحماكاته()124).
من النوع األول كلمة »ُمستأِنس«، يف قوله:

كأن رحلي ، وقد زال النهار بنا
يوم اجلليل على ُمستاِنس َوَحد)125)

وكلمة »الذعر« يف قوله:
رمــٍل نعــاَج  احلُــدوج  علــى  كأن 

زهاها الذعر أو مسعت صياحا)126)
ومن النوع الثاين كلمة »متزع«، يف قوله)127):

أعنتهــا يف  غربــاً  متــزع  واخليــل 
كالطي تنجو من الشؤبوب ذي الربَدِ  

وكلمة » جافلة ، يف قوله))12) :
الثقافة – الدار البيضاء ، ط1 ، 1421هـ ، ص 145. 

 – اآلداب  مكتبة  العبد،  د.حممد   ، اجلاهلي  الشعر  يف  الداللة  إبداع   (124(
القاهرة، ط 2 ،)142هـ، ص 76. 

)125) ديوانه، ق1، ص 17.واجلليل : شجر ، وهو الثمام. واملستأنس : ثور 
خياف األنيس. 

)126) ديوانه ، ق 74، ص 214.واحلدوج: اهلوادج. نعاج : بقر . زهاها: 
استخفها وذهب هبا. 

)127) ديوانه ، ق 1 ، ص 23. ومتزع : تسرع يف سيها. والغرب : احلدة 
والنشاط . والشؤبوب: دفعة املطر وشدته. 

))12) ديوانه، ق 6، ص 65. وجافلة : مسرعة . النحوص : األتان اليت ال 

فانشق عنها عمود الصبح جافلًة
عدَو النَّحوص ختاف القانَص اللَّحما

       إن مثة ما يسرتعي االنتباه يف املفردات اللغوية 
اليت شكلت املعجم الشعري يف شعر اخلوف عند النابغة 
على  إحصائياً  وتفوقها  والصفات  األمساء  غلبة  وهو   ،
األفعال ، فاألمساء هي احملور الرئيس ، فهي وفيها ومنها 
أو بسببها يكون اخلوف ، واألفعال تدور وتتحرك حول 
الذي  بالسكون  يتسم  اخلطاب  جعل  .مما  احملور  هذا 
هو من طبيعة األمساء، وهذا يضعنا أمام مفارقة وظاهرة 
 ، توتر  اخلوف شعر  ؛ ألن شعر  التأمل  تستحق  شعرية 
يف  إال  تكون  ال  واحلركة   ، احلركة  معىن  يتضمن  والتوتر 

األفعال .
هذه  أفسر  حني  الصواب  إىل  أقرب  أكون  ولعلي 
وثبات  فيها من سكون  األمساء وما  بأن حمورية  الظاهرة 
الشاعر  نفس  سكنت  اليت  اخلوف  جتربة  مع  تتناسب 
خياله  يف  راسخة  ثابتة  ومظاهرها  ودواعيها  فأسباهبا   ،
ووجدانه ؛ لذلك قلت األفعال على غي املألوف ؛ ألهنا 
تأيت يف حاالت تفجر االنفعال وحركته املزعجة للنفس ، 
اليت تصورها أفعال مثل : ارتاع ، متزع ، أوعدين ، تؤرقه 
، نرهب ، أنصب ، يهلك ، خان، حيذر ، جلت ، قتل 

، حَبس، يستلب ، صبَّحه، وحنو ذلك .
مألوف  هو  ما  بينها  من  ليس  املفردات  تلك  إن  مث 
إىل درجة االبتذال ، وال ما هو غريب إىل درجة احلوشية 
واجلفاء ، وهذا هو االعتدال الذي أمجع النقاد والبالغيون 
القدماء على أمهيته ، وعلى أنه من أهم مقومات اإلبداع 
األديب ؛ ألنه يكشف عن مقدرة الشاعر وبراعته)129) يف 
شكاًل  باعتبارها  النص  للغة  االجتماعي  اجلانب  مراعاة 
 ، يتلقاه  ومن  النص  ينتج  من  بني  التواصل  أشكال  من 
فلغة  اجتماعياً   أو خمتاًل  النص مقطوعاً  يكون  لكي ال 
النص حتيل حتماً إىل حقيقة عامة وهي اجملتمع يف إطار 
عصر حمدد، يتميز بعادات وأذواق وتقاليد متيزه عن غيه 

من العصور)130).

لن هلا ، وال محل هبا . اللحم : الذي يأكل  اللحم كل يوم، فهو أحرص على 
طلب الصيد. 

)129) انظر: األسس  النفسية ألساليب البالغة العربية ، ص73 وما 
بعدها. 

د.حسني   ، الدال  سيميائية  إىل  املعىن  بنية  من  النص  نظرية  انظر:   (130(
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وسياقاهتا  مواضعها  يف  املفردات  تلك  راجعنا  وإذا 
أن  وهي  مهمة،  حقيقة  سنلحظ   – شك  ال   – فإننا 
 ، القافية  أو  الوزن  من أجل  يأت مستكرهاً  منها مل  أيا 
جاءت كلها  وإمنا   ، بديعية  صنعة  أجل  من  متكلفاً  أو 
الفين  الصدق  يتطلبه  ما  ووفق   ، املعىن  يقتضيه  ما  وفق 
يف الشعر ، األمر الذي رفع من شأهنا ، ومنحها قيمتها 
القدماء  والبالغيون  النقاد  عللها  اليت   ، املؤثرة  اجلمالية 
من  األلفاظ  واستدعاء   ، والتصنع  التكلف  عن  بالبعد 

أجل احلرص على اسم يف البديع)131).
إن هذه السمات وغيها مما اتسم به معجم النابغة 
حتظى  بأن  جديرة  مجالية  وقيماً   ، فنية  أبعاداً  تشكل 
مبسالك  دراية  لديه  من  عند كل  والتقدير  باإلعجاب 

اخلطاب الشعري، وأسرار اإلبداع يف مضماره .
2 – على مستوى نسق اجلملة :

ولئن اتضح ما للكلمة املفردة من مسات يف املعجم 
الشعري لشعر اخلوف عند النابغة الذبياين ، وهي مسات 
ال تنفك عن طبيعة االنفعال الذي جاءت يف سياقات 
ال  للمفردة  الشعرية  القيمة  فإن   ، عنه  التعبي  ومواقف 
مجلة كما  يف  غيها  مع  بانتظامها  إال  وتكتمل  تتبلور 
ترتيب  وحديثًا)132)؛ألن  قدمياً  النقدية  الدراسات  أثبتت 
وألن   . الذهن  يف  اجملردة  املعاين  لرتتيب  تابع  األلفاظ 
املعاين أسبق وجوداً يف الذهن من األلفاظ ، فإن الشاعر 
معان  له  تكون  أن  فالبد   ، شعراً  ينسج  أن  أراد  إذا 
نقلها  ويريد   ، تصورها  أو  معها  تفاعل  أو  عاشها  ذاتية 
الذايت  املعىن  تصور  قد  أنه  يعين  وهذا   . اآلخرين  إىل 
الذي يريد توصيله ، أو عاش التجربة الشعورية اليت يريد 
للمتلقي أن يعيشها معه أواًل، مث بعد ذلك يبحث عما 
يالئمها من األلفاظ ليقدمها من خالهلا . ولكي يكون 
النص أكثر قدرة وفعالية يف إثارة االنفعال املناسب عند 
ترتيب  حبسب  األلفاظ  هذه  ترتتب  أن  البد   ، املتلقي 
املعاين اجملردة يف ذهن الشاعر ، وتتحرك وفق حركة نفسه 
مخري، الدار العربية للعلوم ناشرون – بيوت ، ط1، )142هـ ، ص 273 – 

 .274
)131) انظر مثال: أسرار البالغة ، عبدالقاهر اجلرجاين ، قرأه وعلق عليه : حممود 

شاكر ، دار املدين جبده، ط1 ، 1412هـ ، ص 6 وما بعدها . 
)132) انظر مثال: أسرار البالغة ، ص 4 . املرايا املقعرة ، عبدالعزيز محودة ، 
سلسلة عامل املعرفة  272، )197م ، ص 226. وقد استخدم اإلمام عبدالقاهر 

هنا ويف غيه من املواضع مصطلح »النسق«. 

األلفاظ  نظم  الدقة يف   إىل  الشعورية، وصواًل  وذبذبتها 
مع بعضها يف اجلمل واألساليب ، وانتقاء املوقع املناسب 
احلركة  تلك  يتوافق نظمها ونسقها مع  منها، حىت  لكل 
يف  وصورهتا  ترتيبها  الشعورية،وحيكي  والذبذبة  النفسية 

ذهن املبدع بصدق وأمانة)133).
      وألن اخلطاب الشعري يتشكل حبسب األحوال 
تتباين وختتلف ، وملا كان  النفسية اليت من طبيعتها أهنا 
النسق اللغوي إما »خرباً أو إنشاء ». يقول القزويين : ) 
ووجه احلصر أن الكالم إما خرب أو إنشاء ؛ ألنه إما أن 
يكون لنسبته خارج تطابقه ، أو ال تطابقه ، أوال يكون 
فإن  اإلنشاء()134).  والثاين   ، اخلرب  األول   . خارج  هلا 
قراءتنا للنسق اللغوي يف شعر اخلوف عند النابغة ستدور 
حول هذين احملورين ، من خالل عدد من النماذج . ومما 
هذه  تضمنته  ما  اخلرب  من حيز  النصوص  تلك  جاء يف 

األبيات:)135)
أوعــدين قابــوس  أبــا  أن  أُنبئــُت 

األســد مــن  زأر  علــى  قــرار  وال 
وعيــد أيب قابــوس يف غــي ُكْنِهــِه

فالضواجــع راكــٌس  ودوين  أتــاين 
ملتــين اللعَن-أنــك  أتاين-أبيــَت 

وتلــك الــيت َتْســتكُّ منهــا املســامع
ِبْغَضــًة يل  مســتبطن  امــرؤ  أتــاك 

شــافع ذلــك  مثــل  َعــُدوٍّ  مــن  لــه 
أتــاك بقــول هْلَهــل النســج كاذب

ومل يــأت باحلــق ا لــذي هو ناصع
ــي اخللــد إن فاز ِقْدُحنا وحنــن نُرجِّ

ونرهب ِقْدح املوت إن جاء قامرا
بصــية بعــني  ترعــاين  رأيتــك 

وناظــرا علــيَّ  ُحرَّاســاً  وتبعــث 

)133) انظر : األسس النفسية ألساليب البالغة العربية ، ص 4). 
)134) اإليضاح يف علوم البالغة ، شرح وتعليق : حممد عبداملنعم خفاجي ، 

مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة ، ط2 ، جـ1، ص 55. 
 11(  ،72  ،6(  ،35  ،  34  ،32  ،  26  : الصفحات   ، ديوانه   (135(
فال  وتضيق،  تشتد  وتستك:   .222 ،221 ،214 ،206 ،1(3 ،140 ،
تسمع. قدح املوت : املنية . كأنه يقامر املنية ، فهو يفرق ويرهب أن تقمره فيفوز 
. لروعاهتا : مجع روعة ، من راعه  سهمها بالنعمان . عالين : فدحين وشق عليَّ
الشيء إذ أفزعه . أضم : غضب – تأوبين : من آب أي رجع ، أي رجع إيل. 

يعمله: اسم مكان .نآدى : شديدة. ميون : كذوب . شحط : بعد. 
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ملتــين أنــك  اللعــَن-  أتاين-أبيــَت 
وتلــك الــيت أهتــمُّ منهــا وأْنَصــُب

وتقطّعــت ســرَّها  مــا  عالــين  لقــد 
والوســائل القــوى  مــين  لروعتهــا 

فسكَّنت نفسي بعدما طار ُروحها
والَبْســَتين نـُْعمــى ولســُت بشــاِهد

لقــد تلفــف يل عمــٌرو علــى حنــٍق
بأخيــار ليســوا  قــول عرجلــة  عــن 

فجئُت عمراً على ما كان من أضم
ومــا اســتجرت بغــي هللا مــن جــار

إين أخاف عليهم َصوَل ذي لبد
يف عارض البن هند ميطر الشررا

حتــٌف املــرَء  يالقــي  أن  وأكــره 
ســرتاحا

ُ
امل يلقــى  املكــروه  ويف 

اللــوايت بِيـَْعملَــَة  تَأوَّبــين 
عيــوُن هــدأْت  إذ  النــوَم  منعــَن 

نــآَدى داهيــة  أن  أتــاين 
علــى َشــَحٍط أتــاك  هبــا   َميُــوُن

من  البيت  انتشال   – منهجياً   – أنكر  أنين  ومع    
؛  هنا  ذلك  أبيح  أنين  إال   ، النقدية  الدراسة  يف  سياقه 
أردت  وإمنا   ، الشعرية  النصوص  حتليل  أنوي  ال  ألنين 
مستوى  على  النصوص  تلك  يف  اخلوف  جتليات  تعقب 
اجلملة الشعرية . وأعتقد أن هذه األبيات كافية لتحقيق 
الغاية ، فهي أبيات منتقاة ، متثل مواطن انفعال اخلوف 
 . الشاعر  عند  نفسي  توتر  من  يصاحبه  وما  وأسبابه 

ويتبني منها ما يأيت :
واجلملة  الفعلية  اجلملة  بني  الشاعر  راوح   : أواًل 
االمسية سياً على قانون احلركة والسكون ، غي أن اجلملة 
خيلو  ال  إذ  ؛  األبيات  يف  األوفر  احلظ  هلا  الفعلية كان 
نقل  على  األقدر  ألهنا  ؛  أكثر  أو  فعلية  من مجلة  بيت 
التجربة الشعرية وحركتها ومتوجاهتا ، فهي أخبار مرتبطة 
وما  اخلوف  عن  تعرب كلها   ، واحلاضرة  املاضية  بأزماهنا 

يتصل به .
أن  نلحظ  األخبار  هذه  يف  الفعل  حركة  تتبع  وعند 
الشاعر كان يعيش حتت تأثي املاضي ، كما يف : أنبئُت، 
 ، ترعاين  رأيتك  امرؤ،  أتاك  ملتين،  أنك  أتاين   ، أوعدين 

القوى ، طار روحها، تلفف  عالين ما سرها ، تقطعت 
يل عمرو ، جئت عمراً، استجرت، تأوبين ، منعن النوم 
الكربى  سياقاهتا  يف  جاءت كلها  فقد  ميون...  أتاك   ،
قدر  عن  مفصحة  »األبيات«  والصغرى  »النصوص« 
املعاناة وشيء من أسباهبا ومظاهرها ، صادرة عن شاعر 
 . والفناء  املوت  ، ومن  اإلقصاء  اخلوف من  لغة  يعرف 
فبني تلك اجلمل اخلربية – كماهو واضح- نسب عريق 
واحد،  داليل  أفق  يف  تلتقي  مجيعاً  حيث كانت  من   ،
اليت  اخلربية  اجلمل  شأن  ذلك  يف  شأهنا  اخلوف.  هو 
قدح  نرهب  اخللد،  ي  :نُرجِّ مثل   ، املضارع  بالفعل  تبدأ 
املوت، يف البيت اخلامس ، وترعاين وتبعث حراساً ، يف 
 ، السابع  البيت  يف   ، وأنصب  وأهتم  السادس،  البيت 
وأخاف وميطر الشررا، يف البيت احلادي عشر، وأكره أن 
يالقي املرء حتف، ويلقى املسرتاح يف املكروه ، يف البيت 
 ، الناس  ربيع  ويهلك   ، أبوقابوس  ويهلك  عشر،  الثاين 
ضلوعها  وتفضفض   ، حصان  وتنحط  قطوعها،  ويُلق 
اجلمل  هذه  من  مجلة  ففي كل   . األخيين  البيتني  يف 
جانب من جوانب جتربته النفسية وانفعاالته ، فهي مجل 
جتعل املتلقي أمام مشاهد حركية تصور شيئاً من حاالت 

التشظي اليت كان يعيشها الشاعر.
ذلك  إىل  تنجذب  فإهنا   ، االمسية  اجلمل  وكذلك 
األفق، فالشاعر مل يربح ينتقل من خوف إىل خوف، فمن 
»أبوقابوس أوعدين« ، إىل »وعيد أيب قابوس أتاين« ، مث 
البحث عن مالذ آمن »دوين راكس فالضواجع« . ومن 
املسامع«،  منها  تستك  اليت  »تلك  إىل  ملتين«،  »أنك 
و«تلك اليت أهتم منها وأنصب«، حىت »أن داهية أتاك  
هبا ميون«. فهو مل ينج من اخلوف حىت عندما يطمع يف 
اخللد.. ونرهب  ي  نُرجِّ خالفه ، وذلك كما يف :«وحنن 
واألمان مطلب عزيز  باألمن  فاإلحساس  املوت«،  قدح 

املنال.
مصدر  هو  املبتدأ  أن  اجلمل  هذه  على  يلحظ  ومما 
 ، فعلية  مجلة  اخلرب  وأن   ، اخلائفة  الذات  أو   ، اخلوف 
وهكذا جتمع هذه األخبار بني الثبات واحلركة ، فمصادر 
اخلوف ثابتة ومظاهره وتداعياته متحركة تالحقه فيشقى 

هبا.
وحىت عندما يتصدر النفي مجلة امسية أو فعلية ، فإن 
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يتعلق به ، وإمنا يأيت  ذلك ال يعين نفي اخلوف أو أمراً 
يف  احلال  هو  ، كما  عليه  والتأكيد  ذلك  لتعزيز  النفي 
قوله:«وال قرارعلى زأر من األسد« ، و:»ومل يأت باحلق 
استجرت  و»ما  بأخيار«،  ناصع«،و»ليسوا  هو  الذي 

بغي هللا من جار« . 
ثانياً : راوح الشاعر بني الضمائر )املتكلم واملخاطب 
لروح اخلطاب يف  األنسب  والغائب( مراوحة رمبا كانت 
موقع  يف  املفرد  بصيغة  جاء  املتكلم  فضمي  ؛  األبيات 
اجملرور ، ويف  ما أصله ذلك ، ويف موقع  أو  به  املفعول 
موقع املضاف إليه كما يف :أُنبئُت ، أوعدين، أتاين ، ملتين 
، ترعاين ، ألبستين ، تأوبين، علّي ، ميّن ، دوين، نفسي.

وذلك يف حاالت الضعف واالنكسار النفسي ، ومل خيرج 
عن ذلك إال يف حالتني ، إحدامها : عندما خياف على 
غي ذاته ، فإنه يستعمل ضمي اجلمع »حنن«، كما يف 
البيت اخلامس ، الذي عرب فيه عن خوفه على امللك . 
األمان،  من  نوع  نفسه  إىل   يتسلل  عندما   : واألخرى 
أو عندما يتحدث عن مصادر اخلوف ومشاعره حنوه ، 
فإنه يكون فاعاًل ،كما يف :«سكَّنُت نفسي«و« لست 
و«   ،  « استجرت  وما  عمراً...  و«فجئُت   ، بشاهد« 

إين أخاف عليهم«، و«أكره أن يالقي املرء حتٌف«.
املبتدأ  املفرد يف موقع  املخاطب بصيغة  وجاء ضمي 
، » أنك ملتين » ، ويف موقع الفاعل ، »ملتين ، ترعاين ، 
تبعث ، ألبستين »، ويف موقع املفعول به ، »أتاك امرؤ، 
رأيتك«. وظاهر من هذه املواقع أن ضمي املخاطب قد 
االبتداء ، ومعىن  له معىن  متصاًل حني كان  جاء ظاهراً 
املفعولية ، وجاء مسترتاً حني كان له معىن الفاعلية ، وكل 

ذلك يف سياق االعتذار للسلطان أو الثناء عليه .
ال  واالستتار  الظهور  حاليت  يف  املخاطب  وضمي 
يف  الشاعر  تعرتي  اليت كانت  اخلوف  حالة  عن  ينفك 
تلك السياقات ، ففي ظهور الضمي إحضار للمخاطب 
يف  أبلغ  وذلك   ، مباشرة  اخلطاب  مضمون  وبث   ،
استعطافه والتوسل إليه.أما حني يكون اخلوف حقيقة ال 
مناص منها ، أو يلوح األمن فإن تركيز الشاعر ينصرف 
إىل الباعث على اخلوف أو األمن ، فيسترت الفاعل ؛ ألن 

اخلطاب املباشر يصبح متعذراً فعاًل وقواًل.
حضوراً  الضمائر  أكثر  فقد كان  الغائب  ضمي  أما 

يف األبيات ، وهو خيتلف عن سابقيه من ناحية الداللة 
؛ ألن داللة ضمي املتكلم وضمي املخاطب حضورية ، 
أما داللة ضمي الغائب فذهنية ؛ ألن مرجعه يكون يف 
لقرائن  املذكور  أو يف حكم  مذكوراً  لكونه  املتلقي  ذهن 

األحوال)136).
جاء  فقد   ، بيت  منه  خيلو  يكاد  ال  الغائب  ضمي 
الرفع  موقع  يف  ووقع  ومنفصاًل،  متصاًل  ومسترتاً،  ظاهراً 
فالضمي »هو« جاء يف » أوعدين ،  واجلر والنصب . 
الشررا،  ميطر  قامرا،  جاء   ، بقول  يأت،أتاك  مل   ، أتاين 
والضمي  ناصع«،  هو   ، بيعملة  تأوبين  املسرتاحا،  يلقى 
روحها،  لروعتها،  له،   ، منها   ، »كنهه  يف  جاء  »ها« 

هبا« ،«وهم« يف »عليهم«.
 ، اخلوف  مصدر  هو  الضمي  مرجع  يكون  فعندما 
ضمي  يأيت  حني  يف  مسترتاً  يأيت  »هو«  الضمي  فإن 
بالباعث على اخلوف ، وهذه  املتكلم »اخلائف« ظاهراً 
أما   . األبيات  يف  الضمائر  توزيع  يف  املفارقات  إحدى 
نفسياً  بعداً  ليحقق  يأيت  ما  غالباً  فإنه  »ها«  الضمي 
سبب  على  للداللة  يأيت  الضمي  هذا  أن  وذلك  آخر، 
تلك  تغييب  حياول  هبذا  الشاعر  فكأن  وباعثه،  اخلوف 
على  الضاغط  حضورها  بسبب   ، والبواعث  األسباب 

نفسه وشعوره.
قدرة  مدى  عن  يكشف  ما  تقدم  ما  فيما  لعل 
الضمائر على نقل التجربة الشعورية وجتلياهتا يف نصوص 
النابغة ؛ ألن تلك الضمائر يف سياقاهتا أنتجت دالالت 
تتعانق مع التجربة وحركتها يف وجدان الشاعر ، يف إطار 
اخلطاب  مضامني  شكلت  اليت  واملوضوعية  الذاتية  من 

اخلربي يف تلك النماذج الشعرية.
االلتزام  بني  اخلربية  اجلمل  يف  الشاعر  راوح   : ثالثاً 
بالرتتيب النحوي لعناصر اجلملة، وبني اخلروج عن ذلك 

الرتتيب .. ومعلوم أن ترتيب اجلملة الفعلية هو :
- الفعل + الفاعل + املفعول به .

أو  وجمرور  )جار  متعلق   + الفاعل   + الفعل   -
ظرف(.

- الفعل + الفاعل + فضلة ) حال أو متييز(.

)136) انظر : التعريف يف البالغة العربية ، ص 77، أطروحة ماجستي حمفوظة 
جبامعة أم القرى، إعداد : حامد صاحل الربيعي. 
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وترتيب اجلملة االمسية هو : املبتدأ + اخلرب . وترتيب 
للمتكلم  وجيوز   . الصفة   + املوصوف   : هو  األوصاف 
مجالية  فنية  لغايات  الرتتيب  هذا  عن  اخلروج  بالغياً 
األسلوب  وعلم  قدمياً  املعاين  علم  عاجله  ما  وذلك   ،

حديثًا.
ومن مظاهر اخلروج عما هو حنوي إىل ما هو بالغي 

يف األبيات السابقة ما يأيت:
أبا  أن   : قوله  يف  الفعل  على  الفاعل  تقدمي   .1
نرجىِّ  حنن  أتاين،  قابوس  أيب  وعيد   ، أوعدين  قابوس 

اخللد.
تقدمي املفعول به على الفاعل يف قوله : يالقي   .2

املرء حتف .
اجلملة االعرتاضية بني الفعل والفاعل يف قوله   .3

: أتاين – أبيت اللعن – أنك ملتين.
تقدمي اخلرب على املبتدأ يف قوله : دوين راكس   .4

فالضواجع .
على  قرار  »وال  قوله:  يف  واجملرور  اجلار  تقدمي   .5
يل  مستبطن  املسامع،  منها  تستك   ، األسد«  مع  زأر 
عمرو  يل  ،تلفف  القوى  مين  لروعتها  وتقطعت  بغضة، 

،أتاك هبا ميون.
الظواهر  هذه  بعض  وجود  تعليل  يف  يقال  وقد 
وهذا   . والقافية  للوزن  مراعاة  جاءت  إهنا   : األسلوبية 
يف اعتقادي ال يكفي ، فاللغة ثرية مبفرداهتا ، والشاعر 
مالك زمامها ، واللغة الشعرية من طبيعتها خرق األعراف 

اللغوية ، واالنزياح عن األنساق النحوية .
لقد تقدم الفاعل على الفعل واحتل الضمي مكانه ، 
ليكون هو املركز الذي يدور عليه اخلرب ، وليكون حاضراً 
ال يغيب يف بداية اجلملة ويف هنايتها . وتقدم املفعول به 
على الفاعل تالفياً وتأجياًل لذكره ؛ ألن احلتف هناية ، 
والشاعر يكره اقرتاب النهاية ، ولذلك تقدم املفعول به 
اجلملة  وجاءت   . سابقة  وليست  النهاية الحقة  ألن  ؛ 
االعرتاضية معلنة مقدار األمل والتمزق الذي يعانيه الشاعر 
تأسس هذا  فقد  الفاعل »اللوم«.  يدل عليه  ما  بسبب 
االنشطار بني ركين اجلملة على ذلك االنشطار النفسي 
، مما جعل الشاعر يلجأ إىل هذه اجلملة ملتمساً اخلالص 
املخاطب »النعمان« إىل أن  مما جيلبه له اللوم ، ومنبهاً 

أن  يليق مبلك  ، وال  لعنه  يف  قد يكون سبباً  األمر  هذا 
يأيت أمراً يلعن عليه.

املكان  يف  أمان  عن  حبثاً  املبتدأ  على  اخلرب  وتقدم 
والزمان ، فكان من املهم أن يأيت اخلرب »دوين« أواًل ؛ 
ألنه هو السبب املكاين الذي حيس معه الشاعر بأنه يف 

منأى عن الوعيد والتهديد.
أما تقدمي اجلار واجملرور فقد جاء يف حالتني ، أوالمها 
: أن اجملرور هو احلدث أو سبب املعاناة ، واألخرى : 
إذا كان اجملرور هو ضمي اخلائف من تداعيات احلدث . 
وهذان مها لّب قضية الشاعر ، من األوىل : على زأر ، 
منها ، لروعتها، هبا . ومن الثانية : يل ، مين، يل . وهذه 
بذاته  منشغل  فهو   ، تشغله  اليت  هي  والضمائر  األمساء 
ومبا خييفه ، وال يستغرب أن يتطابق امللفوظ الشعري مع 
من  يتلوها  ما  اجملرورات  تلك  فتسبق   ، النفسي  املنطوق 

عناصر اجلمل.
وظروف  املعنوي  للسياق  كان  ما  يتضح  وهكذا 
للجملة  اللغوية  احلركة  يف  أثر كبي  من  الشعري  املوقف 
هذا  مقتضيات  وفق  )تتوجه  فيها  فالرتاكيب   ، اخلربية 
التشكيل  على  يطرأ  تغيي  أي  جيعل  حنو  على  السياق 
اللغوي يسبب تغيياً يف العمل الفين كله. لقد كانت لغة 
النابغة أكثر التصاقاً باملضمون الفكري والوجداين ؛ لذا 
فقد انبثقت عنه ، وتوجهت بتوجهاته على حنو يصعب 
مالحمه  وتذهب   ، يضيع  فاملضمون  بينهما  الفصل  معه 
بتغي الشكل اللغوي. وهذا يعين أن الظواهر البالغية مل 
تكن زينة أو وشياً طارئاً بل كان عنصراً مهماً من عناصر 
تكوين املعىن()137). فرتاص الكلمات ومواقعها ونسجها 
إليه  انتهى  ما  تنكر))13).وهذا  ال  سيميائية  داللة  هلا   ،
اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين)139) وقرره من قبل ، وشرحه 
لكل  أن  يف  شك  معه  يبقى  ال  ومبا  عليه،  مزيد  ال  مبا 
عبارة معىن ولكل معىن عبارة، وهو الباب الذي جتلى منه 
الشعرية  النماذج  اخلوف يف نظم اجلملة اخلربية يف تلك 
أمحد  ابتسام   ، الذبياين  النابغة  ديوان  يف  والتأخي  والتقدمي  احلذف   (137(
محدان، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر – دمشق، ط1 ، 1992م ، ص 

 .257
))13) حتليل اخلطاب الشعري ، د.حممد مفتاح ، املركز الثقايف العريب – الدار 

البيضاء ، بيوت ، ط3، 1992، ص 79. 
)139) انظر: دالئل اإلعجاز ، قرأه وعلق عليه : حممود شاكر ، مكتبة 

املعارف – الرياض ، ط5، 1424هـ ، ص 54 وما بعدها. 
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من ديوان النابغة.
حيز«اإلنشاء«  من  النصوص  تلك  يف  جاء  ما  أما 

فمنه:
أواًل – القسم ، كما يف األبيات التالية)140):

1-فال لَعْمُر الذي مسَّحُت كعبته
وما ُهريق على األنصاب من جسد

واملؤمــِن العائذات الطَّي مَيَســُحها
ــَعد والسَّ الَغْيــل  بــني  َمكــَة  رُكبــاُن 

2-لَعمــري ومــا َعْمري عليَّ هَبنيِّ
لقــد نطقــْت َبطْــاًل علــيَّ األقــارع

3-فآليُت ال آتيك إن جئُت جمرمًا
جمــاورا ســواك  جــاراً  أبـَْتغــي  وال 

4-َحلْفُت فلم أترك لنفسك ريبًة
مذهــُب للمــرِء  هللا  وراء  وليــس 

5-وَربِّ بين الربشاِء ُذْهٍل وقيسها
وشــيبان حيث اْســَتْبهلْتها املناهُل

وتقطعــت ســرَّها  مــا  عالــين  لقــد 
والوســائُل القــوى  مــيّن  لروعاهِتــا 

6-َحلفــُت مبــا ُتســاُق لــه اهلدايــا
ريــُن الدَّ يعصُمهــا  التَّأويــب  علــى 

َســْهٍب بــكل  الرَّاقصــاِت  وربِّ 
ِبُشــْعِث القــوم موعُدهــا احُلجــون

  
ثانياً : االستفهام ، كما يف األبيات)141):

با على حني عاتبُت املشيَب على الصِّ
وازُع؟ والشــيُب  َأْصــُح  وقلُت:أملّـَـا 

)140) انظر : ص 25، 34، 69 ، 72 ، 117، 222. واألنصاب : حجارة 
العائذات: هللا  املؤمن  الالزق.  تقرباً آلهلتهم . اجلسد:الدم  كانوا يذحبون عليها 
تبارك وتعاىل . العائذات : اليت عاذت باحلرم . الغيل: الشجر امللتف ، وكذلك 
 . الباطل   : البطل   . االستعمال  البقاء، وهي ميني كثرت يف   : لعمري  السعد. 
األقارع : بين قريع بن عوف . آليت : أقسمت . الربشاء : أمهم ، مسيت بذلك 
ألهنا برشاء من آثار النار . استبهلتها : أخرجتها وفاضت هبا. وأقامت هبا مبهلة 
. املناهل : املشارب. مبا تساق له : يعين البيت . يعصمها : ميسكها ويشددها 
ويقويها. الدرين : يبس الُبهَمى . السهب : الواسع من األرض . الراقصات : 

اإلبل السراع اليت حُيج عليها. 
)141) انظر : ص 32 ، )3 ، 73 ، 222. وضالع : مائل عن احلق جائر 
. السورة : املنزلة الرفيعة. يتذبذب : يتعلق ويضطرب . املعقل : املكان اآلمن 

 .

أمانــة خينــك  مل  عبــداً  أتوعــُد 
وهــو ضالــع؟ ظاملــاً  عبــداً  وتــرتُك 

َســْورًة أعطــاك  هللا  أن  تــر  أمل 
تــرى كلَّ َمْلــك دوهنــا يتذبــذب؟

بُطُونــًا أمــري  أْظُهــراً  أقلِّــُب 
وهــل تُغــين مــن اخلــوف الفنــون؟

  
وحصنــًا؟ أبغــي  معقــاًل  أغــيك 

واحُلصــون املعاقــُل  فأعيتــين 
  

ثالثاً : النداء، كما يف قوله:)142)
ياقــوم إن ابــن هنــٍد غــُي تاركُكــم

َجــزرا وقعــة  ألدىن  تكونــوا  فــال 
رابعاً : النهي ، كما يف قوله:)143)

كأنــين بالوعيــد  ترتكــينِّ  فــال 
إىل النَّــاس مطلــيٌّ به القاُر أجرُب

البنية  أو  البنيات  متباينة  اإلنشاء  من  أنواع  أربعة 
يف  النابغة  عند  تلتقي  ولكنها   ، والسياقات  واألغراض 
من  ألن  ؛  اخلوف  عن  التعبي  نسق  هو  واحد،  نسق 
طبيعتها أهنا وثيقة الصلة باالنفعاالت النفسية ، واملواقف 

اليت يغلب عليها التوتر .
فالقسم ، واالستفهام ، والنداء ، والنهي يف األبيات 
السابقة كانت نتاج مواقف وحاالت تلون فيها كل شيء 
بلون املوت ، فجاءت زفرات حتمل معاين الضيق واألمل 
، وصرخات رهبة يرسلها الشاعر بني وقت وآخر ، يف 
أو  احلرب  أو  العقاب  شبح  فيها  له  يلوح  اليت  املواقف 

الفناء وأسباهبا ونتائجها.
إهنا زفرات وصرخات تأيت ال على سبيل االستعالء 
فهي   ، واالستسالم  اإلذعان  سبيل  على  وإمنا   ، والقوة 
الذي  واخلوف  يكابده  الذي  األمل  هوية  عن  تكشف 

يعانيه.
فإنه ال  تأملنا اخلطاب يف األبيات وسياقاهتا ،  وإذا 

)142) انظر: ص 206. 
)143) انظر : ص 73 – وقوله : مطلي به القار : أي مطلي بالقار فقلب ، 

والقار : القطران . 
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غي  ممزقة  و«أنا«  مرعوبة    ذات  يفصح عن  أن  يلبث 
من  واقعها  على  خييم  مما  واالنعتاق  التمرد  على  قادرة 
التهديد  ومن  والوشاة،  احلسَّاد  فعل  من  اخلوف  مظاهر 
والوعيد، ومن الشيب واملوت ، وغي ذلك مما مل جيد منه 
يقلب  فأصبح   ، والوسائل  القوى  منه  وتقطعت   ، جناء 
أمره ظهراً وبطناً حمتاراً متعباً، إذ مل جيد بدياًل عن اخلوف 
ونتائجه  الوعيد  أمام  أمره  إليه  سيؤول  وعما   ، وعواقبه 

وآثاره إال اللجوء إىل هللا ، فليس له مذهب سواه.
إن التأمل يف أنساق تلك اجلمل اإلنشائية يف شعر 
النابغة يفضي بنا- الحمالة- إىل قدر غي يسي من جتليات 
اخلوف . فتلك اجلمل تشي بوضوح إىل طرفني؛ »أنا« 
الضعيفة املرعوبة الباحثة عن األمان ، و«هو« قوي قادر 
الداللية  البنية  شكلت  اليت  هي  الثنائية  وهذه   . خميف 
لتلك األبيات ، فنحن أمام«أنا« غائبة أو مغيبة، راغبة 
ولكن   ، تواجهه  ما  على  واالنتصار  احلضور  إىل  طاحمة 
اخليبة تنتصر على الرغبة ، والغياب يعلو على احلضور ، 
صادقاً  لتعرب عن جتارهبا شعراً  منكسرة  األنا  هذه  فتعود 
. كل  متفرد  ،وخيال  راقية  لغة  استوعبته  أصياًل،  وفناً   ،
ذلك نلحظه يف تلك األساليب اإلنشائية ، اليت انطلقت 
كنفثات مصدور عليل يستجدي ويلتمس النجاة مما هو 
السلطان ، فهو  فيه ، ال ميلك غي ذلك؛ ألن خصمه 
اخلصم واحلكم ، والشاعر مع هذا حياول جاهداً مقاومة 
مهومه وخيباته ، ويعرب عن أمانيه وطموحاته اليت ظهرت 
والنداء   ، وجتلياته  واالستفهام   ، ومفرداته  القسم  يف 
والنهي وقيمهما البالغية ، شافعاً ذلك حبججه وبراهينه 
 ، احلاسدين  حسد  وإبطال   ، الوشاة  تكذيب  بشأن 
حسرته  عن  معرباً   ، واخلطيئة  الذنب  مقارفة  عن  وبعده 
وضعف موقفه ، متخوفاً من سوء املصي ، ومما قد يؤول 
إليه أمره ، طالباً النجاة واخلالص، مستدعياً مطلوباً غي 

حاصل وقت الطلب.
يف  مجيعاً  اإلنشائية  األساليب  تلك  جتتمع  وقد 
واشتد  األزمة  زادت  إذا  واحد  ونسق  وسياق  خطاب 

اخلطب ، كما جاء يف قوله)144):
)144) انظر: ديوانه ص ، 151، خياطب النعمان بن املنذر . وإىل تبال : أي 

إىل ابتالء واختبار . فال عمر الذي: أراد فال يعمر الذي أثين عليه ، وهو هللا 
عزوجل ، والعمر : البقاء . وما رفع احلجيج : يعين اإلبل . احلجيج مجع حاج: 

إالل : جبل عن ميني اإلمام بعرفة . أفردت : قطعت . 

قــد ســؤت ظنــاًّ امــَرأً  فــإن كنــت 
تبــال إىل  واخلطــوب  بعبــدك 

فاســأل ذبيــان  بــين  يف  فأرســل 
الســؤال عــن  إيّل  تعجــل  وال 

عليــه أُثــين  الــذي  َعْمــُرو  فــال 
إالل إىل  احلجيــج  رفــع  ومــا 

فانتصحــين شــكرك  أغفلــت  ملــا 
وكيــف ومــن عطائــك ُجــلُّ مايل؟

خونــًا بغتــك  اليمــني  ــي  ولــو كفِّ
الشَّــمال مــن  اليمــني  ألفــردت 

عنــدي هــر  الدَّ خُتــاُن  ال  ولكــن 
الرجــال جتزيــة  هللا  وعنــد 

للدفاع  الرهيب  املوقف  هذا  يف  النابغة  احتشد  فقد 
به  امللك  ظن  يف سوء  سبباً  مما كان  وتربئتها  نفسه  عن 
 ، اإلنشائية  اجلمل  وتالحقت  لسانه  على  فتوالت   ،
قوام  جمتمعة  تشكل  واالستفهام  والقسم  والنهي  فاألمر 
االنفعال  األزمة وحدة  مدى  يصور  الذي  اخلطاب  هذا 
أن تلك اجلمل  اليت صدر عنها.ومما يزيد األمر وضوحاً 
قد جاءت بني مجلتني شرطيتني شاركتا يف إبراز الداعي 
النحو واالعتذار والرباءة  إىل تشكيل اخلطاب على هذا 

منه.
3 – على مستوى الصورة :

وراجعة  الصورة  عن  متفرعة  الكالم  حماسن  جل  إن 
متصرفاهتا،  املعاين يف  عليها  تدور  أقطاب  فكأهنا  إليها، 
عبدالقاهر  يقول  كما  جهاهتا  من  هبا  حتيط  وأقطار 
اجلرجاين)145)، ويبين على ذلك رؤاه النقدية حول التشبيه 
والتمثيل واالستعارة وغيها من أصول الصورة)146)، اليت 
تتشكل بناء على املقارنة بني شيئني أو أمرين خمتلفني ، 
ومن تلك الرؤى ما ميكن تلخيصه يف أن اختيار الفنان 
سابقاً  معينًا«ب«  موضوعاً  به  ليقارن  »جـ«  املوضوع 
املوضوع  حول  لدي  معيناً  شعوراً  جيلو   ، الوعي  يف  له 
»جـ« نفسه، وليس حول »ب« فقط، كما جيلو عامله 
للتشابه »حسيًا«  إدراكه  إىل كشف  باإلضافة  النفسي، 
هنا  من   . و«جـ«  »ب«  بني   « شعوري  صعيد  وعلى 

)145) أسرار البالغة ، ص 27. 
)146) أسرار البالغة ، ص 243 وما بعدها . 



املجلد 1 العدد 2 رجب 1433هـ )مايو  2012م(32 جملة جامعة جازان - فرع العلوم الإن�سانية
اخلوف والإبداع - قراءة يف ديوان "النابغة الذبياين"

فإن الصورة ليست تقريراً ملعلومات تتعلق بـ »ب« فقط، 
جتاه  معني  شعور  عن  تعبي  بعيد  مدى  إىل  هي  وإمنا 

»ح«)147).
ومعىن هذا أن ) نظرة الشاعر إىل الكون ال يستغىن 
عنها أبداً يف نقد الشعر ؛ ألن تلك النظرة هي اليت تني 
 ... مظلم  ليل  يف  خيبط  جتعله  فال  الناقد  أمام  الطريق 
قد   الشعر  لغة  يف  حبثنا  أن  القبلية  املعرفة  هذه  تعين  وال 
أننا سنقوم بعملية مطابقة أضالعهما  توقف ، وال تعين 
وزوايامها، ففي الشعر خفاء يشبه خفاء الكهرباء ، نعلم 
مسبقاً أهنا تسري يف األسالك ، فال نرى أثرها إال عندما 

نلمسها())14).
وقد متكن النابغة من توظيف الصورة مبا هلا من قدرة 
وثراء يف التعبي عن جتربة اخلوف فتجلت هذه التجربة يف 
مظهرين اثنني؛ أوهلما : خوف الشاعر نفسه . واآلخر : 

خوف األحياء من حوله.
بن  النعمان  إىل  معتذراً  قوله  يف  جاء  ما  األول  من 

املنذر)149):
مــا قلــُت مــن َســيٍء ممــا أُتيــَت بــه

إذاً فــال رفعــْت َســوطي إيلَّ يــدي
هبــا َشــَقيُت  أقــواٍم  مقالــَة  إال 

كانــت مقالُتهــم قرعاً على الَكِبد
وقوله)150):

وعيــُد أيب قابــوس يف غــي ُكنهــه
فالضَّواجــع راكــٌس  ودوين  أتــاين 

ضئيلــٌة ســاورتين  كأين  فبــتُّ 
مــن الرُّقــش يف أنياهبــا السُّــمُّ ناقــع

وقوله)151):
وتركتــه امــرىٍء  َذنْــَب  لكلَّفتــين 

كذي الُعرِّ ُيكوى غيُه وهو رائع

)147) انظر: جدلية اخلفاء والتجلي ، كمال أبوديب ، دار العلم للماليني – 
بيوت ، ط3، 3)19م ، ص 44. 

د.نصرت   ، احلديث  النقد  اجلاهلي يف ضوء  الشعر  يف  الفنية  الصورة   (14((
عبدالرمحن ، مكتبة األقصى – عمَّان ، 1976م، ص 16. 

)149) ق1، ص 25. 
)150) ق2، ص 32 ، 33 . وساروتين : واثبتين . الضئيلة : حية دقيقة ، قل 

حلمها واشتد مسها . الرقش: اليت فيها نقط، سواد وبياض. 
)151) ق2، ص 37 – )3 . والعر: داء يصيب اإلبل . الضغن : احلقد والعداوة 

. املنتأى : املوضع الذي يُتناءى فيه ، أي يتباعد. والنأي : البعد. 

غن عينِّ مكذَّب فإن كنُت الذو الضِّ
نافــع الــرباءة  علــى  َحلفــي  وال 

أقولــه بشــيء  مأمــون  أنــا  وال 
واقــع حمالــة  ال  بأمــر  وأنــت 

ُمدرِكــي هــو  كالليــل  فإنــَك 
نتأى عنَك واسع

ُ
وإن ِخلُت أن امل

وقوله)152):
أتاين-أبيــَت اللَّعــن- أنــك ُلمتــين

وتلــك الــيت أهتــم منهــا وأنصــب
فرْشــَنين العائــداِت  كأن  فبــتُّ 

َهراســاً به يـُْعلى فراشــي ويـُْقَشــب

كأنــين بالوعيــد  ترتكــينِّ  فــال 
إىل النــاس مطلــيُّ به القاُر أجرُب

  وقوله)153):
نــآدى داهيــة  أنَّ  أتــاين 

َميُــون هبــا  أتــاك  َشــَحٍط  علــى 
لعــنٌي َحــرٌِج  كأنّـَـين  فبــتُّ 

طعــني َدنِــٌف  أو  النــاُس  نفــاه 
بُطونــًا أمــري  أْظُهــراً  أُقـَلِّــُب 

الفنــون اخلــوِف  مــن  تـُْغــين  وهــل 
  

وتعرف  تنفرد  اليت  الصور  هذه  النابغة  اصطنع  لقد 
واملعاناة،  التوتر  هاجس  من  واستمدها  بسماهتا، 
»شقيت«،   : يف  املطردة  الياءات  تلك  هذا  عن  ينيبء 
»فرشنين«،  »مدركي«،  »كلفتين«،  »ساورتين«، 

»ترتكين«، »أتاين«.
بالفعل  متصلة  سياقاهتا  يف  جاءت  الياءات  تلك 
كالتصاق اهلم بالنفس ، وممتدة يف الصوت كامتداد ليل 
 ، الواشون  وتكانفه   ، اخلطوب  دامهته  الذي  املكروب 
أبعاد  وتشكلت  الشقاء  به  الذي كان  الوعيد  والحقه 
املعاناة ، اليت كانت مصدر أمل عميق، خيتصره ويصوره 
ال  خفي  أمل  فهو  الكبد،  على  املستمر  القرع  صورة  يف 
تؤرقه يف  اليت كانت  املكابدة  وتلك   . هو  إال  به  حيس 

)152) ق)، ص 72 – 73 . 
)153) ق 75، ص 222 . واحلرج : املذنب اآلمث . الدنف : املريض ثقل مرضه 

ودنا من املوت . 
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وقت املبيت ، فال يهدأ له بال ، وال يستقر به فراش وال 
 ، اآلخرين  ليل  ليله خيتلف عن  نوم.مما جعل  له  يطيب 
اليت غشيته فال مفر منها،  فيه املخاوف وأسباهبا  حتضر 
سم  ذات  حية  يصارع  معها كمن  دائم  صراع  يف  وهو 
فتاك قاتل ملن أصابه، أو كمن يعاين مرضاً عضااًل طال 
يتململ ويتقلب على فراش كأن  يبيت بسببه  به ، فهو 
جنب  على  االستقرار  معه  ميكن  ال  الذي  الشوك  عليه 
واحد، أو كمن هو مذنب مطرود حياذر العيون وخيشى 

العقاب .
ويزداد األمل ويتضاعف حني حيس النابغة أن مساحة 
اخلوف من الوعيد والعقاب تتسع لتعم الناس من حوله 
، فال جيد من جيربه أو يعينه على اخلالص مما هو فيه ، 
ليشقى شقاء من نوع آخر بسبب العزلة ، وتاليف الناس 
الذي  األجرب  أصبح كالبعي  حىت   ، وخمالطته  لقاءه 
يتحاماه الناس ويطردونه عن إبلهم ، لئال يعديها جبربه، 
أو كمريض اشتد به مرضه ، ودنا من املوت . فهو بني 

مطرقة النعمان وسندان اجملتمع أينما حل وارحتل.
ومنثل لظهور » األنا« يف هذه الصور كما يلي :

هبموم  مسكون  األبيات  يف  »أنا«  أن  يظهر  وهبذا 

الذات ورغبتها يف حتقيق وجودها وكينونتها، وهي تواجه 
ليفجر   ، األعماق  من  ينبع  قوي  بشعور  حمملة  اآلخر 
كل ما يتناىف مع عامله. كما أهنا تعيش حلظات انشطار 
عميق نتيجة معاناهتا الداخلية ، مما جيعلها تفجر قلقها؛ 

ألهنا أضحت تشعر باالنفصال عن كل شيء)154).
قد  السابقة  األبيات  يف  الصورة  أن  إىل  هنا  وأشي 
أدت وظيفة نفسية مهمة، باإلضافة إىل دالالهتا املعنوية 
على  قرعاً  مقالتهم  » كانت   : يقول  حني  فالشاعر   .
الكبد«، »فبتُّ كأين ساورتين ضئيلة »، »فإنك كالليل 
الذي هو مدركي« ، » فبُت كأن العائدات فرشنين« ، 
القار أجرب« ، » فبتُّ  الناس مطلي به  » كأنين على 
كأنين حرج لعني« ، » أو دنف طعني« . فإنه مل ينو أن 
ينبئنا بأنه خائف ، ولكن ذلك جاء ضمناً ، وحيتمل أن 

)154) السياق والنص الشعري ، ص 147 – )14 »بتصرف«. 

يكون هذا التضمني ال واعياً. ومع ذلك فإن الصور قد 
قد متثل  جلت حالته وما كان عليه ، وتلك خصوصية 
يسمى »  أن  ، ميكن  الشعرية  الصورة  فاعلية  من  جانباً 
املستوى النفسي«)155)هلا. وهذا ما جاء واضحاً جلياً يف 
طروحات اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين ، يف معرض حتليله 
التمثيل واالستعارة ، من حيث طبيعة وجه  للعالقة بني 
الشبه الذي يتقصاه كل منهما)156). وميثل ملا يطرحه من 

رؤية نقدية سابقة لزماهنا ببيت النابغة السابق.
فإنــك كالليــل الــذي هــو مدركــي

وإن خلت أن املنتأى عنك واسع
وتتلخص تلك الرؤية يف أن الصفة اليت يقارن النابغة 
امللك بالليل على أساس منها ليست السواد، وإمنا هي 
شيء ينبع مما يدرك من الليل ، وهو قدرته على الوصول 
إىل أي مكان   واحللول يف أي موضع ، ويرى اجلرجاين 
استحالة حتويل هذه الصورة إىل الشكل االستعاري، أو 
تقول : »إن  أن  احملال  البليغ ، فمن  التشبيه  إىل شكل 
فررت أظلين الليل«،أو »فإنك الليل الذي هو مدركي« 
؛ ألن التعبي األول ال يتضمن الفكرة األساس يف البيت 
، وهي أن الشاعر يعجز عن اهلرب من امللك ، والفكرة 
احلياة  حتولت  منك  هربت  إذا  أنىن  هي  التعبي  هذا  يف 
كلها علي إىل ظالم ، أو ضللت طريقي وحتيت ومل أهتد 
، وهذا خارج عن الغرض ؛ إذ ليس يف الليل دليل على 
النكتة اليت قصدها الشاعر، من أنه ال يفوته وإن أبعد يف 
اهلرب ، وصار إىل أقصى األرض؛ لسعة ملكه وطول يده 
، وأن له يف مجيع  اآلفاق عمااًل وصاحب جيش ومطيعاً 
الثاين  التعبي  أما يف  إليه.  ويسوقه  اهلارب  يرد   ، ألوامره 
الليل ..« ، أو  البليغ ، » فإنك  الذي هو من التشبيه 
» أنت الليل الذي هو مدركي« ، فال بد من تقدير أداة 
تشبيه ؛ ألن القصد املبالغة ، فيكون األصل : » فإنك 
تتحقق  ال  واملبالغة   ، »مثاًل«  حتذف  مث   ،« الليل  مثل 
املخاطب،  يعرفها  للملك صفة وخصوصية  إذا كان  إال 
وميكن على أساسها أنه ُجعل الليل متاماً، كما هو احلال 
حني تعرف الشجاعة يف الرجل الذي جُيعل أسداً. فإن 
قلت : تلك الصفة هي الظلمة ، وأنه قصد شدة سخطه 

)155) جدلية اخلفاء والتجلي ، ص 23. 
)156) انظر : أسرار البالغة ، ص 244 وما بعدها. 

 

 "أنا"

 التائه املنبوذ  الغريب املتشرد املتعب
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الدنيا تظلم  أن  ، وراعى حال املسخوط عليه ، وتوهم 
الوحشة.  الشديد  املستوحش  يف عينيه حسب احلال يف 
التشبيه داخل على  يتأتى إال وحرف  فإن هذا املعىن ال 
الليل كما هو يف البيت ، فأما وأنت تريد املبالغة ، فال 
هبا  يواجه  ال  املذكورة  الصفات  ألن  ؛  ذلك  لك  جييء 
املمدوحون ، وال تستعار األمساء الدالة عليها هلم إال بعد 
أن يتدارك وتقرن إليها أضدادها من األوصاف احملبوبة ، 
كقولك: » أنت الصاب والعسل »، ألن حالوة العسل 

نقيض مرارة الصاب.
وهكذا ينتهي عبدالقاهر اجلرجاين إىل أن »السواد« 
ليس هو درجة الشبه الذي أراده الشاعر يف هذه الصورة 
، وإمنا هو قدرة الليل على الوصول إىل كل مكان .ومعىن 

هذا أن املبالغة ليست هي األساس يف الصورة.
حذق  عن  القناع  قد كشف  اجلرجاين  يكون  وهبذا 
هدى  على   ، البيت  يف  الصورة  مجاليات  وعن  الشاعر 
االجتماعية  واألعراف   ، والبالغية  النحوية  األصول  من 
النفسية  األبعاد  إدراكه  وكذلك   ، الشعرية  والتقاليد   ،
)فاختصاصه  يقول:  جنده  لذا   ، األديب  اخلطاب  يف 
الليل دليل على أنه روَّى يف نفسه ، فلما علم أن حالة 
إدراكه وقد هرب منه حالة سخط ، رأى التمثيل بالليل 

أوىل(.)157)
فرببطه   (  ، والسياق  الصورة  بني  واضح  ربط  هذا 
جتربته  ألبعاد  وبوعيه   ، للشاعر  النفسية  باحلالة  الصورة 
اليت ختلق القصيدة ، ربط اجلرجاين بني الصورة والسياق 
الكلي لعمله . ففي بيت النابغة ال ميكن أن يؤكد السياق 
التجربة  من  جزء  الصورة  ألن  فقط؛  للصورة  اجلزئي 
اإلنسانية املتكاملة كلها، جتربة النابغة يف عالقته املعقدة 
وهذا   ، فيها  التوتر  حلظة  حىت  بدئها  منذ   ، بالنعمان 
على  به  املشبه  اختيار  فرض  الذي  هو  الكلي  السياق 
النابغة.. ويف هذا الرأي من الطرافة واجلدة ما يضيف إليه 
شخصية اجلرجاين لوناً ال نظي له يف النقد العريب ())15). 
واألطرف من ذلك أن هذه الصورة اليت انعكست فيها 
على  استحوذت  قد   ، والشعورية  الشعرية  النابغة  جتربة 
اهتمام اجلرجاين ، وأمثرت عدداً من الرؤى النقدية القدمية 

)157) أسرار البالغة ، ص 255. 
))15) جدلية اخلفاء والتجلي ، ص 44 – 45 

قدم صاحبها ، املتجددة بتجدد اإلبداع ونقده.
خوف  جتلى  تقدم كيف  مما  اتضح  قد  وإذا كان 
الشاعر نفسه يف مواقف وسياقات شىت ، ظهر فيها وقد 
يدفعه إىل  الذي كان  احلاد،  االنفعال  سيطر عليه ذلك 
اإلبداع دفعاً ، فليس مبستغرب أن يتجلى ذلك اخلوف 
– أيضًا- يف الكائنات أو الوجود الشعري، لينتج صوراً 
جتليات  مظهري  من  اآلخر  املظهر  هو  وهذا   ، لألحياء 
اخلوف يف صور النابغة . وأوضح ما يكون ذلك يف صور 

املرأة »النساء« ، وصور الناقة.
فقد   ، املتجردة  ما جاء يف وصف  املرأة  فمن صور 
وجهها  فغطت  عنها،  نصيفها  فسقط  مرة  ذات  فاجأته 

مبعصمها ، فكان مما وصفها به قوله)159):
تقضهــا إليــَك حباجــة مل  نظــرْت 

الُعــوَّد وجــوه  إىل  ــقيم  السَّ نظــر 
وقوله يف وصف الظعن والرحلة)160):

فيــا لــِك حاجــًة يف َصــْدر َصــبٍّ
فـََباحــا باِكــرًة  األظَعــاَن  َرَأى 

َطَفــْون ظهــرًا الظُّعــن حــني  كأنَّ 
الَقراحــا مَيَمــِت  ــْحِر  الشِّ َســفنُي 

أُعَريتـْنَــاٍت فَتبيَّنــا  ِقفــا 
لُباحــا أمُّــوا  أم  احلــّي  ــى  َتوخَّ

َرْمــٍل نعــاَج  احلُــدوج  علــى  كأن 
عــُر أو مسعــت صياحــا زهاهــا الذُّ

ومن صور الناقة ما جاء يف قوله)161):
)159) ديوانه ، ص 93. أي أرادت كالمك – وهو حاجتها ، فلم تقدر على 
ذلك ؛ خشية الرقباء ، وخوفاً من أهلها . السقيم : العليل الذي ال يقدر على 

الكالم . العّود: زوار املريض. 
)160) ديوانه ، ص 213 – 214 . وباح : أظهر ما يف نفسه . طفون : ارتفعن 
يف اآلل . واآلل السراب . الشحر : موضع. عريتنات : موضع . لباح : موضع. 

توخى : تعمَّد 
ناقة   : العيانة   . الرحل  : عيدان  والقتود   . ديوانه ، ص 16 – 20   (161(
ارفعها على  القتود:  املوثقة اخللق . امن  القوة والنشاط . اأُلجد:  العي يف  تشبه 
هذه الناقة . مقذوفة: لعظم خلقها وتراكب حلمها. الدخيس: الكثي املتداخل 
. النحص: اللحم.القعو:الذي فيه البكرة إذا كان من خشب . بازهلا: ناهبا حني 
ي،  بزل اللحم، أي شقه وخرج. الصريف:صوته .املسد:احلبل. وجرة«طرف السِّ
وهو جمتمع الوحش ، وهي ستون مياًل ، وماؤها قليل . موشى أكارعه: بقوائمه 
الفرد:املنفرد باجلودة . طاوي املصي :  نقط سود وخطوط.صيقل: أبيض ملاع. 
ضامر اإلمعاء، كين باملصي عن اإلمعاء   ومجعه مصران . أسرت : جاء ليال.

السارية: سحابة تسي لياًل ومتطر .اجلوزاء :نوء. تزجي الشمال :تدفع املطر على 
الثور . جامد : ما صلب ومجد. ارتاع:فزع الثور مما لقي من سوء مبيته من صوت 
. كالب : الصائد ذو الكالب . طوع الشوامت : أي بات يف حالة يشمت 
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فعــدِّ عمــا تــرى إْذ ال ارجتــاع لــه
ُأُجــِد َعيانــٍة  علــى  الُقتُــود  وامن 

َمقُذوفــٍة بدخيــس النَّحــِض بازهُلــا
لــه صريــٌف صريــفُّ الَقعو باملســِد

كأنَّ رحلي ، وقد زال النَّهاُر بنا
يــوم اجلليــل علــى ُمســتأنس وِحــِد

مــن وحــش وْجــرَة َموشــىٍّ أكارُِعُه
طاوي املصي، كسيف الصَّيقل الَفَرِد

أْســرْت عليــه مــن اجلَــوزاِء ســاريٌة
تُزجــى الشَّــماُل عليــه جامــد الربد

ٍب فبات له فارتاع من صوت كالَّ
طوع الشَّوامت من خوٍف ومن صرد

بــه واســتمرَّ  عليــه  فبثَّهــنَّ 
ُصْمــُع الُكُعوب برئيات من احلرد

وكان ُضمــراُن منــه حيــث يُوزُِعــه
طعــن املعــارك عنــد احملجــر النَُّجــد

شــكَّ الفريصــَة باملــدرى فأنَفذهــا
بيطِر إْذ يشفي من الَعَضِد

ُ
طعَن امل
كأنــه خارجــاً مــن جنــب صفحته

ُمْفتــأِد نُســوه عنــد  َشــْرِب  َســفُّوُد 
فظــلَّ يَعُجــم أعلــى الرَّوق ُمنقبضًا

يف حالك اللون صدق غي ذي أود
إقعــاص صاحبــه واشــٌق  رأى  ملــا 

قـَــَوِد وال  َعْقــٍل  إىل  ســبيل  وال 
قالت له النّـَْفُس: إيّنِ ال أرى طمعًا

َيِصــِد ومل  َيْســلم  مل  مــوالك  وإّن 
لــه إن   ، النُّعمــان  تُبلغُــين  فتلــك 

فضاًل على الناس يف األدىن ويف البـََعِد

عدو البائت إذا بات هبا . الصرد: شدة الربد. بثهن عليه : بث الصائد الكالب 
اسرتخاء عصب  احلرد:  املفاصل.  برهالت  لسن  الكعوب:  . صمع  الثور  على 
للثور . ضمران اسم كلب . يوزعه : يغريه  العقال ، فاستعاره  البعي من شدة 
بالثور . املعارك: املقاتل . احملجر : امللجأ. النجد: الشجاع . الفريصة: موضع 
عقب الفارس ، وهي مقتل . املدري : القرن . املبيطر:البيطار . العضد: وجع يف 
العضد. السفود : أداة الشواء. مفتأد: موضع اشتوائهم . نسوه : تركوه . شرب 
: قوم يشربون . يعجم : ميضغ . حالك اللون : يعين القرن . صدق : صلب ، 
األود: االعوجاج .منقبضاً: اجتمع الكلب يف القرن ملا جيد من الوجع . واشق : 
اسم كلب آخر . العقل : غرم الدية . القود: قتل النفس بالنفس.موالك : يعين 

الكلب املقتول . األدىن:القريب . البعد: البعيد . 

وقوله)162):
وأقطــُع اخلرق باخلرقاء قد جعلت

بعد الكالل تشكَّى األين والسَّأما
كادت ُتســاقُطين رحلــي وميثــريت

بــذي اجملــاز ومل حُتِْســس بــه نـََعمــا
من قول ِحرميٍَّة قالت وقد ظعنوا:

هل يف خمُِّفيُكُم من يشرتي َأَدما؟
قلُت هلا وهي تسعى حتت لبتها:

َزرِمــا قــد  البيــَع  إن  ال حتطمنــك 
واحــدة مث  ليــاٍل  ثــالث  باتــت 

زميــا منــزاًل  تُراعــي  اجملــاز  بــذي 
فانشقَّ عنها عموُد الصُّبح جافلًة

عــدو النَّحوص ختــاُف القانص اللَّحما
أســافله ُســوٍد  أســنت  عــن  حتيــُد 

مشَى اإلماِء الغوادي حتمل احلزما
أو ذو ُوُشوم حبوضي بات ُمنكرسا

يف ليلة من مجادى أخضلت دميا
حيفــزه البـَّقــار  مــن  حِبْقــٍف  بــات 

اهندمــا تـُْربُــه  قليــاًل  اســتكفَّ  إذا 
وقوله)163):

ليســْت تــرى حوهلــا إلفــاً وراُكبهــا
)162) ديوانه ، ص 64 – 65 . واخلرق : الواسع من األرض . اخلرقاء : اليت 
اجملاز:موضع  األين :اإلعياء والسأم والفتور .ذو   . من نشاطها  كأن هبا هوجاً 
مبكة من مواسم العرب.ميثريت :ما يوطأ به الرحل . كادت تساقط:كادت تلقى 
رحلي عن ظهرها ألهنا نشيطة تنفر من كل شيء . حرمية : امرأة من أهل احلرم . 
املخف : من مل يثقل بعيه. األدم:اجللود املدبوغة احلمر. قول : صوت . قد زرما 
: انقطع . منزاًل زميا : يتفرع منه فرقاً فرقاً. تراعي : تراقب . حتيد تعدل وتنفر. 
األسنت : شجر سود، شبهه بإماء سود ميشني . الغوادي: ميشني يف الغدو . ذوو 
شوم : ثور وحشي بقوائمه سواد. حوضي: موضع . املنكرس:املتداخل. أخضلت 
: بللت .دمي :مطرا دائم . وخص مجادى ألهنا وافقت زمن الشتاء والربد. حقف 
: رمل منعطف معوج . البقار : رمل يكثر فيه الوحش واجلن . حيفزه : يرقب 

احلقف لئال ينهال عليه . استكف:استدار واستوى. 
)163) ديوانه، ص )15. ليست ترى حوهلا : أي الناقة . النشوان : السكران. 
الياغوث : موضع باحلية .جوته: داخله . اإلوزّين:مجع أوزة . دارهتا: موضعها 
العصبة : اجلماعة . اخلاضب :  العطايا .  .النوافل:  به يف احلية  أقامت  الذي 
الثور الذي خضبت أظالفه لطول السي أو للربيع . وقيل لشدة الربد. اللهق : 
األبيض . القهد: األبيض تعلوه كدرة. اإلهاب:اجللد. الزناني:رملة ، وقيل: اسم 
أرض. أصاخ : أصغى واستمع. النبأة : الصوت اخلفي .الصماخ: أصل األذن . 
الدخيس : اللحم املرتاكب . أي حلم أصل الروق قد راحم األذن ، فهو ال يسمع 
إال بعد إصغاء. األطلس : هو الصائد ، والطلسة :الكدرة إىل سواد وهي لون 
الذئب . الشرع: الكالب ، شبهها باألوتاد يف دقتها ، وشبه أضراسها باملناشي 

يف حدهتا. 
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نشــواُن يف جــوة الباُغــوِث خممــوُر
تلقــي اإلوّزِيــُن يف أكنــاف دارهتــا

بيضــاً وبــني يديهــا التِّــْن منشــوُر
نوافلُــه تُرجــى  الــذي  اهلمــام  لــوال 

عصبٍة:ســيوا يف  راكُبهــا  لقــال 
هلــٌق إظالفُــه  خاضــٌب  كأهنــا 

الزنانــُي تـََربَّتــه  اإلهــاب  قـَْهــُد 
أصــاخ مــن نبــأٍة أصغــى هلــا أُُذنــًا

صماخها بدخيس الرَّوق مســتوُر
من حسِّ أطلس يسعى حتته شرٌع

مآشــي ــفلى  السُّ أحناكهــا  كأن 
ُمرتفقــًا اجلــينِّ  راكبهــا  يقــول 

حمجــوُر الّشــاة  وحلــُم  لُكــنَّ  هــذا 
الذبياين  النابغة  أنتجها  بديعة  شعرية  لوحات  هذه 
يف ظل جتربته الشعرية ، فكان اخلوف حلمتها وسداها.

أقول هذا ألن الشعراء يف زمانه كانوا حني يصورون املرأة 
الصفات  أما  واملعنوية)164)،  احلسية  صفاهتا  يصورون 
للصورة  موضوعاً  تكن  فلم  واالنفعاالت  النفسية 

عندهم.
 ، املتجردة  املألوف يف وصفه  جتاوز  فقد  النابغة  أما 
منها، ولكنه مل  فقد وصفها وأفرط يف وصف احملسوس 
للخوف  جيعل  حىت  أوصافها  ذكر  يربح  أن  من  يتمكن 

نصيباً منها ومن تكوينها.
كالمها  إال  مفصاًل  وصفاً  املتجردة  وصف  لقد 
يف  ألهنا كانت  ؛  مساعه  من  يتمكن  مل  فهو   ، وصوهتا 
شيئاً  تقل  فلم  أمره،  ينكشف  أن  من  اخلائف  موقف 
فكانت   ، ذلك  إىل  حاجتها  مع  باحلس  إدراكه  ميكن 
وحني   ، متنعه  لعلة  الكالم  يستطيع  ال  الذي  كاملريض 
دون  بعينيه  إليهم  يتحدث  واألصحاب  األحبه  يعوده 

صوته.
وما   ، عواقب  من  جير  قد  وما  الكالم  ختاف  فهي 
قد يلحقه هبا من أذى ؛ ألن الرقباء هلا باملرصاد ، ولو 

تكلمت لكانت أكثر حسناً.

)164) وهذا ما انتهى إليه الدكتور نصرت عبدالرمحن ، يف كتابه : الصورة الفنية 
يف الشعر اجلاهلي ، ص )4 وما بعدها .

مساعــه  تســتطيع  لــو  بتكلــٍم 
لدنْت له أروى اهلضاب الصُّخَّد)165)

املرأة  بوصف  يتصل  فيما  ذلك كذلك  وإذا كان    
النساء  على  أيضًا-   – انسحب  قد  فإنه   ، املفردة 
 ( الظعن  ،وحركة  والرحلة  الظعن  يصف  جمتمعات حني 
تارخيياً، يف  األوىل  احلزن  للشاعر حلظة  تسبب  اليت  هي 
حني أن الوقوف على األطالل ميثل حلظة احلزن الثانية . 
والشاعر يتذكر اللحظة األوىل ويتبصرها يف الثانية ، وقد 
تسيل دموعه يف كلتيهما ، كما قد يكتفي بواحدة دون 
لدى  احلزن  هلذا  سبب  أول  ولعل   . نسيبه  يف  األخرى 
الشاعر هو هذا التسليم حبقيقة الظعن وعدم القدرة على 

تغيي هذه احلقيقة أو جتنب مواجهتها()166).
ومما يلحظ يف وصف الظعائن يف الشعر العريب القدمي 
وأن   ، زينتها  وكامل  حللها  بأهبى  خترج  فيها  املرأة  أن 
اهلوادج نفسها تظهر كأهنا يف موكب ذاهب إىل عرس. 
كما أن املرأة ترحل عادة إىل األهنار والينابيع، فتطوف 
يف الصحراء ما تطوف مث تضع رحاهلا جبانب املاء)167). 
أىب  حني   ، العرف  هذا  عن  خرج  قد  النابغة  أن  غي 

اخلوف إال أن جيد له مكاناً يف رحلة الظعن.
على  ولكن  الصورة  عناصر  أحد  املرأة  لقد كانت 
الصورة أن  النساء من تلك  حنو آخر ، إذ كان نصيب 
،وحصل  مذهب  الذعر كل  هبن  ذهب  مذعورات  كن 
الصوت.  تسمع  حني  الوحش  لبقر  حيصل  ما  منه  هلن 
البوح،  من طرق  إىل طريق  عنده  الظعن  فتحول وصف 
فقد رأى األظعان باكرة فباحا. وياهلا من صورة تلك اليت 
تلفت  بني  فهن  حال،  هوادجهن  يف  للنساء  يستقر  ال 

وإصغاء وترقب خلطر ال يدرين من أين وكيف يأيت.
ومعاناة  الشاعر  عن  تعرب   – فعاًل   – الصورة  إن 

اخلوف ؛ لذلك قال يف أعقاهبا:
غبــني َيَســٌر  كأنــين  فبــتُّ 

يقلِّب بعدما اخُتِلَع، الِقَداحا))16)
)165) القصيدة نفسها ، ص 96. واألروى : إناث الوعول ، وخصها ألهنا أشد 

الوحش نفاراً عن اإلنس . الصخد: امللس ، أي الصخور امللساء. 
)166) شعرية احلرب عند العرب قبل اإلسالم – قصيدة الظعائن منوذجاً، 

د. حسن البنا عزالدين، دار املفردات – الرياض ، ط2، )141هـ ص 
 .15

)167) الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي ، ص 127 – 129. 
وضعوا  قد  خصومه  أن  أحس   ، املقامر  وهو   ، امليسر  من   : اليسر   (16((



37 املجلد 1 العدد 2 رجب 1433هـ )مايو  2012م(2011م( جملة جامعة جازان - فرع العلوم الإن�سانية
حامد بن �سالح الربيعي

من  أراد  ما  له  وليتم  املشهد،  من  جزءاً  ليكون 
البوح.

يتقاطع  آخر  النابغة حديث  شعر  الناقة يف  ولصورة 
من  قدراً  ، وحتمل  فهي حتمله يف رحلته   ، ما سبق  مع 
هذه  ناقته-من  صورة  فارقت  لذلك  ؛  النفسية  معاناته 
اليت  الصور  تلك   ، اآلخرين  الشعراء  نوق  اجلهة-صور 
 ، باخلوف  معذبة  ناقة  إهنا  عليها)169).  وتواردوا  ألفوها 
الذي ميزق  احلاد  التوتر  تسي يف فضاءاته يف سياق من 
نبضة  صفاهتا  من  صفة  يف كل  فيسكب  راكبها،  نفس 
ثوٌر  فهي:  ؛  انفعاله  ألوان  من  ولوناً  قلبه،  نبضات  من 
وحيد خياف األنيس ، ويرتاع من الصوت، وهي تشتكي 
جافلة   ، املرأة وختاف صوهتا  من  تنفر   ، والسأم  التعب 
، تشبه يف سرعتها األتان حني ختاف القانص ، وتشبه 
الثور الوحشي الذي يبيت وهو يرقب احلقف لئال ينهال 
وهي كالظليم   ، إلفاً  حوهلا  ترى  ال  وحيدة  وهي  عليه، 

الذي يصغي ليسمع كل األصوات حىت اخلفي منها.
فما أتعسها من ناقة ، فليس هلا ذنب ، وليس لكل 
هذا  مطية  تكون  أن  شاء  القدر  أن  سوى  سبب  ذلك 
احلقيقة حني  ديوانه عن  أحد شراح  يبعد  ومل   ، الشاعر 
يف  هبذا  يعين  وإمنا   : الصور  تلك  من  واحدة  عن  قال 

نفسه)170). احلقيقة 
ومما يتصل مبا حنن فيه ما عرف اصطالحاً بـ«املثل« ، 
وهو ) أن يأيت الشاعر يف بعض مبا جيري جمرى املثل من 
به()171).  التمثل  حكمة أو نعت أوغي ذلك مما حيسن 
إحدى  اعتبار  يف   ( ومفهومه  املثل  معىن  ويتحقق 
 ، متكررة  أجيال  يف  حتدث كثياً  اليت   ، احلياة  خربات 
يف  لغوياً  تعبياً  ليس  .فاملثل  املماثلة  احلاالت  لكل  ممثلة 
شكل مجلة جتريدية مصيبة، تنصب على كل حالة على 
القدرة  عن  خترج   ، الفكرية  الصياغة  هذه  ألن  ؛  سواء 
للشعب  الواضح  فالتفكي   ، البدائي  للشعب  التجريدية 
العالمات  القداح ليى  فغلبوه من أجلها ، فأخذ يقلب  القداح عالمات  على 

 .
)169) للمزيد حول هذه القضية انظر : دراسة يف البالغة والشعر ، د.حممد 
حممد أبوموسى ، مكتبة وهبة – القاهرة ، ط1، 1411هـ ، ص 136. الصورة 

الفنية يف الشعر اجلاهلي ، ص 73وما بعدها . و:ص 132 وما بعدها. 
)170) ديوان النابغة ، ص 64 ،هامش 17. 

)171) خزانة األدب وغاية األرب ، ابن حجة احلموي . شرح : عصام شعيتو 
، دار ومكتبة اهلالل – بيوت ، ط1 7)19م، جـ1 ، ص 6)1. 

وللشعراء يفوق يف التأثي النفسي طريقة التعبي التجريدية 
بكثي()172).

فاملثل – إذًا- ال يقل أمهية يف الكالم عن االستعارة 
والتشبيه ، من حيث التأثي يف املتلقي ، كما يذهب إىل 
أن  الالفت  ومن  اجلرجاين)173).  عبدالقاهر  اإلمام  ذلك 
فكان   ، للمثل  التعبيية  الطاقة  هذه  استثمر  قد  النابغة 
له وملا جيري جمراه حضور مجيل يف الصور الشعرية ، اليت 

جتلى فيها خوف الشاعر وخماوفه وانعكاسات ذلك.
قوله:  شعره  جمراها يف  جيري  وما  األمثال  تلك  ومن 
زأر  على  قرار  و»وال  قود«،  وال  عقل  إىل  سبيل  »وال 
املسامع«،  منها  تستك  اليت  و»تلك   ، األسد«  من 
الناس  و«ورود مهوم لن جيدن مصادرا«، و«أصبح َجدُّ 
الليث  و»إن  املهذب؟«،  الرجال  و»أي  عاثرا«،  يظلع 
و»تبدو كواكبه  مجر«،  صالءهن  و«كأن   ، منقبض« 
استقاء  قبل  بأعجازها  طالعة«،»تستقي  والشمس 
الشباب«، و«حسبك  اجلهل  فإن مظنة  احلناجر«، و« 
أن هتاض مبحكمات«، و »لدى جرعاء ليس هبا أنيس« 
احلمد  لغيث  و«أنت  واهن«،  وال  وان  ال  و»وشيمة   ،
أول رائد«، و»له حبر يقمُِّص بالَعدْوي«، و»كذي العر 

يكوي غيه وهو راتع«.)174)
النصوص  من  توزعت يف عدد  األمثال وغيها  هذه 
 ، وشاعريته  النابغة  بالغة  مظاهر  من  مظهراً  لتشكل 
إىل  رجعنا  وإذا  التعبي.  من  باملثي  اإلتيان  على  وقدرته 
تلك األمثال يف سياقاهتا وجدنا أن لكل مثل قصة، يأيت 
املثل يف آخرها أو يف ثناياها، مصوراً ومتضمناً جزءاً من 
جتربة اخلوف ؛ ألن من طبيعة املثل االختزال ، واإلشارة 
فرادى  فهي   . عبارة  أوجز  يف  املضامني  من  إىل كثي 
وتيار   ، ينقطع  وال  يهدأ  ال  النفعال  جتليات  وجمتمعه 
منبثق عن إحساس حاضر يف النفس ، جيد الشاعر لذة 

)172) األمثال العربية القدمية ، رودلف زهلامي ، ترمجة :د. رمضان عبدالتواب ، 
مؤسسة الرسالة بيوت ، ط4، )140هـ ، ص 27. 

)173) انظر : أسرار البالغة ، ص )25 وما بعدها. 
)174) سأشي هنا إىل أرقام الصفحات على التوايل : 20 ، 26 ، 34 ، 67 ، 
 140 ، 13( ، 127 ، 112 ، 109 ، 99 ، (3 ، (0 ، 75 ، 74 ، 6(
، 152 . ويظلع : يعرج . منقبض : أي جمتمع متهيء للوثوب . هتاض : ختزى 
وتذل ، واهليض كسر بعد جرب . اجلرعاء : أرض ذات رمل وطني . الشيمة : 
الطبيعة . الواين : الضعيف وكذلك الواهن . له حبر : أراد كثرة عطائه . العدويل 

: سفن كبار . يقمص : يرتفع هبا ويقفز. 
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من  شيئاً  فيها  فيبث   ، فرصة  سنحت  التعبي كلما  يف 
على  وختويفه،  وخماوفه  إهنا صور خلوفه  وآهاته،  تنهداته 

توسالته واستجداءاته.
األساطي  يف  وجد  الشعراء  من  كغيه  والنابغة 
والقصص الشعبية مادة صاحلة للتعبي عن جتربته الشعرية 
ذلك  على  فبىن   ، خباصة  اخلوف  مع  وجتربته   ، بعامة 

قوله)175):
احُكْم كحكم فتاة احلي إذ نظرْت

الثَّمــد وارد  شــراع  محــاٍم  إىل 
وتتبُعــه نيِــٍق  جانبَــا  حَيّفــه 

مثل الّزجاجة مل ُتكحل من الرَّمد
قالــت:أال ليتمــا هــذا احلمــاُم لنــا

فقــد ونصفــه  محامتنــا  إىل 

حســبت فألفــوه كمــا  ــبوه  فحسَّ
تســعا وتســعني مل تنقــص ومل تــزد

محامتهــا فيهــا  مائــًة  فكمَّلــت 
وأســرعْت ِحســبًة يف ذلــك العــدد

وقوله)176):
وتركتــه امــريء  ذنــَب  لكلَّْفتــين 

كذي الُعرِّ ُيكوى غيه وهو راتُع
وقوله)177):

غن منهُم وإيّنِ أللقى من ذوي الضِّ
وما أصبحت تشكو من الوجد ساهرْه

كما لقيْت ذاُت الصَّفا من حليفها
وما انفكَِّت األمثاُل يف الناس سائرْه

وافيــًا للعقــل  له:أدعــوَك  فقالــت 
)175) ديوانه ، ص 23 ، 24 ، 25 . واحكم : كن حكيماً يف أمرك . شراع 
: قاصدة إىل املاء . الثمد: املاء القليل . حيفه : حييط به. النيق : اجلبل . مثل 

الزجاجة : أي عينها صافية مل يصبها رمد . فقد: أي حسيب وكفاين. 
)176) ديوانه ، ص 37. 

)177) ديوانه ، ص 154 .والضغن : احلقد والعداوة . ساهرة : امرأة سهرت 
ملا هبا من الوجد . الصفا: احلجارة. احلليف: املعاقد . ذات الصفا: احلية اليت 
تتحدث عنها العرب . العقل : غرم الدية . الغب : أن تفعل شيئاً يوماً وترتكه 
يوماً . ظاهرة : كل يوم . جنة: سرتة . الواتر : الذي عنده الوتر ، وهو طلب 
الدم . مثره : كثره وأصلحه . أثل : كثر إبله . املفاقر : الفقر . غرائبها : طرفها 
وحدها . مذكرة : سيف ذو ذكرة . الباترة : القاطعة . ميني هللا أفعل: يريد ال 

أفعل . املسحور : الذاهب العقل املخدوع. فاقرة :  مؤثرة . 

وال تـَْغَشــيـينِّ منــك بالظُّلــم بــادرْه
تراضيــا حــني  بــاهلل  فواثقهــا 

فكانــت َتديــِه املــاَل ِغبًّــا وظاهــرْه
أقلَّــه إال  العقــل  تــويف  فلمــا 

وجارْت به نفٌس عن احلق جائره
ُجنَّــًة هللا  جيعــُل  أينَّ  ــر  تذكَّ

واتــره ويقتُــل  مــاٍل  ذا  فُيصبــح 
مالــه هللا  مَثّـَـَر  أْن  رأى  فلمــا 

مفاقــره وســدَّ  موجــوداً  وأَثّـَـَل 
غراهبــا حُيــدُّ  فــأٍس  علــى  أكــبَّ 

باتــره املعــاول  مــن  ــرة  ُمذكَّ
فقــام هلــا ِمــْن فــوق ُجحــٍر ُمشــيٍَّد

ليقتلهــا أو ختطــيء الكــفَّ بــادره
فأســه ضربــَة  هللا  وقاهــا  فلمــا 

ناظــره ــُض  تُغمِّ ال  عــني  وللــرب 
بيننــا هللا  جنعــِل  تعــايل   : فقــال 

علــى مــا لنــا أو تُنجــزي يلَ آخــرْه
إنــين أفْعــُل  هللا  مَيــني  فقالــت: 

فاجــرْه مَيينُــك  َمْســحوراً  رايتُــك 
ُمقابلــي يــزاُل  ال  قــرٌب  يل  أىب 

فاقــرْه رأســي  فــوق  فــأٍس  وضربــُة 
وقوله))17):

ضئيلــٌة ســاورتين  كأين  فبــتُّ 
ــُم ناقــُع مــن الرُّقْــش يف أنياهبــا السُّ

التِّمــام ســليمها ليــل  مــن  ُيَســهَُّد 
قعاقــع يديــه  يف  النِّســاء  حللــي 

هــا مــن ســوء مسَِّ الراقــون  تناذرهــا 
تُراجــع وطــوراً  طــوراً  ُتطلِّقــه 

من  تقدم  فيما  الثقايف  املوروث  النابغة  وظف  لقد 
اثنني؛  سياقني  يف  اخلوف  جتربة  عن  التعبي  يف  شعر 
جاء  العتاب.   : واآلخر   ، واالعتذار  املدح   : أحدمها 
األول يف قصيدته العينية املشهورة اليت ميدح فيها النعمان 
قاهلا  قصيدة  يف  اآلخر  وجاء   . إليه  ويعتذر  املنذر،  بن 
معاتباً بين مرة على حتالفهم عليه وعلى قومه ، واجتماع 

))17) ديوانه ، ص 33. وتناذرها : أنذر بعضهم بعضا ألهنا ال جتيب راقياً . 
تطلقه : ختفف عنه مرة ومرة تشتد عليه. 
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حلقه  وما   ، امللوك  عند  حوائجهم  طلبه  مع  عليه  قومه 
بسبب ذلك من اجلور.

استلهم يف هذين السياقني ما يأيت :
 ، اخُلّس  بنت  إهنا   : قيل  اليت  احلي،  فتاة  قصة   .1
وقيل املراد هبا زرقاء اليمامة. وتتلخص القصة يف أن تلك 
الفتاة كان هلا قطاة واحدة ، ومر هبا سرب من القطا ، 
فتمنت أن ذلك السرب هلا ومعه نصفه ، ليكون هلا مائة 
، وكان عدده ستاً وستني ، وعندما وقع القطا يف شبكة 
الصائد ، كان العدد كما قالت ، وهبذا تكون الفتاة قد 

أصابت ، ووضعت األمر موضعه)179).
يقصد  فإنه   ، القصة  هذه  إىل  يشي  حني  والنابغة 
يكون  أن  منه  ويطلب   ، النعمان  من  العفو  التماس 
إليه  سعى  ممن  يقبل  وأال   ، الرأي  يف  مصيباً  حكيماً 
بوشاية ، وااللتماس يف مقام االعتذار ال يكون إال نتيجة 
خوف أياً كان نوعه ، وإيراد االلتماس على هذا النحو 

يكون أكثر تأثياً ، وأدعى إىل االستماع والتأمل .
2. ما حيكى من أن اإلبل كانت إذا فشا فيها العر 
صحيح  بعي  ُأخذ  اإلبل-  مبشافر  خترج  قروح  وهو   –
وكوي بني أيدي اإلبل حبيث تنظر إليه ، فتربأ كلها)0)1). 
حني  الشاعر  حال  إليه  آل  ملا  وإبداع  تصوير  هذا  ويف 

يلقى ما يلقى دون جريرة اقرتفها.
) كيف  املثل  قصة  أو   ، الصفا«  »ذات  قصة   .3
أعاودك وهذا أثر فأسك؟()1)1)، وهذه القصة إذ حتكى 
على لسان حية كما يذكر امليداين)2)1) ، ) والقصة ترمز 
يفي  ال  مبن  يلحق  الذي  الضرر  إىل  مثلها  يرمز  كما 
قد  الذي  اخلي  حرمانه  ومن  فيه  الثقة  عدم  من  بالعهد 
توظيفها  الشاعر  استطاع  به()3)1).  موثوقاً  لو كان  يناله 
يف تصوير حاله أمام ما يلقى من احلساد وذوي األضغان 
أناس كان  به من غدر وخيانة من  يرتبص  مما  ، وخوفه 

وفياً معهم صادقاً يف عهوده معهم.
)179) انظر :ديوانه ، ص 23 ، 24. 

مطبعة   ، إبراهيم  أبوالفضل  : حممد  حتقيق   ، امليداين   ، األمثال  )0)1) جممع 
عيسى البايب احلليب وشركاه ، )197م ،جـ3 ، ص 49. 

)1)1) جممع األمثال ، امليداين ، حتقيق : حممد أبوالفضل إبراهيم ، مطبعة 
عيسى البايب احلليب وشركاه ، )197م ،جـ3  ، ص 27. 

)2)1) وقد أورد القصة كاملة يف جممع األمثال جـ3، ص 27، )2. 
)3)1) الرمزية يف األدب العريب ، د. درويش اجلندي ، هنضة مصر – القاهرة ، 

ص )17. 

4. ما حيكى من أن العرب كانوا إذا لدغ الرجل علقوا 
لتنفر عنه احلية اليت لدغته)4)1) .  أيام  عليه احللي سبعة 
ورمبا رجع ذلك إىل اعتقاد موغل يف القدم ، مؤداه أن 
وقد  الشريرة)5)1).  األرواح  يطرد  واحللي  األجراس  صليل 
متكن النابغة من اقتناص رمزية هذه احلكاية – أياً كانت 
مرجعيتها- ليصور ما يعتمل يف نفسه من خوف ، وما 
يكتنفه من أسباب اهلالك والفناء ، يف صورة ذلك اللديغ 
الذي يسهر ليله فزعاً ال يقر له قرار ، لضآلة األمل يف 
 ، عروقه  فجرى يف  من سم  دخله  ما  بسبب  ؛  الشفاء 
وهو سم قاتل ال يستجيب لفعل الرقاة. وهذا هو حاله 
مع النعمان ووعيده الذي مل يكن متوقعاً؛ لعدم ارتكاب 

الذنب املوجب له.
وهذا مظهر من مظاهر جتلي اخلوف يف شعر النابغة 
على  الشاعر  قدرة  على  واضحة  داللة  يدل  ما  وفيه   ،
والتصوير  التعبي  يف  معطياته  واستلهام  املوروث  توظيف 

حبرفية عالية، وعلى حنو متميز.
*    *     *

البدء  منذ  البحث  راهن  لقد   : اخلتام  ويف   –  5
اخلوف  شعرية  مع  التعاطي  على   ، الوصفي  مبنهجه 
وشاعرية النابغة الذبياين ، متوخياً من ذلك كله الوصول 
النقدي القدمي ، الذي  إىل مدى مصداقية ذلك احلكم 
ذهب فيه صاحبه إىل أن أشعر العرب النابغة إذا رهب 
، مؤمناً بأن الشعر نشاط إبداعي يف شكل لغوي ، وأنه 
ألن كل  للمبدع؛  إنسانية  جتربة  يكون  أن  إال  ميكن  ال 
شعر يف الدنيا إمنا جنم ألن قائله أراد أن ينجمه ، ال ألنه 
هكذا جيب أن يقال. وقد يريده الشاعر ويشقى به أشد 
الكالم  هذا  :أجل  فنقول  بالقصيدة  جييئنا  مث   ، الشقاء 
يوشك أن يقال بغي قائل ! وصاحب الكالم يعلم أنه 
لو مل يرده ويقتسره على ما أراد ، ويسهر الليل يف تطويع 
معناه لنغمته ولفظه ملا صاح البلبل ، وال تدفق الينبوع . 

كما يقول العقاد)6)1).رمحه هللا.
فكان من املتحتم على الباحث أن يدير عمله على 

)4)1) ديوان النابغة ، ص 33. 
)5)1) املنتج األسطوري يف نقد الشعر اجلاهلي ، د.عبدالفتاح حممد العقيلي ، 

مكتبة الزهراء – القاهرة ، 2009م ، ص )19. 
)6)1) انظر : مطالعات يف الكتب واحلياة ، عباس حممود القعاد ، بيوت ، 

د.ت، ص 444. 
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عدد من احملاور ؛ أمهها:
أواًل : اخلوف بصفته ظاهرة نفسية ، واإلبداع بصفته 

ظاهرة وجتربة إنسانية ، ومدى العالقة بينهما.
شخصيته  مالمح  وأبرز  »النابغة«  املبدع   : ثانيًا 

وجتربته الشعرية .
 ، وموضوعاته  وتشكالته،  الشعري  اإلبداع  ثالثًا: 
وبناءاته اللغوية والتصويرية ، وما فيها من مظاهر اخلوف 

وجتلياته.
ميكن  الذي  بالقدر  اجتهد  قد  أنه  الباحث  ويعتقد 
غايته،  البحث  بلغ  حني   ، الرهان  ذلك  معه كسب 
اليت  نتائجه  واتضحت  وبانت   ، هنايته  على  وشارف 

يتلخص أبرزها يف السطور اآلتية:
1. انفعال اخلوف ظاهرة نفسية فطرية ، حيتاج املرء 
قواًل  النفسي  توازنه  إليه  يعيد  ما  إىل  عنده  استثيت  إذا 

أو فعاًل.
2. اإلبداع اقتدار فين ومظهر نفسي ، عند فئة من 
الناس ، يتآزر يف تكوينه ما هو فطري وما هو مكتسب 
املبدع عن  فيه  يعرب  فردي،  إىل سلوك  بذلك  ليتحول   ،

أفكاره واجتاهاته ومواقفه على حنو فين.
3. العالقة بني اإلبداع واخلوف وثيقة جداً، فاخلوف 
من أبرز احلوافز اليت تدفع املبدع إىل اإلبداع الفين بعامة 

، والقويل منه خباصة.
صقل   ، بفطرته  موهوب  مبدع  الذبياين  النابغة   .4
هذا  يف  واحتل   ، الشعر  لفن  واملمارسة  باخلربة  موهبته 
اجملال مكانة رفيعة . وكان من أبرز االنفعاالت النفسية 
معه  فقد  الذي  احلد  إىل  اخلوف  انفعال  هلا  تعرض  اليت 

األمن واألمان.
نفسه  على  بظالهلا  ألقت  اليت  اخلوف  مع  وجتربته 
وعلى إبداعه يف آن معاً ، جاءته من حيث ال حيتسب 
بن  النعمان  امللك  شاعر  يكون  أن  من  متكن  فقد   ،
املنذر ، وندميه املفضل ، وهذا كان هدفاً من أهدافه ، 
وغاية يتمناها كل شاعر ؛ ملا هلا من داللة على التفوق 
، وعلى الشعور باألمان احلسي واملعنوي ، وحني يكون 
األمن واألمان يتبدد اخلوف وينحسر . ولكن  األمر ملن 
بل   ، للخوف  اآلن مصدراً  ليصبح  فتحول،  يلبث كثياً 

أشده.

وهبذا تكون احلياة النفسية للنابغة قد مرت مبرحلتني 
؛ مرحلة األمن املطلق ، ومرحلة اخلوف املطلق ، ولنا أن 

نتصور األوىل على النحو التايل :
اآلخر   حمب راض   إجيايب اجتماعيًا

األنا   آمن مطمئن   إجيايب نفسياً.
سليب  موجود    غي  أو  اخلوف   كامن 

غائب إبداعيًا
أما يف املرحلة الالحقة فقد حتولت األمور إىل :

سالب  متوعد    غاضب  اآلخر   
اجتماعيًا.

األنا   هارب متشرد   إجيايب نفسيًا
حاضر  إجيايب  ناشط    متمكن  اخلوف   

إبداعيًا.
اخلوف  لتجربة  النابعة كشفاً  شعر  أكثر  جاء   –  5
ومعاناته ، ومرآة تعكس ذاته وواقعه ، وذلك حني احتد 
 ، رهبة  تفيض  شعرية  بنربة  واقعه  مواجهة  يف  ذاته  مع 
ليكون الشعر هو امللجأ وطريقاً خلالص النفس من شبح 

مطاردة اخلوف ، فكان شعر القلق.
من  املختلفة  سياقاته  يف  اخلوف  شعر  جاء   –  6
والوجدانية  النفسية  باألبعاد  التصاقاً  أكثر  النابغة  ديوان 
وقد   ، الصورة  مستوى  وعلى  الرتكيب  مستوى  على   ،
اتضح من خالل الدراسة أن ذلك الشعر يتسم بعدد من 

اخلصائص ؛ منها :
املفردات  يف  واإلغراب  التقعر  عن  البعد   – أ 

اللغوية.
ميكن  ما  من كل  واخللو   ، التعبي  يف  الدقة   - ب 
جاءت  لذلك  ؛  الرتكيب  على  سليب  أثر  ذا  يكون  أن 
تراكيبه اللغوية واضحة ، سرعان ما تكشف عن معانيها 

ودالاللتها ، مع توافر كل مقومات اإلبداع الشعري.
أن  الفنية  للصورة  أتاح  مما  الشعري  اخليال  ثراء  ـ  جـ 
للخلود؛ ألهنا مستمدة  قابلية  ، وأكثر  ثراء  أكثر  تكون 
معطيات  ومن   ، احلضاري  واملوروث  الثقايف  احمليط  من 

احلياة.
د - وحدة املوقف النفسي ، ليس على مستوى النص 
النصوص  جممل  مستوى  على  وإمنا   ، وحسب  الواحد 
اليت  النصوص  حىت   ، مباشرة  اخلوف  مع  تعاطت  اليت 
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جاءت وفق تقاليد القصيدة العربية يف ذلك العصر ، من 
الشعور  عن  تنفك  ال  املطالع  تلك  فإن   ، املطلع  حيث 

باخلوف.
يف  ومباشراً  مهماً  سبباً  اخلوف  انفعال  – كان   7
تفجي طاقات إبداعية كانت كامنة عند النابغة الذبياين، 
وهو بوعي أو بال وعي استثمرها فيما أبدع من شعر ، 

ميكن وصفه – بال تردد – بالصدق الفين.
منذ  غامضاً  بإبداعه  الشاعر  متيز  سر  كان  وإذا 
واالبتكار  اإلبداع  على  مقدرته  وكانت   ، العصور  أقدم 
وإذا كان   . تفسيها  حملاولة  دافعاً  بذلك  وخصوصيته 
بنفسه ، حريصاً  ينفعل لإلبداع ويعاين ، معتداً  الشاعر 
على اإلتقان يف عمله ، وعلى أن يكون ما أبدعه حيظى 
وذكائه  مبوهبته  خاصة  نوعية  ذا  وكان  الناس،  بإعجاب 
ذلك  فإن   ، احلياة  تناول  اخلاص يف  ومنطقه   ، وانفعاله 
ال يتجلى إال يف إنتاجه ؛ ألن طبيعة اخللق واإلبداع أنه 
معاناة يستلذها املبدع. ولن يدرك أبعاد ذلك كله إال من 
على  إنتاجه استقبااًل حسناً  إذا استقبلوا  املتلقني  جانب 
ما  هو  وذلك   ، الطرفني  بني  الوجدانية  املشاركة  أساس 
املتعة  من  له جانباً  فيحقق   ، بنفسه  املعتد  املبدع  يرضي 
يضاف إىل متعة املعاناة ، كما حيقق املتعة عند املتلقني 
اضطربت  ملا  مماثلة   ، لديهم  ملشاعر  استثارته  نتيجة   ،
أبدع صياغتها  اليت  التجربة  املبدع عندما عاىن  هبا نفس 

والتعبي عنها)7)1).
وإذا كان من أهم الزوايا اليت يعتد هبا النقاد يف عملية 
تقييم الشاعر وشعره)))1)، هو ما يتصف به اإلنتاج من 
األلفة بني مضامني ذلك اإلنتاج وبني املتلقني ، ليجدوا 
أنفسهم فيه ، والقدرة على االستمرارية والسيورة ، وما 
بذل فيه من صنعة ، واإلفادة من خربات اآلخرين ، دون 
ظهور ذلك على حنو مباشر مكشوف ، وتكامل إنتاج 
اتساق  يف   ، الشخصي  بطابعه  أعماله  وانطباع  الشاعر 
عن  التعبي  يف  الفين  الصدق  إىل  باالضافة   ، وانسجام 

التجربة أو التجارب الشعورية.
النابغة  إذا كان ذلك ، وكان مما ال ختطئه يف جتربة 
وما   43 ، ص  وقضاياه  العريب  الشعر  نقد  يف  النفسي  االجتاه  انظر:   (1(7(

بعدها. 
 ،125 ص   ، واألدب  الفن  يف  اإلبداع  سيكولوجية  انظر:   (1(((

 .126

على  قد كانوا  قدمياً  العرب  النقاد  أن  اتضح   ، الشعرية 
 ، وإبداعه  املبدع  بني  تربط  اليت  العالقة  بتلك  تام  وعي 
تأثي  حتت  أنتجه  الذي  الشعر  يف  ما  أدركوا  قد  وأهنم 
انفعال اخلوف من خصائص فنية وأبعاد مجالية ، تتحقق 
أفضل  الشعر  املتميزة، مما جعل هذا  الشعرية  هبا شروط 
لنا مبا ال يدع جمااًل  ثبت  نقدي  من غيه ، وهو حكم 
العرب  »أشعر  النابغة  ليظل  ؛  صوابه  الرتدد  أو  للشك 

إذا رهب« .
له  وأعان   ، ويسَّر   ، وفَّق  الذي  هلل  وأخياً:احلمد 

احلمد يف األوىل ويف اآلخرة ، نعم املوىل ونعم النصي

*    *     *

Y
العامة [  ]] املصرية  اهليئة  خزندار،  عابد  اإلبداع، 

للكتاب، ))19م .
د.حممد [  ]] اجلاهلي،  الشعر  يف  الداللة  إبداع 

العبد، مكتبة اآلداب – القاهرة، ط )2،142هـ.
اإلبداع العام واخلاص، ترمجة : غسان عبداحلي [  ]]

 – واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطين  اجمللس  أبوفخر، 
األوىل،  مجادى  املعرفة،  عامل  سلسلة  ضمن  الكويت، 

1410هـ.
أصوله [  ]] العريب-  الشعر  نقد  النفسي يف  االجتاه 

الرياض  املعارف،  مكتبة  الرضا،  أبو  د.سعد  وقضاياه، 
ط1، 1401هـ.

قرأه [  ]] اجلرجاين،  عبدالقاهر  البالغة،  أسرار 
ط1،  جبده،  املدين  دار  شاكر،  حممود   : عليه  وعلق 

1412هـ.
األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، جميد [  ]]

عبداحلميد ناجي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، 
بيوت، ط1، 1404هـ.

أصول علم النفس، د. أمحد عزت راجح، دار [  ]]
القلم – بيوت. 

العلم [  ]] دار  الزركلي،  الدين  خي  األعالم، 
للماليني – بيوت، ط6، 0)19م .

الثقافة [  ]] وزارة  األصفهاين،  الفرج  أبو  األغاين، 
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دار  طبعة  عن  مصور  مصر،   – القومي  واإلرشاد 
الكتب. 

األمثال العربية القدمية، رودلف زهلامي، ترمجة: [  1]]
ط4،  بيوت،  الرسالة  مؤسسة  عبدالتواب،  رمضان  د. 

)140هـ .
[[[  ] : وتعليق  شرح  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح 

 – األزهرية  الكليات  مكتبة  خفاجي،  عبداملنعم  حممد 
القاهرة، ط2 .

مفتاح، [  ]]] د.حممد  الشعري،  اخلطاب  حتليل 
ط3،  بيوت،  البيضاء،  الدار   – العريب  الثقايف  املركز 

1992م.
الرتكيب اللغوي لألدب، د. لطفي عبدالبديع، [  ]]]

مكتبة النهضة املصرية – القاهرة، ط1، 1970م.
أطروحة [  ]]] العربية،  البالغة  يف  التعريف 

ماجستي حمفوظة جبامعة أم القرى، إعداد : حامد صاحل 
الربيعي.

التفسي النفسي لألدب، د.عزالدين إمساعيل، [  ]]]
مكتبة غريب – القاهرة، ط4 .

أبوديب، دار [  ]]] جدلية اخلفاء والتجلي، كمال 
العلم للماليني – بيوت، ط3، 3)19م .

القرشي، حققه [  ]]] أبوزيد  العرب،  أشعار  مجهرة 
 – مصر  هنضة  دار  البجاوي،  حممد  على   : وضبطه 

القاهرة، ط1.
النابغة [  ]]] ديوان  يف  والتأخي  والتقدمي  احلذف 

للدراسات  طالس  دار  محدان،  أمحد  ابتسام  الذبياين، 
والرتمجة والنشر – دمشق، ط1، 1992م .

ترمجة [  ]]] سبندر،  ستيفن  والشاعر،  احلياة 
د.مصطفى بدوي، مكتبة األجنلو املصرية – القاهرة.

حجة [  1]] ابن  األرب،  وغاية  األدب  خزانة 
اهلالل –  ومكتبة  دار  شعيتو،  عصام   : احلموي. شرح 

بيوت، ط1 7)19م .
سيد [  ]]] د.   : ترمجة  و.ج.ماكربيد،  اخلوف، 

حممد غنيم، دار الفكر العريب – مصر .
دائرة املعارف السيكولوجية، عرض وتلخيص: [  ]]]

لويس احلاج، اجمللد الثاين، دار صادر – بيوت .
23. دراسة يف البالغة والشعر، د.حممد حممد [  ]]]

أبوموسى، مكتبة وهبة – القاهرة، ط1، 1411هـ. 
حممود [  ]]]  : عليه  وعلق  قرأه  اإلعجاز،  دالئل 

شاكر، مكتبة املعارف – الرياض، ط5، 1424هـ .
ود. [  ]]] الرويلي،  د.ميجان  األديب،  الناقد  دليل 

البيضاء،  الدار   – العريب  الثقايف  املركز  البازعي،  سعد 
ط2، 2000م .

حممد [  ]]]  : حتقيق  الذبياين،  النابغة  ديوان 
أبوالفضل إبراهيم، دار املعارف – مصر، ط2.

د. [  ]]]  : وتعليق  شرح  الذبياين،  النابغة  ديوان 
ط1،  بيوت،   – العريب  الكتاب  دار   ، احليتِّ نصر  حنا 

1411هـ .
الرمزية يف األدب العريب، د. درويش اجلندي، [  ]]]

هنضة مصر – القاهرة .
السياق والنص الشعري من البنية إىل الداللة، [  ]]]
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Al-Dhobiani is Described As the Best Arabic 
Poet in the Case of Fearfulness
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Abstract
 This research aims to investigate about the validity of an old critical judgment 
which is about the preference of four Arabic pre-Islamic era poets in specific uses of poetry 
and psychological situations. Al-Nabigha Al-Dhobiani, how is one of these four poets, is 
the subject of this research. Al-Dhobiani is described as the best Arabic poet in the case 
of fearfulness. He is considered in the fields of psychology and literary creativity. The 
research uses the features of his personality and poems reaching his feeling and the tech-
niques of fearfulness in his poems. The method of this research is the deep reading in his 
poetical experience through a number of points. The most important point is the aspect 
of fearfulness with its contexts and implications besides to its appearances in the level of 
vocabulary,  sentence format and image. The research is founded on scientific basis and 
practicing  critical methodical approaches.         
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يحيى بن عبداهلل الرافعي
جامعة امللك خالد-كلية الرتبية-قسم علم النفس الرتبوي

Q
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر الربنامج اإلثرائي الصيفي الثامن املقدم من مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله 
االناقد لدى عينة من املوهوبني على مستوى اململكة العربية السعودية واملقام  التفكي  للموهبة واإلبداع يف تنمية مهارات 
التفكي  مهارات  على  والتعرف  الدراسة.  عينة  أفراد  لدى  الناقد  التفكي  مستوى  ومعرفة  خالد.  امللك  يف رحاب جامعة 
الناقد اليت يتميز هبا الطلبة املوهوبني. ولتحقيق هذه األهداف فقد مت استخدام املنهج شبه التجرييب ذو تصميم اجملموعة 
الواحدة، ومت تطبيق اختبار التفكي الناقد على عينة قوامها 44 طالباً موهباً مت اختيارهم من إدارات التعليم املختلفة. وقد 
توصلت الدراسة اىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط االداء القبلي والبعدي للمجموعة تعزى للربنامج، 
الناقد اليت  وأن الطالب ميتلكون مستوى متوسط من التفكي الناقد، كما توصلت الدراسة إىل أن أبرز مهارات التفكي 

يستخدمها الطلبة االستنباط، يليها التفسي ، مث معرفة االفرتاضات، مث تقومي املناقشات، وأخياً االستنتاج.

الكلمات املفتاحية: مهارات التفكي - املوهوبني - الصيفي - موهبة - مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة

ردمد : 1658-6050


يشهد هذا العصر التنافس الشديد يف سبيل االرتقاء 
ويعترب  فعالة،  طاقات  تصبح  لكي  اإلنسان  بطاقات 
جمال  يف  اجلهود  انطالق  بداية  العشرين  القرن  منتصف 
الربامج  وبناء  اخلطط  رسم  مت  فقد  واملوهبة،  التفوق 
املوهبة  رعاية  يف  هللا  بعد  عليها  االعتماد  ميكن  اليت 
جديدة  طرق  اكتشاف  ذلك  وصاحب  واملوهوبني، 
مفهوم  يعد  فلم  لرعايتهم،  مبتكرة  وأساليب  للموهوبني 
ألي  شاماًل  أصبح  بل  وحده،  بالذكاء  حمصوًرا  املوهبة 
أداء متميز يف جمال من جماالت احلياة، بل تعدى املفهوم 
إىل القدرات الكامنة اليت مل تربز بعد لعدم توفر الفرص 

.)Hurst and Berdine, 1981( املناسبة لربوزها
الناقد  التفكي  مهارات  تنمية  إىل  حباجة  فنجن  لذا 
والتفكي االبتكاري وحل املشكالت وغيها من مهارات 
التفكي، أي مبعىن آخر املتعلم حباجة إىل تعلم أساليب 

والوقفي،  )رواشدة،  واسرتاتيجياته  وعملياته  التفكي 
.(200(

العزيز  عبد  امللك  مؤسسة  سعت  املنطلق  هذا  من 
الرعاية  تقدمي  إىل  إنشائها  منذ  املوهوبني  لرعاية  ورجاله 
إىل  متعددة هتدف  برامج  من خالل  املوهوبني  للطالب 
انطلقت  وقد  فيها،  املشاركني  الطالب  شخصية  تنمية 
إثرائية  برامج  بإقامة  1421هـ  صيف  الربامج  تلك 
للطالب والطالبات يف عدٍد من مدن اململكة، وتتضمن 
واجتماعية  علمية  وفعاليات  أنشطة  اإلثرائية  الربامج 
الطالب  إكساب  إىل  هتدف  متنوعة  وترفيهية  وثقافية 
من  لديهم  ما  وتنمية  الشخصية  املهارات  من  جمموعة 

قدرات وإمكانات وتوجيهها خلدمة اجملتمع.
وتعد برامج )موهبة( الصيفية هي براجماً إثرائية جمانية 
للطلبة املتميزين تُعقد مع مطلع األسبوع الثاين من بداية 
أسابيع  أربعة  إىل  أسبوعني  مابني  ومتتد  الصيفية  اإلجازة 
يتلقى الطلبة أثناءها نشاطات علمية متخصصة ومهارات 

yahyaalrafei@hotmail.com : الربيد الإلكرتوين

املوهوبني  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  تنمية  يف  �سيفي  اإثرائي  برنامج  اأثر 
)درا�سة �سبه جتريبية على الربنامج ال�سيفي الثامن املقدم من 

موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة(
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اأثر برنامج اإثرائي �سيفي يف تنمية مهارات التقكري الناقد لدى املوهوبني

لديهم  الشخصية  اجلوانب  مجيع  لتنمية  متقدمة  نوعية 
املعرفية والعقلية والنفسية واالجتماعية والبدنية.

طاقاهتم  أقصى  استثمار  إىل  الربامج  هذه  وهتدف 
للربنامج  الزمنية  واملدة  اإلمكانات  حدود  يف  وجهدهم 
وإثارة  وتقدمه.  اجملتمع  لبناء  الطاقات  هذه  وتوجيه 
بالطرق  توجيههم  على  والعمل  لديهم  العلمي  الفضول 
الرتبوية الصحيحة. وتنمية قدراهتم ومساعدهتم للوصول 
هبا إىل أقصى حدودها املمكنة. وتعزيز مهارات التواصل 
يف  واملتخصصني  الطالب  بني  واالجتماعي  العلمي 
الذايت  التعلم  مهارات  واكتساب  املختلفة.  اجملاالت 
تطبيقه.  يف  الفعلية  املمارسة  و  العلمي  والبحث 
ومهارات  واإلبداعي  الناقد  التفكي  مهارات  واستخدام 
بوابة  الفعالية)موقع  من  عالية  بدرجة  املشكالت  حل 

موهبة االلكرتوين(. 
مؤسسة  مع  بالتعاون  خالد  امللك  جامعة  وتتعاون 
بالتخطيط  واإلبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  امللك 
العلمية  اإلثرائية  امللتقيات  من  للعديد  والتنفيذ  والدعم 
البيئة  توفي  يتم  حيث  والبنات  للبنني  الصيفية  التقنية 
التعليمية والتجهيزات واملرافق واخلدمات املساندة واهليئة 
اإلشرافية لتنفيذ األهداف العلمية للملتقى، ومن ضمنها 
1429هـ/)200م  لصيف  الثامن  اإلثرائي  الربنامج 
إجراءات  يف  مفصل  بشكل  عنه  التحدث  يتم  وسوف 

الدراسة. 
التفكي  تنمية  اىل  الصيفية  االثرائية  الربامج  تسعى 
القضايا  من   باعتباره  الناقد،  التفكي  فيها  مبا  املختلفة، 
التقدم  لتحقيق  أساسية  مسة  أنه  بل  املهمة،  الرتبوية 
مما   ،)Huitt,1998(والعشرين احلادي  القرن  يف  والنجاح 
 Knowledge معرفية  قاعدة  مبثابة  يعتربه  البعض  جعل 
واختاذ  بكفاءة،  املشكالت  حل  عمليات  تقود   Base

القرارات السليمة )عجوة والبنا،2000). 
 Critical الناقد  بالتفكي  االهتمام  جذور  وتعود 
 (John Dewey( ديوي  جون  أعمال  اىل   Thinking

الذي استعمل فيه مصطلحات من نوع التفكي التأملي 
مث   .)Inquiry( والتساؤل   ،)Reflective Thinking(
جاء أدوارد جيلسر وآخرون )Edward Glasser( وأعطوا 
فحص  ليشمل  الناقد؛  التفكي  ملصطلح  أوسع  معىن 

العبارات، وذلك يف املدة مابني 1940 إىل 1960. 
الناقد  التفكي  بني   )Ennis, 1962( إنس  فرق  وقد 
يبدأ  الناقد  التفكي  أن  إىل  أشار  إذ  املشكالت؛  وحل 
معلومة، على حني حل  أو  استنتاج،  أو  ادعاء،  بوجود 
ومع  هلا.  حلل  الوصول  يراد  مبشكلة  يبدأ  املشكالت 
العامل  أقطار  من  العديد  يف  االهتمامات  هذه  تنامي 
يف  ونيوزلنده  واسرتاليا،  وأيرلنده،  وبريطانيا،  مثل كندا، 
التفكي بعامة، والتفكي الناقد خباصة، كتبت "النيويورك 
تاميز New York Times مقااًل أكدت فيه ضرورة اهتمام 
عليه  التالميذ  وتدريب  الناقد،  بالتفكي  عامة  املدارس 

)الشرقي، 2005). 
ويف مطلع الثمانينات  قامت جامعة والية كاليفورنيا  
يطالب  إعالن  بإصدار   California State University

التفكي  إدخال  مفاده"  الناقد  التفكي  وتعليم  بتنمية 
الناقد يف التعليم، من أجل فهم العالقة بني اللغة واملنطق 
التحليل,  على  القدرة  تعزيز  إىل  بدورها  تؤدي  اليت 
االستقرائي،  واالستدالل  األفكار,  عن  والدفاع  والنقد, 
واالستدالل االستنباطي، للوصول إىل النتائج احلقيقية أو 
املنتقدة على أساس استنتاجات صحيحة تتطابق مع ما 
جيب معرفته وما نؤمن به )Jonse,1996(. وقد أدى 
ارتباط التعليم مبصطلح التفكي الناقد؛ إىل ظهور مفهوم 

التعليم الناقد والرتبية الناقدة )بروكفيلد،1993). 
وقد حاول العديد من الباحثني تقدمي تعريف واضح 
نسبياً  الغامضة  املفاهيم  يعد من  أنه  إال  الناقد،  للتفكي 
حمدد،  بشكل  تعريفها  يصعب  حبيث  دائماً،  ترتدد  اليت 
فهنالك تباين بني علماء النفس يف حتديد التفكي الناقد 
والثقافية  والنظرية،  الفلسفية،  أطرهم  اختالف  إىل  نظراً 

يف النظر إىل التفكي الناقد. 
ينظر الفيلسوف جون ديوي John Dewey للتفكي 
     Reflective Thinking( تأملي  تفكي  بأنه  الناقد 
التفكي  بأن   Glaser جليسر  ويرى   .)Fisher,2001

الناقد يتضمن ثالثة جوانب، على النحو التايل:
اعتباره  يف  الفرد  يأخذ  أن  إىل  النزعة  أو  االجتاه   -
أي  هلا،  تعرض  وان  سبق  اليت  واملوضوعات  املشكالت 

عامل اخلربة.
- معرفة مناهج التقصي املنطقي واالستداليل.
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االجتاهات  تطبيق  يف  املهارات  بعض  استخدام   -
  .(Fisher,2001(السابقة واملعرفة 

ويعرف انيس التفكي الناقد بأنه تفكي عقالين تأملي  
اختاذ  على  يركز   Reasonable Reflective Thinking

 Ennis,( عمله  ينبغي  ما  أو  اعتقاده  جيب  فيما  القرار 
جيب  ما  حول  القرار  بأن  انيس  يؤكد  وبذلك   ،)1992

اعتقاده أو عمله، يتطلب نوعني من احلكم على األقل، 
عليها  يقوم  اليت  األسس  مبعقولية  األول  يرتبط  حيث 
االعتقاد، والثاين يتعلق بكيفية التوصل من هذه األسس 
مهارات  استخدام  تستلزم  الكيفية  وتلك  االعتقاد،  إىل 

متعددة من قبيل االستنباط، واالستقراء، والتقومي.
العليا   التفكي  مهارات  أحد  ميثل  الناقد  والتفكي 
احلجج،  بتقومي  تُعىن  اليت   Higher Order Thinking

وبقدرة الفرد على التنظيم الذايت للقيام مبهارات التقومي، 
.(Astleitner,2002( والتحليل، واالستنتاج

النشاط  بذل  بأنه  هواتت  يعرفه  السياق  نفس  ويف 
وإصدار  االفرتاضات،  أو  احلجج  تقومي  حنو  العقلي 
األحكام اليت تقود إىل زيادة ما نؤمن به، والقيام بإجراء 

 .(Huitt,1998( مناسب حنو ذلك
التفكي   )Halpern,1998( هالربن  ديانا  وتعرف 
أو  املعرفية  املهارات  يستخدم  الذي  التفكي  بأنه  الناقد 
الوصول  احتمال  من  تزيد  اليت  االسرتاتيجيات  أنواع 
التفكي  من  منط  أنه  أي  وفعالة،  مالئمة  نتائج  إىل 
املمكنة،  واالحتماالت  باالستدالل  يستعني  اهلادف، 
وإجناز  حمددة،  مشكالت  حلل  املناسبة  القرارات  واختاذ 
التفكي  إىل  تنظر  هالربن  ديانا  أن  وجند  معينة.  مهام 
الناقد بأنه يتبع املنهج العلمي يف التعامل مع املعلومات 
واملواقف املختلفة اليت تُعرض على املفكر الناقد، فاملنهج 
العلمي ينطوي على ممارسة بعض مهارات التفكي الناقد 
املعلومات،  ومجع  الفروض،  ووضع  املشكلة،  كتحديد 

وفحص مدى صحتها، ألجل اختاذ القرار املناسب.
ومن منظار حتليلي، يرى فاشيون بان التفكي الناقد 
ونزعات   Cognitive Skills معرفية  مهارات  يتكون من 
Dispositions ملمارسة التفكي الناقد، وبذلك فهو يهتم  

بإصدار أحكام، إذ يُعرف بأنه تفكر قصدي يهدف إىل 
مشكلة  حل  إىل  الوصول  أو  معينة،  نقطة  على  الربهنة 

.(Facione 2006,( ما، أو إىل تأويل املعىن لشئ ما
إال  الناقد،  للتفكي  التعريفات  تعدد  من  الرغم  على 
أهنا تلتقي يف قواسم مشرتكة منها: تقييم األدلة املتوفرة و 
النتائج، توفر  مصادر املعلومات، االبتعاد عن القفز إىل 
العقل  استخدام  القرارات،  صنع  على  للتدريب  الفرص 

عالية. بفاعلية 
عدداً  يتضمن  نفسي  كمفهوم  الناقد  والتفكي 
العديد  هنالك  أن  جند  لذلك  الفرعية،  املهارات  من 
لتعدد  تبعاً  الناقد  التفكي  ملهارات  التصنيفات  من 
له، لعل من أشهر تلك  النظرية املفسرة  تعريفاته واألطر 
 Watson & وجليسر  واطسون  تصنيف  التصنيفات، 

Glaser الذي قسمها إىل املهارات التالية:

القدرة  إىل  ويشي  االفرتاضات:  على  التعرف 
التمييز بني درجة صدق معلومات حمددة أو عدم  على 
من  والغرض  والرأي،  احلقيقة  بني  والتمييز  صدقها، 

املعطاة. املعلومات 
التفسري: ويعىن القدرة على حتديد املشكلة، والتعرف 
على التفسيات املنطقية، وتقرير ما إذا كانت التعميمات 

والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال.
االستنباط: ويشي إىل قدرة الفرد على حتديد بعض 
سابقة  معلومات  أو  مقدمات،  على  املرتتبة  النتائج 

هلا.
استخالص  على  الفرد  قدرة  إىل  ويشي  االستنتاج: 
ويكون  مفرتضة،  أو  ُمالحظة  معينة  حقائق  من  نتيجة 
لديه القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطئها يف ضوء 

املعطاة. احلقائق 
تقومي احلجج: ويعىن قدرة الفرد على تقومي الفكرة، 
األساسية  املصادر  بني  والتمييز  رفضها،  أو  وقبوهلا 
والثانوية، واحلجج القوية والضعيفة، وإصدار احلكم على 

مدى كفاية املعلومات.
اقرتحها واطسون  اليت  املهارات  أن  يالحظ مما سبق 
الناقد  للتفكي  وجيلسر تنطوي يف إطار بعدين أساسني 

مها: 
القضايا  لتحليل  - بعد معريف يستدعي وجود إطار 
املختلفة، ويتمثل هذا البعد يف مهارة معرفة االفرتاضات، 

واالستنباط. والتفسي، 
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وإصدار  املشكالت،  مبعاجلة  يتعلق  وجداين  بعد   -
اإلحكام الشخصية، وإثارة التساؤالت املنطقية، ويتمثل 

هذا البعد يف مهارة تقومي املناقشات واالستنتاج.
الناقد على مكونات مخسة،  التفكي  وتعتمد عملية 
إذا افتقدت أحداها، ال تتم العملية البتة، إذ لكل منها 

صلة وثيقة ببقية املكونات، وهذه املكونات هي:    
1. القاعدة املعرفية Knowledge Base: وهي تعين 
وقيم،  ومعتقدات،  معلومات،  من  الفرد  لدى  ما  كل 
وهي ضرورية  بصحتها،  ويعتقد  الفرد  يعرفها  ومسلمات 

لكي حيدث الشعور بالتناقض.
وهي   :External Event اخلارجية  األحداث   .2
املثيات اليت تستثي اإلحساس بالتناقض، وتتوقف كفاءهتا 
كمثيات للتفكي الناقد على مستوى النمو املعريف للفرد، 

وتتباين من الوضوح إىل الغموض والرتكيب.
وهي   :Personal Theory الشخصية  النظرية   .3
الصبغة الشخصية اليت استمدها الفرد من القاعدة املعرفية 
حبيث تكون طابعاً مميزاً له )وجهة نظر شخصية(. مث أن 
يتم يف ضوئه حماولة  اليت  اإلطار  الشخصية هي  النظرية 
أو  بالتباعد  الشعور  فيكون  اخلارجية،  لألحداث  تفسي 

التناقض من عدمه.
 :Discrepancy التباعد  أو  بالتناقض  الشعور   .4
مصادر  عن  بالبحث  ينتهي  مث  قلقه  نظرة  من  ويبدأ 
الدافعة  بالعوامل  يستثار  التناقض  ذلك  وإدراك  املعرفة. 
ترتتب  وسيطاً  متغياً  ويعترب  الشخصية  بالنظرة  ويتحدد 

عليه بقية خطوات التفكي.
 :Resolving the Discrepancy التناقض  حل   .5
الناقد،  للتفكي  املكونة  اجلوانب  وهي مرحلة تضم كافة 
من  يشمل  مبا  التناقض  حل  إىل  الفرد  يسعى  حيث 
بنية  يف  األساس  هي  فهذه  وهكذا  متعددة،  خطوات 

الناقد)السيد،1995). التفكي 
تعتمد  الناقد  التفكي  عملية  أن  سنجد  سبق  مما 
جمتمعة،  بوجودها  إال  تتم  ال  أساسية  مكونات  على 
املكونات األخرى  ببقية  تفاعلية  له عالقة  وان كل منها 
وتعد  التناقض،  حيدث  لكي  هامة  املعرفية  فالقاعدة 
بينما  بالتناقض،  لإلحساس  مثيات  اخلارجية  األحداث 
النظرة الشخصية هي السياق الذي يتم يف ضوئه تفسي 

األحداث اخلارجية، فيكون الشعور بالتناقض من عدمه، 
وبالتايل الوصول إىل حل هذا التناقض.

مكوناته  على  بناًء  الناقد  التفكي  عملية  تتم  وكي 
ترى عزيزة السيد)1995(  أهنا تتم عرب ست خطوات 
اخلطوة   ،Motivation الدافعية  األويل:  اخلطوة  متتابعة: 
 ،Information Seeking املعلومة  عن  البحث  الثانية: 
 ،Information Relation اخلطوة الثالثة: ربط املعلومات
اخلامسة:  اخلطوة   ،Evaluation التقومي  الرابعة:  اخلطوة 

التعبي، اخلطوة السادسة: التكامل.
الناقد  التفكي  بدراسة  الرتبويني  اهتمام  يقتصر  ومل 
كانت  بل  النظري،  اجلانب  على  ومهاراته،  وطبيعته 
التفكي  موضوع  تناولت  تطبيقية،  حبثية  دراسات  هناك 
السابقة  الدراسات  تنوعت  وقد  مهاراته،  وتنمية  الناقد 
تباينت  وقد  البحثية،  ومناهجها  وأدواهتا  أهدافها،  يف 
من  الناقد  التفكي  مهارات  تنمية  حول  النظر  وجهات 
حيث ارتباطها بسياق حمدد أو حتررها من هذا السياق، 
التفكي  مهارات  تنمية  الدراسات  بعض  تناولت  فكما 
دراسات  تناولت  حمدد،  منهج  حمتوى  من خالل  الناقد 
املهارات من خالل مواقف وأحداث  تنمية تلك  أخرى 
منهج  ارتباطها مبحتوى  إىل  النظر  دون  بالعمومية  تتسم 
التفكي  معني، وهنالك دراسات حاولت معرفة مستوى 
تبعاً  الناقد  التفكي  الناقد ومهاراته، والفروق يف مستوى 
والتحصيل  الدراسية،  واملرحلة  والتخصص،  للجنس، 

الدراسي.
التفكي  بتنمية  اهتمت  اليت  الدراسات  أمثلة  ومن 
تعليمية  أساليب  أو  دراسية،  مقررات  خالل  من  الناقد 
لتنمية  معدة  تدريبية  برامج  خالل  من  ليس  و  معينة، 
تلك املهارات، ما قام به هبجات )2005( من دراسه 
للكشف عن دور اإلثراء يف تنمية مهارات التفكي الناقد 
املتفوقني  الطالب  من  طالباً   )60( قوامها  عينة  لدى 
دراسياً يف الصف اخلامس، قسموا إىل جمموعتني جمموعة 
األنشطة  مدخل  تدريسهم  مت  طالباً  قوامها)30(  جتريبية 
بعنوان  وحدة  على  بناًء  الباحث  صممه  الذي  اإلثرائية 
الصف  تالميذ  على  املقررة  والكهربائية  املغناطيسية 
اخلامس االبتدائي، وفقاً ملعايي مدخل األنشطة اإلثرائية 
وجمموعة  الدراسي.  والتحصيل  الناقد  التفكي  لتنمية 
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ضابطة قوامها)30( طالباً درسوا نفس الوحدة الدراسية 
للتفكي  اختباراً  الباحث  واستخدم  التقليدية.  بالطريقة 
أيضاًً.  إعداده  من  حتصيلياً  واختباراً  إعداده،  من  الناقد 
إحصائياً  دالة  فروق  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  وخلصت 
بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التفكي الناقد 
لصاحل اجملموعة التجريبية. كذلك أظهرت الدراسة وجود 
فروق دالة إحصائياً بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف 
اجملموعة  لصاحل  الدراسية  للوحدة  التحصيلي  االختبار 

التجريبية. 
ويف دراسة أجريت على طالب املرحلة اجلامعية قام 
إمكانية حتسني  بدراسته   )2006(  Schroeder شرودر 
 The التفكي الناقد لدى طالب املرحلة اجلامعية، جبامعة
University of Kansas وقد تكونت عينة الدراسة من 

درسوا  وطالبة  طالباً   )97( من  تكونت  جتريبية  جمموعه 
وفقاً  تصميمه  مت  النفس  علم  يف  مقدمة  بعنوان  مقرراً 
ملهارات التفكي الناقد، وجمموعه ضابطة مكونة من )34) 
الدراسة اختبار واطسون  طالباً وطالبة. وقد استخدمت 
Watson- املختصرة  النسخة  الناقد  للتفكي  وجليسر 

 .)Glaser Critical Thinking Inventory)Short Form

مهارات  لتعليم  إجيايب  أثر  وجود  إىل  الدراسة  وخلصت 
اجملموعة  طالب  لدى  الدراسية  واملادة  الناقد  التفكي 

التجريبية مبقارنة بطالب اجملموعة الضابطة.
هدفت  والوقفي))200(  رواشدة،  دراسة  ويف 
التفكي  تنمية  التطور يف  الدراسة إىل الكشف عن  هذه 
أثرا  بوصفه  األساسي،  السابع  الصف  لطلبة  الناقد 
من  بني كل  الفصل  وعدم  بالدمج  التدريس  لطريقة 
والفصل  الدمج  أو  التفكي  ومهارات  العلمي  احملتوى 
يف  التحصيل  ومستوى  للجنس  أثرا  بوصفه  بينهما، 
احملددة  املادة  أعدت  فقد  ولذا  بينهما،  وللتفاعل  العلوم 
سابق  اختبار  واعتمد  التجريبينت،  التدريس  طريقيت  وفق 
عينة  تكونت  الدراسة.  أغراض  ملالءمته  الناقد  للتفكي 
الصف  طلبة  من  وطالبة  طالباً   )  241  ( من  الدراسة 
السابع األساسي، واختيت بالطريقة العشوائية الطبقية، 
الدراسة  جمموعات  إىل  عشوائياً  العينة  شعب  ووزعت 
قبلي  املقياس  عليهم  طبق  مث  والضابطة.  التجريبيتني 
إىل  الدراسة  توصلت  وقد  املعاجلة.  إدخال  بعد  وبعدي 

تطور التفكي الناقد لدى طلبة الصف السابع لكل من 
الناقد  التفكي  مع  مقارنة  التجريبينت،  اجملموعتني  طلبة 
يتطور  ومل  الضابطة،  اجملموعة  يف  السابع  الصف  لطلبة 
للمجموعتني  السابع  الصف  لطلبة  الناقد  التفكي 
أو  الطلبة،  جنس  الختالف  أثرا  بوصفه  التجريبيتني 
مستويات حتصيلهم العلمي، أو للتفاعل بينهما، وكانت 
الدمج؛  باجتاهي  العلوم  تدريس  مبمارسة  العامة  التوصية 
العلمي  احملتوى  من  بني كل  الفصل  عدم  أو  الفصل 

ومهارات لتطوير التفكي الناقد للطلبة.
التفكي  مهارات  تنمية  على  ركزت  دراسات  وهناك 
لتنمية  صممت  نظامية  تدريبية  برامج  خالل  من  الناقد 
من  االستفادة  ميكن  حبيث  الناقد  التفكي  مهارات 
اليت  اإلنساين  النشاط  جماالت  شىت  يف  التدريبات  تلك 
تتطلب ذلك، وميكن عرض هذه الدراسات على النحو 
إىل  هدفت  اليت   )2003( الصاوي  دراسة  ففي  التايل، 
بعض  على  مقرتح  تعليمي  برنامج  أثر  عن  الكشف 
املدرسة  تالميذ  من  عينة  لدى  الناقد  التفكي  مكونات 
تكونت  وقد  القرائي.  الفهم  صعوبات  ذوي  اإلبتدائية 
تالميذ  من  وتلميذه  تلميذاً   )62( من  الدراسة  عينة 
النوعية  التعلم  الصف اخلامس اإلبتدائي ذوي صعوبات 
األوىل  جمموعتني  إىل  قسموا  املعريف،  القرائي  الفهم  يف 
برنامج  تلقوا  وتلميذة  تلميذاً   )31( من  تكونت  جتريبية 
من  تكونت  ضابطة  جمموعة  والثانية  مجاعي،  تدرييب 
عدد  من  الربنامج  تكون  وقد  وتلميذة.  تلميذاً   )31(
التفكي  أدوات  لتعلم  وامليتامعرفية  املعرفية  العمليات  من 
التفكي  مهارات  وتضمنت  واملهارات(  الناقد)النزعات، 
يف  الدقة  ومهارة  والتفسي،  التحليل،  يلي  ما  الناقد 
فحص الوقائع، والرتكيب، والتقومي، واالستنتاج. يف حني 
العقلية  العادات  تضمنت  الناقد  التفكي  حنو  النزعات 
العقلي،  التفتح  و  والوضوح،  الدقة،  عن  البحث  وهي 
قام  وقد  عنه،  والدفاع  القرار  واختاذ  االندفاعية،  وكبح 
إعداده،  من  القرائي  الفهم  اختبار  بتطبيق  الباحث 
إعداده،  من  لألطفال  الناقد  التفكي  مهارات  ومقياس 
مارزانو  إعداد  الناقد  للتفكي  النزعة  مالحظات  وقائمة 
من  الناقد  التفكي  لتنمية  تدرييب  وبرنامج  وآخرون، 
إعداده. وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً 
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والضابطة  التجريبية  اجملموعة  درجات  متوسطات  بني 
الناقد  التفكي  مهارات  يف  التجريبية  اجملموعة  لصاحل 
والدرجة  الوقائع،  وفحص  والتحليل،  التفسي،  التالية: 
الكلية للتفكي الناقد. كما توجد فروق دالة إحصائياً بني 
لصاحل  والضابطة  التجريبية  اجملموعة  درجات  متوسطات 
اجملموعة التجريبية بالنسبة لعادات التفكي الناقد التالية: 
وكبح  العقلي،  والتفتح  والوضوح،  الدقة،  عن  البحث 
الكلية  والدرجة  عنه،  والدفاع  قرار  واختاذ  االندفاعية، 

لنزعات التفكي الناقد. 
كما قام العتييب )2007( بدراسة هدفت اىل معرفة 
اإلدراك  جمال  )توسعة  الكورت  برنامج  استخدام  أثر 
وحتسني  الناقد  التفكي  مهارات  تنمية  يف  والتفاعل( 
مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب املرحلة 
من   الدراسة  عينة  تكونت  وقد  الرياض.  مبدينة  الثانوية 
مبدينة  الثانوي  األول  الصف  طالب  من  طالباً   )40(
العنقودية،  العشوائية  بالطريقة  الرياض، وقد مت اختيارهم 
جتريبية  جمموعتني:  إىل  الدراسة  عينة  ُقسمت  وقد 
دالة  فروق  وجود  إمجااًل  النتائج  أظهرت  و  وضابطة. 
مهارات  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعة  بني  إحصائياً 
أظهرت  وقد  التجريبية.  اجملموعة  لصاحل  الناقد  التفكي 
القبلي  القياس  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  النتائج 
القياس  لصاحل  الناقد  التفكي  مهارات  يف  والبعدي 
البعدي، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة 
مستوى  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعة  بني  إحصائياً 

الدراسي. التحصيل 
مستوى  معرفة  حاولت  اليت  الدراسات  أمثلة  ومن 
التفكي  مستوى  يف  والفروق  ومهاراته،  الناقد  التفكي 
الدراسية،  واملرحلة  والتخصص،  للجنس،  تبعاً  الناقد 

الدراسي. والتحصيل 
إىل  هدفت  دراسة   )2005( الشرقي  أجرى  فقد 
قياس مستوى التفكي الناقد لدى طالب الصف األول 
الثانوي يف مدينة الرياض ومعرفة العالقة بني مستوى هذا 
التفكي وكل من الرغبة بأحد األقسام العلمية أو األدبية 
والتحصيل الدراسي، تكونت عينة الدراسة من )))2) 
الناقد  التفكي  مستوى  أن  النتائج  أشارت  وقد  طالباً، 
لدى طلبة الصف األول الثانوي كان متوسطاً، كما أن 

هناك عالقة بني التفكي الناقد والرغبة بااللتحاق بأحد 
األقسام العلمية ولصاحل القسم العلمي، ومل تشر النتائج 
الناقد  التفكي  ملستوى  داللة  ذات  عالقة  وجود  إىل 

الدراسي.   بالتحصيل 
كما أجرى العنزي )2006( دراسة هدفت للتعرف 
على مستوى كل من التفكي الناقد واملسؤولية االجتماعية 
االعتيادية  املدارس  يف  املتواجدين  املوهوبني  الطلبة  لدى 
النظامية، ويتلقون برامج خاصة كطلبة متفوقني يف مراكز 
خاصة هبم خارج أوقات الدراسة االعتيادية يف مدارسهم 
النظامية احلكومية ودور كل من اجلنس والصف الدراسي 
طالباً   )16(( من  الدراسة  عينة  تكونت  ذلك،  يف 
املعد  الناقد  التفكي  مقياس  الباحث  استخدم  وطالبة، 
من قبل اخلطيب بعد تعديله مبا يتالءم والبيئة السعودية، 
الناقد لدى  التفكي  ارتفاع مستوى  النتائج إىل  وأشارت 
الطلبة املوهوبني، وعدم وجود فروق ذات داللة ملستوى 
التفكي الناقد يعزى للجنس والصف الدراسي )السادس، 

واألول والثاين املتوسط(.
ويف دراسة اجلعافرة واخلرابشة )2009( واليت هدفت 
إىل التعرف على درجة امتالك الطلبة املتفوقني من مدرسة 
استخدام  مت  الناقد،  التفكي  ملهارات  األردن  يف  اليوبيل 
التفكي  لقياس درجات  الناقد  للتفكي  مقياس كاليفورنيا 
االستدالل،  االستنتاج،  الفرعية:  ومهاراته  الناقد ككل، 
الدراسة  عينة  تكونت  التقومي،  التحليل،  االستقراء، 
مت  الذين  املتفوقني  الطلبة  من  وطالبة  طالباً   )94( من 
اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد أشارت النتائج إىل: تدين 
درجات الطلبة املتفوقني يف جمموع درجات التفكي الناقد 
ككل، ويف مهاراته الفرعية كذلك، كما أشارت النتائج 
درجات  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  عدم وجود  إىل 
التفكي الناقد تعزى ملتغي اجلنس، ومتغي مستوى الصف 

الدراسي )عاشر، حادي عشر(.
مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

أمهية،  من  الناقد  التفكي  مهارات  به  تتمتع  ملا  نظراً 
قابلة  عقلية  مهارات  املهارات  هذه  أن  على  فضاًل 
على  احلال  بطبيعة  ذلك  يف  النجاح  ويتوقف  للتنمية، 
التدرييب  الربنامج  لتضمني  التعليمي  والدعم  املُعينة  البيئة 
Halp-( للمتدربني مشوقة  ومتارين  تدريبية   مواقف 
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 Harnadek هارندك  املربية  أشارت  فقد   ،)ern, 1998

تفكياً  يفكر  يتعلم كيف  أن  يستطيع  طالب  بأن كل 
الفعلية  واملمارسة  التدريب  فرص  له  أُتيحت  إذا  ناقداً 
إليه عدد من  )جروان،2002(. فضاًل عن ما توصلت 
إىل  تقود  الناقد  التفكي  تنمية  بأن  والدراسات  البحوث 
)هبجات،2005؛  الدراسي  التحصيل  مستوى  حتسني 
رواشدة والوقفي، )200(. فتنمية التفكي الناقد تؤدي 
الطالب  يتعلمه  الذي  املعريف  للمحتوى  أعمق  فهم  إىل 

)احلموري والوهر،)199). 
عقدت  اليت  املؤمترات  توصيات  خالل  من  أيضاً 
املؤمترالصيفي  ومنها  والعاملية  العربية  الدول  بعض  يف 
جامعة  يف  املواهب  وتطوير  اإلثرائي  والتعليم  التعلم  يف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   Connecticut كنتكت 
رعاية  شعار  حتت   )2003( عمان  ومؤمتر   ،)2000(
املوهوبني واملبتكرين أولوية عربية يف عصر العوملة، واملؤمتر 
املوهوبني  لدعم  الرابع)2005( حتت شعار معاً  العلمي 
واملبتكرين يف عامل سريع التغي، ومؤمتر عمان)2006(، 
العلمي  واملؤمتر  اجملهر،  حتت  الكورت  شعار  حتت 
املوهبة  رعاية  شعار  حتت  جدة)2006(،  يف  اإلقليمي 
مجيعها  املؤمترات  من  والعديد  املستقبل،  اجل  من  تربية 
املختلفة.  بأنواعه  التفكي  تنمية  تعليم  بأمهية  أوصت 
املزيد من األحباث  بإجراء  البحوث  العديد من  وأوصت 
حول برامج تعليم التفكي والتأكد من فاعليتها يف تنمية 
)الرافعي،  خاص  بشكل  والناقد  عام  بشكل  التفكي 

  .(2007
املؤمترات  وتوصيات  الربامج،  هذه  من  وانطالقاً 
أن  نستخلص  السابقة،  والبحوث  والعربية،  العاملية 
إذ  األمهية،  بالغ  أمر  الناقد  التفكي  تنمية  إىل  حاجتنا 
االجتماعية  واملنفعة  نفسه،  للمتعلم  الذاتية  املنفعة  حيقق 
التعليمية،  الربامج  يف  النظر  إعادة  منا  ويستلزم  العامة، 
واالجتهاد يف تعديلها، فال تزال املسافة شاسعة بني هذه 
لقلة  ونظراً  إليه،  مانسعى  وبني  تدريسها  وطرق  املناهج 
يف  وندرهتا  العربية،  البيئة  يف  الصدد  هذا  يف  الدراسات 
البيئة السعودية، نشأت فكرة هذه الدراسة، ويف الوقت 
تعترب  الناقد  التفكي  مهارات  تنمية  أن  فيه  جند  الذي 
أن  إال  لتحقيقه  اجملتمعات  من  تسعى كثي  هاماً  هدفاً 

ذلك.  تناولت  العربية  الدراسات  من  نسبياً  قلياًل  عدداً 
تنمية  تناولت  اليت  الدراسات  معظم  واقع  وباستقراء 
جند  والعربية  احمللية  الثقافة  يف  الناقد  التفكي  مهارات 
فضاًل  الباحث-  جهود  حدود  يف  نسبيًا-  قليلة  أهنا 
الناقد بطريقة  التفكي  تنمية مهارات  اقتصارها على  عن 
مثل  املقررات  بعض  تدريس  من خالل  أي  مباشرة  غي 
املعاصرة.  والقضايا  البيئية،  والرتبية  والتاريخ،  األحياء، 
تقوم  اليت  الدراسة يف جمتمعنا.  مثل هذه  يربر وجود  مما 
من  املقدمة  الصيفية  اإلثرائية  الربامج  أثر  معرفة  على 
 ، واإلبداع  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة 
وحتديداً الربنامج اإلثرائي الصيفي الثامن املقام يف رحاب 
عينة  لدى  الناقد  التفكي  تنمية  يف  خالد  امللك  جامعة 
من املوهوبني على مستوى اململكة العربية السعودية، ويف 
الدراسة األوىل على  أهنا قد تكون  الباحث  حدود علم 

مستوى اململكة العربية السعودية.
وتنميته  التفكي  تعليم  أن  لنا  يتضح  سبق  مما 
وتنمي  تعلم  بربامج  الطلبة  تزويد  يف  ملحاً  مطلباً  باتت 
التفكي، وانطالقاً من أن تنمية التفكي الناقد والتدريب 
وحضارياً،  شرعياً  ومطلباً  حتمية  ضرورة  أصبحت  عليه 
الباحث بأن رعاية املوهوبني ليست مسؤولية  من  وإمياناً 
فيهم  مبا  اجلميع  أيضاً  تشمل  بل  فحسب  معينة  جهة 
عن  االجابة  يف  الدراسة  مشكلة  وتتحدد  الباحثون، 

التالية: األسئلة 
- ما مستوى التفكي الناقد لدى املوهوبني ؟

لدى  شيوعاً  االكثر  الناقد  التفكي  مهارات  ما   -
الطالب املوهوبني؟

- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات 
الناقد لدى  التفكي  القبلي والبعدي يف  القياس  درجات 

املوهوبني؟
- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات 
التفكي  مهارات  يف  والبعدي  القبلي  القياس  درجات 
املناقشات،  تقومي  التفسي،  االفرتاضات،  )معرفة  الناقد 

االستنباط، االستنتاج( لدى املوهوبني؟
فروض الدراسة:  

متوسطات  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
التفكي  مهارات  يف  والبعدي  القبلي  القياس  درجات 
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املناقشات،  تقومي  التفسي،  االفرتاضات،  )معرفة  الناقد 
التفكي  ملهارات  الكلية  الدرجة  االستنتاج،  االستنباط، 

الناقد( لدى عينة الدراسة.
أهداف الدراسة: 

هتدف هذه الدراسة إىل:
1- معرفة أثر الربنامج اإلثرائي الصيفي الثامن املقدم 
واإلبداع  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  مؤسسة  من 
يف تنمية مهارات التفكي االناقد لدى عينة من املوهوبني 
على مستوى اململكة العربية السعودية واملقام يف رحاب 

جامعة امللك خالد. 
عينة  أفراد  لدى  الناقد  التفكي  مستوى  معرفة   -2

الدراسة.
يتميز  اليت  الناقد  التفكي  التعرف على مهارات   -3

هبا الطلبة املوهوبون.
أمهية الدراسة:

تتجسد أمهية هذا الدراسة يف اجملالني التاليني:
النظرية: 1.األمهية 

املتاح  العاملي  الرتاث  نقل  يف  النظرية  األمهية  تتمثل 
حول هذه الظاهرة، وخباصة املتعلق بسبل تنمية مهارات 
حبثية  قاعدة  وتكوين  العربية،  الثقافة  إىل  الناقد  التفكي 

هلذا النشاط.
عصر  يف  الفعالة  االجتماعية  املواطنة  دور  تعزيز 
وراجت  اإلعالمية،  الوسائط  فيه  انتشرت  الذي  العوملة 
على  قادراً  يكون  أن  من  للفرد  فالبد  الشائعات،  فيه 
التفكي الناقد، لكي يستطيع احلكم على مصداقية هذه 

املعلومات.
التطبيقية: 2.األمهية 

يف  التطبيق  موضع  الدراسة  نتائج  وضع  إمكانية 
املوهوبني  بفئة  تعىن  اليت  وخاصة  التعليمية،  املؤسسات 
الرتبوية  للربامج  التخطيط  يف  نتائجها  من  واالستفادة 

والتنموية. والتعليمية 
الدراسة: مصطلحات 

أنشطة  عن  عبارة  الثامن:  الصيفي  اإلثرائي  الربنامج 
متنوعة  وترفيهية  وثقافية  واجتماعية  علمية  وفعاليات 
املهارات  من  جمموعة  الطالب  إكساب  إىل  هتدف 
الشخصية لتنمية مجيع اجلوانب الشخصية لديهم املعرفية 

والعقلية والنفسية واالجتماعية والبدنية.وتنمية ما لديهم 
وكان  اجملتمع.  خلدمة  وتوجيهها  وإمكانات  قدرات  من 
ويتلقى  الطبيعية  العلوم  على  الثامن  امللتقى  يف  تركيزه 
والكيمياء  الفيزياء  متخصصة يف  علمية  أنشطة  الطالب 
واألحياء والرياضيات والطب واحلاسب اآليل وكذلك يف 

االخرتاع والتفكي واالبتكار العلمي .
الفرد على الفحص  الناقد:  يتمثل يف قدرة  التفكي 
بينها،  والتمييز  هلا،  يتعرض  اليت  للمواقف  الدقيق 
ملتزماً  منها،  النتائج  واستخالص  وتقوميها  وتفسيها 
باملوضوعية واحلياد )الشرقي،2005(. وحري بالذكر أن 

مهارات التفكي الناقد، هي:
فحص  على  القدرة  يف  تتمثل  االفرتاضات:  معرفة 
الوقائع والبيانات اليت يتضمنها موضوع ما, حبيث ميكن 
تبعاً  وارد  غي  أو  وارد  ما  افرتاضاً  بأن  الفرد  حيكم  أن 
لفحصه للوقائع املعطاه. والتعريف اإلجرائي هلذه املهارة 
مهارات  باختبار  اخلاصة  الدرجة  هو  الدراسة  هذه  يف 
معرفة  مهارة  لقياس  يستخدم  الذي  الناقد  التفكي 

االفرتاضات.
التفسي: يتمثل يف قدرة الفرد على استخالص نتيجة 
اليقني.  من  معقولة  بدرجة  مفرتضة  حقائق  من  معينة 
هو  الدراسة  هذه  يف  املهارة  هلذه  اإلجرائي  والتعريف 
الذي  الناقد  التفكي  مهارات  باختبار  اخلاصة  الدرجة 

يستخدم لقياس مهارة التفسي.
إدراك  على  الفرد  قدرة  يف  تتمثل  املناقشات:  تقومي 
اجلوانب اهلامة اليت تتصل بقضية ما، والقدرة على متييز 
هلذه  اإلجرائي  والتعريف  فيها.  والضعف  القوة  نواحي 
باختبار  اخلاصة  الدرجة  هو  الدراسة  هذه  يف  املهارة 
مهارة  لقياس  يستخدم  الذي  الناقد  التفكي  مهارات 

املناقشات. تقومي 
االستنباط: يتمثل يف قدرة الفرد على معرفة العالقات 
بني وقائع معينة تُعطي له، حبيث ميكنه أن حيكم يف ضوء 
هذه املعرفة على ما إذا كانت نتيجة ما مشتقة متاماً من 
هذه الوقائع أم ال، بغض النظر عن صحة الوقائع املعطاة 
أو موقف الفرد منها. والتعريف اإلجرائي هلذه املهارة يف 
هذه الدراسة هو الدرجة اخلاصة باختبار مهارات التفكي 

الناقد الذي يستخدم لقياس مهارة االستنباط.
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االستنتاج: يتمثل يف القدرة على التمييز بني درجات 
ارتباطها  لدرجة  تبعاً  ما  نتيجة  خطأ  أو  صحة  احتمال 
بوقائع معينة تُعطي له. والتعريف اإلجرائي هلذه املهارة يف 
هذه الدراسة هو الدرجة اخلاصة باختبار مهارات التفكي 

الناقد الذي يستخدم لقياس مهارة االستنتاج.
حدود الدراسة: 

الدراسي  للعام  التطبيق  بزمان  الدراسة  حتدد 
وذلك  التطبيق  مكان  املكانية  وباحلدود  1429هـ، 
الدراسة  بعينة  وكذلك  أهبا،  مبدينة  خالد  امللك  جبامعة 
املؤسسة  قبل  املرشحني من  املوهوبني  الطلبة  من  املكونة 
وباألسلوب  الدراسة  وأدوات  اململكة،  مستوى  على 

املستخدم. اإلحصائي 
إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة والتصميم التجرييب: 
اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج شبه التجرييب" 
ذو تصميم اجملموعة الواحدة " "ويقصد هبا إجراء التجربة 
على جمموعة واحدة من األفراد، وذلك باستخدام اختبار 
قبلي، واختبار بعدي". ومبعىن آخر استخدم الباحث يف 
الثامن" كمتغي  الصيفي  اإلثرائي  الربنامج  الدراسة  هذه 
مهارات  منو  يف  أثرها  ومعرفة  لقياس  وذلك   ،" مستقل 
التفكي الناقد، وذلك بإجراء اختبار قبلي لعينة الدراسة 
ملعرفة مرحلة التفكي اليت وصلوا هلا، ومن مث إجراء اختبار 
هلا  اليت وصلوا  التفكي  ملعرفة مرحلة  العينة  لنفس  بعدي 
بعد تعرضهم ألثر املتغي املستقل، بعد ذلك تتم املقارنة 

بني االدائني، وذلك الختبار الفروض.
جمتمع وعينة الدراسة:

على مستوى  املوهوبني  فئة  هم  الدراسة      جمتمع 
مجيع  فهم  الدراسة  عينة  أما  السعودية.  العربية  اململكة 
خمتلف  من  للربنامج  انضموا  الذين  املوهوبني  الطلبة 
إدارات التعليم باململكة العربية السعودية والبالغ عددهم 
التالية:  اإلجراءات  وفق  اختيارهم  مت  وقد  طالباُ،   50
واألول  املتوسط  الثالث  الصفني  من  طالب  اختيار  مت 
التعليم  إدارات  خمتلف  من  العلمية  البوادر  الثانوي 
الدراسي  تفوقهم  حبسب  السعودية  العربية  باململكة 
اختبار  تطبيق  بعد  أفضلهم  اختيار  مع  فاعلي(   %90(
امللك عبدالعزيز ورجاله  الذي اختارته مؤسسة  القدرات 
لرعاية املوهبة واإلبداع ،مث يقوم فريق الكشف باملؤسسة 
التفاضل  عند  االعتبار  بعني  وينظر  األفضل  باختبار 

الجناز الطالب وإبداعاته ومهاراته الفائقة. 
وقد تكونت عينة الدراسة النهائية من 44 طالباً، بعد 
استبعاد 6 طالب مل جيروا االختبار على مهارات التفكي 
طالب  عدد  بلغ  والبعدي،  القبلي  االختبار  يف  الناقد 
الصف األول الثانوي 25 طالباً، وطالب الصف الثالث 
االعمار)),15سنة،  ومتوسط  طالباً،   19 متوسط 
ومتوسط التحصيل97%. بعد ذلك قام الباحث بالتأكد 
من التكافؤ بني اجملموعة يف بعض املتغيات واليت قد تؤثر 
الدراسي،  واملستوى  العمر،   : وهي  البحث  نتائج  على 
والتحصيل، واملستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف، 

جدول)1( الفروق بني متوسطات اجملموعة يف متغريات املستوى الدراسي، والتحصيل، و التفكري الناقد باستخدام اختبار"ت"

قيمة "ت": ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات املرحلة الدراسية و التفكري الناقد 

مستوى الداللة )0.05)قيمة تاالحنراف املعيارياملتوسطاجملموعةاملتغري

الدرجة الكلية للتفكري 
الناقد

37,53,93ثالث متوسط=19
توجد فروق-2,53

40,64,10أول ثانوي ن=25

قيمة "ت": ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات التحصيل 

مستوى الداللة )0.05)قيمة تاالحنراف املعيارياملتوسطاجملموعةاملتغري

الدرجة الكلية للتفكري 
الناقد

36,95,40التحصيل95-90
ال توجد فروق0,30

39,13,92التحصيل100-96
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وذلك عن طريق حساب الفروق بني متوسطي املتغيات 
الدخيلة ودرجة مهارة التفكي الناقد . وتبني اجلداول من 

)1( إىل )2( مدى تكافؤ العينتني
ذات  نتائج اجلدول )1( إىل أن هنالك فروقاً  تشي 
والتفكي  الدراسية،  املرحلة  متوسط  بني  إحصائية  داللة 
وملعرفة   ، الثانوي  األول  الصف  طالب  لصاحل  الناقد 
حجم األثر فقد مت حساب حجم األثر بواسطة التحليل 
حجم  وكان   ،)MANOVE( التابعة  املتغيات  متعدد 
ليست  الفروق  تلك  أن  على  يدل  مما  األثر0,13  
جوهرية. كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني متوسطي التحصيل، والتفكي الناقد 

مما يدل على تكافؤ اجملموعة.
تشي نتائج اجلدول )2( إىل عدم وجود فروق ذات 
متغيات  يف  اجملموعة  متوسطات  بني  إحصائية  داللة 
والثقايف،  واالجتماعي،  االقتصادي،  واملستوى  العمر، 

والتفكي الناقد مما يدل على تكافؤ جمموعة الدراسة.

أدوات الدراسة:
دراسته،  يف  التالية  األدوات  باستخدام  الباحث  قام 

بعد التحقيق من خصائصها السيكومرتية:
1- اختبار مهارات التفكي الناقد )الشرقي،2005).

التفكي  يهدف هذا االختبار إىل قياس القدرة على 
معرفة  وهي:  فرعية،  مهارات  مخس  ويقيس  الناقد، 
واالستنباط،  املناقشات،  وتقومي  والتفسي،  االفرتاضات، 

واالستنتاج.
ويعود الفضل يف تصميم هذا االختبار إىل واطسون 
االختبار  هذا  ويتمتع   ،Wotson & Glasser وجليسر 
وفيما  الفرعية.  اختباراته  يف كل  عاٍل  ظاهري  بصدق 
السابع  الدليل  فيشي  باحملك  املرتبط  بالصدق  يتعلق 
إىل   Wotson & Glasser وجليسر  واطسون  الختبار 
اختبارات  من  عدد  مع  االختبار  ارتباط  معامالت  أن 
ستانفورد  اختبار  مثل  الذكاء  واختبارات  التحصيل، 
للتحصيل اللغوي، واختبار كاليفورنيا للتحصيل القرائي، 
وكسلر  واختبار  العقلية،  للقدرة  لينون  أوتس-  واختبار 
اختبار"حتليل  باستخدام  الناقد  والتفكري  والثقايف،  واالجتماعي،  االقتصادي،  واملستوى  العمر،  متغريات  يف  اجملموعة  متوسطات  بني  الفروق  جدول)2( 

التباين األحادي"

قيمة "ف": ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات العمر و التفكري الناقد

اجملموع الكلي قبلي

مستوى قيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
الداللة

63629,31,)1بني اجملموعات
ال توجد 0,49

فروق 7,)523411,)76داخل اجملموعات )اخلطأ(

7,15943)7الكلي

قيمة "ف": ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات املستوى االقتصادي و التفكري الناقد

اجملموع الكلي قبلي

متوسط درجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
مستوى الداللةقيمة فاملربعات

29,57)19,14بني اجملموعات

ال توجد فروق0,51 7,)012411,)76داخل اجملموعات )اخلطأ(

7,15943)7الكلي



55 املجلد 1 العدد 2 رجب 1433هـ )مايو  2012م( جملة جامعة جازان - فرع العلوم الإن�سانية
يحيى بن عبداهلل الرافعي

قيمة "ف": ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات املستوى االجتماعي و التفكري الناقد

اجملموع الكلي قبلي

متوسط درجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
مستوى الداللةقيمة فاملربعات

11,040211,0بني اجملموعات

ال توجد فروق0,59 4,)776,119411داخل اجملموعات )اخلطأ(

7,15943)7الكلي

قيمة"ف": ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات املستوى الثقايف لألب و التفكري الناقد 

اجملموع الكلي قبلي

متوسط درجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
مستوى الداللةقيمة فاملربعات

17,72125,90بني اجملموعات

ال توجد فروق0,30 4119,3)769,43داخل اجملموعات )اخلطأ(

7,15943)7الكلي

قيمة"ف": ومستوى داللتها اإلحصائية للفروق بني متوسطات املستوى الثقايف لالم و التفكري الناقد 

اجملموع الكلي قبلي

درجات جمموع املربعاتمصدر التباين
مستوى قيمة فمتوسط املربعاتاحلرية

الداللة

3221,4)64,2بني اجملموعات

ال توجد 1,1
فروق 0,)76411),722داخل اجملموعات )اخلطأ(

7,15943)7الكلي

للراشدين كانت جيده، وقد تراوحت معامالت االرتباط 
أما   )0,69-0,12( مابني  التحصيل  اختبارات  مع 
ما  تراوحت  فقد  الذكاء  اختبار  مع  االرتباط  معامالت 
بني )0,20-1),0( مما يشي إىل متتع االختبار بدرجة 
عالية من الصدق. وفيما يتعلق مبعامالت الثبات بالتجزئة 
النصفية مبعادلة سربمان براون تراوحت  ما بني)0,69-

)),0( )حلفاوي،1997).
من  وجليسر  واطسون  اختيار  به  يتمتع  ملا  ونظرا 
كفاءة سيكومرتية عالية، وما يتسم به من شهرة واسعة 
يف الكثي من الثقافات. فقد قام الشرقي)2005( ببناء 
اختبار  دراستنا على غرار  املستخدم يف  احلايل  االختبار 
واطسون وجليسر للتفكي الناقد ومهاراته الفرعية، حبيث 
متثل كل عبارة من عبارات االختبار موقفاً معيناً يواجهه 
احمللية،  الثقافة  يف  والدراسية  اليومية  حياته  يف  الطالب 

واضحة،  العبارات  تكون  أن  االختبار  يف  روعي  كما 
فرعي  اختبار  زود كل  اللفظي، كما  التعقيد  من  وخالية 
مبثال يوضح الكيفية اليت تتيح للطالب اإلجابة عن كل 

عبارة من عبارات االختبار.
(69( من  النهائية  بصورته  االختبار  ويتكون 

معرفة  وهي:  فرعية،  مهارات  مخس  تقيس  عبارة 
واالستنباط،  املناقشات،  وتقومي  والتفسي،  االفرتاضات، 

واالستنتاج.
ملعايي  وفقاً  الناقد  التفكي  اختبار  تصحيح  ويتم 
التصحيح املرفقة، وذلك حبصول اإلجابة الصحيحة على 
درجة، بينما اإلجابة اخلاطئة حتصل على صفر، وهكذا 

لكل عبارة من عبارات االختبار.
على  االختبار  بتطبيق  الشرقي)2005(  قام  وقد 
األول  الصف  طالب  من  طالباً   )22(( قوامها  عينة 
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االختبار  خصائص  من  للتحقق  الرياض  مبدينة  الثانوي 
السيكومرتية، وهي على النحو التايل:

أ. صدق االختبار:
االختبار  صدق  من  بالتحقق  الشرقي)2005(  قام 

التالية: باألساليب 
على  االختبار  عرض  مت  حيث  احملتوى:  صدق   -
النفس  علم  يف  االختصاص  وأهل  اخلرباء  من  جمموعة 
مالءمتها  ومدى  العبارات،  سالمة  من  للتأكد  املعريف، 

لألبعاد الفرعية لالختبار بنسبة اتفاق بلغت)5)%(. 
صدق  حساب  مت  الداخلي:  االتساق  صدق   -

معامل  حبساب  وذلك  لالختبار،  الداخلي  االتساق 
الفرعية  الدرجة  وجمموع  عبارة  درجة كل  بني  االرتباط 
للمهارة اليت تنتمي إليها، واليت تراوحت ما بني )0,237-

0,626(، وقد كانت دالة عند مستوى)0,05).
من  بني كل  االرتباط  معامل  حساب  مت  كذلك 
لالختبار.  الكلية  والدرجة  للمهارات  الفرعية  األبعاد 

وتكشف نتائج اجلدول )3( عن ذلك
عام  بشكل  الداخلي  االتساق  بنتائج  منعن  وحني 
الفرعية  بالدرجة  العبارات  ارتباط  حاالت  أن  نالحظ 
عموماً،  عالية  الناقد  التفكي  مهارات  من  مهارة  لكل 

جدول)3( قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الفرعية للمهارات والدرجة الكلية الختبار التفكري الناقد.

معامل ارتباطها بالدرجة الكليةاملهارة

0,64معرفة االفرتاضات

0,32التفسري

0,37تقومي املناقشات

0,43االستنباط

0,30االستنتاج

وتعين هذه النتيجة أن بنود املهارات الفرعية جيمع بينها 
مما يعد مؤشراً على  عناصر مشرتكة جتعلها أكثر جتانساً 

صدق االختبار.
ب. ثبات االختبار: 

الثبات  معامالت  باستخراج   )2005( الشرقي  قام 

بطريقة إعادة االختبار بعد )14( يوماً. وتكشف نتائج 
اجلدول )4( عن معامالت الثبات لالختبار.                         

جدول)4( قيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكري الناقد

معامل الثبات بطريقة إعادة االختباراملهارة

0,52معرفة االفرتاضات

0,69التفسري

)0,7تقومي املناقشات

0,75االستنباط

0,50االستنتاج

0,73الثبات الكلي
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اخلصائص السيكومرتية الختبار التفكري الناقد يف 
الدراسة احلالية:  

باإلضافة إىل ما قام به الشرقي للتحقق من الكفاءة 
الباحث  قام  فقد  الناقد،  التفكي  الختبار  السيكومرتية 
االختبار  صدق  حبساب  االختبار  هذا  من  بالتحقق 
الثبات  حساب  وكذلك  الداخلي،  االتساق  بطريقة 

من  طالباً   )43( قوامها  عينة  على  الفاكرونباخ،  بطريقة 
وقد  متوسط  والثالث  الثانوي،  األول  الصف  طالب 
جاءت النتائج على النحو الذي يوضحها اجلدوالن)5(، 

:)6(
صدق االختبار بطريقة االتساق الداخلي:

وحني نقوم بفحص لنتائج االتساق الداخلي بشكل 

جدول)5( قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الفرعية للمهارات والدرجة الكلية الختبار التفكري الناقد)ن= 43(.

مستوى الداللةمعامل ارتباطها بالدرجة الكليةاملهارة

0,510,01معرفة االفرتاضات

0,720,01التفسري

00,01),0تقومي املناقشات

0,350,05االستنباط

0560,01االستنتاج

عام نالحظ أن حاالت ارتباط املهارات الفرعية بالدرجة 
الكلية عالية عموماً، وتعين هذه النتيجة أن بنود املهارات 
جتانساً  أكثر  جتعلها  مشرتكة  عناصر  بينها  الفرعية جيمع 

مما يعد مؤشراً على صدق االختبار.

ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونياخ :
الثبات  معامالت  قيمة  أن   )6( اجلدول  من  يتضح 
مقبولة، وبذلك ميكن االطمئنان بشكل عام إىل صدق 

وثبات اختبار مهارات التفكي الناقد.
2- الربنامج اإلثرائي الصيفي الثامن جبامعة امللك خالد 

جدول))( قيم معامالت الثبات الختبار مهارات التفكري الناقد باستخدام طريقة الفاكرونباخ

معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخاملهارة

0,61معرفة االفرتاضات

0,55التفسري

0,64تقومي املناقشات

0,54االستنباط

0,69االستنتاج

0,71الثبات الكلي
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جدول)7( يوضح وصف خمتصر للربنامج اإلثرائي الصيفي للعام 1426هـ واملقام يف رحاب جامعة امللك خالد

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهبة واإلبداعاجلهة الداعمة: 

جامعة امللك خالداجلهة املنفذة : 

إدارات التعليم واإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بوزارة الرتبية والتعليم اجلهة املستفيدة :  

يبدأ استقبال الطالب يوم  1429/7/1هـ ويتنهي يف 1429/7/30هـ.الفرتة الزمنية: 

جامعة امللك خالد) كلية املعلمني يف أهبا طريق أهبا اخلميس(..املكان: 

هتدف هذه الربامج إىل استثمار أقصى طاقاهتم وجهدهم يف حدود اإلمكانات واملدة الزمنية للربنامج وتوجيه أهداف امللتقى:
الرتبوية  بالطرق  لديهم والعمل على توجيههم  العلمي  الفضول  اجملتمع وتقدمه.وإثارة  لبناء  الطاقات  هذه 
الصحيحة. وتنمية قدراهتم ومساعدهتم للوصول هبا إىل أقصى حدودها املمكنة. وتعزيز مهارات التواصل 
الذايت  التعلم  مهارات  واكتساب  املختلفة.  اجملاالت  يف  واملتخصصني  الطالب  بني  واالجتماعي  العلمي 
والبحث العلمي و املمارسة الفعلية يف تطبيقه. واستخدام مهارات التفكي الناقد واإلبداعي ومهارات حل 

املشكالت بدرجة عالية من الفعالية.

سيخصص صيف هذا العام 1429هـ بإذن هللا تعاىل للربامج الصيفية اإلثرائية يف العلوم الطبيعية ويتلقى حمتوى وطبيعة برنامج رعاية املوهوبني:
الطالب أنشطة علمية متخصصة يف الفيزياء والكيمياء واألحياء والرياضيات والطب واحلاسب اآليل وكذلك 
واجتماعياً  ونفسياً ومعرفياً  التفكي وتنمية اجلوانب الشخصية املختلفة ثقافياً  يف االخرتاع وتنمية مهارات 

ورياضياً وذلك مبا حيقق االستثمار األمثل لطاقات الشباب وأوقات فراغهم مبا يفيد.

احملاضرات والندوات وورش العمل. و التدريب العملي يف املعامل. و تنمية املهارات.و البحوث واملشاريع أشكال اإلثراء هلذا الربنامج:
اخلاصة.و تنمية مهارات التفكي.

يتم اختيار طالب من الصفني الثالث املتوسط واألول الثانوي البوادر العلمية من خمتلف إدارات التعليم الطالب املشاركون:
باململكة ومن دول اخلليج العريب حبسب تفوقهم الدراسي )90% فاعلي( مع اختيار أفضلهم بعد تطبيق 
اختبار القدرات الذي اختارته مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهبة واإلبداع ،مث يقوم فريق الكشف 

باملؤسسة باختبار األفضل وينظر بعني االعتبار عند التفاضل الجناز الطالب وإبداعاته ومهاراته الفائقة .

يتكون فريق العمل يف ملتقى رعاية املوهوبني من هيئة إشرافية خمتارة بعناية تامة فهم من خية األساتذة اهليئة اإلشرافية:
اجلامعيني يف تنمية املهارات واستخدام املعامل بشكل مميز.

النسبةجماالت برامج موهبة الصيفية: اجملال 

%45 احملتوى العلمي واملعريف 

%25 املهارات العلمية والعملية 

%20 األنشطة الرتوجيية واالجتماعية 

األنشطة البدنية                                                          %10

أساليب التحليل اإلحصائي:
اإلحصائي  التحليل  أساليب  الباحث  استخدم 
اآليل  احلاسب  باستخدام  النتائج  ملعاجلة  املناسبة 
حساب  وهي،   SPSS برنامج  استخدام  طريق  وعن 
والنسب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
املئوية، وذلك لتحديد مستوى التفكي الناقد لدى أفراد 

وذلك  املرتابطة،  للعينات   t-test )ت(  واختبار  العينة. 
القياس  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  معرفة  هبدف 
ومهاراته،  الناقد  التفكي  يف  للمجموعة  والبعدي  القبلي 
هبدف  وذلك   )ANOVA( األحادي  التباين  وحتليل 
معرفة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات العمر، 
والدرجة  والثقايف،  واالجتماعي،  االقتصادي،  واملستوى 
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الكلية للتفكي الناقد، و التحليل متعدد املتغيات التابعة 
)MANOVE( ملعرفة حجم األثر. 

عرض النتائج ومناقشتها:
1- النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال األول:

ينص السؤال األول على: ما مستوى التفكي الناقد 

السؤال  هذا  على  ولإلجابة  ؟  الدراسة  عينة  أفراد  لدى 
املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  مت 
الفرعية،  اخلمسة  االختبارات  من  لكل  املئوية،  والنسب 
والدرجة الكلية، ويوضح اجلدول رقم ))( النتائج املتعلقة 

بإجابة هذا السؤال.

جدول)6(نتائج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والنسب املئوية إلفراد العينة على اختبار مهارات التفكري الناقد

العالمة الكليةاالحنراف املعياريالنسبة املئويةاملتوسطاملهارة

1,2612),59)7,1معرفة االفرتاضات

9,3162,02,3715التفسري

15)1,7),57)6,)تقومي املناقشات

3669,61,5212,)االستنباط

31,7415,)5,753االستنتاج

4,2769),39,2956الدرجة الكلية للتفكري الناقد

يتضح من اجلدول رقم ))( أن املتوسط الكلي ملهارة 
التفكي الناقد ككل بلغت )39,29( بنسبة مئوية قدرها 
),56%، وهي تقع ضمن حدود املتوسط. بينما بلغت 
للتفكي  الفرعية  للمهارات  املئوية  والنسب  املتوسطات 
 ،%59,( ونسبة   ،7,1( االفرتاضات  )معرفة  الناقد 
التفسي9,31، ونسبة62%، تقومي املناقشات )6,) ، 
  ،%69,6 ونسبة   ،(,36 االستنباط   ،%57,( ونسبة 
أن  ويالحظ   .)%3(,3 ونسبة   ،5,75 االستنتاج 
حدود  ضمن  تقع  الناقد  للتفكي  الفرعية  املهارات  قيم 
نسبتها كانت  فإنَّ  االستنتاج  مهارة  ماعدا  املتوسط، 
مهارة  اختبار  لصعوبة  ذلك  يعزى  وقد  جداً،  منخفضة 
صعوبة  هنالك  جيعل  مما  متشاهبة  وخياراته  االستنتاج، 
يف حتديد االختيار الصحيح خاصة إذا ماعرفنا أن زمن 

تطبيق االختبار كاماًل هو45 دقيقة. 
أن  إىل  األول  السؤال  على  اإلجابة  نتائج  أشارت 
ومهارته  الناقد،  التفكي  على  القدرة  يف  الطلبة  مستوى 
مستوى  يف  ليست  النسبة  وهذه  متوسطاً.  الفرعية كان 
املوهوبون،  الطلبة  عليه  يكون  أن  جيب  الذي  الطموح 
ويعزو الباحث سبب تدين هذه النسبة لعدة عوامل منها: 
يتجاوز  ال  والذي  املقياس  على  اإلجابة  زمن  اخنفاض 

صعوبة  مع  يتناسب  ال  الزمن  وهذا  الصفية،  احلصة 
أيضاً  الناقد.  التفكي  على  القدرة  لقياس  املعد  املقياس 
التفكي  إتقان  املعلم، ومتكينه من  عدم االرتقاء مبستوى 
الناقد ومهاراته، يضاف إىل ذلك عدم تدريب املعلمني 
على إتقان مثل هذه املهارات وبالتايل إكساهبا لطالهبم. 
بطريقة  موجهة  ليست  املدرسية  املقررات  أن  إىل  إضافة 
مناسبة لتنمية قدرات الطلبة وإكساهبم املهارات الالزمة 
نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق  الناقد،  للتفكي 

دراسة الشرقي،2005؛ اجلعافرة واخلرابشة2009.   
2- النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الثاين:

التفكي  مهارات  ماهي  على:  الثاين  السؤال  ينص 
الناقد اليت يتميز هبا الطلبة املوهوبون؟ ولإلجابة على هذا 
واالحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  مت  السؤال 
املئوية، لكل من االختبارات اخلمسة  املعيارية، والنسب 
 ((( رقم  اجلدول  ويوضح  الكلية،  والدرجة  الفرعية، 
النتائج املتعلقة بإجابة هذا السؤال. بالرجوع إىل اجلدول 
اليت  الناقد  التفكي  مهارات  أبرز  أن  يتضح   )(( رقم 
 ،(,36 بلغ   مبتوسط  االستنباط  الطلبة  يستخدمها 
بلغ  مبتوسط  التفسي  يليها   ،%69,6 مئوية  ونسبة 
االفرتاضات  معرفة  مث  مئوية%62,0،  ونسبة   ،9,31
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مث   ،%59,( بلغت  مئوية  ونسبة   ،7,1( بلغ  مبتوسط 
تقومي املناقشات مبتوسط بلغ )6,)، ونسبة مئوية بلغت 
),57%، وأخياً االستنتاج مبتوسط بلغ 5,75، ونسبة 

مئوية بلغت 3,)%3.
فقد مت تعريف االستباط سابقاً بأنه "يتمثل يف قدرة 
له،  تُعطي  معينة  وقائع  بني  العالقات  معرفة  على  الفرد 
إذا  املعرفة على ما  حبيث ميكنه أن حيكم يف ضوء هذه 
ال،  أم  الوقائع  هذه  من  متاماً  مشتقة  ما  نتيجة  كانت 
الفرد  موقف  أو  املعطاة  الوقائع  عن صحة  النظر  بغض 
على  الفرد  قدرة  يتمثل يف  بأنه"  التفسي  ُوعرف  منها". 
بدرجة  مفرتضة  حقائق  من  معينة  نتيجة  استخالص 
استدالالت  مها  العمليتان  وهاتان  اليقني.  من  معقولة 
تعميمات  أو  استنتاجات  إىل  التوصل  تستهدفان  عقلية 
املشاهدات  تقدمها  اليت  املتوافرة  األدلة  حدود  يف 
على  القدرة  و  العالقات،  معرفة  على  فالقدرة  املسبقة، 
استخالص نتيجة معينة، واستنباط أفكار أخرى مناسبة 
إذا ما للشخص مشكلة حتتاج إىل إعمال الذهن، تلك 
الصفات من أهم صفات الذكاء، وبالتايل يعزو الباحث 
أهم  من  إن  إىل  املهارتني  هاتني  درجات  ارتفاع  سبب 
معايي اختيار الطلبة املوهوبني وترشيحهم وتصنيفهم من 
فمتوسط  الذكاء،  يف  درجتهم  ارتفاع  هو  املوهبة  ذوي 

الذكاء لدى أفراد العينة هو 123 درجة.
ينما جند مهارة معرفة االفرتاضات، وتقومي املناقشات 
املربرات  إىل  ذلك  يعود  ورمبا  متوسطة،  منزلة  يف  تأيت 
واليت  األول  السؤال  إجابة  مناقشة  يف  عرضها  مت  اليت 
التفكي  ملهارة  الطالب  امتالك  درجة  متوسط  يف  تتمثل 
وإتقان  اإلجابة،  بزمن  يتعلق  فيما  سواء  الناقد ككل،  

 ، باملنهاج  املتعلقة  تلك  أو  املهارة،  من  ومتكنه  املعلم 
واليت تعد غي مهيأة لتنمية أساليب التفكي الناقد لدى 

الطالب.
منخفضة  كانت  نسبتها  االستنتاج  ملهارة  بالنسبة 
جداً، وقد يعزى ذلك لصعوبة اختبار مهارة االستنتاج، 
حتديد  يف  صعوبة  هنالك  جيعل  مما  متشاهبة  وخياراته 
تطبيق  زمن  أن  ماعرفنا  إذا  خاصة  الصحيح  االختيار 
الرتتيب  عملية  وتتوافق  دقيقة.  هو45  االختبار كاماًل 
تعد  االستنتاج  فمهارة  العقلية،  املهارة  مع صعوبة  نسبياً 
من أصعب مهارات التفكي الناقد فهي يف القدرة على 
ما  نتيجة  خطأ  أو  صحة  احتمال  درجات  بني  التمييز 
تعد  وهي  له،  تُعطي  معينة  بوقائع  ارتباطها  لدرجة  تبعاً 

من أرقى مهارات التفكي العليا.
3- النتائج املتعلقة باإلجابة على السؤال الثالث:

داللة  ذات  فروق  التوجد  أنه:  على  الفرض  ينص 
إحصائية يف متوسطات درجات القياس القبلي والبعدي 
يف مهارات التفكي الناقد )معرفة االفرتاضات، التفسي، 
الكلية  الدرجة  االستنتاج،  االستنباط،  املناقشات،  تقومي 
ملهارات التفكي الناقد( لدى عينة الدراسة.وللتحقق من 
 t.testصحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار
يف  اجملموعة  متوسطي  بني  للمقارنة  مرتابطتني  لعينتني 
االفرتاضات  معرفة  مهارات  يف  والبعدي  القبلي  األداء 
و التفسي و تقومي املناقشات و االستنباط و االستنتاج 
عينة  لدى  الناقد  التفكي  مقياس  على  الكلية  والدرجة 
 (9( اجلدول  ويوضح  اختبار"ت"،  باستخدام  الدراسة 

نتائج التحليل واملعاجلة اإلحصائية.
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جدول)6(نتائج املقارنة القبلية والبعدية يف مهارات معرفة االفرتاضات و التفسري و تقومي املناقشات و االستنباط و االستنتاج والدرجة الكلية على 
مقياس التفكري الناقد لدى عينة الدراسة باستخدام اختبار "ت"

مستوى الداللة )0.05)قيمة تاالحنراف املعيارياملتوسطاجملموعةاملتغري

معرفة االفرتاضات
1,26)7,1اجملموعة قبلي ن=44

ال توجد فروق-1,64
7,541,30اجملموعة بعدي=44

-)9,312,370,9اجملموعة قبلي ن=44التفسري
ال توجد فروق

9,722,07اجملموعة بعدي=44

تقومي املناقشات
)1,7)6,)اجملموعة قبلي ن=44

ال توجد فروق)0,9
342,03,)اجملموعة بعدي=44

االستنباط
361,52,)اجملموعة قبلي ن=44

ال توجد فروق1,73
)1,4)),7اجملموعة بعدي=44

االستنتاج
5,751,74اجملموعة قبلي ن=44

ال توجد فروق0,12
5,702,22اجملموعة بعدي=44

الدرجة الكلية للتفكري 
الناقد

39,294,27اجملموعة قبلي ن=44
ال توجد فروق0,12

7),39,203اجملموعة بعدي=44

ومن خالل اجلدول رقم )9( فقد أشارت النتائج إىل 
االختبار  متوسطي  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 
ملهارة   )0,05( داللة  مستوى  عند  والبعدي  القبلي 
التفسي،  االفرتاضات،  جمتمعة)معرفة  الناقد  التفكي 
الكلية  الدرجة  االستنتاج،  االستنباط،  املناقشات،  تقومي 
ألثر  تعزى  الدراسة  عينة  لدى  الناقد(  التفكي  ملهارات 
)ت(  قيمة  بلغت  إذ  الثامن،  الصيفي  اإلثرائي  الربنامج 
أشارت  كما  الناقد)0,12(،  للتفكي  الكلية  للدرجة 
إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  إىل  أيضاً  النتائج 
الناقد  التفكي  ملهارات   )0,05( داللة  مستوى  عند 
املناقشات،  تقومي  التفسي،  االفرتاضات،  معرفة  الفرعية: 
بالتتابع كما  )ت(  قيم  بلغت  إذ  االستنتاج  االستنباط، 
 ،)1,73(  ،)0,9((  ،)0,9(-(  ،)1,64-( يلي: 

 .(0,12(
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة احملتوى املعريف 
والعلمي للربنامج والذي ميثل 45% من الربنامج، ويركز 
الكيمياء،  وخاصة  الطبيعية  العلوم  يف  موضوعات  على 
ودراسة  املادة  مثل)تعريف  ومواضيع  والفيزياء  واألحياء، 

البيئة،  الكيميائية،  الروابط  دراسة  وخواصها،  حالتها، 
املواد  من  وهي  التلوث...اخل(.  البيولوجي،  التنوع 
عليه  املقررة  املواد  يف  الطالب  يدرسها  اليت  املنهجية 
هي  التدريس  طريقة  أن  ذلك  إىل  يضاف  املدارس،  يف 
الطريقة التقليدية املعتمدة على التلقني. أيضاً احملاضرات 
على  عرضها  طريقة  يف  تركز  تقام  اليت  والثقافية  العامة 
التلقني وعدم املشاركة، واحلوار والنقاش، فهم يف السابق 
يدرسون يف مدارس حكومية فيها املقررات ليست موجهة 
لتنمية قدرات الطلبة وإكساهبم املهارات الالزمة للتفكي 
استخدام  على  فيها  مدرباً  ليس  املعلم  أن  الناقد، كما 
هذه  تنمية  يضمن  حنو  على  الناقد  التفكي  مهارات 
املختلفة حبيث  الدراسية  الصفوف  لطلبتهم يف  املهارات 
بتعليمهم.  ترقى  تنفيذ اسرتاتيجيات جديدة  متكنهم من 
وتتناىف هذه النتيجة مع األهداف اليت وضعت للربنامج 
اإلثرائي، وهي اإلثراء العلمي واملعريف والتطبيقي للطالب، 
الطالب  وتعويد  ومجاعية،  فردية  علمية  مشاريع  وتنفيذ 
العلمية وعرض  البحث  والتنفيذ حللقات  التخطيط  على 
املختلفة. النظر  التعود على احرتام وجهات  مشاريعهم، 
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وتطوير االستعداد األكادميي واجلوانب الشخصية للطلبة، 
واملهارات  واإلبداعي  الناقد  التفكي  مهارات  وتنمية 
الالصفية  التعليمية  الربامج  خالل  من  لديهم  القيادية 
توافر  إذا  ملتقى  أي  يف  تربوي  برنامج  فأي  املصاحبة، 
اإلنسان  وتواجد  السليم  والتنفيذ  السليم  التخطيط  له 
املدرسة  تلك  يثري  أن  بد  ال  ووطنه،  لعمله  املنتمي 
بأكملها ويؤدي إىل حتسني نوعية التعليم فيها )السرور، 
تؤهله  الذي  املستوى  إىل  ينمو  لن  فاملوهوب   ،)2002
وخدمات  خاصة  برامج  له  قدمت  إذا  إال  قدراته  له 
فالبيئة  القدرات )اخلالدي، 1979(،  تتناسب مع هذه 
من  السليمة  الرتبوية  املناخات  وفرت  ما  مىت  املدرسية 
والربامج  الصفي  التدريس  وأساليب  النشاطات،  حيث 
شكالت واإلجابات املتنوعة، تساعد 

ُ
اليت تتضمن حل امل

التقليدي  التفكي  عن  وتبتعد  التفكي  انطالق  على 
الدراسة مع  نتائج هذه  )األلوسي، 5)19(. وتتعارض 
دمج  استخدمت  اليت  سواًء  السابقة،  الدراسات  نتائج 
مهارات التفكي الناقد من خالل املواد الدراسية، أو اليت 
استخدمت برامج مستقلة لتنمية مهارات التفكي الناقد، 
كدراسة هبجات،2005؛ شرودر Schroeder 2006؛ 

العتييب،2007.
التوصيات:    

يف ضوء نتائج الدراسة جاءت التوصيات على النحو 
اآليت:

1- دمج مهارات التفكي يف املقررات الدراسية بشكل 
عام، ومهارات التفكي الناقد بشكل خاص.

املقدمة  اإلثرائية  الصيفية  الربامج  يف  االبتعاد   -2
للموهوبني عن األنشطة الصفية التقليدية.

3- إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات التفكي الناقد، 
الصيفية  اإلثرائية  الربامج  يف  أساسي  وتضمينها كمحور 

للموهوبني. املقدمة 
4- استقطاب متخصصني يف تنمية مهارات التفكي يف 

الربامج اإلثرائية الصيفية املقدمة للموهوبني.
على  الصيفية  اإلثرائية  الربامج  يف  العاملني  تدريب   -5
الناقد  والتفكي  عام،  بشكل  التفكي  مهارات  إتقان 
يف  علمية  دورات  إعطائهم  خالل  من  خاص،  بشكل 

هذا اجملال.

6- تدريب العاملني على استخدام طرق تدريس جديدة 
لدى  حتقيقها  بغية  الناقد  التفكي  تنمية  على  تساعد 

املتعلم.
7- ضرورة وجود مراجعة  تقوميية الربامج االثرائية الصفية 
املعدة للطلبة املوهوبني من قبل اجلهات املسئولة  للوقوف 
على مدى فاعليتها يف تنمية امناط التفكي بشكل عام، 

والتفكي الناقد بشكل خاص. 
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The Effect  the Program's of the Summer 
Enrichment in the Development of Skills of 

Critical Thinking

 Y. A. Al-Rafei 
King Khalid University – College of Education- Department of Educational Psychology 

Abstract
 The purpose of the study was to investigate the effectiveness of the eighth summer 
enrichment program on developing critical thinking skills in a sample of 44 gifted students, 
chosen primarily from different school districts in Saudi Arabia. The program was spon-
sored by King Abdulalaziz and His Companions Foundation for the Giftedness and Cre-
ativity and was held at King Khalid University. Using a quasi-experimental, single-group 
design, The study found that there was no statistically significant differences between the 
average pre and post performance of the group attributable to the program. The students 
achieved only a medium level of critical thinking. Among specific critical thinking skills, 
the most used was extraction of information, followed by interpretation, awareness of as-
sumptions, evaluation of discussions, and, finally, inference.       

 Keywords: Thinking Skills - Talented - Summer - Talent - King Abdulalaziz and  
        His Companions
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كرمي اأحمد زيدان اأبو �سمهدانه

مرتكزات ت�سكيل الروؤيا يف �سعر حممد بن علي ال�سنو�سي
 "قراءة نقدية "

كرمي اأحمد اأبو �سمهدانه
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربيةجامعة جازان 

Q
جيد الباحث بأن العالقة بني القدمي واجلديد وثيقة الروابط بفعل التواصل اإلنساين يف شىت اجملاالت الفكرية، والدينية، 
السنوسي  علي  بن  حممد  استثمره  الشيء  هذا  األديب،  واالرتقاء  النشوء  قانون  وكذلك  والتارخيية،  واألدبية،  والسياسية، 
الفكرية  الرؤيا  اعتمد )السنوسي( على ذلك يف تشكيل هذه  الرؤيا األدبية، حيث  بلورة وتشكيل  الشعرية يف  يف أعماله 
على مرتكزات كثية كان يف مقدمتها: اجلانب الّتارخيي، والدَّيين، واحلاضر االجتماعي الذي يعيش فيه، واحلاضر األديب، 

واملاضي املشرق بكل حيثياته.ومن ذلك الشيء جاءت فكرة الدراسة والبحث.
وليدة  جاءت  األديّب  العمل  يف  األدبّية  الدَّعائم  هذه  بأنَّ  لنا  يكشف  األديب  اجلانب  هذا  يف  السَّنوسّي  والشَّاعر 
احلاجة من أجل بعث، وحتريك، وتكوين املضمون األديب الذي يعرّب بواسطته عن جراح الّذات واجلماعة، وما يصاحبه 
من تصدعات للواقع الذي يعيش فيه هذا من جانب، ومن جانب آخر جيّسد من خالله كلَّ ما حييط باجملتمع من قهر 
احلقوق،  وضياع  االستبداد،  طرق  من خالله  ويفضح  االجتماعي،  والفساد  القيم،  اختالل  عن  نتج  وروحي  اجتماعي، 

وغياب العدل بأسلوب أديب َصْرف.

الكلمات املفتاحية: تشكيل الرؤيا – الشعر – السنوسي – قراءة نقدية – االرتقاء األديب

ردمد : 1658-6050


احلمد هلل الذي عال زجل املالئكة يف عامل امللكوت 
حبمده، ونظمنا يف سلك العبودية فوقف كل منا متأدباً 
خيسر  وال  بالقسط  وزنه  يقوم  محداً  أمحده  حده،  عند 
قواعد  مبعرفة  بركته  لنا  تقوم  شكراً  وأشكره  امليزان، 

اإلميان....أمَّا بعد .
نعين هبا  والبيئة  ـ  وثيقة  والبيئة صلة  األدب  جند بني 
والفكرية،  ياسية  والسِّ واالقتصاديّة  االجتماعّية،  الظروف 
ـ  الشَّاعر  لدى  اإلبداعّي  املخزون  الَّيت كونت  والثقافية 
هي  لة  الصِّ هذه  الزمن،  أيدي  تعاورهتا  مهما  تنفصم  ال 
بالنَّار،  واحلرارة  بالضوء،  والنُّور  بالزَّهر،  الشَّذا  كصلة 
بن  )حممد  السُّعودي  الشاعر  عند  نلمسه  يء  الشِّ وهذا 
ولكن  الكاملة،  عرية  الشِّ أعماله  السَّنوسّي()1)يف  علي 
املعاصرين،  السعودية  العربية  اململكة  شعراء  من  السنوسي  علي  بن  حممد   (1(
ولد يف جازان عام )1343هـ(، وتويف عام )1407هـ(، عمل طيلة حياته يف 
للبلدية  رئيسا  مث  جازان،  مدير مجارك  منصب  شغل  احلكومية، حيث  الوظيفة 

يف  واملذاهب  املشارب،  وتعددت  اآلراء  اختلفت  مهما 
هذا املوضوع بني مؤيد ومعارض، موافق، ورافض، مقلد 
الشرعي  األب  هو  ذلك  رغم كل  القدمي  يبقى  وجمدد، 
لكل أدب جديد، يوّرثه الكثي الكثي من جيناته الوراثية 
ثقايف  موروث  من  حيمله  وما  فاملاضي  تفاصيلها،  بكل 
مشويل، هو البنية الذِّهنية الَّيت تتفاعل بني العقل الطَّبيعي، 
والعقل املستفاد، والعقل املبدع اخلاّلق يف تشكيل الرُّؤيا 

األدبّية.
الرَّوابط،  وثيقة  واجلديد  القدمي،  بني  فالعالقة  لذلك 
النُّشوء  وقانون  اإلنسايّن،  التَّواصل  بفعل  حمكومة 
)السَّنوسي(  استثمره  الّشيء  وهذا  األديب،  واالرتقاء 
والفكرية،  األدبية  رؤياه  وتشكيل  عري،  الشِّ إبداعه  يف 
ومن هذا اجلانب أتت فكرة الدراسة، لتناقش يف أبنيتها 
لدى  اإلبداعي  التشكيل  يف  الرؤيا  مرتكزات  األساسية 
فيها، مث مديرا لشركة الكهرباء، وبعد تقاعده اختي رئيسا ملنصب نادي جازان 
األديب، ظهر نبوغه األديب مبكرا ، حيث أبدع يف نظم الشعر وتألق فيه يف خمتلف 

املوضوعات، وترمجت أعماله إىل لغات خمتلفة منها األملانية واالجنليزية. 

Ab.kareem@yahoo.com : الربيد الإلكرتوين
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)السنوسي( يف أعماله الّشعرية الكاملة من خالل منهج 
وصفي حتليلي اعتمد يف املقام األول على النص الشعري 
الذي أبدعه )السنوسي(، واملقام الثاين بعض الدراسات 
يف  مثبتة  وهي  اجلانب  هذا  يف  مساس  هلا  اليت  النقدية 
انقسمت  املنهج  هذا  خالل  ومن  الدراسة،  حواشي 
الثاين:  الديين،  األول:  احملور   ، حماور  عدة  إىل  الدراسة 
واخلامتة،  األديب،  الرابع:  احلاضر،  الثالث:  التارخيي، 

وقائمة املصادر واملراجع.   
املَْدخُل:

يسيطر  الذي  والواقع  للفعل،  الزم  قول  لديه  عر  الشِّ
على حياته.

فقول الشعر وإبداعه عند اإلنسان العريب فطرة صادرة 
عن واقع فين، أو سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، 
أو مجايل، ليكشف فنيا عن طبع أصيل يف امتالك ناصية 
الفين،  بنائه  إنشاء  يف  رقيق  مرهف  وإحساس  إبداعه، 
 " فهو  املتلقي،  يف  تأثيه  مضان  تلمس  يف  رفيع  وذوق 
وإليه  يأخذون،  به   ، حكمهم  ومنتهى  العرب  ديوان 
أصح  علم  هلم  يكن  مل  الذي  علمهم  وهو  يصيون، 
فالشعر يكشف  ابن سالم اجلمحي، 1974م(.  منه") 
موضوعيا عن وعي، وعقل راجح ملعرفة الواقع يف التعبي 
عن حضور الفرد الشاعر يف لغة اجلماعة وفكرها انطالقا 
وأدب  ولغة  أوال،  به  اخلاصة  األدبية  ولغته  إبداعه،  من 
وفكر الوعي اجلمعي الصادرة عن احلدس الفين الصادق، 
واملوجودات  األشياء،  إىل  باالنتماء  املرهف  واإلحساس 
اإلبداع  أو   ، األديب  العمل  وبعد  قبل  به من  اليت حتيط 
احلياة،  تكوين  يف  فعالة  أداة  فهو   " ثانيا  عام  بشكل 
عنها" )حممد مهدي،  اليت يصدر  الرؤيا  والواقع حسب 

1951م(.
هبا  يزخر  اليت  مكوناهتا  بكل  االجتماعية  فاألرضية 
بالفكر،  حتبل  اليت  هي  بالشاعر،  احمليط  املادي  الواقع 
األديب،  الفكر  هلذا  املبدئي  التَّصور  يتكون  عندها 
األدب،  منها  ينطلق  اليت  والرؤيا  اإلبداعية،  والعملية 
فينبثق من األرض إىل الوجود، ليجسم يف انبعاثه صورة 
اليت  املوجودات  ألوان  استقطاب، وجتريد  الفكر يف  هذا 
أو  تنافرها،  أو  جتاورها،  بعدها  ليفسر  بالشاعر،  حتيط 
النتيجة  لتكون  ما،  حتول  أو  تشكل  أجل  من  صراعها 

من هذا التحول، أو التداخل وحدة متكاملة بني احلواس 
واملسموعات،  واأللوان،  املشاهد،  رحاهبا  على  تتشابك 
واملشمومات، عندها تتناغم وتتحاور، فتؤكد كلية الواقع، 
اإلبداعيِّة)نعيم  العملية  منه  تنطلق  الَّيت  األدبيِّة  والرُّؤيا 
عر،  الشِّ بني  املسافة  فإنَّ  لذلك   .) اليايف،1993م 
العقل هو  أن  إذ  اللفظ واخليال،  تقاس بوحديت  والفكر 
ذات العقل القادر على اخللق، واالبتكار، والتوليد كما 
)عبد  اللغة  خواص  عن  نظريته  يف  )تشومسكي(  يرى 
القادر الفاسي، 6)19م(. إال أن جمال الشعر يستدعي 
اللفظي  واالبتكار  والتوليد،  اخللق،  ذلك  على  زيادة 
الواقع  عامل  من  التحليق  أداة  هو  اخليال  ألن  واخليايل؛ 
عري،  الشِّ التَّجنيح  وآفاق  اإلبداعية،  الرؤيا  إىل  املعاش 
حتمية  لنا  تفسر  ومنوها  وتطورها،  اإلبداعيِّة  فالعملية 
واإلبداع،  الواقع  بني  وتربط  وحميطه،  النَّص  بني  العالقة 
للبيئة  حتمية  ونتيجة  اإلنتاج،  لعالقة  انعكاسا  لكونه 
واملناخ)سيد البحراوي،1992م( ، وهذا ما نلمسه عند 
عريَّة  الشِّ أعماله  يف  السَّنوسّي(  علي  بن  )حممد  شاعرنا 
يف  الواقع  من  نابعة  لديه  الرُّؤيا  جاءت  حيث  الكاملة، 
اث وما حيمله من كنوز من جانب  جانب، وممزوجة بالرتُّ
عرّي  الشِّ ه  نصِّ معامل  َتشكيل  يف  به  لالستعانة  آخر، 
بعض  اث  الرتُّ يف  )السَّنوسّي(  وجد  لذلك   ، املعاصر 
ملجأ  فيه  ووجد  الَواقع،  حملاكات  تصلح  الَّيت  النَّماذج 
واجلماعة،  الذَّات  جراح  واقع  عن  بواسطته  يُعرّب  ومالذا 
د من خالله القهر الرُّوحي  وتصدُّعات الواقع، كما جُيسِّ
اث عنده  النَّاجم عن اختالل بعض القيم والعادات، فالرتُّ
إىل  الواقع  أمل  من  اخلروج  على  معني  األدبيَّة  رؤياه  ويف 
قواه،  منه  يستمدُّ  النَّقية،  الواسعة  اخليال  آفاق  رحاب 
ويتزوَّد بقيمه جملاهبة الواقع " ليثي به القارئ حىتَّ يتفاعل 
التَّأويل  فضاء  ويفتح  الدَّاخل،  من  عري  الشِّ النَّص  مع 

لدى املتلقي ") أمحد حساين،1994م(. 
اثّي،  الرتُّ النَّص  محولة  بني  )السَّنوسّي(  زاوج  وهلذا 
استمرار  إىل  خالله  من  ليشي  عيش 

َ
امل الواقع  وجتليات 

ويعكس  جانب،  من  واملستقبل  واحلاضر،  املاضي، 
عمله  يف  الوعي   منطلق  من  واالستمراريَّة  التَّواصل 
يف  التَّحاور  يتحقق  عندها  آخر،  جانب  من  اإلبداعّي 
عري بُغية الوصول إىل تفرد الرُّؤيا وخصوصيتها،  ه الشِّ نصِّ
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اجملال  عرّي  الشِّ ه  لنصِّ بذلك  أعطى  فـ)السَّنوسّي( 
بشحنات  مباشر  غي  أو  مباشر،  بشكل  يتحمَّل  بأن 
فهو  معاصر،  مبنظور  وفكريّة  ولغويّة،  داللّية،  ومحوالت 
والدِّيين، كنماذج  واإلقليمّي،  واليومّي،  العادي  يّصور 
الَّذي  قول) داين هوميان(  يتفق مع  بذلك  وأمناط، وهو 
يرتكَّز يف هذا اجملال، حيث يقول: " كلُّ األعمال الفنيَّة 
النَّاس  تعربِّ عن السيكولوجيات االجتماعيِّة، ومعتقدات 
إزاء الواقع، ولكن بصورة تعبييَّة خمتلفة، وهذا االختالف 

أساس تصنيف الفنِّ") هوميان، 1972م(.
ومثة أمر مهم جيب اإلشارة إليه يف هذا املدخل نلمسه 
عند )السَّنوسّي( يف العملية اإلبداعّية املمتدة يف أعماله 
وما  اإلبداعيِّة  العملية  هذه  أنَّ  فنجد  الكاملة،  عريّة  الشِّ
واحلياة،  بالنفس،  العميق  التفكي  وليدة  رؤيا  من  حتمله 
رمسه  )السَّنوسّي(  لدى  التَّفكي  وهذا  واملوت،  واخللود، 
جند  لذا  على كّل شيء،  طغت  اليت  املادية  احلياة  واقع 
ذاته  إىل  الواقع  هذا  خالل  من  ارتّد  قد  )السَّنوسّي( 
هذه  من  فرارا  به  يلوذ  اخليال  من  عاملا  لنفسه  ليصنع 
بعض  ولو  والطَّمأنينة  بالدَّعة،  فيه  حيلم  املتعبة،  احلياة 
اللحظات ليعود بعدها إىل عامله الواقعي، وقد مَحل معه 
وما  فإبداعه  وشعرا.  أدبا  املداد  به  ليسيل  احللم  نشوة 
نفي  اجملتمع، لرتسم معامله يف  يتجه حنو  حيمله من رؤيا 
فـ)السَّنوسي(  الفروق،  وإذابة  الصراع،  ومسح  التَّناقض، 
على كافة  سننه  جتري  واقعا  جيعله  وإمنا  الواقع  يزيف  ال 
للفرد  جيلي   " )الشوباشي(:  يقول  فهذا كما  الطبقات 
ارتباطه بغيه، وارتباط كل مشكلة من مشكالته اخلاصة 
بينه،  املشرتك  اهلدف  له  يتضح  بل  العامة،  باملشكالت 
 (" للجميع  أفضل   حياة  اجلموع يف سبيل حتقيق  وبني 
حممد مفيد،1970م (. وبذلك يكون واقع اإلبداع وما 
حيمله من رؤيا عند )السنوسي( يف جممله حمصلة جلميع 
املاضيَّة  ال  واملوضوع،  الذَّات  بني  املتشابكة  العالقات 
ا احلاضرة واملستقبلية منها كما بينت سابقا؛  فحسب وإمنَّ
ألن )السنوسي( أخذ على عاتقه يف وعيه العقلي مقولة 
املؤرخ  إذا كان   "  : تقول  اليت  عر  الشِّ فّن  يف  )أرسطو( 
يسّجل ما حدث، فإنَّ الشَّاعر يتوق ملا ميكن أن حيدث، 
ويبقى على الناقد أن مُيّيز بني املمكن واحملتمل إزاء هذا 

الواقع") أرسطو،1973م(.

فالتَّفاعل بني )السَّنوسي( والواقع اإلبداعي وما   
للمشاهد،  االمتصاص  غاية  إىل  وصل  رؤيا،  من  حيمله 
عري  واألحداث، واندماجها التَّام ، ممَّا أتاح إلبداعه الشِّ
انعكاسا أكثر أمانه يف جوهره للواقع والوسط الذي يعيش 
فيه، ومن هنا فرض الواقع عليه املشاركة يف البناء اخلالق 
لعامله، فهو هبذا النسق األديب، والرؤيا اليت حيملها، يتفق 
مع قول الناقد )كمال وادي( الذي يصف حالة املبدع 
يف العملية اإلبداعية فيقول: " األديب يرصد حركة واقعه 
وثراء  املضمون،  وجودة  الفكرة،  بعمق  نضجه  ليصور 
اخليال، وروعة الّتشكيل األديّب ") طه وادي،1)19م(، 
اليت  اآلتية  مفرداهتا  يف  الدِّراسة  عنه  ما ستكشف  وهذا 
مرتكزات  املاضي، واحلاضر وما حيمالنه من  أثر  تشمل 
علي  بن  )حممد  الشَّاعر  لدى  الرؤيا  بناء  يف  أساسية 

السنوسي( يف أعماله الشعرية واألدبية. 
أوال: مؤثرات املاضي : 

الشعر العريب احلديث حديقة ممتدة الظالل، متنوعة 
أن  ميكن  وال  يعود،  لن  الذي  باملاضي  يتصل  األزهار 
بعمود  ملتزما  شعرا  أكان  سواء  حال  بأي  عنه  ينفصل 
التطوير كما هو احلال  للتجديد، أو  الشعر، أم خاضعا 
واألديب  واحلضاري،  الديين،  فاملاضي  التفعيلة،  شعر  يف 
وما حيمله من مؤثرات عند )السنوسي( له قدسية يعززها 
احلياة  ليفضي عنده إىل مرحلة  أدبه،  الزمين يف  التواصل 
أمام  اجملال  فتح  مقوماته  بكّل  فاملاضي  عاشها،  اليت 
)السنوسي( يف عمله اإلبداعي الشعري إمكانية التواصل 
خالل  به  ارتباطه  ليكون  اجلديد،  اجليل  مع  جديد  من 
اإلبداعية،  العملية  مبواصلة  تغري  لذة  مثار  حياته  فرتة 
منه  يقتبس  ذاته  يف  ساكنا  شيئا  عنده  املاضي  فأضحى 
التأثيي  السياق  هذا  ويف  األدبية،  وانطالقته  يتوافق  ما 
)مطاوع  يقول  منه،  يتشكل  اليت  والرؤيا  اإلبداع،  يف 
السياق  باسرتجاع  إال  تأويل نص  الصفدي(:" ال ميكن 
وترعرع  منا  الذي  العام  واألنثربولوجي  والبيئي،  اللغوي 

النص منه ") مطاوع،4)19م(.
أ ـ املاضي املشرق: 

اث مع  مفهوم املاضي عند )السَّنوسي( هو امتزاج الرتُّ
ملتمسا  منه  ليجعل  والدِّينية  األدبيَّة، واالجتماعّية،  ذاته 
لبنائه متوافقا مع كينونته األدبّية واالجتماعية، ليعطي من 
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أبعادا تتحدد على أساسه حمموالته  اث  للرتُّ املنطلق  هذا 
عمله  يف  أيقن  ألنَّه  معاصر؛  لغوي  وعاء  يف  األدبّية 
األدبّية  اللغة  بأنَّ   " عرية  الشِّ أعماله  املمتد يف  اإلبداعي 
تعبي  أصدق  تعرّب  اّليت  هي  الطَّبقات،  تتناوهلا كل  اّليت 
فلغته  تاريخ(.  دون  إليوت،  والوجدان")  االنفعال  عن 
حتمله  وما  املشرق،  الرّتاثي  اإلرث  ذلك  نتيجة  األدبّية 
إىل  املعاصرة  واحلياة  الواقع،  رحم  من  خرجت  رؤيا  من 
حدِّ االلتحام هبا، ولعل أصدق شاهد إبداعّي على هذه 
اللغة احململة هبذا اإلرث احلضاري قصيدة نداء )حممد بن 
علي،2002م ( ، حيث يُظهر فيها استعماالته األدبّية، 

والفنية ملختلف أشكال الرتاث األديّب، فيقول: 

فـ)السَّنوسّي( يف قصيدة )نداء( يرجع إىل املاضي من 
الَّيت ال ختضع للزمن  العملية اإلبداعّية،  أجل توظيفه يف 
مستوى  إىل  املاضي  خالله  من  يتجاوز  بل  النَّحوّي، 
القصيدة  وتشكيل  خلق،  إعادة  يف  يتمّثل  أوسع  ِداليل 
الزَّمنية هذا من جانب، ومن جانب آخر تأخذ منعطفا 
رؤيا  بلورة  اإلبداعي  األمر  هناية  يف  حُييلها  انعكاسّيا 
املستقبل اّليت يتطلع إليها )السَّنوسّي(، وهي بناء األوطان 
بقوة األبناء يسيون فيه سية السَّلف )وما قيمة األوطان 
إن مل يكن هلا رجال(. فإشكالّية تداخل األزمنة الثَّالثة 
املنطلق  هذا  لديه  ولَّدت  واملستقبل  واحلاضر،  املاضي، 
اإلبداعّي؛ ألنَّ تداخل األزمنة ارتبط بنصه الشعري من 
الزَّمنية  العرضية  عن  النظر  بغض  داللته،  صدق  حيث 
املمتدة  عريّة  الشِّ جتربته  خالل  أدرك  فـ)السَّنوسّي(  فيه، 
قرابة نصف قرن، بأنَّ املاضي هو القاموس الثَّري الَّذي 
الدِّالالت  به  ليثري  عرية  الشِّ لغته  مفردات  منه  يستخرج 
الفكريّة، والوجدانّية، والشُّعوريّة، ويفّجر من خالل هذه 
على  باإلقبال  يريد  الَّيت  الرُّؤيا  حنو  املتلقني  نفوس  اللغة 

الواقع يف العمل والبناء، فيقول:  

ومثة أمر آخر جيب ذكره يف هذا املقام، بأنَّ املاضي 
هذا  عنده  اإلبداع  بواعث  من  باعث  سابقا  قلت  كما 
من جانب، إال أن املاضي عنده يف جممل عمله اإلبداعّي 
ال يعتمد عليه يف بعث واقع جديد يتطلع إليه يف رؤياه، 

إال إذا كان مقرتنا هبمة ونية صادقة: 

قدمه  الذي  اإلبداعي  النسق  هبذا  نداء  فقصيدة 
مقوماته  بكل  املاضي  إرث  على  تقوم  )السَّنوسّي( 
امتزج  ألنَّه  أشكاله؛  من  بشكل  التَّصريح  دون  بالتَّلميح 
مع ذاته املتلمسة، والطاحمة للبناء على أساس حضاري، 
وفكرية  وفلسفّية،  معرفّية،  أبعادا  بذلك  أكسبه  فاملاضي 
والعلمي،  الثَّقايف  الوجود  خصائص  على كل  تشتمل 
طرف،  أي  من  اإلبداعي  عمله  يف  منه  ينتقي  وبذلك 
بن  الرُّؤيا)حممد  لتشكيل  غرض  أي  ويف  لون،  وأي 

علي،2002م (.
ب ـ املاضي الديين:

أثر املاضي عند السنوسي مل يتوقف عند املاضي على 
جتاوزه  بل  الرؤيا  وتشكيل  اإلبداعية،  عمليته  يف  إطالقه 
مرتكزات  من  واحدا  ليكون  الديين  اجملال  ختصيص  إىل 
الرؤيا للحاضر، واملستقبل، فقد استثمره يف إفراغ احلمولة 
ورؤياه، ويف  رسالته  مترير  الديين يف سبيل  للنص  املعرفية 
توجيه  الديين  املاضي  يعمل من خالل هذا  ذاته  الوقت 
على  اعتمد  معني،  إجنازي  فعل  حنو  واملتلقي  املخاطب 
دالليا  حقال  اإلبداعي  العمل  يف  جتسد  إسنادية  عالئق 
أساسها  على  تنبين  املفاهيم  من  جمموعة  من  مكون 
 ، حساين،1994م(  يشكلها)أمحد  أن  يريد  اليت  الرؤيا 
بن  والرسول)حممد  الرسالة  قصيدة  ذلك  ميثل  ما  وخي 

علي،2002م (. ، فيقول:

هنضة  فجر  على  إنا  وطين  وتصدع بين  تدجَّى  أىّن  الدُّجى   تصد 
أشعة  احلياة  وجه  يف  وتدفع وللفجر  ناظريها  عن  الكرى   تذيب 
والتَّفجع  بكينا على املاضي كثيا وإن يكن البكا  جيدي  فما   خطياً 

 فسيوا كما ساروا على الّدهر واصنعوا مضى السلف األبرار يعبق ذكرهم 

مرّفع وما الفخر باملاضي إذا مل يكن له  بناء  الزّاهي  احلاضر   من 

أوسع خذوا بأكف األسد من أسهم العلى  اليوم  احلاضر  فإنَّ   نصيبا 
لعاجز  مبجد  تسخو  ال  الدهر  تتربع يد  وال  تندى  وال   ضعيف 

مرّفع وما الفخر باملاضي إذا مل يكن له  بناء  الزّاهي  احلاضر   من 

بلدي ومن  أرضي  من  اجلزيرة  والرشد من  احلق  نور  النور   تألق 
أحد ومن رباها... رباها الطاهرات ثرى  ومن  بدر  من  الصبح   تنفس 
به  فرق  نور  من  تألق  بالربد نور  الصخر  وبضَّ  احلياة   قلب 
 حييي القلوب ويشفي ثغر كل صدي وفاض عرب شعوب األرض مندفعا 
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نصه  ألبس  قد  الدينية  الثقافة  هبذه  فـ)السنوسي( 
الشعري انطالقة قوية تنمي شبكة التبادل بني األلفاظ ـ 
نور تألق، بّض به الصخر، حييي القلوب، يشفي ثغر كل 
صادي ـ وتتفاعل من خالهلا الدالالت والرموز، وتتبادل 
الصورة  فهذه  اإلبداعية،  الصورة  تشكيل  يف  األدوار 
السنوسي  رؤيا  جسدت  الديين  املاضي  على  املرتكزة 
من جهة، وعرّبت عن احلدث اجللل الذي أحدثه مولد 
اإلسالم على أهل اجلزيرة والعامل وكيف قلب احلياة رأسا 
على عقب )نور تألق من نور(، فاملرتكز الديين يف العمل 
اإلبداعي عند السنوسي وحّد الذات مع املوضوع بطريقة 
ارتكزت على امتصاص القيم احلضارية اخلالدة اليت أفرزهتا 
الطويل،  التارخيي  مسارها  عرب  الدينية  الشعبية  املخيلة 
وإعادهتا بشكل جديد يتجلى من خالله، وكأهنا تظهر 
معلوماهتا،  بنقل  تكتفي  ال  الدينية  فالذاكرة   " مرة  أول 
نفسية  اجتماعية وحاالت  وقائع  إنتاج  على  تعمل  وإمنا 

جديدة ") عبداحلميد، )199م(.
)الرسالة  قصيدة  يف  الديين  األثر  حييل  فـ)السنوسي( 
والرسول( إىل وثيقة شعرية تذكرية وتذكارية مبا يستدعي 
جتديد الرؤية على حنو يعكس وضوحها وصواب منطلقها، 
الناقد  يقوله  ما  اإلبداعية  الشعرية  الرؤيا  أدرك هبذه  فهو 
باتساع  مرتبطة  اخليال  فاعلية  بأن   "  ) جابر عصفور   (
العالقات  إىل  النفاذ  على  والقدرة  املعاشة  باحلياة  اخلربة 
األشياء  بني  تربط  اليت  والعالقات  األشياء،  يف  الفاعلة 
لديه يف  الديين  فاملضمون  ") جابر عصفور،3)19م(. 
التارخيي  املقوم  ما سبق جتاوز  إىل  إضافة  الشعرية  جتربته 
الزمين، واملقوم التعليمي )اإلخباري( ليؤدي دورا إبداعيا 
ويربز  االبتكار،  وظيفة  منه  فيولد  اخليال،  بقوة  يتمثل 
2002م(  علي،  بن  اهلجرة)حممد  ليلة  قصيدة  يف  هذا 

، فيقول:

ـ  الدينية  باملفردات  تزدحم  اهلجرة(  )ليلة  فقصيدة 
)حراء، قباء، الرسول، النبيني( ـ اليت ختتبئ خلفها الرؤيا 
األدبية، والفكرية، واجلغرافية. فلفظ )ثرى الصحراء( وهو 
السنوسي يف  فيه  الذي يعيش  املكان  جزء ال يتجزأ من 
قلب اجلزيرة العربية، حييل يف جانبه الداليل إىل كثي من 
السياقات املرتابطة، واليت ال تنفصل عن بعضها البعض، 
السياق األول: ديين؛ ألن مهبط الوحي هو )غار حراء( 
حممد  بسيدنا  السالم  عليه  )جربيل(  يتصل  حيث كان 
السياق  والثاين:  الرسالة،  ويبلغه  والسالم،  الصالة  عليه 
الشعري؛ ألنه كان ينزل ـ اإلهلام ـ على السنوسي يف هذه 
البيئة الصحراوية فيتفاعل من خالله مع بنيات الكلمة، 
والصور  الشعرية،  القوالب  خللق  رحبا  جماال  وجيعله 

اإلبداعية اليت متثل رؤياه يف هذه القصيدة وغيها.
ياق  السِّ بأنَّ  إليه،  نشي  أن  جيب  أخر  أمر  ومثَّة 
عري أسبغ قصيدة )ليلة اهلجرة( هبذا املوروث الديين  الشِّ
خالل  من  الرومانسيني  أجواء  من  يقرتب  حليما،  جواً 
اقرتانه بألفاظ، تدعم الرُّؤيا األدبّية، والفكريّة الَّيت يسعى 
إىل تأصيلها)السنوسي( ـ أبيض/ سناها/ ضوء/السُّكون/

تشمله  وما  األلفاظ،  تؤكد هذه  ـ  حيث  السَّماء  عيون 
أرض  بأنَّ  مساعدة،  نصّية  وسياقات  ارتباطات،  من 
اجلزيرة من ليلة اهلجرة النَّبويّة قد هجرت الظلم والّشرك، 
وهاجرت حنو العدل، والسُّمو، واالرتفاع بكرامة اإلنسان 
أينما كان حنو احلريّة، والكرامة املوصولة إىل ماال هناية، 

حىت ولو ظهر الظلم بعض  األوقات، فيقول: 

باجلسد جرى فأخضب الدنيا ندى وهدى  الروح  كامتزاج   متازجا 
وأتلقت  عبدهللا(  )بابن  الصمدي وأشرقت  نورها  زاه  هللا(   )رسالة 

مثل  عن  الصُّبح  تنفس  ما  الصَّحراء  ليلة  ثرى  على   سناها 
العامل  ولد  الَّيت  الليلة  ا  الوضاء  إهنَّ فجرها  مهد   يف 
الغرباء الح يف ثغرها الفالح على الكون  يف  الصَّالح   وفاح 
اإلسالم   عزَّة  صباحها  يف  علياء  ومست  يف   واملسلمني 
نيا الدُّ على  ميلي  الغرباء واستدار)التَّاريخ(  الّرِسالة   سطور 

وناء وإذا تلكمو الصَّحاري حديث الفرس  قريب  من   والرُّوم 

)حراء( من  اهلدى  إشراقة  )قباء ) بني  حنو  الشعاع  وانطالق 
مثل الصبح  تنفس  ما  الصحراء ليلة  ثرى  على   سناها 

بسر  تنوء  فذة  سوداء  فردة  دجنة  يف   أبيض 
جناحيها  تضم  حوله  كالورقاء جثمت  عليه   حنوا 

سوداء والسكون العميق ميأل قلب األرض  دجنة  يف   أبيض 
جنم  كل  من  السماء  الرصداء وعيون  للعصابة   رصٌَّد 
خفوت  يف  نورها  األرض  خباء يطأ  بكل  الئذا   ويرى 
الليل  واقشعر  الّدجى  أنفاسه  الفضاء كمَّ  وجه  واربدَّ   رعبا 
والكيد  اجلرمية  عصبة  نكراء ومشت  هلا  غاية   إىل 
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و)السنوسي( إضافة إىل ما سبق، وواضح يف سياقه 
السَّطحي  املستوى  يف  الرُّؤيا  هبذه  يكتفي  ال  الشعري 
إىل  العميق  املستوى  يف  يتجاوزها  ا  وإمنَّ عرّي،  الشِّ للبناء 
العربية  الُبعد احلضاري، والوجودي ألرض اجلزيرة  إسباغ 
هذا  وليس  ـ  نيا(  الدُّ على  ميلي  )التَّاريخ(  )واستدار  ـ 
التَّاريخ  نبض  على  بإصرار  اإلمساك  هو  بل  فحسب 
ذاته، فوصف األرض  الوقت  اإلبداع يف  الديين، ونبض 
على  فعل  ردُّ  هو  التَّقديس،  إىل  حتيل  اليت  باأللفاظ 
رك من جانب، والتَّمسك باألرض؛  االقتالع للظلم والشِّ
جانب  من  بالعقيدة  التَّمسك  أشكال  من  شكل  ألنَّه 
آخر. فـ)السنوسي( هبذه الثَّقافة الدِّينية اليت اعتمد عليها 
يف فكره، ورؤياه اإلبداعّية األدبّية، جيعل منه بقوة الكلمة 
اخلي  الدَّ االنتماء  على  وإصرارا  اهلويّة،  على  تأكيدا 
والظروف  والفكر،  )الوعي،  واخلارجي  )الرُّوحي(، 
االجتماعّية(، ليصبح هبذا متفقا يف وعيه مع قول )منح 
عن  يعرب  إمنا  ذاته،  عن  يعرب  وهو  الشَّاعر   " خوري(: 

عصره وجمتمعه ") منح خوري،1966م(.
ثالثًا: املاضي التارخيي:

السنوسي،  إبداع  يف  الديين  األثر  عرضنا  أن  بعد 
القول  ميكننا  األدبية،  الرؤيا  تشكيل  يف  إسهامه  ومدى 
أنه ال ميكن أن نقرأ أي أدب خارج حدود الزمن، وهذا 
يتطلب مّنا الوعي بعمق بأنَّ األدب يتشكل من عناصر 
تدّل على الزمن، كما إنه إنتاج فين يف إطار زمين حمدد، 
وهبذا تصبح فكرة الزمن عنصرا مهما من عناصر التعامل 
مع النّص األديب، وعنصرا من عناصر إنتاج الرؤيا األدبية 
أنتج  والفكرية، وهذا يعين أنَّ النصَّ وقرائنه السياقية قد 
عصر  ثقافة  داخل  التنقل  له  تكفل  معينة  ظروف  يف 
شعري  ـ  إبداعي خطايب  عمل  فكل  املبدع،  أو  الشاعر 
واالجتماعي  الثقايف   " للتعالق  اخرتاق  حمل  ـ  نثري  أو 
ما  وهذا   ،) 1991م  زاهي،  فريد  والديين")  والتارخيي 
رؤياه؛  وتشكيل  الشعرية  أعماله  يف  )السنوسي(  أدركه 
البقاء واألثر إال من  له  إبداعه ال يكتب  أنَّ  ألنه أدرك 
اجلذريني،  والتحول  االمتصاص  بعملييت  اتصاله  خالل 

يف  املمتدة  التارخيية  الوقائع  من  للعديد  اجلزئيني  أو 
إبداعه،  تاريخ  متثل  عنده  التاريخ  فحركة  أدبه،  نسيج 
داخل  اكتشافا  نصه  ليكون  دائما  نفسه  فهو حيث  لذا 
رؤاه يف حركة  بالكلمة  ليسجل  وإنسانيته،  العصر  حركة 
أسلوبية تتشكل كما يقول )اجلزائري(: " منها اجلزئيات 
بني الواقعي واملتمىن، بني املتخيل واحملسوس، بني املاضي 
اليومية  احلياة  بفيوضات  اإلبداع  فينبض  واملستقبل، 

")حممد اجلزائري، 1974م (.
يف  السنوسي  عند  من  تنبع  اليت  احلياة  وفيوضات 
أعماله الشعرية من خالل األثر التارخيي تتفق مع مقولة 
)أدونيس( يف هذا اجملال " فهي تضع واقعا وغيبا، صورة 
ومعىن يف نظام لغوي، ورؤيا خاصة للعامل يف تعبي خاص 
")أدونيس،1979م( ، وهذا التعبي اخلاص الذي متيز به 
السنوسي عن غيه من شعراء اجلنوب السعودي، وهبذا 
الكاملة،  الشعرية  أعماله  يف  جنده  الذي  النوعي  الكم 
جعل إبداعه وما حيمله من رؤيا للحاضر واملستقبل كما 
ينبع   " واحلياة  الشعر  من  موقفه  يف  )العشماوي(  يقول 
من أعماق كيانه، ويستبطن ما هو إنساين فيها، وبذلك 
الشاعر  ذات  حبدود  تتعلق  اليت  التجربة  جمرد  من  خترج 
الضيقة إىل أفاق أرحب يف التعبي عما هو إنساين عام 

") حممد زكي،1)19م(. 
من  السنوسي  رؤيا  إنَّ  القول  ميكن  أدق  وبتعبي 
األثر  تصهر  حتويلية،  رؤيا  هي  التارخيي  األثر  خالل 
إبداعه  يف  تكّون  حساسة  بوتقة  يف  والعامل  التارخيي، 
والكرامة،  واملستقبل،احلرية  التغيي  والواقع،  احللم  مبدأ 
ذاتا  وتبلور  الرأي،  وإثبات  االستقالل  والسالمة،  األمن 
ـ  والواقع  احللم  ـ  من كليهما  خصائص  حتمل  جديدة 
وهذا ما نلمسه يف قصيدة جنكيز خان)حممد بن علي، 

2002م.(، فيقول:

ميتدُّ )اجلزيرة(  تلكمو  والسَّماء وإذا  الذُّرى  عرب   سناها 
و)زيد( )عمرو(  و  )خالد(  األجواء وإذا  على  دائر   فلك 

أفق  كلِّ  يف  ياء  الضِّ وداء يرسلون  سقم  كلَّ   ويداوون 

دمي ملء  النيان  تستعر  األمل تكاد  من  ملسوعاً  القلب   ويصرخ 
وانطلقت  املذياع  إىل  أصخت  كاحلمم  إذا  األنباء  تلفظ   أمواجه 
ولفهما  وهوالكو  خان(  نقم )جنكيز  من  التاريخ  سجل  ما   وكّل 
ميثلها  خمازيهم  وعادت  هنم عادوا  ويف  نكرا  قحة  يف   )دجيول( 
حمتدم  والطغيان  يزحف  والقيم الكفر  باألخالق  يسخر   والشر 
له  يقشعر  )فرنسا(  بغي  األمم والبغي  أوحش  حىت  الربية   جلد 
معركة )األوراس(  ذرى  فوق  والشمم هناك  اإلسالم  عزة   وقودها 
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حيمل  لقصيدته  )السنوسي(  اختاره  الذي  فالعنوان 
رمزا تارخييا ـ )جنكيز خان( ـ له حضوره يف وعي وتاريخ 
اإلنسانية بعامة، واإلنسان العريب واملسلم خاصة، ليبط 
من خالله احلاضر باملاضي، وجيعل منه أيضا جماال واسعا 
شعري  أديب  خطاب  إىل  التارخيي  اخلطاب  فيه  يتحول 
منه  هلم  يكشف  والالحقة،  احلاضرة  لألجيال  موجه 
احلقب  تلك  عن  املصاحبة  النصية  السياقات  مبساعدة 
ألن  تزال؛  وال  األجيال  هبا  مّرت  اليت  واملعاناة  السوداء 
هذا اخلطاب اإلبداعي والرؤيا اليت ينطلق منها السنوسي 
ال  التارخيية  الذاكرة  بأنَّ  يـَْعَترب   " اإلبداع   حلظة  يف 
إنتاج وقائع اجتماعية  تكفي، بل جيب العمل منه على 
 (" واحلاضر  الواقع  مع  تتوافق  جديدة  نفسية  وحاالت 
األثر  هبذا  اإلبداعية  فالرؤيا  )199م(،  عبداحلميد، 
التارخيي عنده كما يصفها )مرتاض( يف إحدى دراساته: 
إبداعية  أنشطة  أنقاض  إبداعي مبين على  " هي نشاط 
 (" له  حدود  ال  الذي  الذاكرة  حيز  يف  اندثرت  أخرى 

عبدامللك،1991م(.
فيهما  يطالعنا  النص  هذا  يف  مهمان  أمران  ومثة 
املتمثلة  رؤياه  خالهلما  من  ليؤكد  أيضا  )السنوسي( 
خان(،  )جنكيز  القدمية  التارخيية  الشخصية  بني  بالربط 
العامل  يف  املروع  األثر  ذات  التارخيية  األحداث  صاحب 
الصفات  ذات  القيادية  والشخصية  القدمي،  اإلسالمي 
رؤيا  أواًل:  )ديغول(،  احلديث  الغريب  العامل  يف  نفسها 
ولو  حىت  واحدة  والنتيجة  األثر  بأن  مفادها  تأكيدية 
األحداث  جمريات  على  فأثرهم  األشخاص،  اختلف 
ميثل  ملا  واهلالك  والتدمي،  القتل،  السليب  باجلانب  يسي 
فكر  ميثل  ملن  اإلجيايب  واجلانب  الشاعر،  وثقافة  فكر 
علي،  بن  )حممد  فيقول  )ديغول(،  و  خان(  )جنكيز 

2002م(: 

النصي من خالل  السياق  الثاين كما هو يف  واألمر 
بأن هؤالء األشخاص  القناعة  رؤيا  العميق يشكل  بنائه 
الفكري،  الواقع  على  فوتوا  قد  ركبهم  يف  سار  ومن 
والثقايف، واالجتماعي فرصة املشاركة يف حتمل املسؤولية، 
من  الدخول  على  واقعهم  يف  عاش  من  إرغام  وحاولوا 
فلجأ كلُّ  ـ  الفرقة  االستعمار/  العبودية/  ـ  اخللفية  البوابة 
من  سقف  حتت  اخلنق  إىل  واقعة  حسب  منهم  واحد 
هذه  رغم كلِّ  والتهريج،  والتجويع،  والقمع  االضطهاد، 
ممثال  القدمي  املبدأ  هذا  السنوسي  واقع  يرفض  األساليب 
)جبنكيز خان( واجلديد )ديغول(، ويأىب اخلنوع، ويقف 
والعرض،  والدين،  النفس،  على  حفاظا  الظلم  وجه  يف 
شخصية  خالل  من  أحداث  من  حيمله  وما  فالتاريخ 
)جنكيز خان( و )ديغول( عند السنوسي تاريخ مظلم، 
الرؤيا  هذه  لتشكيل  واسعا  جماال  منهما  جيعل  أن  أراد 
جديدة،  ودالالت  جديد،  ومضمون  جديدة  بروح 
إليه  تصبو  الذي  اجلديد  العامل  من  حيويا  جزءا  لتصبح 
ذاته، فاإلبداع هبذا األثر يتفق مع املقولة النقدية: " هو 

طاقة ارتياد وكشف ") أدونيس،3)19م.(. 
وطاقة االرتياد والكشف عند )السنوسي( من   
األسى(  )عقدة  قصيدة  يف  تأخذ  التارخيي  األثر  خالل 
العريب  العامل  يعيشه  الذي  الواقع  من  وقنوط  يأس  حالة 
الصالة  عليه  الرسول  مسرى  ألرض  حيدث  ما  وخاصة 
خالل  من  ليفرغ  التاريخ  إىل  يلجأ  جيعله  مما  والسالم، 
شخصياته ما يشاء من دالالت ومعاين تتناسب وطبيعة 
ويلبسها  السليب،  أو  اإلجيايب،  اجلانب  يف  سواء  الواقع 
ما يشاء من رؤيا يف قالب فين جديد، فيقول)حممد بن 

علي، 2002م(:

به  احمليط  الواقع  من  السنوسي  عند  األسى  فعقدة 
احلياة  تكوين  يف  وأثرها  التارخيية،  اهلوية  لديه  أثارت 
السابقة املشرقة، لتولد لديه تنويرا فكريا ينمُّ عن مستوى 

كاسحة  األرواح  تلتهم  والرمم والنار  باألشالء  تقذف   واألرض 
دماً  يبذلون  الغيارى  الغشم واملسلمون  ربقة  من  حيررهم   حراً 
وصبيتهم  وصباياهم   يف الريف والسيف واآلكام والقمم شباهبم 
مثابرة يف  املنايا  واحلرم يستقبلون  واألعراض  الدين  عن   ذودا 

قائمة  والبأساء  واليتم  السكان منهدم والثكل   يف كّل بيت على 
يشعلهم اإلميان  من  إال  والظُلم عارين  الْظلم  صراع  يف   محية 

بياين  يكون  أن  املعاين أتريدين  عبقري  اللفظ   رائع 
جنبيك ويف  وأىنَّ  أميت  يا  كياين كيف  من  يهزين   جرح 

فاضت  عيناي  أبصرته  قاين كلما  وبالدمع  الهبا   باألسى 
بيوم  أردت  إذا  أرجواين أنطقيين  مدمدم   )قادسي( 
ومض  ذات  بوثبة  لساين أنطقيين  من  األسى  عقدة   واحللي 
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حضاري خالَّق هذا من جهة، ويسهم يف تشكيل الرؤيا 
معها  وتتوافق  العقدة،  هذه  حتاكي  اليت  األدبية  الذهنية 
االجتاه  بنفس  معها  تتقاطع  أو  هبوطا،  أو  صعودا،  إما 

من جهة ثانية، فيقول)حممد بن علي، 2002م(:

فاألثر التارخيي وما حيمله من معاين مثل لديه مصدرا 
الرؤيا،  وتشكيل  الشعري  واإلهلام  اإلبداع  مصادر  من 
و)ابن  و)املثىن(  )خالد(  ـ  األسى  عقدة  يف  فشخصياته 
أيوب( و)الفىت احلمداين( ـ تأيت يف فكره اإلبداعي لكسر 
حالة األسى اليت يعيشها السنوسي، فهو ال يستطيع أن 
أن  يريد  اليت  العقدة  هذه  حجم  مهما كان  يتجاوزها 
حياكيها، أو يفرغ فيها محولته ورؤاه األدبية والثقافية؛ ألن 
املركب التارخيي، واالجتماعي، والنفسي، والذهين ميثالن 
أحد شهوده يف عمله اإلبداعي، لينطلق منهما، أو منهم 
)زيرافا،  يقول  التأسيس كما  ال  االكتشاف  حنو  مجيعا 

1975م، حممد رشيد، 1975م(.
ويبدو أن السنوسي يف )عقدة األسى( قد فتح فضاًء 
يفرض  الفضاء  هذا  التارخيي،  األثر  خالل  من  خاصاً 
على املتلقي قراءة متأنية تنبع من عمق النص، وعالئقه 
املصاحبة، كونه انعكاسا لواقع احلياة اليت حتيط به شرقا 
وغربا، عندها يستطيع املتلقي أن يسقط تأويله، وتفسيه 
الذي يريد، لتحصل وتتكون لديه اللذة األدبية على حد 
تعبي)بارت، د.ت، كوهن، د.ت(.ومثة أمر آخر ندركه 
الرؤيا  تشكيل  األسى( يف  )عقدة  التارخيي يف  األثر  من 
الذي  واالجتماعي  التارخيي،  الظرف  طبيعة  يف  يتمثل 
تعبي،  وصيغ  رؤية  من  يناسبه  وما  السنوسي،  يعيشه 
فسعى إىل إبداع ليس يف مقدور أحد أن ينسبه إىل غي 
املرحلة اليت ميثل قيمها فكرا وجتربة فنية ، نتيجة إدراكه 

هلذه احلقيقة عربَّ عنه بتصورات متعددة فيقول:

هذه التصورات األدبية ـ أفحق ؟ أن الشواهني نامت 
/استقرت جمامث الغربان ـ تؤكد الوشائج النصية اليت تسري 
ـ  لتجعلها  رؤياه  وتأصيل  اإلبداعية،  التجربة  إثراء  يف 
ـ حالة متالحقة من اإلضافات اإلنسانية، اليت  الوشائج 
حيتكم فيها إىل ما متثله من وعي التطور اجلديل، الذي ال 
يتحرك فيه اجلديد باجتاه التناقض الكلي مع القدمي الذي 
احلي  التَّواصل  جوانب  من  فيه  ما  يستوعب  بل  سبقه، 
يف  يقول  حيث  والفكرية،  األدبية  الرؤيا  تتضح  عندها 
هذا االجتاه )السياب(: " الشيء اجلديد هو دائما وليد 
الشيء القدمي، وقد كان كامنا كاجلنني يف أحشائه ذات 
الشيء  مالمح  من  الكثي  اجلديد  الشيء  يف  وأن  يوم، 
القدمي .... من مالحمه احلسنة اليت استطاعت أن تقاوم 

الفناء ") بدر شاكر،1956م(.
التارخيي  األثر  خالل  من  السنوسي  لدى  فالرؤيا 
املاضي  بأمهية  اإلحياء  يف  تتجسد  األسى(،  )عقدة  يف 
التارخيي بكلِّ مقوماته، على استيعاب أبعاد تعبيية رمزية 
ميكن توظيفها من أجل تقريب املوقف الشعوري، الذي 
أجل  من  التعبي  حادٌّ  فهو  للمتلقي،  إيصاله  إىل  يطمح 
يف  لألصالة  املعرفية  للعناصر  األولية  املكونات  تأكيد 
الرؤيا، ويف أدوات املقاربة فيعيد ترتيبها وعالقاهتا بفضاء 
نصه كي يتأصل فيه احلديث، ويتحدث فيه األصيل يف 
امتصاص  على  اعتمدت  اليت  الشعرية  نصوصه  أغلب 
الواقع  على  تنطبق  اليت  حيثياته  من مجيع  التارخيي  األثر 

الذي حياكي.
رابعا: احلاضر:

أ ـ احلاضر القومي واالجتماعي:
لنا عند السنوسي فيما سبق عرضه بأن األثر  يظهر 
أعماله  يف  لديه  شكَّل  قد  والتارخيي،  والديين،  األديب، 
خطابه  بنية  يف  واضح  أثر  ذات  فنية  ظاهرة  الشعرية 
يف  املاضي  خالله كشف  من  أعاد  حيث  الشعري، 
بأبعاده  يعيشه  الذي  احلاضر  أو  الواقع،  جتليات  ضوء 
اإلنسانية، واالجتماعية، واالقتصادية واألدبية، والقومية، 

عدنان نسل  يا  وكيف؟؟  هذا  والسنان مِلَ  والسَّنا   وقحطان 
وحنتار فينا  الذئاب  هوان أيعيث  من  له  يا   وننهار 
)املثىن( و  )خالداً(  هللا  )احلمداين( رحم  والفىت  )أيوب(   وابن 

دهقان  قوى كل  ضعضعوا  عان فلقد  كل  وأنقذوا   وعلج 
رومان حني كانت قوى الطغاة هتّز األرض  ومن  فارس   من 

نامت  الشواهني  أن  ؟  الغربان أفحق  جمامث   واستقرت 
)للصهايني( صافيا  اجلو  خان( وغدا  )جلنكيز  اهلوى   وطاب 

أفعوان أفحق ؟ هذا وما زال يف )القدس(  أرقم  من   فحيح 
يعلو  فاحلق  املرجفون  الزمان كذب  قدمي  من  الدهر   أبد 
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متتص  شعرية  رؤيا  وفق  جديد  من  تشكيله  فأعاد 
احملموالت الداللية املوروثة، لتكشف عنده عمق التجربة 
وحاضر  الواقع،  عن  تعبيه  يف  وخصوصيتها  الشعرية، 
واملاضي  رؤياه  بني  جدلية  عالقة  بناء  فاستطاع  احلياة، 
بكلِّ حمموالته، فردم بذلك املسافة السحيقة اليت كانت 
تفصل بينهما، فجعل منهما بناء وكيانا بنيويا متكاماًل، 
إبداعاته  عليه  حتتوي  اليت  األخرى  الفنية  العناصر  مع 
األطر  القائل:"إن  قول  اجتاه  يف  تسي  اليت  الشعرية 
اختيار  يف  حدٍّ كبي  إىل  تدخل  واأليديولوجية  املعرفية، 

األبنية اللغوية، ويف تفسي داللتها ") بطلر، د. ت(.
رؤياه  يف  يتجلى  )السنوسي(  عند  القومي  واحلاضر 
من خالل مكونه األديب، ليتفق بذلك مع الطرح الذي 
وإسقاط  اإلنسان،  حلم  هو   " فراي(:  )نورثروب  قاله 
ختيلي لرغباته وخماوفه، وأنَّ األعمال األدبية إذا أخذت 
االجتماعي،  الصراع  هناية  رؤيا  إمجالية،  رؤيا  تؤلف  معا 
رؤيا الرغبات املشبعة يف عامل بريء، رؤيا اجملتمع اإلنساين 
احلّر ") ريتا عوض،)197م( ، فـ)السنوسي( ال يكتفي 
فيه،  عّما  بالتعبي  يعيشه  الذي  احلاضر  أو  الواقع،  من 
بل يفرغ جهده ليخلق بإبداعه املمتد يف أعماله الشعرية 
صاحبة  هي  الرؤيا  تكون  لذلك  جديدة،  بطريقة  أشياء 
املستقبلية،  ومناخاته  القومي،  احلاضر  بناء  يف  املبادرة 
واحلضارة  واإلنسان،  الكون،  تشمل:  واسعة  رؤيا  وهي 
الرؤيا  الشعرية حافلة هبذه  فأعماله  والوجود،  اإلنسانية، 
العامل  قصيدة  يف  جنده  الذي  ذلك  ومثال  الشمولية، 

العريب)حممد بن علي، 2002م( ، فيقول:

طرحه  يف  السنوسي  عليها  يركز  اليت  املعاين  وهذه 
بصورة  احلاضر  العامل  حياكي  ـ  العريب  العامل  ـ  النصي  
إىل  املؤمل  واحلاضر  الواقع  من  خيرج  أن  يريد  فهو  )ما(، 
احلياة  يف  حقي  أعلنت   " واألمل  باحلياة  مليء  عامل 
هذه  إلبراز  فاختار   " حقيقة  بكل  نفسي  وآمنت   /
لتكون  واقعه  يف  املشرقة  احلانية  اإلنسانية  التجربة  الرؤيا 

بقدرة  يتمتع  فهو  واإلبداع،  التعبي  يف  حّية  ورؤيا  مثاال 
ألنه  املستقبل؛  وتستشرف  احلاضر،  تستشعر  إبداعية 
بعوامل ال شعورية ختتلف عن عوامل  دائم  اتصال  على 
اإلنسان العادي على حدِّ تعبي )أنطوين شتور( القائل: 
الرجل  تقدير  املبدع موضع  عند  الشعورية  العوامل  إن   "
املواقف  يف  تغيات  مبشرة حبدوث  وإن كانت  العادي، 
االجتماعية؛ ألن املبدع هو طليعة زمانه، وهو أداة احلياة 
أحيانا  وهي  تشكيلها،  على  والقائم  الالواعية  النفسية 
شيء  وبكل  بالسعادة،  التضحية  عليه  حتتم  ثقيل  محل 
بأن حيياها  العادي جديرة  اإلنسان  احلياة يف نظر  جيعل 

")أنطوين،1997م(.
أعماله  يف  السنوسي  عند  احلاضر  رؤيا  فسياق 
رؤيا  هي  العريب( خاصة  )العامل  ونص  بعامة،  اإلبداعية 
من  حيمله  وما  املاضي،  تصهر  سابقا  قلت  حتويلية كما 
خصائص يف بوتقة حساسية جديدة ختلق لديه وللمتلقي 
جديدة  ذاتا  واجلديد  القدمي  ومن  والواقع،  احللم  مبدأ 
حتمل خصائص من كليهما يتطلع إليها السنوسي، وهي 
احلياة اإلنسانية الكرمية لإلنسان العريب، فيقول)حممد بن 

علي، 2002م(:

الذي  احليوي  اجملال  األدبية هو  أعماله  فاحلاضر يف 
تتحرك فيه رؤياه؛ ألنه املعيّن بالتقومي والتغيي، وهلذا فإنَّ 
الصراع  أتون  يف  بنفسه  زجَّ  قد  الشعري  األديب  إبداعه 
اخلارجي رافضا أن ينكفئ على ما هو ذايت أو شكلي أو 
ومهي، أي أن إبداعه الشعري، وما ينطلق من رؤيا حيقق 
مضمون  ذات  مجالية  حياتية  حتررية  اجتماعية  وظيفة 

ورائي احلاسدين  كيد  ردائي خلفت  الغبار  رهج  من   ونفضت 
عجاجة  منكيّب  من  الوعثاء وتطايرت  اخلطى  أثر  من   وعثاء 
طريقهم  للمتخلفني  إطفائي  وأنرت  هواؤهم  أراد   ملا 
وآمنت  احلياة  يف  حقي  غراء  أعلنت  حقيقة  بكل   نفسي 

مطية   نكون  أن  العروبة  واألهواء تأىب  النزعات   لتنازع 
ضحية  يكون  أن  أكرم  أعباء  والليث  ومن  رسن  من   وأجلُّ 
السَّنا وانتشر  الظل  الضياء  األفياِء نسج  برودة  اهلجي   وحما 

رسالة  ضمَّ  العريب(  عظماء )العامل  غطارف  ونسل   كربى 
حمكما بناء  الدنيا  بنو  بناء )عرب(  كل  أساس  وهو   )بالعدل( 

بنورهم  احلياة  فأشرقت  سحَّاء سطعوا  )بإنسانية(   وزهت 
طباعهم  الغرور  ملك  فما  حياء ملكوا  جبني  وطئوا  فما   وعلوا 
)الكتاب( ومل يزل يده  األبناء ما زال يف  دم  يف  األبوة   سحر 

خاطري  قبلة  العريب(  )حرائي( )العامل  وغار  أخيليت   ومطاف 
والدجى الكواكب  ملح  يف  الشعراء ألقاه  إطراقة  إىل   يرنو 
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خالل  من  الشعري  عمله  يف  نلمسه  ما  وهذا  تغييي، 
القيود )حممد بن علي، 2002م(،  املارد  قصيدة حطم 

فيقول:

القيود( ميثل  املارد  الذي يصوره يف )حطم  فاحلاضر 
املوروث  مع  منسجماً  جديداً  تركيباً  النصي  سياقه  يف 
العريب،  الواقع  ينتظرها  حقيقة  ليشكالن  اجلماعي، 
منظومته  وسط  مكانتها  وحتتل  عنده،  فراغا  ليسد 
واقعه،  يتلمس  الذي  املبدع  الفنان  والفكرية؛ ألنَّ  الفنية 
ال  السنوسي  فعل  والقومي كما  االجتماعي،  وحاضره 
احلياة  الذي ترتقبه  تلقاء نفسه، بل هو األمل  ينشأ من 
السياسية واالقتصادية  العربية جبميع أطيافها  االجتماعية 

واليومية. 
األديب  إبداعه  يف  السنوسي  حيملها  قيمة  فكلُّ 
والشعري، ستظل ذاتية يف وعيه كامنة فيه، لكن بنزوهلا 
إىل احلاضر وواقعه تصطبغ بالصبغة االجتماعية القومية، 
كون هذا األخي هو مصبها النهائي فتكتسب جدارهتا 
والتطلعات  والرؤيا  االجتماعية)صالح فضل،)197م(، 
قفزة  القيد(  املارد  )حطم  يف  السنوسي  إليها  يرنو  اليت 
يف  وتغيي  جانب،  من  السائدة  املفهومات  تدعيم  يف 
آخر)أدونيس،3)19م(،  جانب  من  األشياء  نظام 
هذه  مع  متوائمة  الشعرية  واألخيلة  الصور  جاءت  هلذا 
التطلعات اإلبداعية والبنيوية:) الصباح الذي له من مىن 

النفس  انبالج / ومن هواها انصياح.... قف على قمة 
الزمان مع التاريخ/ واهتف يهزُّك االرتياح(.

ويف اجلانب االجتماعي ال أحد ينكر أن الشعر جتربة 
الذي  اجملتمع  مكونات  بأعمق  تتصل  ومجالية  روحّية، 
أقرب  املكونات  هلذه  فيستخدم  األديب،  فيه  يعيش 
، وأكثرها قدرة على الرتميز  ألفاظها، وكلماهتا إىل احلسِّ
واإلشعاع هبذه املكونات)فراس السّواح، 1997م(، وهذه 
األدبية  أعماله  يف  )السنوسي(  التقطها  النقدية  النظرة 
والشعرية، لتكّون لديه رؤيا خاصة توجه بعض سلبيات 
احلاضر االجتماعي، مستندة إىل خلفية أدبية، وتارخيية، 
هذا  عنده يف  جنده  أخر  أمر  ومثة  تساندها.  واجتماعية 
اجملال يتجلى بتبين رؤية الوسط االجتماعي الذي ينتمي 
بشكل  جاء  الشكل  وهذا  اإلجيايب،  باجلانب  لكن  إليه 
وعامله  جمتمعه،  بني  ما  وسيط  أنه  اعتبار  على  ضمين 
الواقعي  الوسط  يتأمل  ال  فهو  فيه،  يعيش  الذي  املادي 
تساهم  يكّون عنه صورة  مباشر، ولكنه  واملادي بشكل 
فيها العناصر الذاتية واملوضوعية، وليس من الضروري أن 
االجتماعي  الواقع  مع  الصورة  هذه  تتطابق  أو  تتوافق، 
نفسه، وهذه الرؤيا املركزية يف أدبه االجتماعي جتلت يف 
2002م(،  علي،  بن  ليفة)حممد  صابونة  لكل  قصيدة 

فيقول: 

فالسنوسي هبذه الرؤيا النقدية االجتماعية اليت التقطها 
من وسطه وبيئته العملية يضيف إىل مكونات ومرتكزات 
فيه،  يعيش  الذي  االجتماعي  الوسط  الشعري  إبداعه 
وهذا النسق التقرييب للبناء الشعري عنده يقرتب من واقع 
املنهج البنيوي التكويين الذي صاغه غولدمان) عبداإلله 
حممد، 1969م( ، لكن السنوسي ختلص من تبين هذه 
إىل  غولدمان(  )لوسيان  إليها  دعا  اليت  املمنهجة  الرؤيا 
السلوكات  هذه  يرفض  ألنه  العامة؛  اإلنسانية  الدعوة 

وراح  َرْوح  والشعور  الصباح  هتفت  أضاء  فقد  غرد   ويك 
النفس  مىن  من  له  الذي  انصياح  الصباح  هواها  ومن   انبالج 
التاريخ  مع  الزمان  قمة  على  اإلرتياح قف  يهزُّك   واهتف 
والبشرى )النيل(  شواطئ  واألفراح وتأمَّل  ضفتّيه   على 

وقرت  اخلضمِّ  ثورة  املاّلح هدأت  بـ)السفينة(   وجنا 
مساء  يف  وثبة  )مصر(  الرياح وثبت  مداها  يف  الربق   حيسد 
صداها  يرن  وثبة  والنجاح إهنا  العال  ملؤها   عاليا 
الكربى حمافله  يف  )الغرب(  راح هزت  الشرق  من  صفقت   وقد 
مشاء )العروبة(  راية  وشاح وعلت  منها  السماء   يزين 

بنيها  أساة  جرحها  اجلراح عاجلت  عالجه  من   وانتهى 
شباب  احلياة  دم  نضاح وسقاها  تراهبا  يف   دمه 
ونار  نور  الشباب  ومجاح ودماء  توثب   ومناها 
)جالء( يف  مرادهم  عن  الكفاح عرّبوا  سناه  يف  احلق   يدعم 

الوظيفة أصدقاء  أم  الضعيفة  أصدقائي  النفوس  ذوي  يا   أنتم 
العليا  باملثل  هتزأون  الشريفة األوىل  باملعاين   وتلهون 
وأخالق  مّلونات  سخيفة بسمات  غالظ   وصولّيةًٌ 
احلّر  ختجل  ملّون  مكسوفة ونفاق  فتنثين  منه   باء 
وتنماع  وتستكني  ليفة تتدىل  صابون  لكل   وتغدو 
وّلوا  الوظيفة  وّلت  عنيفة فإذا  حربا  عليك   وأثاروا 
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منه  يشمئز  خلق   " عنده  فهو  جانب  من  االجتماعية 
ويناصر   ، 2002م(  علي،  بن  النفس...")حممد  كرمي 
القيم االجتماعية اجلديدة والطبقات الصاعدة اليت تبشر 

باملستقبل من جانب آخر.
ب ـ احلاضر األديب:

بقي  قد  فيها  )السنوسي(  جند  الشعرية  األعمال  يف 
روحه  أعماق  أعمق  من  أبدعه  الذي  للحرف  خملصاً 
حامال  وبقي  باألنواء،  الزاخر  املصطخب،  املضطرم، 
آخر  حىت  محله  يف  ممعنا  كتفيه،  على  الشعر  لواء 
ومع  املنشود،  األديب  اإلبداع  قمة  على  وزفي  شهيق، 
العريب  الشعر  عمود  وأنصار  القريض،  أنصار  من  أنه 
الرتاثي،  األصيل  بني  عضويا  ربطا  ربط  فقد  األصيل، 
الواقع،  حركة  يواكب  الذي  ـ  احملافظ  ـ  املعاصر  والشعر 
املقاربة  جسور  له  ومدَّ  ومتغياته،  واملستقبل،  واحلاضر، 
والتضايف اإلبداعي اجلميل بني الشكل الرتاثي، واجلديد 
قبلها،  ما  إىل  تنضاف  أدبية  رؤية  بذلك  حمققا  امللتزم 
فـ)السنوسي( أدرك من خالل تطلعاته األدبية، والنقدية 
االستشرافية إىل أن احملافظة على شكل القصيدة األدبية 
حالة  السواء  على  واملتلقي  املبدع،  عند  خيلق  الرتاثية 
فمعمار  وعاملها.  تتفق  واملعنوي  اجلسدي،  التوازن  من 
القصيدة عنده ال يقوم عنده على الوزن وحده، بل يقوم 
على بنية الشعر حبرفيتها، ويف الصياغة الشفيفة، وانتظام 
املعىن يف رونق اللغة اليت خيتار املالئم من األلفاظ لكل 
ضرب من املعاين، وكأنه بذلك يعاود قول )عمر بن حبر( 
الذي يقول : " واللفظ للمعىن بدن، واملعىن للفظ روح 
") اجلاحظ، 1965م، اجلاحظ، 1991م(. وهذه الرؤيا 
النقدية اليت يتبناها )السنوسي( جندها حاضرة يف قصيدة 

)الشعر احلر(، فيقول:

فالسنوسي يف هذه الرؤيا يطرح من وجهة نظره أخطر 
وقوالب  مؤثرات  من  احلديث  العريب  الشاعر  تلقاه  ما 
يتبناها  اليت كان  الشعر  عمود  نظرية  هدمت  وأساليب 

الوافدة من  القدمي، وأخذت مبقولة )إليوت(  الشعراء يف 
الغرب، وسارت على هنجه بكلِّ شيء، فلم يعد الشاعر 
يف نظره ورؤياه يسوق فكرته، أو يعرب عن عاطفة بصورة 
مباشرة، على عكس أمر الشعر العريب القدمي ومن سار 
لنقل  يلجأ  ـ  احلديث  الشاعر  ـ  صار  بل  هديه،  على 
انفعاالته إىل عقل القارئ واملتلقي إىل وسيط   هو " هو 
األحداث  من  سلسلة  موقف  املوضوعات،  من  جمموعة 
") وميزات، و بروكس، 1997م(، وهذا الشيء جنده يف 
رأي )جوزيف فرانك( الذي يتوافق مع رؤيا )السنوسي( 
بشكل  يتميز  الذي  ـ  احلديث  الشعر  ـ  الشعر  هذا  يف 
مجايل يعتمد على منطق مكاين، حيث صار يتطلب من 
القارئ إعادة تنظيم كامل لتفكيه، يف اللغة اليت باتت يف 
القصيدة احلديثة ـ عاكسة ـ وأصبحت الرابطة بني املعاين 
فيها ـ أي يف القصيدة احلديثة ـ ال تتم إال بإدراك القارئ 
املكان،  آن واحد من حيث  الكالمية يف  للمجموعات 
فيقول: " وحنن عندما نقرؤها متتالية من حيث التسلسل 
بعضها  بني  مفهومة  عالقة  أي  متلك  ال  فإهنا  الزمين 
وماكنزي،1966م،  ،ومايلز،  )شورر   " اآلخر  والبعض 

وياكبسون، ))19م،وتودروروف، 7)19م(.
من  حيمله  وما  الشعر  وخاصة  األديب  احلاضر  فواقع 
إبداع  على  فرض  قد  وأسسه،  فكرته  على  مستجدات 
)السنوسي( رؤيا النقد الشعري من خالل الشعر نفسه، 
بسعة  خالهلا  من  يشعر  قناعة  إىل  باملتلقي  يصل  حىت 
إطالع السنوسي الثقايف هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
هذا األسلوب الشعري، واألديب أقوى يف التعبي، والتغيي 
عند معشر الكتاب واألدباء؛ ألنه ينطلق من رؤيا أدبية 
وعظمه  القدمي  جاللة  فكرة  إىل  أصوهلا  يف  ترجع  صرفة 

،فيقول يف قصيدة )الشَّعر احلُر(:

فالسنوسي يف واقعه األديب واإلبداعي يرفض بشكل 
بقوانني  يلتزم  ال  الذي  احلداثة(  )شعر  للشك  يقبل  ال 

أطياري  ال العود عودي وال األوتار أوتاري شدو  من  أغاريدكم   وال 
 ال الريش ريشي وال املنقار منقاري من أين جئتم هبذا )الطي( وحيكمو؟!

وسحنته  جناحيه  يف  أرى  بشار إين  سيماء  ال  )إليوت(   مسات 
تشّرفين  ال  ثيابا  قّصار ألبستموين  حبل  جسمي  فوق   كأهنا 

مسّيبة  ألفاظ  هو  هل  الشعر؟  اهلاري ما  للمنطق  ردي  قيود   بال 
ترى  تكاد  هندسة كربى  فرجار الشعر  منه روح  واللفظ  النسج   يف 
حّس كأحجار والوزن للشعر روح وهي إن فقدت  بال  مجاداً   أضحى 
جامدة  املشي  مثل  النثر  قيثار قصيدة  ترنيم  يف  كالرقص   والشعر 
يرفضه  الشأن  صغي  حرف  أبكار ورب  سيقان   والشعر كالرقص يف 
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ناصرها  الذي  النثر  قصيدة  وخاصة  الشعر،  عمود 
الشاعر  مقولة  مع  يسي  بذلك  وهو  وأتباعه،  )إليوت( 
الشكل  هذا  ترفض  اليت  السياب(  شاكر  )بدر  العراقي 
ضد  أنا   " وتقول:  اإلبداعية،  حياته  بداية  يف  األديب 
6)19م(؛  الغريف،  حسن   (" وزن  بدون  الذي  الشعر 
روح  )السنوسي(  بعده  ومن  )السياب(  عند  الوزن  ألن 
فهو  القصيدة،  لدى  شيء  أعّز  فقد  فيكون  فقده  فإن 
وضوحاً،  أكثر  العربية  الشعرية  األدبية  الرؤيا  مسألة  يف 
ارتباطا  وأكثر  والنقاد،  الشعراء  من  غيه  من  وحتديداً 
يؤسس  ألنه  العريب؛  للشعر  والشكلي  األديب،  باملفهوم 
إىل  الشعرية  الرؤيا  حتويل  إىل  واملعريف  األديب  واقعه  من 
إجراءات نقدية قابلة للتطبيق على الشكل األديب الذي 

تتبناه رؤياه الفكرية، والثقافية يف احلاضر واملستقبل.

E
التشكيل  يف  الرؤيا  مرتكزات  يف  البحث  بعد 
السنوسي، جند  علي  بن  الشاعر حممد  لدى  اإلبداعي، 
أن املاضي الديين، والتارخيي، واملاضي املشرق، مل يسهم 
بالتجربة  املرتبطة  املوحية  الشعرية  اللغة  إجناز  يف  فقط 
الشعرية املستقاة من احلاضر الذايت واجلماعي، أو الصورة 
اهلم  صياغة  من  بالغة  على  املفتوحة  التشكيالت  ذات 
الشعري املتخلق من املوهبة، والذوق والرؤية، أو املوسيقى 
وإشعاعات  للروح،  الغازية  الفكرة  طقوس  مع  املتساوقة 
للماضي  وإمنا كان  السكون،  ضد  املنتفضة  الوجدان 
وقسط  معترب،  قدر  املشرق  واملاضي  والتارخيي،  الديين، 
وتشكيل  السنوسي،  لدى  األديب  العمل  بناء  يف  وافر 
واألسلويب،  املعجمي  منها:  جوانب  عدة  من  تضاريسه 

والتصويري، واإليقاعي.
الشعرية  أعماله  يف  السنوسي  عند  الرؤيا  فمرتكزات 
سواء أكانت ترجع إىل املاضي، أو احلاضر مل تكن وليدة 
الرتف الفكري، وإمنا كانت حلاجة ملحة لديه يف عمله 
بالنسبة  الرؤيا، فهي  األديب،  يف بعث وحتريك وتكوين 
بواسطته عن  يعرّب  إليه األمنوذج واملثال، وامللجأ، واملالذ 
تصدعات  من  يصاحبه  وما  واجلماعة،  الذات  جراح 
حييط  ما  خالله كل  من  وجيسد  يعيش،  الذي  للواقع 
باجملتمع من قهر اجتماعي، وروحي نتج عن اختالل يف 

وضياع  االستبداد  ويفضح  االجتماعي،  والفساد  القيم 
احلقوق وغياب العدل، فاستعان به على اخلروج من هذا 
األمل إىل رحاب اخليال الواسعة النقية ليجابه كل دواعي 
االجتماعي  اجلانب  اجملتمع، يف  منها  يعاين  اليت  احلتمية 

والفكري، واحلضاري واألديب وكذلك اإلبداعي. 
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The Formation of the Pillars of the Vision 
in the Poetry Mohammed bin Ali al-Sanusi. 

"Critical Reading"

 K. A. Abou Samhadana 
Faculty of Art –sabia-Jazan university –SA

Abstract
 The researcher finds that the relationship between the old and the new is very 
strong due to the human communication in different intellectual, religious, political, liter-
ary, and historical fields. Muhammad bin Ali )Al-Snoussi) invested this in his poetic works 
to form the literary vision. He depended on this to form the intellectual vision on many 
foundations including historical and religious aspects; the social context in which we live; 
and the bright past and present literature in all aspects.
 In this aspect, the poet Al-Snoussi reveals to us that the literary pillars in the work 
of literature are the result of the need for creation, moving and forming the literary content 
through which he expresses the personal and social wounds, and the associated cracks of 
reality in which we live on the one side. On the other side, he embodies what is surrounding 
his society, such as social and spiritual suppression, which resulted from disturbed values 
and social corruption. In this way, he exposes the ways of tyranny, loss of rights and ab-
sence of justice, in a pure literary manna. 

 Keywords: The Formation of the Vision - Poetry - Sanusi - Critical Reading - 
       Up grading literary
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Q

سالم  البن  الطبقات  من كتاب  الدراسة  اختذت  حيث  النقدي,  الرتاث  يف كتب  التارخيي  املنهج  صورة  الدراسة  هذه  تتناول 
اجلمحي وكتب اجلاحظ أمنوذجا. ويعتمد منهج الدراسة على إجراء مقاربات نقدية بني املنهج التارخيي الغريب بصيغته احلديثة وبني 
العامة, كما  التطبيق والرؤيا  التشابه من جهة  الدراسة على كثي من  العريب. وقد وقفت  النقدي  أصول هذا املنهج يف كتب الرتاث 
أثبتت أن هذا املنهج بصيغته الغربية يقوم على رؤى تارخيية قد مارسها النقاد العرب منذ قرون بعيدة دون أن ينظّروا هلا. وهناك كثي 
من الوقفات اجلديرة يف اإلرث العريب النقدي تشكل حملات وضيئة هلذا املنهج. وهناك كثي من النتائج ُعرضت يف اخلامتة وعدد آخر 

مبثوث يف ثنايا الدراسة.   

الكلمات املفتاحية: املنهج, التارخيي , النقد , اجلمحي, اجلاحظ, , البيئة, العرق, والزمان
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احلمد هلل رب العاملني محَد من أقرَّ بالنعم, الراجي أن 
تعالت  فله احلمد  الظَُلم,  بعد  النور  يكون قد خرج إىل 
علُمه  امللكوت  يف  وتناهى  والنون,  الكاف  بني  قدرته 
متفضَّل  شكر  وأشكره  يسطرون,  وما  بالقلم  فأقسم 
عليه, مملوء من نعمته حىت أمخص قدميه, وأصلي وأسلم 
على الرمحة املهداة حممد شرف اإلنسانية احملتفى, وخامت 

أنبيائها املصطفى, وبعد.
حناول يف هذه الدراسة أن نلم مبفهوم املنهج التارخيي 
الذي طغى على الدرس األديب ردحا من الزمن مقاربني 
أعالمه  أيدي  على  اجلديدة  بصيغتها  مرتكزاته  بني 
الغربيني وبني جذوره األوىل يف النقد العريب. وقد اخرتنا 
إلجراء هذه املقاربة عّينًة من نقادنا العرب احنصرت يف 
لتشعباهتا  حصرا  وذلك  واجلاحظ,  اجلمحي  سالم  ابن 
املصادر  صفة  العينة  متّثل  حيث  ملساحتها,  وتضيقا 
النقدية األقدم تارخييا. ولكننا قبل ذلك البد أن نشي إىل 
التطور  حركات  رصد  املتضمنة:  الدراسة  هذه  معطيات 
التارخيي،  للنقد  األوىل  اجلذور  على  الوقوف  من خالل 
وذلك عرب شهوده األوائل، ومدى تأثره باملنهج التارخيي 

و)تني(،  بيف(  )سانت  أراء  عززته  الذي  الطبيعي 
مث  ومميزاته  وأسسه،  أمناطه،  إىل  باإلضافة  و)برونتي(. 
حماولة اكتشافه تطبيقيا يف مناذج خمتارة، هي كتب: ابن 

سالم واجلاحظ.
األديب  بني  ربط  من  غربيون  نقاد  إليه  ذهب  فما 
األديب،  النتاج  يف  املؤثرة  األخرى  العوامل  ومجلة  وبيئته 
بن  حممد  مقدمتهم  ويف  العرب  النقاد  إليه  سبق  مما  هو 
سبيل  فعلى  اجلاحظ.  حبر  بن  وعمرو  اجلمحي،  سالم 
املثال يرى اجلاحظ  159 -255هـ بأن الشعر يعتمد 
للشعر،  املوايت  الطبع  )أي:  )الغريزة  عناصر:  ثالثة  على 
حيث  من  الصلة  )أي:  والعرق  البيئة(  )أي:  و)البلد 
الدم، يف ارتباط وثيق بني الشعر والعناصر احملددة حتديداً 

دقيقًا. 
الباحثني-  رأي  عليه  استقر  –كما  األديب  والنص 
خارجة  عوامل  شكلته  نسيج  إنه  فراغ،  من  ينشأ  ال 
والبيئية،  االجتماعية  والظروف  املؤلف,  سية  مثل  عنه, 
والسمات العرقية, وكلها هلا بصماهتا الواضحة يف النص. 
ومن اإلجحاف عزهلا عند دراسة النص واالستغناء عنها 
اجلديدة  املناهج  طريقة  على  النقدية  الدراسات  حلظة 
)بارت(  الغلو عند  بلغ  النص. حىت  بنية  تركز على  اليت 

fthunibat@yahoo.com : الربيد الإلكرتوين
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أو  واملبدع  األديب  األثر  بني  التامة  القطيعة  إعالن  يف 
املؤلف( كما  )موت  مبدأ  أعلن  بأن  اخلارجية  العناصر 
اعترب  رمبا  التارخيي  والنقد  النص(.  )لذة  يف كتابه  جاء 
اآلداب  لتطور  مناسبة  وأكثرها  وأقدمها  املدارس  أكرب 
ومتابعتها من خالل السياق اخلارجي. ومن هنا فاملنهج 
أو صاحبه  األديب  العمل  تأثّر  يبحث يف مدى  التارخيي 
عليها،  غبار  احلقيقة ال  فيه، وهذه  الذي وجد  بالوسط 
طبيعياً  قانوناً  أن تصبح  ليست مطلقًة وال جيوز  أهنا  إال 
كما أراد هلا )سانت بيف( أن تكون، بل إن املنطلقات 
واجلنس،  )العصر،  )تني(:  عنها  حتدث  اليت  الثالث 
والبيئة( ستبقى نسبية التأثي ال حتمية. وإن معيارية النقد 
حينما  خصوصاً  وتقييماً،  حكماً  ملزمة  غي  التارخيي 
أو احلديث  الفردية،  الفنية، والفروق  القيم  نتحدث عن 

عن عبقرية الفرد.
الشعراء  فحول  طبقات  إىل كتاب  العودة  تبدو  وقد 
جديد  من  ودراستها  والتبيني  والبيان  احليوان  وكتاب 
تعرضت  اليت  العديدة  الدراسات  تلك  بعد  مستغربًة! 
النقد كجزء  بطون كتب  يف  معظمها  جاءت  واليت  هلا؛ 
ضروري لتمثيل بدايات التأليف النقدي. واحلقيقة أننا ال 
جند دراسًة متأنيًة حتاول التأصيل املنهجي هلذه الكتب, 
سابقًة  تعد  اليت  الوضيئة  الومضات  على  الوقوف  أو 
النقدية  باملناهج  ُقورنت  ما  إذا  لعصرها.  بالنسبة  نقديًة 

احلديثة.
وما نريد أن نسلط الضوء عليه يف هذه الدراسة هو 
املؤلفات  أقدم  واحتواء  النقد  يف  التارخيي  املنهج  أفكار 
النقد  تارخيية  إن  بل  أفكاره,  أهم  على  النقد  العربية يف 
عند اجلمحي واجلاحظ تكاد تكون أفضل من معطيات 
نتاجا  وجيعله  موهبته  من  املبدع  جيرد  الذي  الغريب  النقد 
حتميا للمؤثرات الثالثة:)البيئة والعرق والعصر( دون أن 
واجلاحظ  اجلمحي  فوعي  فضل,  أو  مزية  أي  له  يكون 
باملؤثرات الثالثة كان أرقى وأكثر قبوال لدى العقل؛ فهما 
منهجيهما  يف  نلمس  املؤثرات, كما  تلك  بنسبية  يقّران 
عدم املغاالة يف جعل النتاج األديب مثرًة حتميًة وصيورًة 
الغربية  بصيغته  التارخيي  واملنهج  العوامل.  من  جملموعة 
يؤكد مبدأي السببية واحلتمية؛ معتربا أن الظاهرة األدبية 
هي جمموعة من العناصر املركبة اليت ختضع لشروط طبيعية 

وتارخيية واجتماعية؛ ومن مث فكل نتاج أديب ميكن تفسيه 
وفهمه وذلك عرب رده إىل الشروط اليت أنتجته, والعوامل 
أنه تتم صياغة املشهد  اليت حتكمت فيه. ومن املعروف 
قاعدة:  من  انطالقاً  النقدية  املناهج  ملعطيات  الفكري 
املشروعية  صياغة  ويتم  فلسفًة(  نقدي  دافع  لكل  )أن 
املعريف  السلوك  رغبة  من  النقدية  الدوافع  لتبين  العقالنية 
الثقايف يف سّد حاجة التحليل النصي من غياب املعىن، 
وأزمة حضور املدلول. أما بالنسبة ملبادئ املنهج التارخيي 
تصورات  من  تنطلق  فلم  القدامى  العرب  النقاد  عند 
فلسفية جتايف املعقول وتفرتض افرتاضات بعيدة, بل هي 
أكثر واقعيًة يف تصوراهتا, كما تعرتف بالنسبية فيما خيص 

املعارف اإلنسانية.
والذي َأطمئنُّ إليه أن النقد يف القرن الثالث كان ميثل 
طفولة املنهج التارخيي بشكل خاص, أو املناهج السياقية 
بشكل عام تلك اليت تويل اهتمامها خارج النص أكثر من 
الغربية  النقد  مناهج  يشاكل  ما  وهذا  بالنص,  اهتمامها 
يف العصر احلديث حيث بدأت سياقيًة تصب اهتمامها 
ظهرت  املضادة-  األسلبة  من  -وكنوع  مث  املبدع,  على 
أو  الشكالنية  أو  والرتكيبية  واألسلوبية  اللغوية  املناهج 
جممل املناهج اليت تصب اهتماماهتا على النص وتقصي 
املبدع ,كرد فعل على املناهج اليت أقصت النص وبالغت 
الرابع  القرن  نقد  يف  جنده  وهذا  باملبدع,  اهتماماهتا  يف 
واخلامس اهلجريني حيث بدأت األحكام النقدية تدرس 
مثل  اعتباطا  املبدع  على  حتكم  وال  علله  وتفسر  النص 
اآلمدي واجلرجاين يف الوساطة فإنه نقد انطلق من النص 
التسمية-  جازت  -إن  نصية  نظرية  أقدم  جند  إننا  بل 
أو  املتلقي  فهو  الثالث  التيار  أما  النظم(,  )نظرية  وهي 
عديدة  إسهامات  العريب  وللنقد  والتأويل,  القراءة  نظرية 
يف موضوع التلقي والتأويل وقد دار أكثر النقد البالغي 

على إفهام السامعني وإطراهبم والتالعب بانتباهامت. 
ومن هنا بدأت فكرة البحث, حيث اقتصر الباحث 
التارخيي( وهي  )املنهج  السياقية  املناهج  على جزئية من 
األقدم  هلا  واختار  احلديثة,  النقدية  املناهج  يف  األقدم 
من تراثنا النقدي وهو القرن الثالث, مث مت اعتماد إجراء 
املنهج  فلسفة  يف  النظرية  اجلهة  بني  توافقية  مقابالت 
العريب  النقد  يف  املنهج  ذلك  تطبيقات  وبني  التارخيي 
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الذي تناثرت أفكاره دون مقدمات نظرية.
التارخيي  املنهج  نبحث عن مدى صالحية  وحنن ال 
لرتاثنا  تأصيل  عن  نبحث  ما  بقدر  النصوص  حتليل  يف 
اليت  النقدية  املناهج  بذور  مجيع  ضم  قد  فهو  النقدي, 
صّدرها الغرب. مع العلم أن الباحث قد استعان ببعض 
من  واجلاحظ كنوع  سالم  ابن  خارج  النقدية  األفكار 
العريب من  الرتاث  التعزيز واالستئناس يف توضيح موقف 
ببعض  الباحث  اكتفى  املنهجية. كما  املمارسات  بعض 
التمهيدات البسيطة للمنهج التارخيي فلم يعرف به تعريفا 
شامال؛ وذلك ألن هذا املنهج ُكتب فيه الكثي وال حاجة 
إلعادة ما قيل, وميكن للكثي من املراجع واملصادر اليت 

استعانت هبا الدراسة أن تسد حاجة املستزيد.
جازان  جامعة  أشكر  أن  إال  يسعين  ال  النهاية  ويف 
اجلامعة حممد  رئيس  معايل  وأخص  عليها  القائمني  وكل 
عن  اعتذاري  مع  العلمي.  البحث  وعمادة  هيازع,  آل 
اجلامعة  جملة  شروط  من  فهي  البحث  يف  التوثيق  طريقة 

وإن كنت أميل إىل الطريقة التقليدية يف التوثيق.
,,وهللا املوفق,,

1- جتليات أسس املنهج التارخيي يف النقد: 
 جتدر اإلشارة إىل أن املنهج التارخيي ينطلق من فكرة 
أساسية قوامها أن الذات املبدعة تستمد نسيجها الثقايف 
البيئة, لذا فإن دراسة األدب يف أي  واملعريف والفين من 
وجمتمعه  للمبدع  شافيًة  دراسًة  تستوجب  تارخيية  حقبة 
ومن  واملعيشية.  االقتصادية  وظروفه  الطبيعية,  وبيئته 
األديب  التذوق  ينكرون  التارخيي  املنهج  أتباع  مضى  هنا 
جمال  يف  وأحكامه  بالذوق  يتصل  ما  وكل  والشخصي 
دراسة األدب، وأخذوا يضعون قوانني ثابتًة لألدب ثبات 
األدباء،  على كل  تطبق  حيث  الطبيعية،  العلوم  قوانني 
العناصر واجلزيئات,  الطبيعة على كل  كما تطبق قوانني 
ويف رأي هؤالء النقاد: "أن من أشد األمور خطأ أن كل 
أديب كيان مستقل بذاته، إمنا األديب وكل آثاره وأعماله 
مثرة قوانني حتمية عملت يف القدم، وتعمل يف احلاضر، 
وتظل تعمل يف املستقبل وهو يصدر عنها صدورا حتميا 
حسب  وتكّيفه  تشّكله،  إذ  خالص،  وال  منه  مفر  ال 
مشيئتها، وحسب ما متليه عليه من جرب وإلزام". )شوقي 

ضيف, د,ت(        

األديب  لألثر  دراسته  يف  يعتمد  التارخيي  واملنهج 
التاريخ,  حبوادث  ممثال  الزمن  هي:  ثالثة  حمددات  على 
تؤثر  متشابكة  منظومة  وفق  والفكر  والعادات  والديانة 
ممثلًة  والبيئة  مساره.  وحتدد  األديب  العمل  تشكيل  يف 
حبضورها يف النفس من حيث قسوهتا أو ليونتها, أو من 
حيث حتضرها وبداوهتا, وحرف أهلها وطرق معيشتهم. 
لكل  جتعل  اليت  السايكولوجية  خبصائصه  ممثال  والعرق 
أو  األعراق  من  عرق  أو  الشعوب  من  شعب  أو  أمة 
القبائل مميزاٍت وصفاٍت ختتلف عن غيها من  قبيلة من 
حيث التفكي والتصورات, وذلك تبعا الختالف الثقافة 
العناصر  وهذه  عليها.  فطروا  اليت  والفطرة  تلقوها  اليت 
من حيث  أدب خصوصيته  اليت جتعل ألي  الثالثة هي 
النص  فهم  تساعد يف  العناصر  هذه  أن  التشكيل, كما 

األديب عند دراسته. 
أن  الناقد  على  تقتضي  املنهج  هذا  وفق  والدراسة 
بالنص  معينٌّ  فهو  بالتاريخ؛  عالقته  البداية  منذ  حيدد 
األديب وما فيه من العواطف واخلياالت، ومستعنٌي بتاريخ 
العصر ونظمه السائدة يف استجالئه, ووإظهار ما خبأه 
الزمن وراء حروفه، وكذلك العلم مبا تضمن من إشارات 
التارخيي  املنهج  إن  ذلك.  وغي  وأعالم  وأحداث  ملواقع 
هو منهج حياول أن يبلور العالئق املوجودة بني األعمال 
مع  يتعامل  بذلك  وهو  زمين,  تارخيي  إطار  يف  األدبية 
النص األديب من اخلارج, واملقصود بالنقد اخلارجي؛ تلك 

اإلحكام النقدية اليت تستجلب من خارج النص. 
من  سلسلة  يشبه  ما  على  يتكئ  التارخيي  والنقد 
املعادالت السببية: فالنص مثرة صاحبه، واألديب صورة 
التاريخ،  من  جزء  والبيئة  للبيئة،  إفراز  والثقافة  لثقافته، 
هنا  ومن  بيئته.  خالل  من  لألديب  تأريخ  النقد  فإذن: 
يف  األولية  اخلطوط  شأن  التارخيي  املنهج  شأن  كان 
الرسم؛ إذ مُتحى عندما تكتمل الصورة. إنه بتعبي آخر 
متهيد للنقد األديب. ومع القصور الذي يظهر يف املنهج 
اعتمادا  املناهج  أكثر  من  واحدا  يظل  فإنه  التارخيي 
لتتبع  صالحيًة  أكثر  ألنه  األديب؛  البحث  ميدان  يف 
ميّكننا  إذ  تطوراهتا؛  ودراسة  األدب  يف  الكربى  الظواهر 
وميكننا  األمم،  من  أمة  ألي  األديب  املسار  دراسة  من 
يتميز به أدهبا من خصائص. )وعد  التعرف إىل ما  من 
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العسكري,2007)
  1-1 البيئة وأثرها يف اإلبداع:

يرى رواد املنهج التارخيي أن املقصود بالبيئة:" الوسط 
نشوءا  األمة،  أفراد  فيه  ينشأ  الذي  واملكاين  اجلغرايف 
واألخالق  العادات  يف  مشرتكة  حياة  ليمارسوا  يعدهم 

والروح االجتماعية")غنيمي هالل,1977).      
واالجتماعية  الطبيعية  البيئة  أن  املعروف  ومن 
والثقافية هي اليت تشكل وجدان اإلنسان, فهي كل ما 
أو  داخله,  معريف  رصيد  من  الشاعر  أو  الفنان  حيمل 
الشخصية  تطبع  اليت  العميقة  املؤثرات  من  حزمة  هي 
بطابع خاص وتوجهها يف تصوراهتا ونشاطاهتا. ومن هنا 
حني  اجملال  هذا  يف  الفلسفية  اآلراء  بعض  غالت  فقد 
ذهبت إىل اشتقاق قانون أمسوه )احلتمية التارخيية( حيث 
القانون اإلبداع الفردي وجيعل اإلنسان رهني  يلغي هذا 
له  يكون  أن  دون  يقول  ما  عليه  متلي  حتمية  ظروف 
يف كتاب  هذا  عن  مفصل  حديث  وهناك  فردية.  مزية 
الطبيعية  فالبيئة  اجنلولو سينوبوس.  شوقي ضيف وكتاب 
واالجتماعية حتدد لإلنسان سلفا مسار حياته ونشاطاته 
يقول  هذا  ويف  وخياالته.  الذهنية  وتصوراته  اإلبداعية 
الفردية،  العبقرية  متيز  اليت  اخلصائص  يقول النسون:"إن 
بل ألهنا تشمل يف حناياها  أو لشخصها  لذاهتا  ليست 
احلياة اجلماعية لعصر أو رمز متثله، ومن هنا وجب علينا 
معرفة كل ما حييط بتلك العبقرية من التضاريس الفكرية 
,دت(.  )النسون  القومية"  أو  اإلنسانية  العاطفية  أو 
واحلتمية مذهب فكري يعتقد أتباعه: أن مجيع احلوادث 
ليست سوى نـتيجًة ألسباب وظروف حمددة, فال ظواهر 
حادثة  لكل  بل  صدفًة,  حتدث  سياسية  أو  اجتماعية 
وال  موضوعية,  مبسببات  تربطها  سببية  عالقات  إنسانية 
يكتفي احلتميون برصد الظاهرة، بل يفتشون عن أسباهبا 
يف  احلتمية  بنزعتهم   املاركسيون  أشُتهر  وقد  األساسية. 
مقحمني  الطبقي  الصراع  حبتمية  يقولون  فهم  التحليل؛ 
األسباب  االقتصادية يف مقدمة كل تفسي ) انظر بيي 

زميا 1991، وتري إجيلتون: 5)19).
إن منطلق علم االجتماع األديب يعترب أن تأثي البيئة 
اإلبداعي  ونتاجه  األديب  على  واالجتماعية  الطبيعية 
والثقايف  اجلمايل  الوعي  ملستوى  األساسي  املكون  هو 

وأندرسون1991).   -19(1 )ينظر:غولدمان,  لديه 
يعايشه  ويظل  طفولته،  منذ  املبدع  يف  البيئة  تأثي  ويبدأ 
ويستوعبه على شكل تراكم ثقايف طيلة حياته اإلبداعية، 

وينعكس ذلك التأثي يف نتاجه الفين بالضرورة. 
ال  التارخيي-  املنهج  أتباع  لتصورات  -وفقا  فاملبدع 
احمليطة  الظروف  ماكينة  يف  صغيا  ترسا  عن كونه  يعدو 
تقدم  لو  عبقريا  )املبدع(  األديب  يكون  "ال  حيث  به 
قد وجهته،  البيئة  دامت عوامل  ما  تأخر عنه  أو  عصره 
وأفرزته إىل هذه الوجهة" )ماهر فهمي- دت(. فاألديب 
الطبيعية البد  القوانني  إطار منظومة  يعيش داخل  الذي 
أن خيضع هلا, وينتج ويبدع يف سياقها املعريف والتارخيي, 
احلمل  وإلقاء  وموهبته  الفرد  دور  إلغاء  ميكن  ال  ولكن 
على العوامل واملؤثرات اخلارجية, وال أدل على ذلك من 
تباين طرق الشعراء وتوجهاهتم وإن كانوا أبناء بيئة واحدة 
صاحب  للجرجاين  جند  اجملال  هذا  ويف  واحد.  وزمان 
ُعبيد  يقول:"..وكان  إذ  دقيقا  رأيا  الوساطة  كتاب 
يسمع  مل  تامة، كما  له كلمة  ُتسَمع  ومل  األعشى  راوية 
الكميت،  راوية  سهل  بن  وحممد  جرير،  راوية  حلسني 
ثقة  أشّد  بالطبع  أهنا كانت  غي  راوية كثّي؛  والسائب 
العرب مشرتكة يف  أن  تعلم  استئناساً؛ وأنت  أكثر  وإليه 
اللغة واللسان، وأهنا سواء يف املنطق والعبارة، وإمنا َتفُضل 
منها  الرجل  الفصاحة. مث جتد  من  بشيء  أختها  القبيلُة 
شاعرا مفلقا, وابن عمه وجار َجنابه ولصيَق طُنُبه بكيئاً 
مفَحماً؛ وجتد فيها الشاعَر أشعَر من الشاعر، واخلطيَب 
أبلَغ من اخلطيب؛ فهل ذلك إال من جهة الطبع والذكاء 
اجلرجاين-2006).  )القاضي  والِفطنة"  القرحية  وحّدة 
املعيشية  الظروف  بوحدة  اجلرجاين  القاضي  يصرح  وهنا 
أن  الواضح  فمن  الفردية.  القدرات  واختالف  والثقافية 
ويليك(  )رينيه  يقول  األدبية، كما  الدراسة  يف  املشكلة 
هي "مشكلة تفرد ومشكلة قيمة"؛ ألنه "حىت يف دراسة 
دارس  سيهتم  األمم،  من  أمة  أدب  أو  أو حركة  مرحلة 
األدب هبا بوصفها حالًة فرديًة ذات خصائص وصفات 
أخرى"  جمموعات  من  يشاهبها  عما  تفردها  متميزة 
الفردية  قضية  ويليك  ويدعم   .)19(5 وليك-  )رينيه 
حماوالت  الدوام  على  فشلت  أخرى:"فقد  حبجة  هذه 
الفيزياء  أن  حني  ففي  األدب..  يف  عامة  قوانني  إجياد 
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معادلة  إىل  ترد  عامة  نظرية  يف  انتصاراهتا  أرفع  ترى  قد 
واحدة:الكهرباء واحلرارة واجلاذبية ... ال ميكن االدعاء 
فكلما  األدبية،  الدراسة  غرض  حيقق  عام  قانون  بوجود 
خاويا"  بدا  جتريدا  أكثر  وكان  أكثر مشوال  القانون  كان 

)رينيه وليك- 5)19).
املؤثرات  منظومة  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  املقابل  ويف 
إذا  الصحراء  بيئة  من  فشاعر  واالجتماعية,  الطبيعية 
الصورة(  )مصادر  تشبيهات  يستمد  فإمنا  يشّبه  أن  أراد 
من موجودات بيئته ومما رأى ومسع, وإن أراد أن يهجو 
إنسانا فلن يتجاوز ما هو معيب ضمن منظومة العادات 
النسب والضعة  والبخل ومخول  )اللؤم( كاجلن  والتقاليد 
ميدح  أو  يفتخر  أن  أراد  وإن  الدميم,  املظهر  أو  والذلة 
إذن  الصفات)الكرم(,  تلك  نقيض  يغادر  فلن  شخصا 
الصواب.  جيانب  الشعر  تشكيل  يف  البيئة  دور  فإغفال 
أودعت  العرب  أن  "واعلم  العلوي:  طباطبا  ابن  يقول 
به  أحاطت  ما  والتشبيهات  األوصاف  من  أشعارها 
أهل  وهم  جتارهبا،  به  ومرت  عياهنا،  وأدركته  معرفتها، 
وبر صحوهنم البوادي، وسقوفهم السماء، فليست تعدو 

أوصافهم ما رأوه فيها" )ابن طباطبا, 1956). 
يقني  على  الناقد  يكون  أن  إذن  النقد  لوازم  فمن 
سندرسه  ما  وهذا  الشعري,  التشكيل  يف  البيئة  بأثر  تام 
للجاحظ  جند  هنا  ومن  القدماء.  العرب  النقاد  عند 
اجلاهلي  الشعري  النص  إىل  نظرته  مالحظاٍت عمليًة يف 
فمثال  واألساطي,  والديانات  والتاريخ,  بالبيئة  املفعم 
يف  ترددت  -اليت  الوحشي  الثور  قصة  عن  حيدثنا 
الشعراء  عادة  من  بقوله:"  اجلاهلي-  الشعر  من  كثي 
الکالب  تکون  أن  موعظًة،  أو  مرثيًة،  الشعر  إذا کان 
وقال  مدحيا-  الشعر  وإذا کان  الوحش،  بقر  تقتل  اليت 
الکالب  تکون  أن  من صفتها کذا-  بقرة  ناقيت  کانت 
اجلاحظ  بنی  فقد  املقتولة")اجلاحظ,1969(.  هی 
والتارخيي,  الشعري  اإلرث  يف  عميقة  نظرة  على  مقولته 
حيث  للنص,  النظرة  يف  )املثيولوجية(  املعرفة  واستغل 
واستخدموها  البيئية كرموز,  الصور  تلك  الشعراء  وّظف 
معادال موضوعيا معربا عن حالتهم االنفعالية املتقلبة بني 
يف  دورها  الطبيعية  البيئة  لعبت  وهنا  واحلزن.  السعادة 
تشكيل مضمون النص وصوره, كما لعبت البيئة الثقافية 

شكل  على  الفين  املوروث  هذا  تناقل  يف  دورا  واألدبية 
مواضعات أدبية, كما لعبت املعرفة التارخيية عند يف إبراز 

ما اختبأ وراء احلروف.
من  لکثي  ملهما  الدوام  على  ظلت  الطبيعة  والبيئة 
الشعرية.  الرؤية  يف  أساسيا  مصدرا  الشعراء كما كانت 
الشعراء  باستلهام  القدماء  النقاد  إعجاب  متثل  وقد 
الشعراء ألنه "سبق  أشعر  القيس  امرأ  إذ عّدوا  للطبيعة، 
العرب إىل أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب واتبعته فيها 
الديار... وشبه  والبكاء ىف  الشعراء, كاستيقاف صحبه 
والعصي  بالعقبان  اخليل  وشبه  والبيض  بالظباء  النساء 
مقياس  هنا كان  ومن  دت(.  )اجلمحي,  األوابد"  وقيد 
التفضيل  إىل  داعيا  واستلهامها  الشعر  يف  البيئة  حماكاة 
بفنية  البيئة واستعملها  فأول من شق طريق  النقاد,  عند 

امرؤ القيس؛ لذا حاز قصب السبق. 
من  واضحا  اهتماما  يری  العريب  للشعر  الدارس  إن 
الشاعر اجلاهلی  بکثي من مظاهر الطبيعة، حىت إن بناء 
القصيدة القدمية )عمود الشعر( مل يفلت هو اآلخر من 
باملقدمة  الشعراء  معظم  التزام  متّثل يف  وقد  البيئة؛  قبضة 
بعض  وصف  فی  واإلسهاب  الرحلة،  ووصف  الطللية 
القصص  بعض  واستحضار  والفرس,  احليوانات کالناقة 
على صورة  الرتكيز  الوحش, كذلك  ومحار  الثور  كقصة 
النقاد إىل  املطر وأجرام السماء وغيها, مما حدا ببعض 
فکان  عنها.  اخلروج  جيوز  ال  للقصيدة  ثوابت  جعلها 
أننا  لدرجة  املظاهر عميقا  اجلاهلي هبذه  الشاعر  اتصال 
نشعر يف بعض القصائد أن البيئة هي اليت أبدعت النص. 
العريب  الشعر  يف  –عموما-  الوصف  غرض  اقتصر  إذ 
على الطبيعة, وكأنه ابتهال يف حمراهبا. ومثة فنون بالغية 

تعترب البيئة الطبيعية جوهرها مثل التشبيه والكناية.
نصوصاً  ليس  العريب  الشعر  إن  القول  ميكن  لذلك 
بيئته  ميثل   – هذا  جانب  إىل   – ولكنه  فقط,  إبداعيًة 
من  به  حتفل  وما  االجتماعية،  العرب  حياة  عن  ويعرب 
والباحثني  املؤرخني  بعض  دفع  ما  وهذا  متنوع.  نشاط 
قصر  حني  شعرهم،  من  العرب  حياة  يستوحوا  أن  إىل 
مصادر  إن  بل  به،  واإلملام  ذلك  استيعاب  عن  التاريخ 
األثي،  وابن  الطربي،  وتاريخ  ابن هشام،  التاريخ كسية 
شعريًة كثيًة  نصوصاً  تضمنت  خلدون  وابن  وابن كثي، 
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أسهمت يف تدوين أحداث التاريخ.
1-2 أثر البيئة يف سلوك اإلنسان وشخصيته:

الفرد  طباع  يف  تؤثر  البيئة   إن  القول  البديهي  من 
وسلوكه وأخالقه؛ فالبيئة الصحراوية ختتلف عن اجلبلية، 
وبيئة املدن غي بيئة الريف، وبيئة األسرة احملافظة  تتميز 
عن بيئة األسرة املنحلة. وكل بيئة من تلك البيئات تفرز 
بعض  -يف  ومتوحدًة  جهة  من  متنوعًة  شخصياٍت  لنا 
العريب كثر  الرتاث  ويف  أخرى.  جهة  من  سلوكياهتا- 
مساِت  رمسوا  إذ  الشخصية,  يف  البيئة  أثر  عن  احلديث 
عامة لشخصيات األقاليم, وقد ذهب ابن خلدون أبعد 
واحليوان  اإلنسان  على  البيئة  ألثر  نظرته  يف  هذا  من 
وكيف تكسبه صفاٍت وتسلب منه صفاٍت تبعا لتغيات 
اجلائلون يف  اجلغرافيا واملناخ, يقول:" ومثل العرب أيضاً 
القفار...جتدهم يقتصرون يف غالب أحواهلم على األلبان 
ذلك  مع  وجتد  معاض.  أحسن  احلنطة  من  وتعوضهم 
القفار أحسن  الفاقدين للحبوب واألدم من أهل  هؤالء 
حااًل يف جسومهم وأخالقهم من أهل التلول املنغمسني 
وأشكاهلم  أنقى،  وأبداهنم  أصفى،  فألواهنم  العيش:  يف 
وأذهاهنم  االحنراف،  من  أبعد  وأخالقهم  وأحسن،  أمت 
أثقب يف املعارف واإلدراكات. هذا أمر تشهد له التجربة 
فيما  والرببر  العرب  بني  ما  فكثي  منهم.  جيل  يف كل 
من  ذلك  يعرف  التلول.  وأهل  امللثمني  وبني  وصفناه، 
خربه والسبب يف ذلك وهللا أعلم إن كثرة األغذية وكثرة 
واالحنراف  والغفلة  البالدة  الفاسدة...فتجيء  األخالط 
القفر  حيوان  يف  ذلك  واعترب  باجلملة.  االعتدال  عن 
الغزال والنعام واملها والزرافة واحلمر  ومواطن اجلدب من 
واألرياف  التلول  حيوان  من  أمثاهلا  مع  والبقر  الوحشية 
فإنا  أيضاً:  اآلدميني  ىف  ذلك  اخلصبة...واعترب  واملراعي 
والضرع  الزرع  الكثية  العيش  املخصبة  األقاليم  أهل  جند 
بالبالدة يف أذهاهنم  واألدم والفواكه يتصف أهلها غالباً 
وابن  خلدون,)197(  أجسامهم".()ابن  يف  واخلشونة 
خلدون هبذه النظرة يُعد من أوائل احلتميني الذين يؤمنون 
طينًة  يكون  واملعنوية  اجلسدية  أبعاده  بكل  اإلنسان  بأن 
لينًة يف يد البيئة, حىت ذهب إىل أثر الطعام الذي تنتجه 
العامة  املؤثرات  ضمن  ذلك  وجعل  اإلنسان  على  البيئة 
عقله  وفاعلية  وسلوكه  اإلنسان  حياة  يف  تتدخل  اليت 

ووجدانه.  
ومن اجلدير بالذكر أن املنهج االجتماعي أو املاركسي 
يؤمن حبتمية إجتماعية تتدخل هي األخرى يف شحصية 
اإلنسان وسلوكه, كما أننا جند هلا أصوال عند اجلاحظ؛ 
يتبع  األدب  أن  مبدأ  على  االجتماعي  املنهج  يقوم  إذا 
تأثيا  فيه  تؤثر  حيث  واالجتماعية  السياسية  التقلبات 
متاما كما  املالحظات  هلذه  تنّبه  قد  واجلاحظ  عميقا. 
يف كتاب البخالء إذ قال:" أال ترى أن الشعر ملا كسد 
أفحم أهله, وملا دخل النقص على كل شيء أخذ الشعر 
منه بنصيبه, وملا حتولت الدولة يف العجم - والعجم ال 
حتوط األنساب وال حتفظ املقامات - ألن من كان يف 
الريف -والكفاية وكان مغموراً بسكر الغىن- كثر نسيانه 
تنقيه.  وكثر  مهته  حتركت  احتاج  ومن  خواطره.  وقلت 
يبعث  أنه  الفقر  وفضيلة  البالدة  يورث  أنه  الغىن  وعيب 
الفكر" )اجلاحظ, دت(. ويف هذا ملمحان اجتماعيان 
واضحان األول منهما: عالقة األدب بنظام احلكم الذي 
ميلك ثقافًة مغايرًة, فمن البديهي أن يكون األدب مهمال 
تغيي سليب  فيه  , وحدث  ثقافته  اختلت  يف ظل جمتمع 
من جهة سياسية واجتماعية, وهذا سيؤدي إىل حالة من 
الكساد. أما امللمح الثاين فهو يتناول طبقات اجملتمع من 
للمرء  الفقر  أهلها وصفاهتم, وما يكسبه  حيث أخالق 
من مهة وعزمية ألن هذه الصفات ما هي إال اسرتاتيجيات 
ويف  الظروف,  مع  للتكّيف  اإلنسانية  الذات  تطورها 
عدم  من  ناجتًة  المباالًة  أو  بالدًة  الغىن  يورث  املقابل 
يتنّبه  فاجلاحظ  والنعيم.  الرفاهية  على  والتعّود  الصرب 
الشخصية  للبيئة االجتماعية والسياسية معا وأثرمها على 
االجتماعية  البيئة  تسبغه  وما  البشري,  السلوك  وعلى 
هذا  ويف  حتمية.  من صفات  أصحاهبا  على  الطبقة  أو 
-مثل  أدبية  ظاهرة  فكل  أيضا؛  التارخيي  التعليل  نلمس 
مرهتنة  قوة شعرهم وضعفه-  أو  قلتهم  أو  الشعراء  كثرة 
اجملتمع  يف  اليت حتدث  والسياسية  االجتماعية  بالتغيات 
وطبقاته املتعددة, وال بد من اإلشارة إىل أن هذا الرأي 
املاركسي  االجتماعي  النقد  ملنهج  بالنسبة  سابقًة  يُعد 
الظواهر  يعزو  والذي  التارخيي,  املنهج  عن  انبثق  الذي 

األدبية إىل الصراع الطبقي والتغيات االجتماعية. 
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1-3 توظيف البيئة يف النقد عند اجلمحي 
واجلاحظ:

عند عنصر  العرب  النقاد  من  واحد  توقف غي  لقد 
بينها  القوية  للعالقة  إظهارا  واالجتماعية  الطبيعية  البيئة 
وبني النقد. وكان تقسيم الشعراء إىل فحول وغي فحول, 
جتلى  -كما  احلضر  شعراء  على  البادية  شعراء  وتقدمي 
العالقة.  لتلك  البارزة  املؤشرات  أحد  سالم-  ابن  عند 
وتقييمه  الشعري  النتاج  يف  البيئة  أثر  إىل  االنتباه  وكان 
النقاد العرب مما جعلهم قريبني يف نظرهتم  واضحا لدى 
النقدية  املناهج  من  والعديد  التارخيي  املنهج  أفكار  من 
األخرى. حيث ذهب بعض الباحثني إىل القول بذلك.

) انظر:عاصم بين عامر,2005)
العريب كان قد قطع  النقد  لنا أن جنزم أن  وال ميكن 
لنا  ميكن  ولكن  اجملال,  هذا  يف  وتطبيقا  تنظيا  القول 
أو  اجملال,  هذا  يف  بالدراسة  قمني  هو  ما  استجالء 
طفولة  شهد  القدمي  العريب  النقد  إن  القول:  نستطيع 
يف  حاضرا  التارخيي  احلس  وإذا كان  التارخيي.  املنهج 
الرؤية النقدية للعرب القدامى من خالل اعتمادهم على 
مجلة من معطيات التاريخ يف معاجلة جمموعة من القضايا 
بكل  األدب  عالقة  املكان،  الزمان،  قبيل:  من  األدبية 
من األديب ونفسيته وبيئته وجنسه, فإن هذا احلس ظل 
رؤية  أو  مضبوط  نظري  تصور  على  يرتكز  ومل  تلقائيا 
فلسفية.  خلفيات  على  ترتكز  املعامل  واضحة  منهجية 
عن  عبارًة  املعطيات  هذه  على  اعتمادهم  ظل  لذلك 
مالحظات متفرقة -وإن كانت ال ختلو يف أحيان كثية- 
بفعالية  القدامى  وعي  مدى  عن  ينم  وتعليل  شرح  من 
عناصر التاريخ يف تفسي األدب وتعليل قضاياه. فاحلس 
التارخيي إذن شّكل حيزا مهما يف رؤيتهم النقدية, لكن 
الوعي املنهجي بفعالية معطيات التاريخ يف دراسة األدب 
القرن  مطلع  من  ابتداًء  إال  العريب  العامل  يف  يتبلور  مل 

العشرين على إثر احتكاك العرب بالغرب.
أن كتاب  النقدي جند  الرتاث  انتقلنا إىل كتب  وإذا 
النقد  أول حلقات  اجلمحي  الشعراء البن سالم  فحول 
الفكر  مالمح  الكتاب  هذا  يف  جند  إذ  املدون,  العريب 
التارخيي, وعلى األخص تقسيمات )تني(: البيئة والعرق 
واهتم  والنشأة,  التحقيب  مبسألة  اهتم  فقد  والزمان, 

برسم مسار تارخيي للشعر العريب حني حتدث عن تنقل 
الشعر يف القبائل، كما اهتم بالعالقة بني النص ومبدعه 
أصحاهبا،  إىل  األشعار  نسبة  من  التأكد  حاول  ملا 
قام  فيها, كذلك  نشأ  اليت  والبيئة  الشعر  بني  وبالعالقة 
القرى  شعراء  عزل  حيث  لبيئاهتم  تبعا  الشعراء  بتقسيم 
الزمين  التحقيب  واعتمد  البادية,  شعراء  عن  واحلواضر 
العرقي:  التقسيم  واعتمد  واإلسالمي,  اجلاهلي  العصر 

شعراء العرب وشعراء يهود.
وما  وبيئتهم  القرى  أصحاب  طبقة  خيص  فيما  أما 
تشمله من االستقرار املكاين والعمل يف احلرف كالزراعة 
والصناعة والعمل يف التجارة, وفيما خيص رقة معيشتهم 
مقارنة بالبدو, وقابليتهم الستقبال كل ما تنتجه حضارة 
تلك األيام, يضاف إىل ذلك تأثرهم بأصحاب الديانات 
تفرد  وهي خصوصيات  واملسيحية؛  السماوية كاليهودية 
ابن  نظر  وقد  الصحراء.  شعراء  عن  القرى  شعراء  هبا 
سالم إىل هذه األمور جمتمعًة وأدرك أن هلا أثرا يف تشكل 
شعراء  طبقة  أن  من  الرغم  وعلى  اإلنساين.  الوجدان 
خمضرمني  وآخرين  جاهليني  شعراء  ضمت  قد  القرى 
وإسالميني إال إن ابن سالم قد اعترب عامل البيئة أقوى 
قد  البيئة  أن  معتقدا  معا,  مجعهم  إذ  الزمان  عامل  من 
أسبغت عليهم مسحًة نفسيًة شكلت رؤيتهم وخياالهتم 
القرى  شعراء  جعل  وقد  خاصًة.  مسًة  للغتهم  وجعلت 
وابتدأ بشعراء  اثنني وعشرين شاعراً,  أربع طبقات تضم 
املدينة واعتربهم أشعر أهل القرى؛ ألهنم عاشوا يف ظل 
صراع وحرب, وعلل ذلك بأن القرائح تلتهب يف احلروب 
إحياء  بني  مشاحنات  املدينة  شهدت  وقد  واألزمات, 
اليهود,  من  فتناً  وشهدت  واخلزرج  األوس  من  العرب 
على  القائمة  للنقد  التارخيية  النظرة  يدعم  التعليل  وهذا 

البيئي.  التفسي 
مستقلة  طبقة  يف  القرى  لشعراء  ابن سالم  إفراد  إن 
الشاعر  لغة  يف  البيئة  بأثر  وعيه  إىل  يشي  ملمح  هو 
البادية,  شعراء  بأفضلية  أيضا  منه  استباق  وهو  وخياله, 
أهل احلضر, ورمبا كان سبب ذلك  لذلك قدمهم على 
باللغات غي  اللحن والتأثر  البادية بعيدة عن  تصّوره أن 
العربية, فالسليقة فيها أصفى, ألن أهل احلضر معرضون 
لالحتكاك بثقافات متعددة قد هتلهل من أصالة فنهم. 
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هو  والبوادي  احلواضر  لشعراء  تقسيمه  السبب يف  وكان 
حده, كما  على  بيئة  شعراء كل  وتكافؤ  بتشابه  قناعته 
نظرائه  إىل  منهم  تشابه شعره  من  ألفنا  وقد   " قوله:  يف 
فوجدناهم عشر طبقات أربعة رهط كل طبقة متكافئني 
معتدلني")اجلمحي, دت(. ومن ذلك متييزه للذوق العام 
السائد يف كل بيئة كقوله:" وأهل القرى ألطف نظرا من 
عامًة  مسًة  إعطاؤه  دت(. كذلك  البدو")اجلمحي,  أهل 
مكة  بيئة  شعر  يف  احلال  هو  البيئات كما  بعض  لشعر 
وهي من القرى, يقول:" وأشعار قريش أشعار فيها لني 
يربط  فهو  دت(.  اإلشكال")اجلمحي,  بعض  فتشكل 
لني احلياة ونعومتها بلني الشعر, ورمبا يُفهم من مصطلح 
اللني أنه يعين: رقة األلفاظ وسهولتها, وبروز موجودات 
الشعرية,  الصور  يف  الصحراوي  من  بدال  الريفي  اجملتمع 
يؤمن  الذي  سالم  ابن  عند  نقيصًة  يعد  األمر  وهذا 
وقسوهتا,  البيئة  خشونة  عن  الناجتتني  والفخامة  باجلزالة 
ومما يدل على هذا ما يعنيه بالضبط رأيه يف شعر عدي 
احلية  يسكن  زيد كان  بن  وعدى  يقول:"  إذ  زيد  بن 
ويراكن الريف, فالن لسانه وسهل منطقه, فُحمل عليه 
شيء كثي, وختليصه شديد, واضطرب فيه خلف األمحر 
وخلط فيه املفضل فأكثر")اجلمحي, دت(. إذن فالبيئة 
الصحراوية؛  البيئة  من  الشعر  قوة  شأنا يف  أقل  احلضرية 
فيصبح  الشعر,  إىل  تتسرب  فيها  احلياة  ليونة  أن  ذلك 
على  وهذا  قريبة,  ومعاٍن  رقيقة  ألفاظ  وذا  سهال  الشعر 
البيئة الصحراوية على الشعراء. فاللني  عكس ما تفرضه 
بل  حممودة  صفة  إىل  يشي  ال  سالم  ابن  عند  مصطلح 

مقياس ضعف وهو ناتج عن البيئة احلضرية.
أخذ  يف  للتوقف  أداًة  )اللني(  سالم  ابن  اختذ  وقد 
الشعر واالسرتابة فيه، وبداًل من أن يقول يف شعر حسان 
ما قاله األصمعي من أن شعره الن بسبب اخلي، أوحى 
إلينا أن هذا اللني إمنا هو مسة تدل على االنتحال فقال 
له حسان: وهو كثي الشعر جيده وقد محل عليه ما مل 
تنقى،  ال  أشعاراً كثية  عليه  وضعوا  أحد؟  على  حيمل 
وإمنا هو من  اخلي  قبل  من  ليس  اللني  إن  يقول:  وكأنه 

قبل الوضع)إحسان عباس, 2006). 
وقد يقابل اللني مصطلح اجلزالة الذي يشي إىل عدة 
الصويت والداليل,  اللفظة وقوة إحيائها  أمور منها فخامة 

يف  جنده  وتالمحه. كالذي  البيت  بنية  خيص  ما  ومنها 
بني  الشعرية  الشواهد  يف  تفريق  من  الصناعتني  كتاب 
اللني واجلزالة, فمن عالمات الفحولة:" أن يكون يف قوة 
صائغ الكالم أن يأيت مّرًة باجلزل، وأخرى بالسهل، فيلني 
إذا شاء، ويشتّد إذا أراد, ومن هذا الوجه فّضلوا جريراً 

على الفرزدق، وأبا نواس على مسلم. قال جرير: 
طرقْتــَك صائدُة القلوِب وليس ذا

بســالِم فارِجعــي  الزيــارِة  وقــُت 
أغــرَّ كأنــُه علــى  الّســواَك  جُتــِري 

غمــاِم متــوِن  مــن    َر  حتــدَّ بَــرٌد 
فانظر إىل رّقة هذا الكالم, وقال أيضاً:

قـَــَرٍن لُــزَّ يف  مــا  ِإذا  الَلبــوِن  َواِبــُن 
مَل َيســَتِطع َصوَلَة الُبزِل الَقناعيِس

اهلالل  الكالم")أبو  هذا  صالبة  إىل  فانظر 
لدى  اجلزالة  مفهوم  أن  ويبدو  العسكري,)199(. 
ذات  فهي  ابن سالم  مفهوم  من  جدا  قريب  العسكري 
ارتباط باالحياء الصويت للمفردة, وتالحم املفردات داخل 
والفخامة  بالقوة  يوحي  ايقاع  ألعطاء  اجلملة,  تركيب 
مشاكال أطباع أهل البادية وتطلعاهتم يف القوة والشموخ 
والفخامة. حيث يكون انتقاء املفردة ناجتا عن أثر بيئي 
يف  العيش  لنمط  حماكاة  فهو  اللني  إحياء  أما  خاص. 
الدراسات  أن  على  التنبيه  القول  نافلة  ومن  احلواضر. 

األسلوبية هتتم مبعرفة سبب االختيارات اللغوية.
وابن سالم يعتقد أن اجلزالة خاصة بالبادية وأن اللني 
فكل  فيهما,  البيئة  أثر  عن  ناتج  وهذا  بالقرى,  خاص 
يصدر  الذي  اإلبداعي  املنتج  على  بصماهتا  تضع  بيئة 
عنها كما لو كانت عالمًة جتاريًة خاصة هبا. ويؤيد هذا 
فالشعر  االنتحال,  قضية  عن  حديثه  يف  صراحًة  الرأي 
املنتحل من قبل املولدين على ألسنة شعراء البادية يسهل 
على النقاد متحيصه ورده؛ ألن اختالف البيئة يؤدي إىل 
اختالف يف القول, إال إن الشعر الذي حنله أهل البادية 
طرق  تقارب  بسبب  متييزه  يصعب  شعرائها  ألسنة  على 
قوله:"  يف  الصحراوية, كما  البيئة  وظهور  واللغة  القول 
وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة وال ما وضعوا 
الرجل  يقول  أن  هبم  عضل  وإمنا  املولدون  وضع  ما  وال 
من  ليس  الرجل  أو  الشعراء,  ولد  من  البادية  أهل  من 
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ولدهم فيشكل ذلك بعض اإلشكال. أخربىن أبو عبيدة 
أن ابن داوود بن متمم مب نويرة قدم البصرة يف بعض ما 
فأتيته  النحيت  فنزل  البدوي من اجللب واملية,  له  يقدم 
متمم,  أبيه  شعر  عن  فسألناه  العطاردي  نوح  وابن  أنا 
أبيه  شعر  نفد  فلما  ضيعته,  وكفيناه  حباجته  له  وقمنا 
دون  وإذا كالم  لنا,  ويصنعها  األشعار  يف  يزيد  جعل 
املواضع  كالم متمم وإذا هو حيتذي على كالمه فيذكر 
تواىل ذلك  فلما  اليت شهدها  والوقائع  متمم  اليت ذكرها 
علمنا أنه يفتعله")اجلمحي, دت(. وهذا يربز لنا اعتقاده 
بأثر البيئة يف عميلة اإلبداع حىت ولو كانت جودة القول 
قضية  يف  الشهي  رأيه  هذا  ومن  الشعراء.  بني  متفاوتًة 
االنتحال: إذ إن بعض القبائل استقلت شعر شعرائها يف 
اجلاهلية فوضعت على ألسنتهم الشعر)اجلمحي, دت(. 
مما يصّعب من مهمة النقاد يف التمييز بني األشعار؛ ألن 
التمويه  أقدر على  أن يكونوا  بد  الواحدة ال  البيئة  أبناء 

واالنتحال؛ ألهنم حياكون طريقًة درجوا عليها. 
سبب  لنا  يفسر  أنه  جند  اجلاحظ  إىل  انتقلنا  وإذا 
انتقاء أهل احلضر أللفاظهم بدافع )اخلفة( -متاشيا مع 
تفرض عليهم  الناعمة  احلياة  أن طبيعة  أو  احلياة-  ليونة 
ألفاظا  يستعلموا  أن  يدرون-  أو ال  يدرون  من -حيث 
لينًة حتاكي طبيعة احلياة وأن يهجروا ألفاظا بسبب ثقلها 
استعماهلا  دقة  قد جيانب  الذي  األمر  بالغلظة,  وإحيائها 
املعجمي, فرمبا متلي طبيعة البيئة احلضرية على الناس أن 
يف  أدق  تكون  ألفاظا  ويهجروا  خلفتها  ألفاظا  يستعملوا 
االستعمال, وكل هذا ناتج عن تأثي البيئة, يقول:" وقد 
بذلك  أحق  ويستعملوهنا وغيها  ألفاظا  الناس  يستخف 
القرآن  يف  يذكر  مل  وتعاىل  تبارك  أن هللا  ترى  أال  منها. 
اجلوع إال يف موضع العقاب، أو يف موضع الفقر املدقع 
ويذكرون  السغب  يذكرون  ال  والناس  الظاهر.  والعجز 
املطر  ذكر  وكذلك  والسالمة.  القدرة  حالة  يف  اجلوع 
بأنك ال جتد يف القرآن يلفظ به إال يف موضع االنتقام. 
املطر وذكر  والعامة وأكثر اخلاصة ال يفصلون بني ذكر 
تأييد  هو  رمبا  الرأي  وهذا  الغيث")اجلاحظ,)196(. 
بالليونة,  املتسم  الشعر احلضري  لغة  ابن سالم يف  لرأي 
البدوي املتسم باجلزالة, ولكن اجلاحظ استعمل  والشعر 
سالم,  ابن  به  أتى  مما  باكثر  ليأيت  التارخيي  التعليل 

واحملصلة يف النهاية تؤكد أن البيئة هي السبب.
ويؤيد رأي ابن سالم سابق الذكر ما جنده عند القاضي 
لنا  يوضح  فهو  الوساطة,  صاحب  اجلرجاين)392هـ(  
وعلى  الشعرية,  املفردة  على  اللينة(  )البيئة  التحّضر  أثر 
ذوق الشعراء واختياراهتم, وصعوبة تقليدهم للشعر املنتج 
اإلسالم  ضرب  فلما  يقول:"  حيث  صحراوية,  بيئة  يف 
جِبرانه، واتسعت ممالك العرب، وكثُرت احلواضر، ونزعت 
البوادي اىل القرى، وفشا التأّدب والتظّرف, اختار الناُس 
ذي  شيء  اىل كل  وعَمدوا  وأمَهله،  أليَنه  الكالم  من 
القلب  من  وألطفها  مسعاً،  أحسَنها  اختاروا  أمساء كثية 
موِقعاً؛ وإىل ما للعرب فيه لغاٌت فاقتصروا على أسلسها 
وأشرفها...وجتاوزوا احلّد يف طلب التسهيل حىت تسّمحوا 
ببعض الّلحن، وحىت خالطتهم الركاكة والُعْجمة، وأعاهنم 
على ذلك لنُي احلضارة وسهولُة طباع األخالق، فانتقلت 
واحتَذوا  السنة،  هذه  وانتسخت  الّرسم،  وتغي  العادة، 
معانَيهم  وكَسوا  أمكن،  ما  وترّققوا  املثال،  هذا  بشعرهم 
ألطَف ما سنح من األلفاظ، فصارت إذا قيَست بذلك 
أُفرِد  فإذ  ضعفاً،  فُيَظّن  اللني،  فيها  يتبنّي  األول  الكالم 
ضعفاً  ختيلته  ما  وصار  ورونقاً،  صفاًء  الّلني  ذلك  عاد 
رشاقة وُلطفاً... فإن رام أحُدهم اإلغراب واالقتداَء مبَن 
إال  يرومه  ما  بعض  من  يتمكن  مل  القدماء  من  مضى 
بأشّد تكّلف، وأمت تصّنع")القاضي اجلرجاين, 2006). 
لذلك  سالم  ابن  عصر  عن  متأخر  اجلرجاين  والقاضي 
يف  واألمر  وتركيزا.  وضوحا  أكثر  لديه  الفكرة  وجدنا 
النهاية يدل على وعي سابق بأمهية النظر ألثر البيئة يف 
املنتج األديب من قبل النقاد العرب الذين سبقوا املناهج 

الغربية مبئات القرون.
وقف  اليت  البيئة  آثار  من  آخر  أثر  إىل  انتقلنا  وإذا 
املوهبة  أو  بالغريزة  يتعلق  رأيا  له  جند  سالم  ابن  عندها 
روابط  وجود  عدم  يرى  فهو  فيها؛  البيئة  وأثر  الشعرية 
واملناخية,  اجلغرافية  الطبيعية  وبني  الشعراء  كثرة  بني 
احلروب  أجواء  يف  وتقوى  تكثر  الغريزة  أن  يعتقد  بل 
واملشاحنات, فالشعر يزدهر يف بيئات اجتماعية خاصة, 
حيث يستعمل كسالح للذب عن األعراض. وال شك 
العواطف  ألن  التعبي؛  إىل  اإلنسان  تدفع  العصبية  أن 
جتيش. يقول ابن سالم:" وبالطائف شعر وليس بالكثي 
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اليت تكون بني األحياء  الشعر باحلروب  وإمنا كان يكثر 
حنو حرب األوس واخلزرج, أو قوم يغيون ويغار عليهم, 
والذي قلل شعر قريش أنه مل يكن بينهم نائرة ومل حياربوا, 
الطائف")اجلمحي,  الذي قلل شعر عمان وأهل  وذلك 

دت(.
هي  عام  بشكل  االنفعاالت  إن  القول  لنا  وميكن 
إحدى بواعث اإلبداع, ولكنها ليست السبب الوحيد؛ 
وهلا  عام,  فطري  واستعداد  غريزة  هي  الشعرية  فاملوهبة 
مثبطات.  وهلا  النماء  على  تشجعها  وبيئات  حمفزات 
وأهم بيئة تساعد على ذلك البيئة اليت يكثر فيها العناية 
بالشعر وتداوله واالحتفاء به, األمر الذي يدفع كل ذي 
موهبة للقول, كما أن جو الشحن العاطفي واالستثارات 
–خصوصا احلروب- حتفز على القول, يضاف إىل ذلك 
سابقه.  شعر  من  الشاعر  مبخزون  تتعلق  ثقافية  عوامل 
وقوته  وقلته  الشعر  يف كثرة  سالم  ابن  رأي  أن  ويبدو 
مستوحى  – كان  باحلروب  السببني  هلذين  وربطه  ولينه 
طريق  يقول:"  إذ  الشعر  يف  الشهي  األصمعي  رأي  من 
الشعر إذا أدخلته يف باب اخلي الن، أال ترى أن حسان 
دخل  فلما  واإلسالم  اجلاهلية  يف  فحاّل  ثابت كان  ابن 
شعره يف باب اخلي من مراثي النيب ومحزة وجعفر رضوان 
الشعر هو طريق  هللا عليهما وغيهم الن شعره. وطريق 
صفات  من  والنابغة،  وزهي  القيس  امرئ  مثل  الفحول 
الديار والرحل واهلجاء واملديح والتشبيب بالنساء وصفة 
فإذا أدخلته يف باب  اخلمر واخليل واحلروب واالفتخار، 
اخلي الن ")املرزباين, 1965(. وهذا تفسي تارخيي دقيق 
تابعه يف فكرته  ابن سالم  أن  ويبدو  قبل األصمعي  من 
لكنه ركز على احلروب أو الصراعات )نائرة( يف تفسيه, 
مع فارق كبي بني الرأيني؛ فابن سالم يفسر كثرة الشعراء 
قوة  عن  يتحدث  واألصمعي  الشعرية,  الغريزة  توافر  أو 
باملوضوع  وعالقتهما  واللغة  البناء  جهة  من  الشعر 
الشعري. وقد ربط ابن سالم أيضا بني فحولة الشعر وبني 
احلرب, كما يف قوله:" شعراء القرى العربية وهي مخس: 
قريًة  املدينة ومكة والطائف واليمامة والبحرين وأشعرهن 
يكثر  السابق"  النص  املدينة")اجلمحي, دت(. وكما يف 
الشعر باحلروب اليت تكون بني األحياء حنو حرب األوس 
واخلزرج, أو قوم يغيون ويغار عليهم")اجلمحي, دت(. 

وارتباط  املدينة,  أهل  لشاعرية  سالم  ابن  تفسي  وهذا 
واألمر  بالصراعات.  وعالقته  الشعراء  وكثرة  الشعر  قوة 
نفسه جعل صفة )اللني( تدخل شعر قريش, وتقلل من 

إنتاجها الشعري لعدم وجود صراعات.
ولعل ابن سالم قد استوحى هذا الرأي التارخيي عند 
حديثة عن بدايات الشعر يف قوله: "كان أول من قصد 
قتل  التغلىب يف  ربيعة  بن  املهلهل  الوقائع  القصائد وذكر 
املهلهل  اسم  وكان  شيبان  بنو  قتلته  وائل  أخيه كليب 
عديا وإمنا مُسي مهلهال هللهلة شعره كهلهلة الثوب وهو 
ومل  الشهي:"  ورأيه  واختالفه")اجلمحي,دت(  اضطرابه 
يكن ألوائل العرب من الشعر إال األبيات يقوهلا الرجل 
ابن  ربط  فقد  هنا  ومن  دت(.  حاجته")اجلمحي,  يف 
خاض  املهلهل  ألن  باحلروب,  القصائد  ظهور  سالم 
حرب البسوس اليت دامت سنواٍت طويلًة, حيث استعمل 
السيف والشعر يف حربه, مما أتاح له أن يطور من فكرة 
قليلة, إىل  أبيات  الذي كانت بدايته على شكل  الشعر 
أفراد  لدى  شاع  إذ  ثابتة,  أعراف  هلا  قصائد  أصبح  أن 
قبيلة )ربيعة( قبيلة املهلهل مث انتقل منهم حبكم صالت 
القرابة إىل غيهم,  مثل امرئ القيس حبكم أن املهلهل 
خاله. يقول ابن سالم: " كان شعراء اجلاهلية يف ربيعة 
أوهلم املهلهل واملرقشان وسعد بن مالك وطرفة بن العبد 
واملتلمس واألعشى  بن حلزة  واحلارث  قميئة  بن  وعمرو 
فمنهم:  قيس  يف  الشعر  حتول  مث  علس,  بن  واملسيب 
من  سلمى  أىب  ابن  زهيا  يعدون  وهم  الذيباىن  النابغة 
اجلعدي  والنابغة  ولبيدا  وابنه كعبا  غطفان  بن  هللا  عبد 
آل  بن زهي مث  مزرد وخداش  وأخوه  والشماخ  واحلطيئة 
ذلك إىل متيم فلم يزل فيهم إىل اليوم. وكان امرؤ القيس 
بن حجر بعد مهلهل ومهلهل خاله وطرفة وعبيد وعمرو 
بن قميئة واملتلمس يف عصر واحد")اجلمحي, دت(. وال 
ريب أن بداية الشعر -كقصائد مكتملة- كما يرى ابن 
سالم كانت مع احلرب فامرؤ القيس الذي عاش حرب 
أبيه امللك حجر  أخواله من ربيعه هو أيضا شهد مقتل 
ذلك  بعد  الشعر  فيهم  الذين كثر  قيس  وبنو  الكندي. 
ومنهم النابغة الذبياين هم عايشوا حربا أخرى طاحنة هي 
نبغ  أن  وكان  وذبيان,  عبس  بني  والغرباء  داحس  حرب 
من عبس يف تلك احلرب عنرتة بن شداد. فارتباط الشعر 
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باحلروب )البيئة االجتماعية( يُعد رأيا وجيها, ألن البيئة 
الطبيعية واالجتماعية.  مقتضياهتا  اإلنسان حسب  توّجه 
اجتماعية  لظاهرة  انعكاسا  الشعر  سالم  ابن  اعترب  وقد 
إرهاصات  نلمس  وهنا  لظهوره.  العام  املناخ  هيأت 
أن  املنهج  هذا  أتباع  يعتقد  إذ  النقد  التارخيي يف  املنهج 
تفسي كل  جيب  حيث  والتاريخ,  بالبيئة  مرهتن  اإلبداع 
حبركة  أو  واالجتماعية  السياسية  بالتطورات  فنية  ظاهرة 
بتحويل  مرتبط  أديب  تأثي  فأي"  عام.  بشكل  التاريخ 
األثر  بتكييف  مرتبط  أي:  املؤثر،  لألمنوذج  اجتماعي 
االحتياجات  ومع  االجتماعي  التطور  خصوصيات  من 
املتأثرة.  االجتماعية  الطبقة  واقع  يقتضيها  اليت  احمللية 
االجتماعية  وشروطها  االختالف  وجوه  مسألة  وتعد 
مسألة ال تقل أمهية عن مسألة التشابه بالنسبة إىل مؤرخ 
التأثي  حاالت  من  ملموسة  حالة  يدرس  الذي  األدب 
مثل  مثله  ـ  فاألدب   .)2004 )جيمونسكي,  األديب" 
األشكال األيديولوجية األخرى ـ يتشكل قبل كل شيء، 
انعكاساً  بوصفه  حمددة  اجتماعية  جتربة  أساس  على 
إمكانية  فإن  لذا  بنائه.  وأداًة إلعادة  االجتماعي  للواقع 
التأثي ذاهتا مشروطة يف بعض جوانبها بالقوانني الطبيعية 
لتطور جمتمع معني وأدب معني، على اعتبار أن األدب 
تارخيياً.   واقع حمدد  إطار  تتولد يف  اجتماعية  أيديولوجيا 
إذن كانت البيئة االجتماعية )احلروب( هي املسؤولة عن 
على  له  حمرك  أهم  وهي  طويلة  الشعر كقصائد  ظهور 
رأي  من  يفهم  شعرهم, كما  وقوة  الشعراء  صعيد كثرة 
ابن سالم الذي استعمل احلس التارخيي أو مبدأ السببية 
أدبية  ظاهرة  بتعليل كل  يقوم  الذي  التارخيي  املنهج  يف 
وإرجاعها إىل أسباب تتعلق بأحد العناصر الثالثة: البيئة 

والعرق والزمان.
–يعضد  خارجي  مثي  إىل  الشعراء  حاجة  إّن 
القول  على  ويهيئ  حافزا  يشكل   – الفطري  االستعداد 
أكرب  من  احلروب  وتُعد  القرحية،  صقل  على  ويسعف 
أبواب  أمامهم  ُسّدت  الذين  قرائح  تفتح  فهي  املثيات؛ 
الكالم. وعند غياب املثي فإن البديل هو الكّد واجملاهدة، 
ذلك  ويكون  الشعر  قول  يف  الواعية  االستجابة  وطلب 
مسية  يف  تتحكم  اليت  هي  االجتماعية  فالبيئة  عسيا. 
األدب بل وتصنعه تبعا ملؤثرات حتفز أبناء البيئة وتدفعهم 

حنو نشاط معني. ومن هنا استطاع ابن سالم -ومن قبله 
الشعر  قول  حوافز  من  مهم  حافز  حتديد  األصمعي- 

وقوته )اجلزالة( وكثرة الشعراء وهو احلروب.
وإذا انتقلنا إىل اجلاحظ جنده يرد على رأي ابن سالم 
يف عالقة الشعر باحلروب؛ ويرجع السبب يف قلته وغزارته 
)البيئة  التارخيي:  املنهج  أعمدة  هي  اليت  العناصر  إىل 
الفطري  االستعداد  أو  الغريزة,  إليها  وأضاف  والعرق( 
بعض  عند  الشعراء  كثرة  يفسر  إذ  الطبيعي,  والتهيؤ 
القبائل وقلتهم, وجيعل سبب ذلك :" على قدر ما قسم 
هللا هلم من احلظوظ يف الغرائز والبالد واألعراق")اجلاحظ, 
)البيئة  احلروب  أن كثرة  اجلاحظ  رأى  1969(. كما 
ليسا  الطبيعة(  )البيئة  املكان  وخصب  االجتماعية( 
يرجع  ذلك  وإمنا  قوته,  أو  الشعر  غزارة  عن  مسئولني 
إىل الفطرة أو املوهبة اليت يودعها هللا يف اإلنسان, على 
الرغم من أنه أشار يف نصه السابق إىل أثر البيئة والعرق 
والغريزة, وقدم أدلته كما يف قوله:" وبنو حنيفة مع كثرة 
عددهم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسد العرب هلم 
نر  مل  ذلك  ومع  أعدائهم  وسط  وختومهم  دارهم  على 
قبيلًة قط أقل شعرا منهم")اجلاحظ,1969(. إذن ليس 
لكثرة احلرب والوقائع دخل يف كثرة الشعر، وال خلصب 
الناس  أخصب  من  القيس  فعبد  بكثرته،  عالقة  املكان 
مواطن وشعرها قليل، وثقيف من أخصب الناس كذلك 
هذا  ويف   .)1969 حقاً)اجلاجظ,  قليل  وشعرهم  داراً 
الصدد مثة رأي ألحد املؤرخني يقول فيه:" يلعب الغزو 
دوراً خطياً يف حياة اجلاهليني، فقد كان الغزو يف الواقع 
احلياة، عليه معاشهم،  الكفاح يف سبيل  أنواع  من  نوعاً 
أنتج  وقد  وأمواهلم،  حياهتم  على  حيافظون  وبواسطته 
الشعر  يتجلى يف  واملغامرة،  الشجاعة  من ضروب  ضرباً 
احتدامه.  أثناء  ويف  القتال  قبل  يقال  الذي  احلماسي، 
ونكاد ال نقرأ خرب يوم من أيام العرب أو غزو، أو قتال 
إال وجند للشعر فيه دوراً يف هذه األحداث. يستوي يف 
ذلك شعر اجلاهلية والشعر الذي قيل يف األحداث اليت 

وقعت يف صدر اإلسالم")جواد علي,1993).
ابن سالم ليست  اليت افرتضها  القاعدة  واحلقيقة أن 
)بين  االستثناء  أن  باحلرب(, كما  الشعر  )عالقة  مطلقًة 
فللحروب  عليه,  يُقاس  ال  اجلاحظ  قدمه  الذي  حنيفة( 
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قرائح  وهناك  وحتفيزها.  القرائح  تنشيط  يف  البالغ  أثرها 
مناسبًة  بيئًة  جتد  ال  ولكن  اإلبداع  على  املقدرة  لديها 
أخرى  على  قبيلة  تقدمت  واذا  فتظل خاملًة.  وال حتفيزا 
القبيلة  يف كثرة عدد شعرائها، فليس مّرد ذلك أن تلك 
كانت ذات حس مرهف، واستعداد فطري لقول الشعر 
أو أهنا معرقة يف األصالة، وأن بقية القبائل كانت قبائَل 
تلك  منازل  فرمبا كانت  والعواطف،  احلس  بليدة  غبيًة 
القبائل بعيدًة منعزلًة، مل يتصل هبا أحد من مجّاع الشعر 
لذلك  نتيجة  فانقطع  وبصري،  بني كويف  وهم  ورواته, 
عّنا، أو أن تلك القبائل كانت قبائَل صغيًة، مل يكن هلا 
شأن يذكر، فاحنصر شعرها يف حدودها ومل خيرج عنها، 
فخمل ذكره، وحنن ال نكاد جند شاعراً من الفحول أو 
من الشعراء املشهورين، إال وله صلة مبلك أو أكثر من 
ملك، حىت ال يكاد يفلت منهم شاعر, واحلروب تكون 
مصدر شهرة بعضهم ملا يسجله الشعر من وقائع تنتشر 

أخبارها بني الناس. 
حنيفة- كان  ببين  –اخلاص  اجلاحظ  استثناء  ولعل 
حنيفة  فبنو  نفسه؛  سالم  ابن  تعميم  من  مستوحى 
ابن  قال  وقد  وقوةة,  منعة  ذوي  وكانوا  اليمامة  سكنوا 
سالم يف طبقة شعراء القرى:" ال أعرف باليمامة شاعرا 
هذه  اجلاحظ  التقط  ورمبا  دت(.  مذكورا")اجلمحي, 
الفكرة من ابن سالم وبىن عليها نظريته اليت تنقض نظرية 
ابن سالم. واحلقيقة أن ابن سالم قد غفل أو أخطأ يف 
تعميمه اخلاص بشعراء اليمامة, وقد وقف الباحث على 
مصدر مهم من مصادر التاريخ العريب حيث يعرض فيه 
صاحب الكتاب الرأيني السابقني ويرد عليهما, يقول:" 
فقيًة  اليمامة  جعل  الذي  السبب  سالم  ابن  يذكر  ومل 
بعدم  القول  على  محلته  اليت  األسباب  الشعر...وال  يف 
منها،  األعشى  أن  مع  فيها،  شهي  شاعر  على  وقوفه 
األصغر،  واملرقش  األكرب،  واملرقش  شهي،  شاعر  وهو 
من  وهي  ثعلبة،  بن  قيس  من  مشهوران  شاعران  ومها 
القبائل النازلة باليمامة، وقد ذكرها ابن سالم يف طبقاته، 
من  معروف  وهو شاعر  طبقاته   املتلمس يف  ذكر  كما 
ألنه  أمساءهم،  نسي  أنه  ويظهر  اليمامة كذلك.  شعراء 
كان يعلم أن الغلبة كانت لبين حنيفة على اليمامة عند 
ظهور اإلسالم، ومل حيفظ الرواة - لسبب ال نعرفه- شعراً 

اليمامة... قوله على كل  فعمم  بين حنيفة،  لشعراء من 
اليمامة،  أهل  حنيفة(  )بين  أن  إىل  اجلاحظ  ذهب  وقد 
كانوا أقل الناس شعراً...ويالحظ أن علماء اللغة، جعلوا 
لغتها،  إىل  يرجعوا  مل  اليت  األرضني  مجلة  يف  )اليمامة( 
فذكروا أهنم مل يأخذوا اللغة ال من بين حنيفة و سّكان 
جتار  جملاورهتم  الطائف،  وأهل  ثقيف  من  وال  اليمامة، 
اخلصائص  هذه  تكون  عندهم...وقد  املقيمني  اليمن 
يف  يقول  سالم  ابن  جعلت  اليت  هي  الفريدة  اللغوية 
أن  مشهوراً، إذ مسع  باليمامة شاعراً  طبقاته: وال أعرف 
شعراء اليمامة كانوا يقولون الشعر بلهجاهتم اليت ختتلف 
عن اللهجة اليت نظم هبا شعراء جمموعة الطبقات، فأمهل 
لذلك شعرهم، أو أن شعرهم لكونه شعراً حملياً خاصاً، مل 
واملرقش  األعشى  اليمامة...وملا كان  قبائل  ينتشر خارج 
الشعر  نظموا  قد  واملتلمس،  األصغر،  واملرقش  األكرب، 
بني  تنقلوا  الذين  املتنقلة  من  ولكوهنم  املألوفة،  باللهجة 
العرب، وقضوا أكثر أوقاهتم خارج اليمامة، مل يدخلهم 
العبيد  وجود  لكثرة  اليمامة...ولعل  شعراء  يف  لذلك 
أرض خصبة  فاليمامة  الباب،  واملوايل هبا دخل يف هذا 
وبالعبيد  باملوايل  أهلها...واستعانوا  استقر  مياه،  ذات 
أصحاب  من  فصاروا  أرضهم،  الستغالل  اليمن  وبأهل 
الزراعة يف جزيرة العرب، كما استغلوا معادهنا، واستعانوا 
باألعاجم، فذكر أنه كان فيهم ألف أو يزيد من اجملوس، 
هلم بيت نار.. وهي أمور يأنف منها األعرايب, وهلذا قيل 
وصفهم  وقد   ،)1993 علي,  )جواد  )ريف(  أهل  هلم 

الشاعر :     
فثلثهــم: أثالثــاً:  حنيفــة  صــارت 

مــن العبيــد و ثلــث: مــن مواليها"
وتأكيدا لفكرة أن لغة اليمامة فيها شيء من الغرابة 
ما جنده يف املعاجم العربية من مفردات غريبة توصف بأهنا 
من لغة اليمامة, على حنو ما جاء مثال يف تاج العروس: 
َعْمرو:  أَبو  وقال  اجَلْوَهرّي.  َأمهله  الصَّْعَفَصُة،  "صعفص 
وَتْصِرُف  قال:  َصْعَفَصٌة،  الَيَماَمِة  لَُغة  يف  ْكباُج.  السِّ هو 
يه بَصْعَفٍص ِإذا َجَعْلَته َعَربِّياً")الزبيدي, دت(.  َرُجاًل ُتَسمِّ
وهذا مثال بسيط, وللمتوسع ميكن أن يالحظ كثيا جدا 
من الشواهد يف املعاجم العربية حنو: احملكم البن سيدة, 
احلديث  والنهاية يف غريب  منظور,  العرب البن  ولسان 
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واألثر ملبارك بن حممد اجلزري وغيها.
شعراء  عن  يف كالمه  استدرك  قد  سالم  ابن  ولعل 
يقول:"  املشاهي,  على  فقط  حديثه  قصر  وأن  القبائل 
ذكرنا العرب وأشعارها واملشهورين املعروفني من شعرائها 
قبيلة  بشعر  حياط  ال  إذ كان  وأيامها  وأشرافها  وفرساهنا 
واحدة من قبائل العرب وكذلك فرساهنا وسادهتا وأيامها 
يستغىن  وال  عامل  جيهله  ال  ما  على  ذلك  من  فاقتصرنا 
ولعل  العرب")اجلمحي, دت(.  أمر  ناظر يف  علمه  عن 
اعتذار  أو  سالم  ابن  من  مسبق  تربير  هو  القول  هذا 
عن إغفال بعض الشعراء أو شعر بعض القبائل, حيث 
دائما  توحي  ال  والشهرة  املشاهي,  على  اقتصر كتابه 
باجلودة فقد تكون ناجتًة عن موقف ما, أو عالقة مبلك 
من  يأخذوا حظهم  أن  الشعراء  لبعض  فيتهيأ  زعيم,  أو 
الشهرة كما خيفق البعض يف إدراكها فيظل ذكره خامال, 
يف  سالم  ابن  روى  آخر كما  ذكر  شاعر  خيمل  وقد 
العالء كان أوس  أبو عمرو بن  قوله:" وقال يونس قال 
زهي  وكان  فأمخاله  وزهي  النابغة  نشأ  حىت  مضر  فحل 
والشعراء  ابن رشيق:"  يقول  ")اجلمحي, دت(.   راويته 
أكثر من أن حياط هبم عددا، ومنهم مشاهي قد طارت 
أمساؤهم، وسار شعرهم، وكثر ذكرهم، حىت غلبوا على 
طائفة  منهم  واحد  ولكل  أزماهنم،  يف  من كان  سائر 
واحد")ابن  على  جُيتمع  وقلما  إليه،  وتتعصب  تفضله 

رشيق, 1)19).
والطائف  اليمامة  جعل  الذي  السبب  يكون  وقد 
غي مشهورتني بالشعر هو ما عرف باالحتجاج اللغوي, 
اللغوي؛  االحتجاج  دائرة  خارج  كانتا  البلدتني  فكال 
ألسباب تتعلق بالتغي االجتماعي وأثر البيئة على اللغة, 
مما  خمتلفة  بأعراق  أهلها  اختالط  من  عنهما  عرف  ملا 
البيئة االجتماعية. وهذا  بفعل  للتغي  قابلًة  لغتهما  جعل 
سبب كاٍف جعل الرواة يهملون نقل أشعارمها. ومن هنا 
علل النقاد هذه الظاهرة األدبية ووضع كل واحد أسبابه, 
والتغي  البيئة  وأثر  التارخيي  املنهج  حميط  يف  تدور  وكلها 

االجتماعي وغيها. 
لطبقة  سالم  ابن  إفراد  سبب  إىل  نتعرف  هنا  ومن 
يتلّون  إمجاال  فشعرهم  بيئي,  أساس  على  القرى  شعراء 
أجبديات  نتعرف  وهكذا  اللني.  فيه  فيدخل  البيئة,  مع 

يعىن  وأثرها, كما  بالبيئة  يؤمن  الذي  التارخيي  املنهج 
آراء  بني  املقارنة  وعند  املختلفة.  األدبية  الظواهر  بتعليل 
حيث  من  هلا  املوازية  اجلاحظ  وآراء  النقدية  سالم  ابن 
تأثي البيئة يف األدب عامة " جند أن اجلاحظ طّور كثياً 
هذا املفهوم وتوسع فيه, فكانت  نظرته إىل دواعي الشعر 
فكرة  من  وأمشل  أدبية كثية،  ظواهر  تفسي  على  أقدر 
اجلاحظ  موقف  فاختلف  وأثرها،  البيئة  عن  سالم  ابن 
وخالفه  الشعر،  يف  البيئة  أثر  من  ابن سالم  موقف  عن 
على  يساعد  املظاهر  من  مظهرا  احلرب  اعتبار  يف  أيضاً 
كثرة الشعر، أو قلته، وهبذا مل يعترب اجلاحظ أن عاماًل 
واحداً كاحلروب يكفي إلكثار شعر قرية أو قبيلة")حسن 

عبدهللا شرف, 4)19). 
2- العرق أو اجلنس:

متيز  اليت  الفطرية  االستعدادات  جمموع  به:  يقصد 
وهذه  واحد.  أصل  من  احندروا  الناس  من  جمموعة 
الفرد  مزاج  يف  امللحوظة  بالفروق  مرتبطة  االستعدادات 
الدراسة  من  االجتاه  هذا  ومؤسس  العضوي.  وتركيبه 
بالعرق  االهتمام  يويل  حيث  )تني(  الفرنسي  الناقد  هو 
األصلي للمبدع, ويعتقد جازما أن للعرق إسهاما عظيما 
دراسته  التارخيي يف  املنهج  يستند   " إذ  األديب  املنتج  يف 
لألدب من خالل: وصفه لألدب يف جمموعة هي نتاج 
الفنان نفسه، واجلماعة الفنية اليت ينتمي اليها، واجملتمع 
الذي أنتجها. ويرى أن األدب يُفهم ويُفسر من خالل 
عدة عناصر: هي يف حد ذاهتا ثالثية التميز اليت تكوهنا 
العوامل النفسية والطبيعية لألديب: وهذه العناصر هي: 
فهو   .)1977 هالل,  والبيئة")غنيمي  والزمن  العرق 
اخلصائص  بعض  توريث  يف  دوره  له  العرق  أن  يعتقد 
اجلماعية، ومنه يستنتج اختالف صور األدب واختالف 
خصائصه عند شعراء كل أمة على حده، كما يزعم مثاًل 
أن الشعراء الساميني ينقصهم اخليال الواسع والتعمق يف 

احلكم على األشياء)أمحد رمحاين, 2004).
فهناك  به,  خاصًة  سايكولوجية  مميزاٍت  عرق  ولكل 
القوم  فيها  يتشابه  اجلماعة  مستوى  على  مسات مشرتكة 
منظومة  وهناك  البشرة,  ولون  اجلسدية  كالصفات 
وتتنقل  الواحدة  اجلماعة  فيها  تتشابه  سايكولوجية 
العرب  عن  منفصلة  أمة  اليهود  أن  ومبا  األصالب.  يف 
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ليست ذات عرق عريب فقد أدرك ابن سالم داللة هذا 
من  هم  فاليهود  خاصَة,  طبقًة  لشعرائها  وأفرد  املوضوع 
جنس خمتلف وهلم صفاهتم الوراثية املختلفة, وهلم لغتهم 
هلم  بالعربية- كما  نطقوا  قد  -وإن كانوا  هبم  اخلاصة 
ديانتهم السماوية اخلاصة هبم, وهلم عاداهتم وقيمهم اليت 
والفروق  العرقي  احلياة, وبسبب االختالف  ميارسوهنا يف 
إىل  النقدي  وحسه  بفطرته  سالم  ابن  اهتدى  الثقافية 
بينهم,  فيها  ميايز  هبم  خاصًة  طبقًة  لشعرائهم  يفرد  أن 
العربية  والثقافة  العريب  العرق  من  بشعراء  يقاسون  فال 
اخلالصة؛ حبكم أهنم نظموا أشعارهم باللغة العربية. وهذا 
الشعراء, وهو  بني  العرقي  بالفرق  يدل على وعي  األمر 
النقد كانت  يف  التارخيي  املنهج  بذور  بأن  لنا  يوحي  ما 

موجودًة لدى النقاد العرب. 
وشعراء اليهود يف كتاب الطبقات بلغوا مثانيًة شعراء, 
رتّبهم ابن سالم يف طبقتني وفاضل بينهم وفق معياري: 
اجلودة والكثرة. وقد تعرض شعر اليهود املروي إىل كثي 
من الشكوك والرد من قبل بعض الباحثني واملستشرقني, 
إذ زعموا أن ال أثر للعقيدة اليهودية يف شعرهم املروي, 
ثل واألخالق والفضائل والتأكيد 

ُ
وأن شعرهم يتضمن امل

على قرب األجل, بل والوفاء؛ ومنه قصة وفاء السموأل 
أهنا من  املستشرقني وزعموا  الكثي من  فيها  اليت شكك 

أساطي التوراة.
اليهودي  الشعر  مضامني  على  عامًة  نظرًة  ولكن 
نبذ  للواقع, أو هو دعاية وحماولة  أنه شعر مناٍف  ندرك 
الغدر واجلن واخلبث  اليهود وهي  فكرة الزمت أخالق 
واخليانة ونقض العهود, وتلك مسات العرق اليهود, وهذا 
الكالم ليس أحكاما عامًة بل هو مما أكده القرآن كتاب 
خلفه,  من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال  الذي  هللا 
التكذيب  مثال:  أخالقهم  من  البقرة  سورة  يف  فنجد 
ويل  والعنت  والتزوير  والتحريف  النكوص  النعمة  جحود 
بدليل  فيهم  باقية  الصفات  هذه  وأن  واجلشع,  اللسان 
عهد  من  أسالفهم  بصفات  املدينة  يهود  خاطب  أنه 

ژ   تعاىل:ژ  قوله  وبينهم زمن طويل, كما يف  موسى 
گ   گ     گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ  

ھ   ھ   ھ   ھ  ہ  ہ               
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  ۇ   ڭ  
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ  
ى   ې    ې   ې   ۉې   ۉ  
وئ    ەئەئ   ائ   ائ   ى  
ۈئ   ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ  

ېئژ)سورة البقرة, 93-91).
أن  وزعموا  القرآن  عن  املدينة  يهود  انصرف  فحني 
وكانت  األنبياء  بقتل  هللا  ذّكرهم  الصحيح,  هلم كتاهبم 
أن  بعد  العجل  بعبادة  تلك عادة أسالفهم كما ذكرهم 
باقية يف  الغريزية  الطبائع  أن  البينات. مما يدل على  رأوا 
األصالب ال تتغي وإن تعاورهتا الدهور. وقد كان مصدر 
عدم  إىل  مستندا  اليهودي  الشعر  يف  الباحثني  شكوك 
ظهور العقيدة اليهودية يف شعرهم)جواد علي, 1993). 
اليهود  شعر  على  أخالقية  مسحة  إضفاء  أن  شك  وال 
من  أطباعهم  به  ُعرفت  ملا  الدعاية  قبيل  من  هو  إمنا 
الواضحة قصة  تدليساهتم  التدليس واخلبث, وكانت من 
إشارة  أشعارهم   بعض  ويف  األسطورية.  السموأل  وفاء 
بن  األخالق كقول"الربيع  مكارم  وبعض  الدين  حلكم 
)اجلمحي  يقول:  الذى  النضي وهو  بين  احلقيق من  أىب 

دت( 
ديننــا ىف  حنكــــــــم  إذا  إنــا 

الفاصــل العــادل  حبكــم  نرضــى 
وال حقــا  الباطــل  نــــجعل  ال 

بالباطــل احلــــــــــــق  دون  نلــط 
أحـــــالمنا نســفه  أن  خنــاف 

اخلامــل" مــــــــــع  الدهــر  فنخمــل 
وبني  اليهود  دين  بني  املفاضلة  يف  ورد  ما  ومنه 
اإلسالم فقد روى صاحب األغاين ما نصه:" وذكر أبو 
امرأة  له  القرظي كانت  الشيباين أن أوس بن ذيب  عمرو 
إليه  نفسها  نازعتها  مث  وفارقته  أسلمت  قريظة  بين  من 
الفرج  )أبو  فيها:  فقال  اإلسالم  ترغبه يف  فأتته وجعلت 

األصفهاين, دت(
َدعْتــيِن إلـــــــــى اإلســالم يــوَم َلِقيُتها

فقلــت لـــــها ال بــل تعــايَلْ هتّـَـوِدي
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فنحــن علــى تــوراة مـــــوسى ودينــِه
ونِعــم لــــعمري الديــُن ِديــُن حممــد

دينُــُه الّرســـــــــــــالَة  أن  يــرى  كالنــا 
ومــن يـُْهــَد أبواَب املراشــد يـَْرُشــِد"

وهناك  العقيدة,  أثر  فيها  يظهر  أشعار كثية  وهلم 
قبل  من  هجاء  فيهم  وقيل  األشعار,  هذه  على  ردود 
اخلبيثة  طبائعهم  ذكر  فيها  تناولوا  املسلمني  الشعراء 
أوردها ابن هشام يف سيته )انظر ابن هشام, )200). 
الشعر  تقييم  يف  اجلنس  أو  للعرق  النظرة  هو  يعنينا  وما 
غي  تداوهلا  وقد  العربية,  الثقافة  يف  ُعرفت  النظرة  فهذه 
واحد من النقاد. وإن كان ابن سالم قد طبقها دون أن 
العرب  الشعراء  عن  يهود  شعراء  عزل  حيث  هلا؛  ينظّر 
رأيا   سنجد  اجلاحظ  إىل  انتقلنا  وإذا  عرقهم.  الختالف 
ال  اليت  والقضية  اجلانب كقوله:"  هذا  يف  وضوحا  أشد 
العرب  عامة  أن  فيها  اخلصومة  أهاب  وال  منها  أحتشم 
من  أشعر  العرب  سائر  من  واحلضر  والبدو  واألعراب 
املولدة والنابتة، وليس  عامة شعراء األمصار والقرى من 
ذلك بواجب هلم يف كل ما قالوه")اجلاحظ, 1969). 
وكما يعلق على هذا املوضع د. إحسان عباس بقوله:" 
املرء عربياً  أكان  العريب سواء  العرق  أن  إىل  حني ذهب 
املولد  العرق  من  أشعر  البادية  يف  أعرابياً  أو  احلاضرة  يف 
عامة  على  هذا حكم  قرية-  أو  مدينة  يف  يعيش  الذي 
الفرق  باالستثناء. مث جيمل  يسمح  أيضاً  وهو  الفريقني، 
بأبيات تلحق  املولد قد جييء  بأن  بني األعرايب واملولد، 
ولكنه  باله  ومجع  بنشاطه  استعد  إذا  البدو  أهل  بشعر 
واضطرب كالمه.  قوته  احنلت  القول  يف  اسرتسل  إذا 
ظاهرة  يرى  هو  وإمنا  ذلك  يكون  مَل  اجلاحظ  يفسر  ومل 
هي  )الغريزة(  قوة  أن  يفرتض  وكأنه  التسجيل،  تستحق 
أو  البدوي  لدى  الغريزة  فقوة  العرقني،  بني  تتفاوت  اليت 
العريب عامًة متده مبقدار قوهتا وغزارهتا، فأما غريزة املولد 
فإهنا قصية الرشاء، تنفد طاقتها بسرعة")إحسان عباس, 

 .(2006
أما األسباب اليت جعلت العرق العريب بارعا يف هذا 
السايكولوجية  أعماق  إىل  يغوص  اجلاحظ  فإن  اجملال 
هذه  عليها  ترتكز  اليت  األساسية  بالعلل  وميسك  العربية 
الشخصية, إذ يقول يف إحدى رسائله:" العرب مل يكونوا 

أصحاب  وال  ُحّساباً  وال  أطباء  وال  ُصناعاً،  وال  جتاراً 
فالحة، فيكونوا َمهَنة، وال أصحاب زرع، خلوفهم َصغار 
اجلزية. ومل يكونوا أصحاب مجع وكسب، وال أصحاب 
احتكار ملا يف أيديهم، وطلب ملا عند غيهم، وال طلبوا 
عرفوا  وال  املكاييل،  ورؤوس  املوازين  ألسنة  من  املعاش 
الدوانيق والقراريط، ومل يفتقروا الفقر املدقع الذي يشغل 
عن املعرفة، ومل يستغنوا الغىن الذي يورث البـََلدة، والثروة 
قلوهبم،  فيميت  قط  ذاًل  حيتملوا  ومل  الغرة،  حتدث  اليت 
وتربية  فياٍف،  سكان  وكانوا  أنفسهم.  عندهم  ويصغر 
العراء، ال يعرفون الغمق وال اللثق، وال البخار وال الغلظ، 
منكرة.  ونفوس  أذهان حديدة،  التخم.  وال  العفن،  وال 
الشعر،  قول  إىل  قواهم  ووجهوا  حدهم،  محلوا  فحني 
الكالم،  وتصاريف  اللغة،  وتشقيق  املنطق،  وبالغة 
وقيافة البشر بعد قيافة األثر، وحفظ النسب، واالهتداء 
والبصر  األنواء،  وتعرف  باآلثار،  واالستدالل  بالنجوم، 
مسموع،  لكل  واحلفظ  احلرب،  وآلة  والسالح  باخليل 
واالعتبار بكل حمسوس، وإحكام شأن املناقب واملثالب، 
هذه  وببعض  أمنية.  وحازوا كل  الغاية،  ذلك  يف  بلغوا 
من  وهم  أرفع،  ومهمهم  أكرب،  نفوسهم  صارت  العلل 
مجيع األمم أفخر، وأليامهم أذكر")اجلاحظ, 1991). 
تعرض  الرتك(  )مناقب  عنواهنا  اليت  الرسالة  هذه  ويف 
األعراق كاألتراك  من  العديد  مسات  إىل  اجلاحظ  فيها 
عرق,  فيه كل  برع  وما  والعرب,  والصينيني  واليونانيني 
وما يهمنا من رأي اجلاحظ العميق هذا هو تأكيد فكرة 
خاصًة,  والشعر  عامًة  األدب  يف  اجلنس  أو  العرق  أثر 
حيث استطاع اجلاحظ النفاذ إىل العلل اليت ميزت العرب 
والطبقة  بالبيئة  ذلك  وربط  غيهم,  من  أشعر  وجعلتهم 
قد  الذي  الذات  واحرتام  والعزة  باألنفة  مث  االقتصادية 
يبلغ درجة الغرور والكربياء, والذي هو أفضل من الذلة 
والضعة واهلوان, مث ربط ذلك بالطبقة االقتصادية اليت مل 
تورث ذلة الفقر وال بالدة الغىن, والبيئة الصحراوية ذات 
املشاغل  قلة  مث  الذكاء,  حدة  يف  سامهت  املتسع  األفق 
لعل  بل  وغيها,  والصناعية  والزراعية  واملعيشية  الفكرية 
ويفتخرون  الزراعة  يف  العمل  من  يأنفون  األعراب كانوا 
واحد  مكان  يف  تقيدهم  الزراعة  ألن  اإلبل؛  برعي 
امللوك,  وحتّكم  والظلم  اجلور  قبول  إىل  تضطرهم  وقد 
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هجا  العريب, كما  منها  يأنف  أمور  وهذه  اجلزية  ودفع 
األعشى بين إياد وعّيهم باحرتاف الزراعة وافتخر برعي 
الزراعي  العمل  عن  مرتفعة  نظرة  هلم  البادية  فأهل  اإلبل 

واالستقرار عموماً. 
أن  يرى  فهو  واالستقاللية,  احلرية  ذلك كله  وأصل 
احلرية. وكلها  العريب هذه  اليت منحت  البادية هي  حياة 
التارخيي كالبيئة  النقد  منهج  حماور  يف  تدور  مؤثرات 
والعرق والزمان, وهذه الرؤية تقرتب من اهتمامات أتباع 
أو  جيل  جبمع خصائص  يهتمون  فهم  التارخيي؛  املنهج 
اخلصائص  هذه  بني  صلة  إجياد  وحماولة  آداهبا،  يف  أمة 

ومجلة الظروف واملعطيات اليت اكتنفتها.
أبو  أورده  ما  الذكر  اجلاحظ سابق  رأي  من  وقريب 
واملؤانسة  اإلمتاع  يف كتاب  التوحيدي))37هـ(  حيان 
عند سؤاله عن تفضيل العرب على العجم وقد استشهد 
بأقوال عبدهللا بن املقفع ألنه فارسي األصل, ومن ذلك 
يدهلا،  وال كتاٌب  تؤمه  أوٌل  هلا  ليس  العرب  "إن  قوله: 
واحد  احتاج كل  اإلنس،  من  ووحشٍة  قفر،  بلد  أهل 
أن  وعلموا  وعقله؛  ونظره  فكره  إىل  وحدته  يف  منهم 
معاشهم من نبات األرض فومسوا كل شيء بسمته... مث 
نظروا إىل الزمان واختالفه فجعلوه ربيعياً وصيفياً، وقيظياً 
وشتوياً؛ مث علموا أن شرهبم من السماء، فوضعوا لذلك 
املنكر،  عن  به  ينتهون  شيئاً  بينهم  وجعلوا  األنواء... 
الدناءة وحيضهم  به على  ويرغبهم يف اجلميل، ويتجنون 
من  فٍج  يف  وهو  منهم  الرجل  إن  حىت  املكارم؛  على 
األرض يصف املكارم فما يبقى من نعتها شيئاً، ويسرف 
يف ذم املساوىء فال يقصر...فال يتعلمون وال يتأدبون، 
بل حنائز مؤدبة، وعقوٌل عارفة؛ فلذلك قلت لكم: إهنم 
وصواب  البنية  واعتدال  الفطرة  لصحة  األمم،  أعقل 
الفكر وذكاء الفهم. هذا آخر احلديث. قال: ما أحسن 

ما قال ابن املقفع" )أبو حيان التوحيدي, 2003).
العربية  الثقافة  إن الوعي بأثر العرق يف الشعر عرفته 
هذه  طّبق  سالم  فابن  النقدية؛  املدونات  أقدم  ومنذ 
الفكرة من خالله إفراده لطبقة شعراء يهود عزال هلم عن 
سلفا  قدم  واجلاحظ  عرقي,  أساس  على  الشعراء  باقي 
حكمه برباعة العرق العريب وتفوقه على باقي األعراق يف 
صنعة الشعر, وقدم أدلًة عرب حتليله للسايكولوجية العربية 

املنطلقة من احلرية واألنفة.
3- العصر أو  الزمان: 

السياسية  األحداث  به  ويُقصد  الزمان:  أو  العصر 
على  أثره  يرتك  عاما  طابعا  تكون  اليت  واالجتماعية 
األدب. إذ نلمس إدراك ابن سالم ألثر الزمن يف الشعر, 
التارخيي:  املنهج  ثالوث  عناصر  أحد  ميثل  بدوره  الذي 
ملفهوم  أسس  سالم  ابن  ولعل  والعصر.  والعرق  البيئة 
الزمان  قرن  إذ  االجتماعي؛  السياسي  التارخيي  الزمن 
الفيزيائي  الزمن  مفهوم  لنا  قدم  وهبذا  والناس,  بالشعر 
فكرة  طبقاته  يف  أسس  مث  ومن  جمازية؛  جديدة  بصورة 
التأليف  وفكرة  املعريف؛  الزمن  ملفهوم  التطبيقية  الدراسة 
أن  على  يدل  وهذا  وأثره.  الزمن  فكرة  يف  املتخصص 
لديه  استجابًة طفوليًة  يكن  والتعاقب مل  بالتزامن  الوعي 
وإمنا كان وعياً لكل ما يدور حوله، إذ غدا ذا دالالت 

اجتماعية ومعرفية ومكانية عميقة.  
ابن سالم يف كتابه هو تقسيم  فيه  يطالعنا  ما  وأول 
جاهليني  طبقتني:  إىل  الزمان  حيث  من  الشعراء 
تقسيمه  أن  جند  الكتاب  يف  منعن  إذ  وحنن  وإسالميني. 
يدمج  أن  ميكنه  إذ  اعتباطيا؛  ليس  العصور  أساس  على 
يف كل  الشعراء  عدد  وجيعل  واحدة  طبقة  يف  الطبقتني 
طبقة مثانية. مما حدا بنا إىل اجلزم أنه يعين هذا التقسيم 
الثقافية والسياسية من  العصر  للعصر وروح  ملا  بالذات؛ 
عام.  بشكل  اإلبداع  ويف  الشعر,  تشكيل  يف  مهم  أثر 
ميزهتم  أن  وهم  املخضرمني  عند  وقوفه  جاء  هنا  ومن 
خمتلفني,  عصرين  بني  انقسمت  حياهتم  أن  الوحيدة 
ولكل عصر مؤثراته, ومل يفرد هلم طبقًة بل أحلقهم بباقي 

الطبقات مع اإلشارة إىل أنه خمضرم.
التاريخ  انتقال حادة يف  ومن املعروف أن أكثر فرتة 
من  اهلائلة  النقلة  تلك  اجملتمع  نقلة  يف  تكمن  العريب 
ومن  التوحيد  إىل  الوثنية  ومن  اإلسالم,  إىل  اجلاهلية 
ومن  األمان,  إىل  اخلوف  ومن  اجلماعة,  إىل  التشتت 
الفوضى إىل النظام, ومن سلطة القبيلة وقانون القوة, إىل 
اليت  العظيمة  الروح  فهذه  القانون.  وقوة  اخلالفة  سلطة 
دبت يف جسد األمة كان هلا أثر بالغ يف تشكيل اإلبداع 
ارتأى  هنا  ومن  جديدًة,  وجهًة  إىل  الشعر  دفة  وتوجيه 
مستقلة  طبقة  يف  عصر  شعراء كل  جيعل  أن  سالم  ابن 
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األمر  عصر,  بكل  اخلاصة  املؤثرات  بوحدة  منه  إميانا 
الشعري,  نتاجهم  بني  فيما  العام  التشابه  يوجد  الذي 
نظرائه  إىل  منهم  شعره  تشابه  من  ألفنا  قوله:"  يف  كما 
فوجدناهم عشر طبقات أربعة رهط كل طبقة متكافئني 
عند  سالم  ابن  وقف  وقد  دت(.  معتدلني")اجلمحي, 
قبل,  من  عندها  وقف  قد  األصمعي  كان  مالحظٍة 
وهذه املالحظة تتعلق بشعر حسان بن ثابت رضي هللا 
 – املخضرمني  من  وكان  العصرين  يف  عاش  الذي  عنه 
من  ألنه  القرى  شعراء  طبقة  يف  سالم  ابن  أورده  وإن 
الشعر  بابه  نكد  الشعر  األصمعي:"  قال  املدينة, حيث 
حيث  حبسان  مثاال  وضرب  الن".  اخلي  يف  دخل  فإذا 
الن,  اإلسالم  يف  شعره  ولكن  اجلاهلية  يف  فحال  اعتربه 
وكأنا عند مقولة ابن تيمية الشهية:" كانت العرب قبل 
اإلسالم طبيعيًة قابلًة للخي معطلًة عن فعله")ابن تيمية, 
على  الظروف  تساعد  مل  اجلاهلية  يف  فاخلي   .)1999
إشاعته بسبب قسوة الظروف, والشر كان من الفروسية 
حسب  الشعر  فيه  اقرتن  هنا  ومن  املفاخر  من  وأحيانا 

رأي األصمعي. 
قبل  من  جاء  اللني  أن  اعتقد  فقد  سالم  ابن  أما 
الوّضاعني الذين حنلوا على لسانه أشعارا كثية, كما يف 
وقد  جيده,  الشعر  وهو كثي  ثابت  بن  حسان  قوله:" 
قريش  تعاضهت  ملا  أحد  على  حُيمل  مل  ما  عليه  مُحل 
تُنقى"")اجلمحي,  ال  أشعارا كثيًة  عليه  واستُبت وضعوا 
هللا  رضي   - حسان  شعر  أصاب  الذي  ولعل  دت(. 
فظن  القرآن,  بعصر  أو  القران  بلغة  تأثر  حينما  عنه- 
لغته  أن  هي  واحلقيقة  ليناً،  شعره  يف  أن  النقاد  بعض 
واسعا  تغيا  أحدثت  اليت  اجلديدة  العصر  بروح  تأثرت 
على  التغيي  هذا  بصمات  طبع  الذي  األمر  احلياة,  يف 
مكتف  لغوي،  نص  جمرد  ليس  األديب  فالنص  الشعر. 
واجتماعية،  تارخيية  حقيقة  -أيضًا-  هو  بل  بعناصره، 
وهنا يتشكل البعد الوظيفي للنص. وقد تنّبه بعض النقاد 
العرب إىل هذه املالحظة فجعلوا يراعون روح العصر يف 
نظرهتم للشعر, حنو ما جنده عند ابن رشيق القيواين إذ 
يقول:" قد ختتلف املقامات واألزمنة والبالد فيحسن يف 
وقت ماال حيسن يف آخر، ويستحسن عند أهل بلد ماال 
تقابل  احلذاق  الشعراء  وجند  غيه،  أهل  عند  يستحسن 

أهله،  عند  استعماله  وكثر  فيه  استجيد  مبا  زمان  كل 
االعتدال،  وحد  االستواء،  حسن  من  خترج  ال  أن  بعد 
وجودة الصنعة، ورمبا استعملت يف بلد ألفاظ ال تستعمل 
العصر كما  كثياً يف غيه")ابن رشيق, 1)19(. وروح 
يقرر ابن رشيق تتعلق باملعاين كما تتعلق باأللفاظ, وهي 

ختضع لسلطة البيئة ولسلطة الزمان على السواء.
التغي  إبراز  خالل  من  يتم  األدب  تطور  رصد  إن 
نلمس  اجملال  هذا  ويف  والتواصل.  االستمرار  داخل  من 
مفهوم  على  يقوم  الذي  التارخيي  سالم  ابن  منهج 
يف   يتجلى  وهو  الرئيسة,  الثالثة  املفاهيم  العصر كأحد 
التسلسل حيث: "يسعى تاريخ األدب عنده إىل وصف 
حركة األدب للوقوف على ما حلقه من تطور أو تقهقر 
عرب العصور من خالل: البحث عن النشأة: نشأة اللغة 
العربية، ونشأة األدب العريب للوقوف على بداية املسار 
التارخيي. مث تتبع هذا املسار من خالل حتديد زمن وقوع 
األحداث وترتيبها الواحدة تلو األخرى، وكأن رواد هذه 
يـفيد  الذي  للتاريخ  اللـغوي  املعىن  عند  وقفوا  الطريقة 
التوقيت")شكري فيصل, 2)19(. لذلك فإن أصحاب 
املنهج التارخيي قد درسوا العملية األدبية مبحاورها الثالثة 
اخلاص  املكاين  واإلطار  الزماين  اإلطار  إطارين:  ضمن 
السياسية  الظاهرة  ختتزن  وثيقة  إليها كأهنا  والنظر  هبا، 
واالجتماعية والثقافية. أي أن التاريخ هنا يكون خادًما 
يتعلق  بل  بذاته  قائماً  هدفًا  تكون  ال  ودراسته  للنص 
معنيني:  للتارخيية  أن  جند  هنا  ومن  النص.  هذا  خبدمة 
الفرد  إىل  ننظر  أن  معه  فيعين  العام  أما  وخاص،  عام 
واحلركات  األدب  وإىل  اإلنساين  بالتطور  عالقاته  يف 
والديين،  والسياسي  االجتماعي  للتطور  تبعاً  األدبية 
باألدب  منه  أكثر  بالفلسفة  للتارخيية  املعىن  هذا  ويرتبط 
والنقد، وأما اخلاص فيعين أن يرتبط احلدث بزمن، ومن 
مث تقسيم األدب إىل عصور وصفات كل أدب من كل 
يف  للعصر  الغالبة  بالصفة  الصفات  هذه  وعالقة  عصر 
هنا  املقصود  هو  املعىن  وهذا  الغالب،  السياسي  منحاه 

بالتارخيي)علي جواد الطاهر, 1979). 
اعتماداً  ابن سالم  عليه  اعتمد  قد  الزمن  عنصر  إن 
بل  القدم  ليس  عنده  الزمن  ومفهوم  منهجه.  يف  كبياً 
الديانة  إىل  إضافة  ومشاهدها  اليومية  احلياة  حوادث 
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لطبقة  إفراده  وكان  وغيها,  واألساطي  والطقوس  والقيم 
اجلاهليني نابعاً من شعوره بأن أشياء كثيًة توّحد شعراءها 
وجتعل بينهم شيئاً من اللحمة وفق منظومة تارخيية شاملة 
لشؤون احلياة أثرت هبم جم التأثي. وقد وضع اجلاهليني 
تبعاً  املخضرمني؛  فيهم بعض  يف عشر طبقات؛ وأدخل 
ملنهج تكامل املقاييس، مث وضع اإلسالميني يف طبقات 
طبقاً  املخضرمني  بعض  أيضاَ  فيهم  وأدخل  ُأخر،  عشر 
عن  فضاًل  معرفياً،  نقدياً  مفهوماً  الزمن  ليصبح  ملنهجه، 
يف  خمتاًل  الزماين  املقياس   يكون  وقد  التارخيي.  مفهومه 
بن حجر  أوس  جند  املثال  سبيل  فعلى  األحيان؛  بعض 
سبقه  من  الرغم  على  اجلاهليني،  من  الثانية  الطبقة  يف 
التارخيي للنابغة وزهي واألعشى وكلهم يف الطبقة األوىل 
النقدية  الفكرة  يلغ  مل  هذا  أن  بيد  القيس,  امرئ  بعد 
ابن  أن  أي  املعريف.  بالزمن  عززها  بل  التارخيي؛  للزمن 
سالم نظر إليهم نظرًة شاملًة وفق الظروف اليت وحدهتم, 
اجلاهليون  فالشعراء  األساس,  هذا  على  بينهم  وفاضل 
هم مثرة ظروف اجتماعية وبيئية ودينية ومناخية شّكلت 
أو  سيطرة  هلم  يكون  أن  غي  من  وتصوراهتم  خياالهتم 
ما  إهلام  يف  الطبيعة  اشرتكت  حيث  عليها,  سلطان 
وهلذا  عصرهم  مثرة  فهم  واآلراء.  اخلواطر  من  هلم  خطر 
اجلودة  يف  بينهم  التمايز  وجعل  واحدة  طبقة  ضمتهم 

والكثرة. الفنية 
لقد حسم الزمن )القدم( موقف ابن سالم يف تفضيله 
للشعر, فتقدميه لطبقة اجلاهليني إعالن منه بأهنم حازوا 
هو  عصره  شعراء  عن  سكوته  أن  السبق, كما  قصب 
إعالن عن موقف صريح بعدم احتفائه بشعرهم. فحني 
سبقه  باعتبار  إال  تفضيله  يكن  مل  اجلاهلي  الشعر  قّدم 
الزمين الذي تبىن عليه داللة األطوار الزمنية حىت عصره. 
وهذا عكس رأي بعض القدماء من النّقاد اللغويني الذين 
نبع لديهم املثال األعلى للزمن من املاضي ال من احلاضر 
أن  الشعراء  ملتأخر  ليس  أنه  رأوا  إهنم  بل  املستقبل؛  أو 

خيرج عن مذهب املتقدمني.
لطبقاته  سالم  ابن  تقسيم  على  آخر  ملحظ  ومثة 
يكمن يف أنه يؤمن بأثر البيئة أكثر من أثر الزمان؛ ألنه 
مل يقسم شعراء القرى إىل جاهلني وإسالميني وخمضرمني, 
أو  القدم  لعنصر  اعتبار  بدون  خلطهم  على  عمل  بل 

الزمان, وهذا يفسر أنه يأخذ باألثر األقوى.
منحى  أخذت  فقد  اجلاحظ  عند  الزمن  قضية  أما 
ورأيه  حمدث،  على  قدمي  بتفضيل  يعتقد  ال  إذ  توفيقياً 
يبهرجون  أناساً  رأيت  قوله:"وقد  يف  صرحياً  جنده  هذا 
ذلك  أر  ومل  رواها؛  من  ويستسقطون  املولدين  أشعار 
قط إال يف راوية للشعر غي بصي جبوهر ما يروي، ولو 
أي  ويف  ممن كان،  اجليد  موضع  لعرف  بصر  له  كان 
اجلاحظ كان  إن  بل   .)1969 )اجلاحظ,  زمن كان 
قصيدة أليب  يفضل  عامة حني ذهب  التوفيقيني  أشجع 
نواس على قصيدة ملهلهل يف الشاعرية. وإذا تقدمنا بعد 
عباس,  النقدية)إحسان  اجلاحظ  آراء  دراسة  إىل  هذا 
جهة  من  الزمان  يستغل  حسا  عنده  جند  مث   .)2006
معرفية يف متحيص األشعار: إذ روي بيت منسوباً ألوس 

بن حجر:
يتبعــه كالــدري  فانقــّض 

طنبــا ختالــه  يثــور  نقــع 
يرويه  ليس  الشعر  عليه:"وهذا  التعليق  يف  ويقول 
ألوس إال من ال يفصل بني شعر أوس بن حجر وشريح 
ُروى  فإذا  داخلياً،  دلياًل  ذلك  إىل  ويضيف  أوس".  بن 

قول االفوه االودي:
بــه يرميكــم  القــذف  كشــهاب 

نــار للحــرب  كفــه  يف  فــارس 
قال وبعد فمن أين علم األفوه أن الشهب اليت يراها 
إمنا هي قذف ورجم وهو جاهلي، ومل يدع هذا أحد قط 
إال املسلمون)اجلاحظ,1969(. فهنا يغدو الزمان مثقال 
ويثبت  ينفي  أن  لصاحبها  تتيح  اليت  التارخيية,  باملعرفة 
القرآنية  باملعرفة  املتمثل  فالزمان  بصية.  على  احلقائق 
مّكن اجلاحظ من تصحيح نسبة األشعار.  وهكذا ندرك 
وتقييمها  األشعار  حتقيق  يف  الزماين  للعامل  النظر  أن 
اجلمحي  نقد  ويف  عموما  العريب  النقد  يف  متداوال  كان 
ال  شواهد كثية  ومثة  اخلصوص.  وجه  على  واجلاحظ 
تتسع هلا الدراسة وكلها تصب يف املنحى نفسه. فاألخذ 
باملنهج التارخيي ليس غريبا على األدب العريب, بل لسنا 
النشأة.  التارخيي منهج عريب  املنهج  إن  قولنا  جنازف يف 
جذورا  هلا  جند  احلديثة  النقدية  املناهج  أكثر  لعل  بل 

عربيًة. 
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ماهية  على  الوقوف  -بعد  طياهتا  الدراسة يف  بّينت 
املنهج التارخيي يف دراسة األدب- أن النقد العريب القدمي 
قد اشتمل على وعي مرحلي كاٍف يف عصره لكي يكون 
األدب  ومؤرخو  النقاد  تابع  ولو  التارخيي.  للمنهج  نواًة 
تلك األفكار وطّورها لكان لألدب العريب نظرية سياقية 
خاصة به. وعلى الرغم من ذلك كله فقد ترك ابن سالم 
واجلاحظ أفكارا نقديًة جديرًة بالبحث واملقارنة مع أفكار 
املنهج  أصول  من  إن كثيا  بل  التارخيي,  املنهج  وأسس 

التارخيي وردت متفرقًة يف نقد ابن سالم واجلاحظ.   
التارخيي  املنهج  قضايا  أهم  عند  نقف  عندما  ولعلنا 
يف  ومعاييه  أفكاره  بني  التشابه  واضح  بشكل  نلمس 
التارخيي  املنهج  أتباع  به  جاء  ما  وبني  الطبقات  تقسيم 
مع اختالف بسيط يف الرؤيا. كما أن حماولة ابن سالم 
تقسيم األدب واألدباء إىل طبقات قريبة أيضا من حماولة 
تقسيم )سانت بيف( األدب إىل فصائل وأنواع وإطالق 
النبات.  علم  يف  متأثراً  صنف  على كل  علمية  صفات 
وميكن لنا أن نرصد بعض اإلجراءات النقدية اليت طبقها 
ابن سالم واجلاحظ واليت تُعد من أصول املنهج التارخيي 
ابن  اعتمدها  وقد  والعصر,  والعرق  البيئة  ثالثية  فمنها: 
اجلاحظ  ركز  للطبقات, كما  تقسيمه  يف  سالم كأساس 

على العامل البيئي والعرقي.
معطيات  مع  تتسق  أخرى  إجراءات  مثة  أن  على 
اجلاحظ,  وعند  سالم  ابن  عند  وردت  التارخيي  املنهج 

ومنها:
الطائف  يف  الشعر  قلة  الظواهر: كتعليل  تعليل   •

واليمامة.
• البدء والنشأة: كوقوفهما عند تفسي بداية الشعر 

العريب وحماولتهما وضع خط زمين له. 
• األحكام العامة: وهذا كثي كحكم ابن سالم مثال 
البادية أشعر من القرى. وحكم اجلاحظ أن  بأن شعراء 
سالم كان  ابن  أن  مع  غيه.  من  أشعر  العريب  العرق 
انتهى  ما  خالل  من  النقدية  نظره  وجهات  يستقطب 
األدب  )مثقفي  الشعر  علماء  إمجاع  لدى  الرأي  إليه 

واللغة(.
يف كتاب  موجود كأساس  اإلجراء  وهذا  الرتمجة:   •

الطبقات, فقد ترجم ألكثر الشعراء الذين عرض هلم. 
التحقيق: وقد ملسنا هذا اإلجراء عند كليهما يف   •
الشعر  متييز  وحماولة  أصحاهبا  إىل  األشعار  نسبة  حتقيق 

املنحول. 
سالم  ابن  عند  النقدية  النظرات  أن  ملسنا  وهكذا 
التارخيي  املنهج  دراسة  عناصر  على  تشتمل  واجلاحظ 
العناصر والتنظي  بلورة هذه  بشكل واضح, ولكن فكرة 
مل  أهنا  على  عالوًة  هبا.  االهتمام  يتم  ومل  تتضح  مل  هلا 
غربية,  جاءتنا كنظرية  بل  العرب  النقاد  قبل  من  تدرس 
من  بالكثي  زاخرة  العريب  النقدي  الرتاث  أن كتب  مع 
القضايا النقدية اليت تتماس مع كثي من املناهج النقدية 

احلديثة.
,,مت حبمد هللا,,

Y
)ط2), [ ]] األغاين,  الفرج,  أبو  األصفهاين, 

حتقيق : مسي جابر, دار الفكر, بيوت, )دت(.
الديوان,)دط( [ ]] قيس,  بن  ميمون  األعشى, 

بيوت  ـ  الشرقي  املكتب  ـ  حسني  حممد  حممد  حتقيق: 
.19(6

)ط7) [ ]] املستقيم,  الصراط  اقتضاء  تيمية,  ابن 
عامل  دار  العقل,  الكرمي  عبد  ناصر  وحتقيق:  دراسة   ،

الكتب، بيوت، لبنان, 1999.
دار [ ]] مطبعة  ،)دط(  املقدمة   , خلدون  ابن 

القلم، بيوت، )197.
العمدة يف حماسن الشعر [ ]] القيواين,  ابن رشيق 

عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  )ط5(.  ونقده,  وآدابه 
احلميد، دار اجليل، بيوت،. 1)19.

)ط1(حتقيق [ ]] والشعراء,  الشعر  قتيبة,  ابن 
القاهرة،  املعارف,  دار  شاكر،  حممد  أمحد  وشرح: 

.19(2
السية [ ]] اأْلَْنَصاِريُّ,  امللك  عبد  هشام,  ابن 

اإلبياري,  السقا-إبراهيم  مصطفى  حتقيق:  النبوية,ط1, 
دار الكتب العلمية, )200.

النقد [ ]] مناهج  أندرسون,  إنريك  إمربت, 
األديب,)دط( ترمجة: الطاهر أمحد مكي, مكتبة اآلداب, 
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القاهرة, 1991.
مكتبة [ ]] ط3,  األديب,  النقد  أمحد,  أمني, 

النهضة املصرية, 1963.
 إجيلتون, تري, "املاركسية والنقد األديب"، ترمجة [ 1]]

جابر عصفور، جملة فصول، حمور األدب واإليديولوجية، 
ج1، اجمللد اخلامس، العدد الثالث، أبريل 5)19.

 بارت, روالن, لذة النص, ط1،ترمجة: منذر [ ]]]
عياشي, مركز اإلمناء احلضاري، حلب، 1992. 

 البحراوي, سيد, البحث عن املنهج يف النقد [ ]]]
العريب,ط1, دار شوقيات, 1993.

 بين عامر, عاصم, مالمح حداثية يف الرتاث [ ]]]
النقدي, ط1, دار صفاء, عمان-األردن, 2005.

واملؤانسة, [ ]]] اإلمتاع  حيان,  أبو  التوحيدي,   
)ط1(, دار الكتب العلمية, بيوت,2003.

)ط4), [ ]]] البخالء,  حبر,  بن  اجلاحظ,عمرو   
حتقيق: طه احلاجري, دار املعارف )دت(.

)ط3), [ ]]] احليوان،  حبر,  بن  عمرو  اجلاحظ,   
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الكتاب العريب ، 

بيوت ,1969. 
 اجلاحظ, عمرو بن حبر, رسائل اجلاحظ,)دط( [ ]]]

 ، بيوت   ، اجليل  دار  هارون,  السالم  عبد  حتقيق 
.1991

والتبيني, [ ]]] البيان  حبر,  بن  اجلاحظ,عمرو   
,بيوت,  صعب  دار  عطوي,  فوزي  )ط1(،حتقيق: 

.196(
العزيز, [ ]]] عبد  بن  علي  القاضي  اجلرجاين,   

حممد  )ط1(,حتقيق:  وخصومه,  املتنيب  بني  الوساطة 
املكتبة   : الناشر  البجاوي,  وعلي  إبراهيم  الفضل  أبو 

العصرية, 2006. 
غريب [ 1]] النهاية يف  بن حممد,  املبارك  اجلزري,   

 , بيوت   - العلمية  املكتبة  )دط(  واألثر,  احلديث 
1979

 اجلمحي, ابن سالم, طبقات فحول الشعراء, [ ]]]
 - املدين   دار  شاكر,  حممد  حممود  حتقيق:  )دط( 

جدة)دت(.
مكسيموفيتش, [ ]]] فيكتور  جيمونسكي،   

غسان  د.  وتقدمي:  ترمجة  )ط1(,  املقارن،  األدب  علم 
مرتضى، محص، 2004.

النقد [ ]]] مدارس  عبداملنعم,  حممد  خفاجي,   
القاهرة,  اللبنانية,  املصرية  الدار  احلديث,ط1,  األديب 

.1995
وتطبيقاهتا، [ ]]] نقدية  نظريات  أمحد,  رمحاين,   

)دط( مكتبة وهبة، القاهرة،  2004.
جمموعة [ ]]] حتقيق  العروس,)دط(  تاج  الزَّبيدي,   

من احملققني, دار اهلداية,)دت(
العريب, [ ]]] األدب  تاريخ  حسن,  الزيات,أمحد   

ط24, دار هنضة مصر.
ترمجة [ ]]] ط1،  االجتماعي،  النقد  بيي,  زميا,   

القاهرة،  والنشر,  للدراسات  الفكر  دار  لطفي،  عايدة 
.1991

وطبقات [ ]]] سالم  ابن  مني,  سلطان,   
الشعراء,ط2, منشأة املعارف, االسكندرية,6)19.

التارخيي, [ ]]] النقد  وآخرون,  اجنلولو  سينوبوس,   
املطوعات,  وكالة  بدوي,  الرمحن  عبد  ط4,ترمجة: 

.19(1
الشعر اجلاهلى [ 1]]  شاكر, حممود حممد , قضيه 

املدىن,  مطبعه   : الناشر  ط1,  سالم,  ابن  ىف كتاب 
.1997

العصر [ ]]] يف  النقد   ، هللا  عبد  حسن  شرف,   
الوسيط، ط1, 4)19.

طبيعته [ ]]] األديب  البحث  شوقي,  ضيف,   
ومناهجه, ط7,دار املعارف, )دت(. 

 الطاهر, علي جواد, مقدمة يف النقد األديب، [ ]]]
بيوت،  النشر،  للدراسات  العربية  املؤسسة  ط1، 

.1979
عند [ ]]] األديب  النقد  تاريخ  إحسان,  عباس,   

العرب, ط4, دار الشروق, عمان,  2006. 
كتاب [ ]]] هالل,   أبو  العسكري,   

الفضل  وأبو   البجاوي  حتقيق:حممد  الّصناعتني،)ط4( 
إبراهيم, املكتبة العصرية، بيوت,)199.

)ط1) [ ]]] الشعر,  عيار  طباطبا,  ابن  العلوي,   
حتقيق احلاجري وسالم, القاهرة, 1956
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قبل [ ]]] العرب  تاريخ  يف  املفصل  جواد,  علي,   
اإلسالم, ط2,منشورات جامعة بغداد, 1993.

نصوص [ ]]] النقدي  الرتاث  رجاء,  عيد,   
ودراسة,)دط( منشأة املعارف االسكندرية, 1990.

العريب ط1, [ ]]] األدب  تاريخ  الفاخوري, حنا,   
دار اجليل, بيوت, )دت(.

األدب [ 1]] العريب,  األدب  تاريخ  عمر,  فروخ,   
األموية,  الدولة  سقوط  إىل  اجلاهلية  مطلع  من  القدمي 

ط4, دار العلم للماليني, بيوت, 1)19.
 فهمي, ماهر, املذاهب النقدية, ط1, مكتبة [ ]]]

هنضة مصر, القاهرة,)دت(.
يف [ ]]] األدبية  الدراسة  مناهج  شكري:  فيصل,   

بيوت،  للماليني,  العلم  دار   ،5 ط  العريب،  األدب 
.19(2

 قطب, سيد, النقد األديب: أصوله ومناهجه، [ ]]]
ط ), دار الشروق، القاهرة، 2003.

األدب, [ ]]] تاريخ  يف  البحث  منهج  النسون:   
عند  املنهجي  النقد  ضمن كتاب  مندور  حممد  ترمجة: 
الفجالة  والنشر  للطباعة  مصر  هنضة  دار  العرب، 

)د.ت(.
 لوسيان,غولدمان, املنهجية يف علم االجتماع [ ]]]

دار  املسناوي,  مصطفى  وحتقيق:  ط1,ترمجة  األديب, 

احلداثة للطباعة والنشر, 1)19.
شرح [ ]]] الديـوان.  الطيب,  أبـو  املتنبـي,   

الربقٌوقـي)دط( مطبعة احلليب,  مصر,1936.
اجلاحظ [ ]]] نظرية  عبدالغين,  حممد  املصري,   

 – عمان  جمدالوي,  دار  ط1,  األديب,  النقد  يف 
األردن,7)19.

العرب, [ ]]] عند  املنهجي  النقد  حممد,  مندور,   
القاهرة,  والنشر,  للطباعة  مصر  هنضة  دار  ط(  )د 

.1996
 موايف, عثمان, دراسات يف النقد األديب,)ط3) [ ]]]

دار املعرفة اجلامعية, مصر, 2000.
 هالل، حممد غنيمي, دور األدب املقارن: ط [ 1]]

3، دار هنضة مصر، القاهرة, 1977.
مفاهيم [ ]]] األدب  تاريخ  يف  حسني,  الواد,   

والنشر,  للدراسات  العربية  املؤسسة  ومناهج,)ط2( 
بيوت, 1993.

األدب, [ ]]] نظرية  وارن،  واسنت  رينيه  ويليك,   
العربية  املؤسسة  صبحي،  الدين  حميي  ترمجة:  ط3، 

للدراسات والنشر، 5)19.
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 The Image of A Historical Approach in Criticism
 of AlJamhi and AlJahidh

 F. S. Alzonaibat 
Faculty of Art –sabia-Jazan university –SA

Abstract
 This study deals with the vision of the historical approach in the books of Heri-
tage criticism, where it has taken the study of the Book of classes for Ibn Salam AlJamahi 
and the books of AlJahidh as a model. The study approach is based on doing critical re-
semblances between the western historical approach with its modern form and the origins 
of this approach in the books of Arab heritage criticism. The study stood on many of the 
similarities of application and the general vision; it also proved that this approach, with its 
Western form depends on historical visions that practiced for centuries by the Arab critics 
without talking much about these visions. There are many important stops in the Arabic 
critical heritage considered as shining glimpses for this approach. There are many of the 
results presented in the conclusion and a number of others spread in the folds of the study.
 Keywords: Environment Int the Criticism . Mankind. AlJahidh.AlJamhi.The his 
        Torical Approach

ISSN:1658-6050 Email: fthunibat@yahoo.com



املجلد 1 العدد 2 رجب 1433هـ )مايو  2012م(102 جملة جامعة جازان - فرع العلوم الإن�سانية
�سوابط اخلطاب الدعوي واأ�ساليبه يف �سوء ن�سو�ص القراآن الكرمي

�سوابط اخلطاب الدعوي واأ�ساليبه
يف �سوء ن�سو�س القراآن الكرمي

زيد بن علي مهار�س
قسم الثقافة اإلسالمية- كلية الرتبية- جامعة جازان

Q

الدعوة إىل هللا تعاىل أصل عظيم من أصول اإلسالم ، وهي مهمة أنبياء هللا ورسله -عليهم الصالة السالم - ومهمة التابعني 
هلم بإحسان ممن هيأهم هللا حلمل هذه املهمة العظيمة واملتأمل لواقع اخلطاب الدعوي يلحظ جبالء شيئا من االحنراف يف فقهه يف 
زماننا هذا وهللا املستعان .ولقد جاء هذا البحث املتواضع بعرض ملنهجية صحيحة يف الدعوة إىل هللا تعاىل وقد سلك الباحث منهج 
االستقراء واالستنباط  لضوابط اخلطاب الدعوي وخصائصه وأساليبه من نصوص القران الكرمي. وكانت أهم النتائج اليت توصلت إليها 
هذه الدراسة أن الضوابط الشرعية للخطاب الدعوي أمان -بإذن هللا تعاىل - على الدعاة إىل هللا أن تزل هبم االقدام ، أو أن يسقطوا 
يف شبه املناؤيني هلذا الدين مىت كانت خطاباهتم صادره عنها ، وأن السبيل الوحيد ملعاجلة أوضاع األمة االسالمية ، بل البشرية مجعاء 

هو الدعوة إىل هللا عن علم وبصية باحلكمة واملوعظة احلسنة مع قراءة صحيحة لواقع املخاطبني .

الكلمات املفتاحية: اخلطاب الدعوي- نصوص القرآن - الدعوة- مهمة األنبياء

ردمد : 1658-6050


إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل 
هللا  يهده  من  أعمالنا،  سيئات  ومن  أنفسنا  شرور  من 
أال  وأشهد  له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال 
عبده  إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 

ورسوله.
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ژ 
عمران:102[،  ]آل  ژ   ڦ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 
ٿ   ٺٿ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  
ڦ   ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ     ٹ    ٿ   ٿ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ژ ]النساء :1[، ژ  ڦ 
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ  
ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ    

ٴۇ  ۋ ژ ]األحزاب:70، 71[
أما بعد: 

من  عظيم  أصل  -تعاىل-  هللا  إىل  الدعوة  فإن 
ورسله-عليهم  هللا  أنبياء  مهمة  وهي  اإلسالم،  أصول 

ممن  بإحسان  هلم  التابعني  ومهمة  والسالم-  الصالة 
ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ   هيأهم هللا حلمل هذا اللواء: ژ 

ۈئېئژ   ] األنعام:124[.
قواًل  وال  تكتب،  رسالة  ليس  الدعوي  اخلطاب  إن 
يُلقى هنا وهناك بغي قيد أو ضابط، بل هو قول ثقيل 

ثـَُقَل على السموات واألرض واجلبال. 
واملتأمل يف واقع اخلطاب الدعوي يلحظ جبالء شيئاً 
من االحنراف يف فقهه، ويرتك ما جيب هلل فيه لغرٍض أو 

هوى وهللا املستعان. 
سنن  على  الدنيا  احلياة  هذه  تعاىل  هللا  بين  ولقد 
ارتباط  السنن  هذه  ومن  تتخلف،  وال  تتغي،  ال  ثابتة 
األسباب مبسبباهتا، والدعوة سبب للهداية، ولن يتحقق 
هذا املقصد إال إذا قامت هذه الدعوة على وفق سنتها 

اليت أهنجها هللا -جلَّ وعال- رسوله ، وبينها له. 
هبذا  العظيم  الباب  هذا  أسهم يف  أن  أحببت  وهلذا 
الدعوي  الذي مسيته:)ضوابط اخلطاب  املتواضع  البحث 
أن  وأرجو  الكرمي(،  القرآن  نصوص  ضوء  يف  وأساليبه 
يكون لبنة يف بناء منهج صحيح للدعوة إىل هللا –تعاىل- 

dz-mhrsh@hotmail.com : الربيد الإلكرتوين
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مبنهجية حتليلية استنباطية وفق اخلطة التالية: 
• املقدمة. 

• التمهيد، وفيه: 
أواًل: تعريف اخلطاب الدعوي. 
ثانيًا: أمهيته وحاجة الناس إليه. 

املبحث األول: ضوابط اخلطاب الدعوي، وفيه : 
أربعة مطالب: 

املطلب األول: أن يكون اخلطاب الدعوي عن 
بصرية. 

املطلب الثاين: أن يكون اخلطاب الدعوي عن 
إخالص. 

املطلب الثالث: أن يكون اخلطاب الدعوي واقعيًا. 
املطلب الرابع: أن يكون اخلطاب الدعوي 

واضحًا. 
املبحث الثاين: خصائص اخلطاب الدعوي، وفيه 

ثالثة مطالب: 
املطلب األول: اجلهرية. 
املطلب الثاين: الشمول. 

املطلب الثالث: الوسطية. 
املبحث الثالث: أساليب اخلطاب الدعوي، وفيه 

ثالثة مطالب: 
املطلب األول: أسلوب الدعوة إىل هللا باحلكمة. 
املطلب الثاين: أسلوب الدعوة إىل هللا باملوعظة 

احلسنة. 
املطلب الثالث: أسلوب الدعوة إىل هللا باجملادلة 

باليت هي أحسن. 
اخلامتة : وفيها أهم النتائج والتوصيات . 

ثبت املصادر واملراجع 
مناهج  حسب  البحث  هذا  يف كتابة  سرت  وقد 

البحث العلمي قدر الطاقة والوسع. 
وبعد: فإن كنت قد وفيت هذا البحث حقه، فذلك 
ما قصدت إليه، وإن كان غي ذلك فمرجعه إىل اجلهد 
البشري احملدود الذي يعرتيه النقص واخلطأ، وهللا وحده 
يعلم أين ما قصدت إال خدمة العلم الشريف، وأن يكون 
منهجية  علمية  آفاق  لفتح  حماولة  املتواضع  البحث  هذا 
واألمة  تعاىل خصوصاً،  إىل هللا  الدعاة  منها  يفيد  رحبة 

وأن  الصواب،  من  فيه  ما  يتقبل  أن  وأرجو هللا  عموماً، 
يعفو عن ما فيه من الزلل. 

وآله  حممد  نبينا  على  وبارك  وسلم  عليه  هللا  وصلى 
وصحبه وسلم 

الباحـث
التمهيد:

أواًل: تعريف اخلطاب الدعوي يف اللغة 
واالصطالح:

حول  املعاين)1).  يف كل كتب  اخلطاب  لفظ  يدور 
فيقال:  آخر،  على  املفهوم  اهلادف  الكالم  بعض  إلقاء 

خطب القوم، وفيهم، وعليهم.
خاطبه  وقد  الكالم،  ُمراَجَعُة  واملخاطبة:  واخِلطاُب 

بالكالم خماطبًة، وِخطاباً، ومها يتخاطبان.
قال ابن فارس: "اخلاء والطاء والباء أصالن:

خُياطبه  خاطبه  يقال:  اثنني،  بني  الكالم  أحدمها: 
خطاباً، واخلطبة من ذلك...")2)

املقصود  املتواضع عليه،  اللفظ  وهو يف االصطالح: 
به إفهام من هو متهيئ لفهمه.)3) 

لفظها  يدور  اليت  الدعوة  من  فهو  الدََّعوي  أما 
والدعاء،  والتجمع،  والنداء،  والسؤال،  الطلب،  حول: 
واالستمالة)4)، واألصل يف مفهوم الدعوة أنه يعتمد على 

البيان والكالم. 
أصٌل  املعتل  والعني واحلرف  الدال  فارس:"  ابن  قال 
إليك بصوت وكالم يكون  الشيَء  أن متيل  واحد، وهو 

منك...")5).
اإلسالم  إىل  الناس  دعوة  االصطالح:  يف  والدعوة 

بالقول والعمل)6).
ويف ضوء ما تقدم ميكن أن يعرف اخلطاب الدعوي 
أو  فكرة  إىل  أنظارهم  وصرف  املكلفني  دعوة  فُن  بأنه: 

عقيدة، وإقناعهم هبا بالقول أوالفعل. 

العرب:  والصحاح: )109/1(، ولسان  العني: )222/4(،  انظر: كتاب   (1(
.(360/1(

)2) معجم مقاييس اللغة: )1/)36).
)3) الكليات: )419).

)4) انظر: مجهرة اللغة: )666/2(، ولسان العرب: )14/)25). 
)5) معجم مقاييس اللغة: )409/1). 

)6) تفسي الطربي: )53/11). 
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ثانيًا: أمهيته وحاجة الناس إليه: 
الناس  الدعوي إخراج  أهم مقاصد اخلطاب  إن من 
من الظلمات إىل النور، ومن الكفر إىل اإلميان، واألخذ 
حبجزهم أن يقعوا يف النار، أو يتيهوا يف متاهات الضالل؛ 
ومقاٌم  عظيم،  شرف  اخلطاب  هذا  لصاحب  ولذا كان 
رسوله  مع  بإشراكه  وشرفه  تعاىل  هللا  فقد كرمه  كرمي، 

ژڇ    : تعاىل  فقال  وظيفته  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى 
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   
ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گژ]يوسف: 

.]10(
وأجلها  العبد  مقامات  أشرف  هللا  إىل  فالدعوة 

ڇ    ڇ   ڇ   چ   تعاىل:ژچ   قال  وأفضلها، 
ڈژ   ڎ   ڎ      ڌ     ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

]فصلت:33[.
هي  تعاىل  هللا  إىل  الدعوة  القيم:"  ابن  العالمة  قال 
وظيفة املرسلني وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل يف أممهم، 
والناس تبع هلم. وهللا –سبحانه- قد أمر رسوله  أن 
يبلغ ما أُنزل إليه من ربه، وضمن له حفظه وعصمته من 
أمته هلم من حفظ هللا  عنه من  املبلغون  الناس، وهؤالء 
وعصمته إياهم حبسب قيامهم بدينه، وتبليغهم له، وقد 
عنه  بلغ  ملن  ودعا  آية،  ولو  عنه  بالتبليغ    النيب  أمر 

ولو حديثاً. 
إىل  السهام  تبليغ  من  أفضل  األمة  إىل  سنته  وتبليغ 
الناس،  من  يفعله كثي  السهام  تبليغ  ألن  العدو؛  حنور 
وأما تبليغ السنن فال يقوم به إال ورثة األنبياء وخلفاؤهم 
يف أممهم")7) فلوال الدعوة إىل هللا ملا قام دين، وال انتشر 

ڇ   ڇ   چ     چ   چ   ژچ   إسالم، 
 ،]24 ]السجدة:  ڌژ  ڍ   ڍ   ڇڇ  
وأجر  للخلق،  وهداية  للناس،  إمامة  هللا  إىل  فالدعوة 

عظيم عند هللا ومآٌل كرمي عنده.
  النيب  قول  الدعوي  اخلطاب  فضل  يف  ويكفينا 
لعلي وملعاذ أيضاً:" ألن يهدي هللا بك رجاًل واحداً خٌي 

لك من مُحر النعم"))).
)7) التفسي القيم:)430).

البخاري يف صحيحه )3701(، كتاب فضائل  أخرجه  ))) حديث صحيح: 
الصحابة، باب مناقب علي بن أيب طالب، انظر: صحيح البخاري مع الفتح: 
)7/7)(، وأخرجه مسلم يف صحيحه )2406(، كتاب فضائل الصحابة، باب 

النبوة  لرسالة  البالغ  مبهمة  القيام  هللا  جعل  ولقد 
اآلخرة،  يف  للنجاة  الوحيد  السبيل  أدائها،  وحسن 
جل  فقال  الدنيا  يف  الناس  فتنة  من  احلقيقية  والعصمة 

ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    وعال:ژڱ  
ۓ     ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  
ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  

ې  ې  ېژ  ]اجلن: 22، 24[.
من  جيعلنا  وأن  فضله،  من  علينا  مَيُنَّ  أن  هللا  نسأل 
اخلطاب،  وفصل  احلكمة  يرزقنا  وأن  دينه،  إىل  الدعاة 
الفضل  ذو  وهللا  يشاء  من  يؤتيه  هللا  فضل  ذلك  وإمنا 

العظيم. 
*    *   *

املبحث األول
ضوابط اخلطاب الدعوي

وفيه أربعة مطالب: 
املطلب األول: 

أن يكون اخلطاب الدعوي عن بصيـرة. 
املطلب الثاين: 

أن يكون اخلطاب الدعوي عن إخالص. 
الثالث:  املطلب 

أن يكون اخلطاب الدعوي واقعيــًا. 
املطلب الرابع: 

أن يكون اخلطاب الدعوي واضحـًا. 
املطلب األول: أن يكون اخلطاب الدعوي عن 

بصرية: 
ضابط  الداعية  إليه  يدعو  الذي  باألمر  البصية  إن 
فعن  وقف  فإذا  الدعوي،  اخلطاب  ضوابط  أهم  من 
قال  وهلذا  يتقدم؛  علم  فعن  تقدم  وإذا  يقف،  علم 

ڎ   ڌڎ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ    وعال:ژڇ   جل 
ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ  
أعلى  من  والبصية  گژ]يوسف:)10[. 

درجات العلم، وفيها معىن زائد عليه.
العلم:  درجات  أعلى   ": القيم  ابن  العالمة  قال 

من فضائل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 
.(253/15(
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القلب كنسبة  فيها إىل  العلوم  اليت تكون نسبة  البصية؛ 
اختص  اليت  اخلصيصة  هي  وهذه  البصر،  إىل  املرئي 
درجات  أعلى  وهي  األمة،  سائر  عن  الصحابة  هبا 

العلماء")9).
إن فقدان هذا الضابط من ضوابط اخلطاب الدعوي 
عند املشتغلني به يوقعهم يف األخطاء واملخالفات؛ ألن 
البصية هي امليزان الذي يزن به الداعية األمور، ويقدر به 
األشياء؛ إذ هي جتمع العلم واحلكمة، وهلذا عقد اإلمام 
القول  قبل  العلم  باب  مساه  باباً  صحيحه  يف  البخاري 

ژيب  جت     حت     خت   مت    والعمل، مستداًل بقوله تعاىل: 
حج   ىثيث   مث   جث        يت   ىت  
مج  جح  محژ]حممد:19[، قال رمحه هللا: 

" فبدأ بالعلم قبل القول والعمل")10).
قال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا- :"قال ابن املني: 
فال  والعمل،  القول  صحة  يف  شرط  العلم  أن  به:  أراد 

يعتربان إال به، فهو متقدم عليهما")11).
فالدعوة إىل هللا على بصية ليست دعوة عامية، وال 
دعوة  هي  بل  وفالن،  لفالن  تقليداً  وال  جاهلية،  نعرة 
وكل  ومعىن،  رمساً  والدليل  النص  على  مبنية  مستبصرة 
إىل هذه  الدنيا حباجة  صاحب خطاب دعوي يف هذه 

يه من امللمات.  البصية لتنقذه من املشكالت، وتنجِّ
تأثيم  على  الكرمي  القرآن  نصوص  تضافرت  لقد 
وعلم،  بصية  بغي  الدعوي  اخلطاب  هذا  ميارس  من 
جل  قال  وغيه  لنفسه  مضل  ربه،  ألمر  خمالف  فهو 

چ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    وعال:ژڄ  
چ   چ   چ  ڇژ]احلج:3[.

وقال جل وعال: ژٿ  ٹ          ٹ      ٹ  
ڦژ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ    

]األنعام:119[.
ڄ     ڄ   ڄ   ڦ    وعال:ژڦ   جل  وقال 
چ   چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   

]لقمان:6[. چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ژ  
ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   تعاىل:ژوئ   وقال 
ی   ی           ی   ىئ     ىئ   ىئ    ېئ   ېئ  

)9) مدارج السالكني: )356/3).
)10) انظر: صحيح البخاري مع الفتح: )397/11).

)11) فتح الباري: )397/11).

یژ   ]اإلسراء: 36[.
ژ     ژ   ڈ   ڈ   تعاىل:ژڎ   وقال 
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ  
ڱژ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ  

]األنعام:140[.
ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ     سبحانه:ژڇ   وقال 
ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  
ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ        گ   گ     ک   ک  

]األعراف:33[. ڱژ   
إذا تقرر هذا فإنه ال جيوز ألحٍد أن ميارس اخلطاب 
يف  يكفيه  العلم  من  قدراً  حيمل  أن  بعد  إال  الدعوي 
عمله  من  ليس  وبصية  علم  بغي  العامل  "ألن  دعوته؛ 
عمله،  جهة  من  اهلالك  جاءه  رمبا  بل  طائل،  على 
كاحلاطب يف ظلماء، والسالك يف عمياء، وال سبيل إىل 
العمل إال بالعلم، ومعرفة صالح العمل وفساده البد منه 

وال يدرك إال بنور العلم وبصيته")12).
الفتنة  حدوث  حال  األمة  أمر  وعال  جل  هللا  وإن 
والفرقة والشقاق بني الناس أن يكون مرجعهم إىل كالم 
هللا، وكالم رسوله  بفهم أهل العلم بكالم هللا وكالم 

ڑ    ڑ   ژ   ژژ   سبحانه:  فقال   ، رسوله 
ڳ   ڳ      گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک     
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  
ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ںڻ  

]النساء: 3)[. ہ  ہ  ہژ   
والعلم  البصية  أهل  هم  منهم  يستنبطونه  والذين 
بالرجوع  وجل  عز  هللا  أمر  وقد  هللا،  بكالم  والعارفون 

إليهم والنهل من علمهم فهم أعلم الناس باهلل. 
الدعوة إىل  يباشر  فالواجب على كل داعية قبل أن 
هللا، وخيوض غمارها، ويدخل ساحتها، أن يتسلح بالعلم 
الشرعي، وهو ما أنزله هللا على رسوله  من الكتاب 
حنو  على  وفهمه  ذلك  من  أراد هللا  ما  ومعرفة  واحلكمة 
اهلدى  أئمة  من  وأتباعهم  والتابعون،  الصحابة  فهمه  ما 
والدين يف األمة، حىت يتحقق ضابط البصية يف الدعوة 
إىل هللا جل وعال، فنجاح اخلطاب الدعوي مرهون هبذا 
إلينا  نقله  والذي   ، حممد  نبينا  عن  املوروث  العلم 

)12) الدرر السنية:)342/4).
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صحيحاً،  نقاًل  أمجعني-  عنهم  هللا  –رضي  أصحابه 
وهم الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وكانوا أدرى 

الناس بأحوال النيب ، ومراده. 
–إن  قادر  البصية  هذه  عن  يصدر  داعية  إن كل 
تنزل  حادثة  أو  معضلة  تشخيص كل  على  هللا-  شاء 
فالعلم  ربه،  من  نور  على  فهو  وعالجها،  باملسلمني، 
يسدد له مسيته، ويوضح له رؤيته، ومن مل يكن خطابه 

عن علم احنرف، ومن مل يكن على بصية تعثر: ژۆئ  
ی        ی  ىئىئ   ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  

ی  یژ]الزمر:9[.
املطلب الثاين: أن يكون اخلطاب الدعوي عن 

إخالص: 
يكون كل  أن  جيب  ولذا  عبادة؛  هللا  إىل  الدعوة 
فيه هلل  خطاب يقدمه الداعية على طريق الدعوة خملصاً 
يكون  أن  فالبد  نفعه،  من  أكثر  وإال كان ضره  تعاىل، 
تصرف  وكل  منه  تصدر  يف كل كلمة  خملصاً  اإلنسان 
يصدر عنه، فإن عدم اإلخالص مضر ضرراً بالغاً مبقدم 

اخلطاب وسامعه. 
 ": النجاح،  وعنوان  الفالح،  أساس  اإلخالص  إن 
فكل حظ من حظوظ الدنيا تسرتيح إليه النفس، ومييل 
العمل تكدر به  إذا تطرق إىل  القلب، قلَّ أم كثر،  إليه 
صفوه، وزال به إخالصه، واإلنسان مرتبط يف ُحظُوظه، 
منغمس يف شهواته، قلَّما ينفك فعل من أفعاله، وعبادة 
هذه  من  عاجلة  وأغراض  حظوظ  عن  عباداته  من 

األجناس. 
لوجه هللا  ُعْمره حلظٌة  من  له  من سلم  قيل:  فلذلك 
جنا، وذلك لعزة اإلخالص، وُعْسر تنقية القلب عن هذه 
الشوائب، بل اخلالص هو الذي ال باعث له إال طلب 

القرب من هللا تعاىل")13).
أن  هللا-  تيمية-رمحه  ابن  اإلسالم  شيخ  ذكر  وقد 
الدين هو الذي ال يقبل هللا تعاىل سواه، وهو  إخالص 
الذي بعث هللا به األولني واآلخرين من الرسل، وأنزل به 
هو  وهذا  اإلميان،  أهل  أئمة  عليه  واتفق  الكتب،  مجيع 
تدور  الذي  القرآن  قطب  وهو  النبوية،  الدعوة  خالصة 

)13) إحياء علوم الدين: )4/)36).

عليه رحاه)14).
الناس  إخراج  مقصوده  الذي  الدعوي  اخلطاب  إن 
التوحيد، ومن  الشرك إىل  النور، ومن  الظلمات إىل  من 
اليت  الدعوات  من  دعوة  ليس كأي  اإلميان  إىل  الكفر 
أن  دون  دعوته،  عن  الداعي  يتحدث  أن  فيها  يكفي 
يكون مؤمناً هبا خملصاً هلا، عاماًل بصدق مبادئها؛ ولذا 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   تعاىل:ژٿ   قال 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ ]النساء: 114[.

يقول الفخر الرازي يف تفسي هذه اآلية:" واملعىن أن 
غاية  الطاعات-وإن كانت يف  الثالثة من  األقسام  هذه 
إذا  هبا  ينتفع  إمنا  اإلنسان  أن  إال  واجلاللة-،  الشرف 
أتى هبا لوجه هللا ولطلب مرضاته، فإذا ما أيت هبا للرياء 
املفاسد.  أعظم  من  فصارت  القضية  انقلبت  والسمعة 
من  املطلوب  أن  على  الدالئل  أقوى  من  اآلية  وهذه 
األعمال الظاهرة رعاية أحوال القلوب يف إخالص النية، 
طلب  سوى  غرض  إىل  االلتفات  عن  الداعية  وتصفية 

رضوان هللا")15).
الواردة  الكرمية  القرآنية  اآليات  بعض  يف  التأمل  إن 
من  تعاىل  هلل  اإلخالص  أن  يُْظِهُر  هللا  إىل  الدعوة  يف 
أهم ضوابط جناح اخلطاب الدعوي وذلك من حنو قوله 

تعاىل: ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گژ 
چ   چ    ڃ      ڃ   ژ  تعاىل:  وقوله  ]يوسف:)10[، 
ڍ  ڌ  ڌژ  ڍ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  
ہ   ہ   ہ    ژہ   تعاىل:  وقوله  ]الرعد:36[، 
ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   
ڎ   ژڎ   تعاىل:  وقوله  ]النحل:125[،  ۓژ  

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ  ]احلج: 67[، 
ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ژڇ   تعاىل:  وقوله 
تعاىل:  وقوله   ،](7 ]القصص:  ڈژ  ڎ   
ژٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹژ ]األحزاب: 

ڇ    ڇ   ڇ   چ   ژچ   تعاىل:  وقوله   ،]46
ڈژ  ڎ   ڎ      ڌ     ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

]فصلت: 33[. 

)14) أنظر: التحفة العراقية يف أعمال القلوب: ))5). 
)15) مفاتيح الغيب: )42/11). 
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فالدعوة يف هذه اآليات دعوة إىل هللا ال إىل غيه؛ 
عما  احلكم  نفي  على  يدل  بالذكر  التخصيص  ألن 

عداه)16).
أن  الناس البد  املوجه جلمهور  الدعوي  إن اخلطاب 
يكون خطاباً صادقاً خملصاً هلل يسري بروحه إىل القلوب، 
مركب  فاإلخالص  واخلي،  الربكة  وفيه  القبول  له  فيكون 
يصعب العبور بدونه، ولذلك كان ركناً أساساً يف صحة 
إىل  الدعوي  خطابنا  انصرف  ما  فمىت  وقبوله،  العمل 
مصلحة عابرة، أو غرٍض مؤقت فقد قيمته وتالشى خيه 

ژيت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  
حخ    مخ  جسژ ]الكهف:110[.

املطلب الثالث: أن يكون اخلطاب الدعوي واقعيًا: 
وعين هبذا الضابط: أن يقوم اخلطاب الدعوي على 
التصور، وواقعية  واقعية يف  فهم صحيح وواقعية شاملة، 
وهذا  والعبادة،  الطاعة  يف  وواقعية  واملعاجلة،  الطرح  يف 

ژڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ   تعاىل:  قوله  منطوق 
چ  چژ ]األعراف: 199[.

ما  خذ  هللا-:"أي  –رمحه  البيضاوي  القاضي  قال 
ما  تطلب  وال  وتسهل،  الناس،  أفعال  من  لك  عفا 
من  املستحسن  املعروف  بالعرف  وأمر  عليهم...  يشق 

األفعال")17).
اآلية  :"هذه  هللا-  سعدي-رمحه  ابن  العالمة  وقال 
جامعة حلسن اخللق مع الناس، وما ينبغي يف معاملتهم، 
بالعفو،  يأخذ  أن  الناس،  به  يعامل  أن  ينبغي  فالذي 
من  عليهم  سهل  وما  أنفسهم،  به  مسحت  ما  أي: 
به  تسمح  ال  ما  يكلفهم  فال  واألخالق،  األعمال 

طبائعهم..."))1).
الزمان  خارج  الدعوي  اخلطاب  يكون  أن  جيوز  فال 
مرتبطة  الدعوية  خطاباتنا  تكون  أن  جيب  بل  واملكان، 
مع  متفقة  املخاطبني،  متفهمة ألحوال  ومكاهنا،  بزماهنا 
كل ظرف، ومتجانسة مع كل حدث، ومتالئمة مع كل 

حال وواقع، ونازلة إىل أرض الناس. 
لقد أقرَّ القرآن الكرمي التفاوت النظري والعملي بني 
الناس، فليس كل الناس يف درجة واحدة يف طاعة هللا-

)16) انظر: التحرير والتنوير: )55/12(، )159/13). 
)17) تفسي البيضاوي مع حاشية زاده: )349/4). 

))1) تيسي الكرمي الرمحن: )134/3). 

والسابق  واملقتصد،  لنفسه،  الظامل  فمنهم  وعال-،  جل 
ٿ    ٿ   ژٿ   سبحانه:  قال  كما  باخليات؛ 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ    ٹ   ٹ  
ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   

ڃ  ڃ   ڃ  ڃژ ]فاطر: 32[
يغشى،  إذا  بالليل  أقسم  حينما  سبحانه  أنه  كما 
قال:  واألنثى  الذكر  اخللق  ونوعي  جتلى،  إذا  والنهاري 
أن  إىل  إشارة  يف  ]الليل:4[،  ہژ  ۀ     ۀ   ژڻ    
يسعى  من  فمنهم  خمتلف،  الدنيا  هذه  يف  الناس  سعي 
الدركات  أسفل  إىل  يهبطها  من  ومنهم  نفسه،  لزكاء 

بعصيانه وتقصيه يف طاعة ربه. 
خي  خالله  من  تشكلت  الذي  الكرمي  والقرآن 
املخاطبني  االعتبار  بعني  أخذ  للناس  أخرجت  أمة 
ودرجات  والثقافية،  الدينية  وخلفياهتم  ومستوياهتم، 
اخلطاب،  يف  التنوع  فراعى  الفردية،  وفروقهم  إمياهنم، 
والتدرج يف أخذ الناس بأحكام الدين شيئاً فشيئاً: فكان 
خطابه يف مكة غي خطابه يف املدينة النبوية، من حيث 

النداء واملضمون، وحنو ذلك. 
خطاب  غي  املؤمنني  خطاب  وكذلك 
وحتذيرهم  وحماجتهم،  الكتاب  أهل  الكافرين،وخطاب 
من كتمان احلق مل يكن كاخلطاب للكافرين، وخطابات 
املنافقني والذين يف قلوهبم مرض ليست كخطاب الكفار 

واملشركني. 
الفروق  لينكروا  عهدهم  أول  يف  املسلمون  وما كان 
أنزل   ":   الرسول  تيسي  مسعوا  بعدما  القراءات  يف 
منه")19).  تيسر  ما  فاقرؤوا  أحرف،  سبعة  على  القرآن 
بعض  القرآن؛ ألن  قراءة  يف  التخفيف  من  وهذا ضرب 
الناس ال يستطيعون القراءة أو النطق بغي هلجة أقوامهم 
اللفظ  وأساليب  النطق  طرائق  من  ألفوه  وما  احمللية، 
واألداء، من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم، وغي ذلك من 
وجوه االختالف بني اللهجات العربية، وهنا تربز احلكمة 

الكربى من إنزال القرآن على سبعة أحرف. 
واحلق أن القرآن الكرمي كله كان تقريراً هلذه الواقعية 
اليت جيب أن يكون عليها اخلطاب الدعوي وذلك بنزوله 
الواقعية  مبنهجيته  مث  واألحداث،  الوقائع  حسب  منجماً 

)19) حديث صحيح متواتر. انظر: املتناثر من احلديث املتواتر: )11). 
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   يف معاجلة قضايا األمة يف أول نزوله على رسولنا حممد
واقعية تظهر يف إجياد املخارج ملا قد حيدث من ضرورات، 
كالتيسي وقت الشدة، وإباحة احملظور للضرورة، وإجياد 
الرخص ملن هو حباجة إليها؛ وذلك لصالحية هذا الدين 

لكل زمان ومكان. 
اإلنسان،  فطرة  مع  أحكامه  تالؤم  يوضحها  واقعية 
ما  فشرع  هللا،  علمها  اليت  ورغباته  حلاجاته،  وحتقيقها 

يناسبها. 
لقد شرع هللا يف كتابه الكرمي ما يرد اإلساءة، ويردع 
العدل،  مرتبة  بذلك  فأقر  التمادي،  من  ومينعه  اجلاين، 
العفو  يف  أيضاً  رغَّب  وعال  جلًّ  ولكنه  العدوان،  ودرء 

ۉ   ۅ   ژ  سبحانه:  فقال  والصفح،  واملساحمة 
ائ     ائ    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ  

ەئ  ەئ  ژ ]النحل: 126[.
تدرج  يف  واملثال  الواقع  بني  املزاوجة  هذه  وتسطع 
القرآن الكرمي يف معاجلة األمراض املستفحلة يف اجملتمع، 
وتفتخر  اخلمر،  تشرب  أمة  يف    النيب  بعث  فعندما 
أواًل  فأشار  حترميه،  يف  الكرمي  القرآن  تدرج  بذلك، 

ژۉ   تعاىل:  قال  إمثاً كبياً، كما  فيها  أن  بيان  إىل 
ائ          ى   ى   ېې   ې    ې   ۉ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئژ 

] البقرة:219[، مث يف مرحلة ثانية جاء النهي عن شرهبا 
ژڻ  ۀ   تعاىل:  قال  الصالة، كما  أوقات  قرب 
ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
بتحرميها  األمر  جاء  مث  ]النساء:43[،  ےژ  ھ  

ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  قال  وقت كما  ويف كل  هنائياً، 
ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ        ٻ   ٻ  
]املائدة:90[،  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ 

وهذا هو احلكم الثابت واملستقر. 
يف  معترب  أصل  اخلطاب  واقعية  فإن  هذا  تقرر  إذا 
واألحداث،  الوقائع  حسب  القرآن  تنزل  يؤيده  الشرع، 
واألحوال؛  واألمكنة  األزمنة  بتغي  الفتوى  تغي  ويؤكده 
ملناسبته  الناس  لبعض  أنفع  يكون  قد  "املفضول  إذ 
بعض  يف  أفضل  الشرع  يف  جنسه  يكون  قد  له، كما 
األمكنة واألزمنة واألحوال، فاملفضول تارة يكون أفضل 
لبعض  أفضل  يكون  وقد  الناس..  مجيع  حق  يف  مطلقاً 

الناس  أكثر  حال  وهذه  أمت،  به  انتفاعهم  ألن  الناس؛ 
قد ال ينتفعون باملفضول ملناسبته ألحواهلم الناقصة ماال 
من  يكونوا  أن  إىل  يصلون  ال  الذي  بالفاضل  ينتفعون 

أهله")20).
يقول العالمة ابن القيم-رمحه هللا-:"ال يتمكن املفيت 
من  بنوعني  إال  باحلق  واحلكم  الفتوى  من  احلاكم  وال 

الفهم: 
أحدمها:فهم الواقع،والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة 
به  حييط  حىت  والعالمات  واألمارات  بالقرائن  وقع  ما 

علمًا. 
فهم  وهو  الواقع،  يف  الواجب  فهم  الثاين:  والنوع 
حكم هللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسول 
اآلخر،  على  أحدمها  يطبق  مث  الواقع،  هذا  يف    هللا 
معرفة  إىل  فيه  والتفقه  الواقع  مبعرفة  يتوصل  من  فالعامل 
حكم هللا ورسوله... ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة 
على  أضاع  هذا  غي  سلك  ومن  هبذا،  طافحة  وجدها 
هبا  هللا  بعث  اليت  الشريعة  إىل  ونسبه  حقوقهم،  الناس 

رسوله")21).
الدعوي  اخلطاب  يقدم  من  بعض  واقعية  عدم  إن 
ألنه  الويالت؛  املسلمني  وعلى  عليهم  جرَّ  للناس، 
خطاب يف واد، والناس يف واد آخر، خطاب غي مرتبط 

بزمان وال مكان، وال بيئته وحال أهله. 
تصور  من  االنطالق  فإن  تقدم،  ما  هدي  وعلى 
وبشريتهم،  وظروفهم،  الناس  ألحوال  واقعي  صحيح 
إىل  الداعية  منهم،جيعل  هللا  يريده  ملا  صحيحة  ومعرفة 
وإال  دعوته،  يف  مثمراً  خطابه،  يف  موفقاً  وعال  هللا جل 
قطع، وال  كان صاحب هذا اخلطاب كاملْنَبتِّ ال أرضاً 

ظهراً أبقى.
املطلب الرابع: أن يكون اخلطاب الدعوي واضحًا. 

الدعوي  للخطاب  األساسية  املكونات  من  إن 
يف  تتجلى  إمنا  اخلطاب  قيمة  إن  إذ  واإلبانة؛  الوضوح 
ميكن  وال  معاً،  واإلفهام  اإلبالغ  بني  اجلمع  مستوى 
للكالم أن يكون مؤثراً إال إذا اعتمد على عنصر الوضوح 

واإلفهام. 

)20) جمموع فتاوى ابن تيمية: )22/)34). 
)21) إعالم املوقعني: )1/))). 
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واضح  األسلوب،  سهل  الكرمي  القرآن  جاء  ولقد 
ولذلك  إهبام،  وال  تلبيس،  وال  تعقيد،  فيه  ليس  البيان، 

قال جل وعال: ژې  ى  ى      ائ  ائژ 
ڀ   ڀ   ژ  تعاىل:  وقال  ]الدخان:)5[، 
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ    ٺ    ڀ  
ٿژ ]مرمي:97[ وقال تعاىل: ژں  ں  ڻ  

ڻ     ڻ ڻ  ۀژ ]القمر:17[.
قال اإلمام الطربي –رمحه هللا-:" يقول تعاىل ذكره: 
أن  أراد  ملن  للذكر،  وفصَّلناه  بيناه  القرآن،  سهلنا  ولقد 

يتذكر ويعترب ويتعظ، وهوَّنَّاه")22).
أن  جائز  غي  آخر:"  موضع  يف  –رمحه هللا-  وقال 
يفهمه  مبا  إال  خلقه  من  أحداً  ذكره-  –جل  خياطب 
إال  برسالة  رسواًل  منهم  أحد  إىل  يرسل  وال  املخاطب، 
بلسان وبيان يفهمه املرسل إليه؛ ألن املخاطب واملرسل 
فحاله-  إليه  وأُرسل  به،  خوطب  ما  يفهم  مل  إن  إليه 
سواء؛  وبعده-  إليه  الرسالة  جميء  وقبل  اخلطاب  قبل 
ذلك  قبل  به  شيئاً كان  والرسالة  اخلطاب  يفده  مل  إذ 
خياطب  أن  عن  يتعاىل  ذكره-  –تعاىل  وهللا  جاهاًل، 
خوطب  ملن  فائدة  توجب  ال  رسالة  يرسل  أو  خطاباً، 
أو أرسلت إليه؛ ألن ذلك فينا من أهل النقص والعبث، 
وهللا تعاىل عن ذلك متعال؛ ولذلك قال جلَّ ثناؤه-يف 

حمكم تنزيله: ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھژ ]إبراهيم:4[، 

يئ   ىئ   مئ   حئ   ژجئ    : لنبيه  وقال 
خت   حت   جت   ىبيب   مب   خب   حب    جب  
به  يكون  أن  جائز  فغي  ]النحل:64[،  متژ 

مهتدياً، من كان مبا يهدي إليه جاهاًل")23).
أمت  يف  خطاباته   كانت  األول  الداعية  أن  كما 
إذا  فكان  وروحها،  قوهتا  مع  والسهولة  والوضوح  البيان 

تكلم بكلمة أعادها ثالثاً حىت تفهم عنه)24).
عنها- هللا  رضي  عائشة  املؤمنني  أم  وصفته  ولقد 

فقالت:"  حديثه  يف    وتأنيه  بيانه  يف    رسول هللا 
)22) جامع البيان: )399/22). 

)23) جامع البيان: )11/1). 
أعاد  من  باب   ،)95( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  صحيح:  حديث   (24(

احلديث ثالثاً ليفهم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح:)9/1)1). 

كان حيدث حديثاً لو عده العاد ألحصاه")25).
لغة  تكون  أن  الواجب  من  فإن  ذلك،  تقرر  إذا 
خطاباتنا الدعوية –سواء كانت قولية أو كتابية- متسمة 
والتعقيد،  الصعوبة،  عن  بعيدة  والسهولة،  بالوضوح 
األعظم  ومقصودها  الدعوة،  فغاية  والغموض،  والرمزية 
من  وإخراجهم  وعال-  –جال  اخلالق  على  اخللق  داللة 

الظلمات إىل النور. 
املبحث الثاين

خصائص اخلطاب الدعوي
وفيه ثالثة مطالب : 

املطلب األول: 
اجلهريــــة. 

املطلب الثاين: 
الشمـــول.

الثالث:  املطلب 
الوسطيـــة.

املطلب األول: اجلهريــة:
اإلسالم  بتبليغ  مكلف  الدعوي  اخلطاب  صاحب 
يتنازل  وال  شيئاً،  منه  يكتم  ال  هللا،  عند  من  نزل  كما 
منه عن شيء، وإال ال يكون التبليغ قد مت، وهذا شرط 
  النيب  أُمر  به  إذ  الناس؛  إىل  لتبليغ رسالة هللا  أساس 

فقال هللا له: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ   چ  چژ  ]الكهف: 29[، وقال سبحانه: 

ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  
ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  

ک  ک  ک  گ  گ  گژ ]املائدة:67[.
ۓژ   ے    ے   ھ        ژھ   تعاىل:  وقال 

ڻ   ژڻ    تعاىل:  وقال   ،]2 ]املدثر:1، 
ہژ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  

ٺ   ٺ   ژٺ   وقال سبحانه:  ]األعراف:)15[، 
ٺ   ٿ  ٿژ ]احلجر:94[.

أصل  على  قائمة    هللا  رسول  دعوة  لقد كانت 

)25) حديث صحيح: أخرجه البخاري يف صحيحه )3567(، كتاب املناقب، 
الفتح  مع  البخاري  صحيح  انظر:  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  صفة  باب 
)655/6(، وأخرجه مسلم يف صحيحه:)2493( كتاب الزهد والرقائق، باب 
النووي:  بشرح  مسلم  صحيح  انظر:  العلم.  وحكم كتابه  احلديث  يف  التثبيت 

 .(175/1((
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السرية يف دعوته  مل تكن  إذ إن  السرية؛  اجلهرية ال 
  االستخفاء بالدعوة، ولكن الذي كان يستخفي به
هو إقامة العبادة ومدارسة اإلسالم يف دار األرقم بن أيب 

األرقم)26).
فاألصل يف الدعوة فيها أن تكون ظاهرة بينة، يقوم 
هبا أصحاهبا جهاراً يف إعالن وإظهار للناس، بال ختوف 
من أحد، وال إسرار وال كتمان؛ وهل الدعوة إال للحق 

ودين احلق؟!
إن كل خطاب ال يلتزم فيه صاحبه اإلظهار حلقيقة 
باطنه، فهو حمل الريبة والشك حىت يثبت خالف ذلك، 
باطلة حىت  فهي دعوة  السرية  التزم أصحاهبا  وكل دعوة 

يستبني للمسلمني سبب سريتها وختفيها. 
فكم من الضالالت والبدع اليت أوهنت صف األمة، 
وعظم خطرها، وانتشر شرها من جراء اجتماعات سرية، 
الذي  احلق  من  أهنا  زعم  على  قامت  حزبية،  ومجاعات 
جاءت به الشريعة، ويستدلون بدعوة النيب  السرية يف 
مكة، وهذه شبهة ال تستقيم على حال؛ إذ السرية بإقامة 
، أو يقال تنـزُّاًل: إن هذه  العبادة ومدارسة العلم كما مرَّ

السرية اليت تتشبثون هبا منسوخة بقوله تعاىل: ژٺ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿژ ]احلجر:94[.

يوصيه:"  أن  طلبه  ملن  قال  أنه    عنه  ثبت  ولقد 
وآت  الصالة.  وأقم  شيئاً.  به  تشرك  وال  هللا  اعبد 
وأطع،  واعتمر،وامسع  البيت  رمضان،وحج  الزكاة،وُصم 

وعليك بالعالنية وإياك والسر")27).
العزيز  عبد  بن  عمر  وكتب  البخاري:"  اإلمام  وقال 
إىل أيب بكر بن حزم: مث انظر ما كان من حديث رسول 
وذهاب  العلم،  دروس  خفت  فإين  فاكتبه؛    هللا 
العلماء، وال تقبل إال حديث النيب ، ولتفشوا العلم، 
يهلك  ال  العلم  فإن  يعلم،  ال  من  يعلم  ولتجلسوا حىت 

حىت يكون سرا"))2).
)26) انظر: يف ظالل القرآن: )7/      ). 

البيهقي يف الشعب:)429/3(، فصل يف خلق  )27) حديث حسن: أخرجه 
الرسول  وخلقه وابن أيب عاصم يف السنة: )255/2( باب يف ذكر السمع 
والطاعة، وأبو داود السجستاين يف الزهد: )93/1(، باب عليك بالعالنية وإياك 
والسر، قال العالمة األلباين )إسناده جيد( يف كتابه ظالل اجلنة يف ختريج السنة 

البن أيب عاصم. )255/2). 
))2) أثر صحيح: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، باب كيفية يقبض 

العلم، انظر: صحيح البخاري بشرح ابن بطال: ))/37). 

حيث  من  ال  تفيد،  ال  التورية  فإن  هذا  تقرر  إذا 
وااللتفاف  التخفي  إذ  احلقيقة؛  حيث  من  وال  البالغ، 
 ، واملناورة خروج حقيقي عن أوامر هللا وأوامر رسوله
العقل  اخرتقت  شرقية  أو  غربية  مفاهيم  وراء  وركض 
األمة،  هذه  ثوابت  يف  تتخوض  وذهبت  اإلسالمي، 
رادع  بال  وتشويها  وتسفيها  طعناً  الدين  هذا  وحمكمات 

ے    ے    ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ    ژہ   خلقي  أو  ديين 
ۓژ ]النور:40[.

املطلب الثاين: الشمـول: 
إن من خصائص اخلطاب الدعوي أن يكون متنوعاً 
وشاماًل، فال يـَُغيِّب عنصراً من عناصر النشاط اإلنساين، 
القرآن  لقد وسع  البشرية،  أفراد  من  فرداً  يغيب  كما ال 
اإلنساين عن  العقل  يعجز  منهجية  ذلك كله يف  الكرمي 

وصفها، ورصفها. 
والصغي  والكافر،  واملؤمن  واملرأة،  الرجل  فخاطب 

ژٹ    والذهنية  العلمية  مستوياهتم  على حسب  والكبي 
ڤ  ڤ     ڤ    ڤژ ]ص:7)[.

أمور  يف  هداية  من  البشرية  حيتاجه  ما  وسع كل 
ڇ   ژ  وعال:  جال  قال  فقد  الدنيا؛  ومصاحل  الدين، 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ]األنعام:)3[، وقال جل 

سبحانه: ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ 
]اإلسراء:9[.

وقد جاء اإلعالن الصريح يف آخر نزول الوحي على 
چ   ژ  فقال سبحانه:  الدين  بإكمال    رسول هللا 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

ڍ  ڌ  ڌژ ]املائدة:3[.
نعم  أكرب  هذا  هللا-:"  ابن كثي-رمحه  احلافظ  قال 
تعاىل  أكمل  حيث  األمة،  هذه  على  وجل-  –عز  هللا 
نيب  إىل  وال  غيه،  دين  إىل  حيتاجون  فال  دينهم،  هلم 
غي نبيهم-صلوات هللا وسالمه عليه-؛ وهلذا جعله هللا 
إال  حالل  فال  واجلن،  اإلنس  إىل  وبعثه  األنبياء،  خامت 
ما أحله، وال حرام إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه، 
فيه وال  فهو حق وصدق ال كذب  به  أخرب  وكل شيء 

ُخلف")29).
والشعوب  القبائل  مجيع  الكرمي  القرآن  خاطب  لقد 

)29) تفسي القرآن العظيم: )26/3). 



111 املجلد 1 العدد 2 رجب 1433هـ )مايو  2012م( جملة جامعة جازان - فرع العلوم الإن�سانية
زيد بن علي مهار�ش

بشمولية بليغة، ابتغاء توحيدها يف أمة واحدة متآخية، ال 
فضل فيها لعريب على عجمي، وال أبيض على أسود إال 

ڃ   ژڄ   تعاىل:  فقال  الصاحل،  والعمل  بالتقوى 
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     
ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ  

ژژ  ]احلجرات:13[.
قوامها  إسالمية  وحدة  إىل  الكرمي  القرآن  ودعا 

ٺ   ٺ    ژڀ   سبحانه:  فقال  املسلمني،  إخوة 
ٿژ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

]األنبياء:92[.
الدين  عقائد  خطاباته  يف  الكرمي  القرآن  واستوعب 
واجلزاء،  والبعث،  باهلل  اإلميان  تتضمن  عقائد  وشرائعه، 
واآلداب،    واملعامالت،  العبادات  تتضمن  وشرائع 
والعالقات  اجلنائية،  والعقوبات  الشخصية،  واألحوال 

الدولية وحنوها. 
يف  أساليبه  تنويع  يف  زاوج  الكرمي  القرآن  أن  كما 

معاجلة قضايا األمة بأسلوب عجيب بديع. 
النفوس يف مكة،  به  يُواجه  القرآن  فلقد:" كان هذا 
أنه  ويرى  خمتارة،  راغبة  قيادها،  يسلس  حىت  ويروضها 
عجيباً..  تنوعاً  متنوعة  بأساليب  النفوس  يواجه  كان 
احلس،  تلهب  الالذعة  السياط  يشبه  مبا  يواجهها  تارة 
فال يطيق وقعها، وال يصرب على لذعها، وتارة يواجهها 
هتفو  اليت  الودودة،  واملسارَّة  احلبيبة،  املناجاة  يشبه  مبا 
باهلول  يواجهها  وتارة  القلوب،  هلا  وتأنس  املشاعر،  هلا 
املرعب، والصرخة املفزعة، اليت تفتح األعني على اخلطر 
بساطة  يف  باحلقيقة  يواجهها  وتارة  القريب،  الداهم 
فيها،  اجلدل  عنها،وال  للتلفت  جمااًل  تدع  ال  ونصاعة، 
وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح واألمل الندي، يهتف هلا 
ومنحنياهتا،  ودروهبا،  مسارهبا،  يتخلل  وتارة  ويناجيها، 
فيلقي عليها األضواء اليت تكشفها لذاهتا، فرتى ما جيري 
يف داخلها جمرى العني، وختجل من بعضه، وتكره بعضه، 
عنها،  غافلة  اليت كانت  انفعاالهتا  أو  حلركاهتا  وتتيقظ 
ومئات  الالفتات،  من  ومئات  اللمسات،  من  ومئات 
قارئ  عليها  يطلع  املؤثرات،  من  ومئات  اهلتافات،  من 
العالج  وذلك  الطويلة،  املعركة  تلك  يتبع  وهو  القرآن، 
البطيء، ويرى كيف انتصر القرآن على اجلاهلية يف تلك 

العنيدة")30). النفوس العصية 
–جل  ربنا  لكتاب  فهمنا  دائرة  اتسعت  إذا  إننا 
لتميز  صحيحاً،  استيعاباً  مشوليته  وعال-واستوعبنا 
هي  الرائدة  الصحيحة  الدعوة  إذ  الدعوي؛  خطابنا 
احلياة  مرافق  لكل  الشمولية،  املنهجية  هذه  توافق  اليت 
ومهماهتا، بدءاً من العقيدة بتعليم من جيهلها، وتصحيح 
تقتضيه  ما  لكل  وحتقيقاً  فهمها،  يف  ينحرف  من  خطأ 
واإلحسان،  واإلميان  اإلسالم،  الثالث:  الدين  مراتب 
الدين على هذا  اإلميان، وركائز  باقي شعب  تأسيس  مث 

األصل األصيل. 
يدرك  ال  الدعوي  للخطاب  يتصدى  من  بعض  إن 
ال  اهتماماته،  حميط  يف  خطابه  فيختزل  الشمولية،  هذه 

يلتفت إىل غيه وكأنه الدين كله. 
والداعية املوفق هو من ينطلق من مشولية هذا الدين 
املستجدات،  مواجهة  على  وقدرته  وكماله،  وعامليته، 
ومعاجلة احلوادث، دون احنراف أو خلل، بل وْفَق تكوين 
وعدم  الدعوي،  اخلطاب  وضوابط  ملهام  واعي  شرعي 
قصره على منحًى معني.كل ذلك حىت يكون اخلطاب 
شاماًل للخلق، مؤثراً يف النفس، فمن مل يتأثر بالرتغيب، 
أصاب مقاتل قلبه الرتهيب، ومن مل يتحرك قلبه، حترك 

ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹ   ژٹ   عقله 
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ  
ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ژ  ژژ ]الزمر: 23[.
املطلب الثالث: الوسطيـة:

إن من أبرز اخلصائص اليت جيب أن يتصف هبا خطابنا 
الدعوي الوسطية، فكراً وسلوكاً؛ إذ إن وسطية اإلسالم 
واألخالق.  والعبادة  العقيدة،  يف  جوانبه،  يف كل  عامة 

ڤ   ڤ   تعاىل:ژڤ   قال  واملعامالت، كما 
هي صاحبة  اإلسالم  فأمة  البقرة:143[،   [ ڤژ 
املنهج  أو  املستقيم،  الصراط  ميثل  الذي  الوسط  املنهج 

الوسط يف الدعوة إىل هللا دون تفريط وال غلو. 
بأمر  أمر هللا  القيم-رمحه هللا-:"ما  ابن  العالمة  قال 
إال وللشيطان فيه نزعتان، أما إىل تفريط وإضاعة، وإما 

)30) يف ظالل القرآن: )3692/6).
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إىل إفراط وغلو، ودين هللا وسط بني اجلايف عنه، والغايل 
فيه، كالوادي بني جبلني، واهلدى بني ضاللتني، والوسط 
مضيع  األمر  عن  اجلايف  أن  فكما  ذميمني،  طرفني  بني 
له، فالغايل فيه مضيع له، هذا بتقصيه عن احلد، وهذا 

بتجاوزه")31).
الكرمي جيد وسطية خطاباته  القرآن  ملنهج  املتتبع  إن 
وال  فيها  مواربة  ال  آخره  إىل  أوله  من  جلية  واضحة 

غلو. 
أن    حممداً  رسوله  وعال-  هللا-جل  أخرب  ولقد 

هداية التوفيق ال ميلكها إال هو سبحانه فقال: ژک  
ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ڱ  ڱژ ]القصص:56[. مث ين سبحانه له 

مهمته  فقال: ژڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻژ ]الشورى:)4[، وقال: 

ڃ      ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ   ژڦ  
]التغابن:12[،  چژ  چ   چ   ڃ   ڃ  
والبالغ  البيان  يف  وطاقته  وسعه    هللا  رسول  فبذل 
وفق وسطية رائعة كان نتاجها دخول الناس يف دين هللا 

أفواجًا. 
خطابات  من  لنا كثياً  نقل  الكرمي  القرآن  أن  كما 
مبدوئة  والسالم-ألقوامهم  الصالة  هللا-عليهم  أنبياء 
رقة  مع  أفرادهم،  من  بأهنم  هلم  إشعاراً  بـ)ياقوم(، 

األسلوب، وعذوب العبارة.
فنوح -عليه السالم- قال لقومه:  ژ ڤ  ڤ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ  

ڃ  ڃژ  ]األعراف:59[.
ژۅ   لقومه:  السالم-قال  وهود-عليه 
 [ ائژ  ائ   ىى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
لقومه:  قال  السالم-  –عليه  وشعيب  األعراف:65[، 

ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  
ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ  
ڑ   ژ    ژ    ڈ   ڈ  
گ    ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ  
ڱژ ]األعراف:5)[، وإبراهيم –عليه السالم- 

)31) مدارج السالكني: )496/2). 

قال ألبيه وهو يدعوه إىل التوحيد: ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ    
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ  
گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀژ 

]مرمي:45-42[.
هارون-عليهما  وأخاه  موسى  كليمه  هللا  وأمر 
السالم- بتليني اخلطاب يف دعوة فرعون فقال سبحانه: 

ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   ژڳ  
ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  
ھ     ے       ےژ ]طه:42-44[؛ إذ التشديد الذي 
تعاىل،  دين هللا  من  الناس  ينفر  بكون يف غي موضوعه 
وقد حيصل منه –أيضًا- جناية على الدين وأحكامه، أو 

جناية على املسلمني.
قال ابن حزم الظاهري-رمحه هللا-:" وال تنصح على 
شرط القبول منك، فإن تعديت هذا الوجه. فأنت ظامل 
أمانٍة  حق  مؤدي  ال  ومْلٍك،  طاعة  وطالب  ناصح،  ال 
الصداقة،  حكم  وال  العقل،  حكم  هذا  وليس  وأخوة، 

ولكن حكم األمي مع رعيته، والسيد مع عبده")32).
فالوسطية يف الدعوة إىل هللا تعاىل أن نقدم اخلطاب 
الدعوي صادقاً وفق معانيه السامية اليت تكرم اإلنسان، 
وحترتم بشريته، فال ينتخب إال األمسى من مفاهيم الدعوة 
إىل هللا، ومضامني البالغ املبني مؤكدة باألدلة والرباهني 
القاطعة وهذا هو منهج أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة 

والسالم. 
الدعاة  عن  سيئة  انطباعات  يعطي  أخطر شيء  إن 
الدعوي دون علم  اخلطاب  اليت متارس  اخلوارجية  النزعة 

كاف، أو فقه سليم، أو سلوك قومي. 
أهل  ومسايرة  هللا  لدين  والتمييع  املداهنة  أن  كما 
الباطل، واالمتناع عن قول احلق مع القدرة عليه، تشويه 

للدين القومي، وإمث على صاحبه عظيم،ژۇ  ۇ         ۆ  
ۆژ ]القلم:9[.

قال ابن عباس-رضي هللا عنه-:" يقول: لو تُرخص 

)32) األخالق والسي: )44). 
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هلم فيّخصون")33).
الطرق  وأمجل  الوسائل،  أجنع  فإن  هذا  تقرر  إذا 
من  يقدم  الذي  الوسطي  اخلطاب  األساليب،  وأجدى 
اليت  اخلية،  واألسوة  احلسنة،  واملوعظة  احلكمة  خالل 
ورمي  التسخط،  عن  بعيداً  فيه،  وترغب  باخلي،  تبشر 
فاخلطأ  اآلخرين،  حق  يف  واإلجحاف  بالعظائم،  الناس 
بالصواب،  اخلطأ  يصحح  وإمنا  مماثل،  خبطأ  يصحح  ال 
عليه  شعيب  هللا  نيب  قال  وقد  سواء،  إىل كلمة  والرد 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ      ٴۇ   ۈ   ژ  لقومه:  السالم 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  
ېئ   ۈئ       ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئژ 

]هود:))[.
*  *  *

الثالث املبحث 
أساليب اخلطاب الدعوي

وفيه متهيد وثالثة مطالب: 
املطلب األول: 

أسلوب الدعوة إىل هللا باحلكمـة. 
املطلب الثاين: 

أسلوب الدعوة إىل هللا باملوعظة احلسنـة. 
الثالث:  املطلب 

أسلوب الدعوة إىل هللا باجملادلة باليت هي أحسن. 
التمهيد: 

الركن  فهي  عظيم،  مقام  اإلسالم  يف  الدعوة  مقام 
على  واجب  أمٌر  هبا  والقيام  قيامه،  أركان  من  األمسى 
تعاىل:  هللا  قال  حبسبه، كما  ومسلمة، كل  مسلم  كل 

ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      
ۀژ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں  

]آل عمران:104[
قال احلافظ ابن كثي- رمحه هللا-"واملقصود من هذه 
اآلية: أن تكون فرقة من األمة متصدية هلذا الشأن، وإن 

كان واجباً على كل فرد من األمة حبسبه")34).
تقوم على  أن  مثارها، البد  الدعوة  تؤيت هذه  ولكي 

)33) انظر: تفسي الطربي )156/23). 
)34) تفسي القرآن العظيم : )91/2). 

وللمشتغلني   ، حممد  لنبيه  هللا  رمسه  الذي  املنهج 
ہ    ژہ   وعال:  جلَّ  قوله  يف  أتباعه  من  بالدعوة 
ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ  

ے  ۓ  ۓژ ]النحل:125[.
هللا  إىل  الدعوة  أساليب  اآلية  هذه  تضمنت  وقد 
حسب  األساليب  هذه  استخدام  إىل  ودعت  تعاىل، 
وبينت  واألشخاص،  واألمكنة  واألحوال،  الظروف 
أصناف املدعوين الذين يواجههم الداعية إىل هللا، وهم 

ثالثة أصناف:
الصنف األول: مؤمن راغب يف احلق، يريده وحيبه، 

فهذا يدعى باحلكمة. 
الصنف الثاين: منشغل عن احلق، متغافل عنه، فهذا 

يدعى باملوعظة احلسنة. 
فهذا  له  ومعارض  للحق،  معاند  الثالث:  الصنف 

جيادل باليت هي أحسن. 
الناس  –رمحه هللا-:"  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
ثالثة أقسام، أما أن يعرتف باحلق ويتبعه، فهذا صاحب 
فهذا  به،  يعمل  ال  لكن  به  يعرتف  أن  وإما  احلكمة، 
يوعظ حىت يعمل، وإما أال يعرتف به، فهذا جيادل باليت 
هي أحسن؛ ألن اجلدال فيه مظنة اإلغضاب، فإذا كان 
اإلمكان كدفع  بغاية  منفعته  أحسن حصلت  هي  باليت 

الصائل")35). 
يف  الثالثة  األساليب  عن  احلديث  ينتظم  وسوف 

التالية:  املطالب 
املطلب األول : أسلوب الدعوة باحلكمة 

احلكمة لغة: مصدر قوهِلم: َحُكَم أي صار حكيماً، 
وهو مأخوذ من مادة ) ح ك م (، اليت تدل على املنع 

واحلبس)36). 
يف  والفقه  والسُّنة،  العلم،  هبا  ويراد  تطلق  واحلكمة 
أبو  قال  ذلك،  وغي  والفطنة،  والورع،  والعقل،  الدين، 
عبد هللا القرطيب-رمحه هللا-:" وهذه األقوال كلها قريب 
اإلحكام،  من  مصدر  احلكمة  ألن  بعض؛  من  بعضها 
وهو اإلتقان يف قول أو فعل، فكل ما ذُكر فهو نوع من 
احلكمة اليت هي احلبس، فكتاب هللا حكمة، وسنة نبيه 

)35) جمموع الفتاوى: )45/2). 
 ،)141/12( العرب  ولسان   ،)311/1( اللغة  مقاييس  معجم  انظر:   (36(

والقاموس احمليط )100/4). 
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حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل حكمة")37).
وتأيت احلكمة مبعىن اإلتقان، فيقال ملن حيسن دقائق 

الصناعات ويتقنها حكيم))3).
قال العالمة ابن القيم-رمحه هللا-:" اسم احلكيم له 
املقصودة  احملمودة  الغايات  ثبوت  لوازمه  من  سبحانه- 
على  وإيقاعها  مواضعها،  يف  األشياء  ووضعه  بأفعاله، 

أحسن الوجوه")39).
احلكمة اصطالحًا: 

عرف اإلمام مالك احلكمة فقال: هي معرفة احلق، 
يكون  ال  وهذا  والعمل  القول  يف  واإلصابة  به،  والعمل 
وحقائق  اإلسالم،  شرائع  يف  والفقه  القرآن،  بفهم  إال 

اإلميان)40).
احملكمة  املقالة  فقال:"هي  الزخمشري  وعرفها 
املزيل  للحق  املوضح  الدليل  وهي  الصحيحة، 

للشبهة")41).
ولعل أبلغ تعريف للحكمة هو ما عرفها به العالمة 
الوجه  على  ينبغي  ما  فعل  هي  قال:  حيث  القيم  ابن 

الذي ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي)42).
أسلوب احلكمة يف الدعوة إىل هللا: 

املطالب:"  أهم  من  هللا  إىل  الدعوة  يف  احلكمة  إن 
يف  خلٍل  وكل  الصفة،  هبذه  مرتبط  الوجود  نظام  فكل 
الناس:  فأكمل  هبا،  اإلخالل  فسببه  العبد  يف  الوجود 
الكمال:  عن  وأبعدهم  وأنقصهم،  نصيباً  منها  أوفرهم 

أقلهم منها مياثاً")43).
وصاحب اخلطاب الدعوي مأمور بتوخي احلكمة يف 

خطاباته كما قال هللا -جل شأنه-: ژہ  ہ   ہ  
ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ  

ۓ  ۓژ ]النحل:125[.
فالواجب على صاحب اخلطاب الدعوي أن يسلك 
الطرق الصحيحة يف الدعوة، وأن يكون مدركاً لواقعهم، 
الناس، وسلوكهم ومداركهم،  من حيث أحداثه، وطباع 

)37) اجلامع ألحكام القرآن: )330/3). 
))3) انظر: لسان العرب: )142/12). 

)39) التفسي القيم: )31) 
)40) انظر: مدارج السالكني: )2/)47). 

)41) الكشاف: )672/1). 
)42) مدارج السالكني: )479/2). 
)43) مدارج السالكني: )0/2)4). 

تعاىل:  هللا  قال  تعامله، كما  يف  رباين  بأحواهلم،  بصياً 
ڎ       ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ      ژڇ  

ڈ  ڈ ژژ ]آل عمران:79[.
هو  الرباين:  عنهما-:"  هللا  عباس-رضي  ابن  قال 
باألهم  فيبدأ  قبل كباره")44).  العلم  بصغار  يريب  الذي 
لتوحيد  الفاقد  يُدعى  فال  فاألنفع،  واألنفع  فاألهم، 
التوحيد  إىل  دعوته  قبل  األعمال  إىل  واأللوهية  الربوبية 
إىل  وال  الواجبات،  قبل  السنن  إىل  يُدعى  ال  أواًل، كما 
ترك املكروهات قبل احملرمات وحنو ذلك من األولويات 

مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
ومن احلكمة أن يكون الداعي رفيقاً ليناً مع املدعوين، 

ڀ   ڀ    ڀ   ژپ     لنبيه  تعاىل-  قال هللا  كما 
ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ  
ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   
چژ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  
عليهما  وهارون  ملوسى  هللا  وقال  عمران:159[،  ]آل 

السالم- ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      
ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ےژ ] طه: 43، 44[.

كما أن من احلكمة أيضاً استخدام الشدة يف بعض 
املواقف، فاحلكمة تعين اللني يف وقت اللني، والشدة يف 
السالم  عليه  موسى  هللا  نيب  جند  ولذلك  الشدة،  وقت 

يشد على فرعون مصر فيقول له: ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  
مع  ]اإلسراء:102[،  ەئژ  ائ   ائ    
لينا سهاًل، لكن هذه  لفرعون قواًل  له أن يقول  أمر هللا 
هللا  وهبها  اليت  احلكمة  وفق  املوقف  استوجبها  الشدة 

ألنبيائه-عليهم الصالة والسالم. 
وإن من احلكمة –أيضًا- أن يكون الداعي على فقه 
مبقاصد الشريعة اإلسالمية وباملصاحل واملفاسد، وبشعب 
النصيحة  من  اخلطاب  انقلب  وإال  ومقاماته،  اإلسالم 
التشفي واالنتقام، ومن  املعاجلة إىل  الفضيحة، ومن  إىل 

املصلح املريب إىل القاضي احلاكم، وحنو ذلك. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه هللا-:" ومتام الورع 
أن يعلم اإلنسان خي اخليين، وشر الشرين، ويعلم أن 
املصاحل وتكميلها، وتعطيل  مبناها على حتصيل  الشريعة 

)44) انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )122/4). 
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وتقليلها.  املفاسد 
وإال فمن مل يوازن ما يف الفعل والرتك من املصلحة 
ويفعل  واجبات،  يدع  فقد  الشرعية،  واملفسدة  الشرعية، 
مع  اجلهاد  َيدََع  الورع، كأن  من  ذلك  ويرى  حمرمات، 
اجلمعة  ويدع  ورعاً،  ذلك  يرى  أو  الظلمة،  األمراء 
واجلماعة خلف األئمة الذين فيهم بدعة أو فجور، ويرى 

ذلك من الورع...")45).
مبا  الناس  حيدث  أن  –أيضًا-  احلكمة  أصول  ومن 
خماطبتهم  إن  إذ  إليه،  حيتاجون  ومبا  ويفهمون،  يعقلون 
احلكمة  من  ليس  والعلمي  اإلمياين،  مستواهم  فوق  مبا 

يف شيء. 
عنه-:"حدثوا  هللا  رضي  طالب-  أيب  بن  علي  قال 

الناس مبا يعرفون، أحتبون أن ُيكَذب هللا ورسوله")46).
وقال عبد هللا بن مسعود –رضي هللا عنه-:" ما أنت 
مبحدث قوماً حديثاً ال تبلغه عقوهلم، إال كان لبعضهم 

فتنة")47).
قال اإلمام الشاطيب-رمحه هللا-:" ليس كل ما يعلم 
مما هو حق يطلب نشره إنه من علم الشريعة، ومما يفيد 
علماء األحكام، بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب 
النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ماال يطلب نشره 
بإطالق، أو ال يطلب نشره بالنسبة إىل حال، أو وقت، 

أو شخص"))4).
فقال:"  تقدم  ملا  ضابطة  قاعدة  هللا  –رمحه  ذكر  مث 
فإن صحت يف ميزاهنا، فانظر يف مآهلا بالنسبة إىل حال 
الزمن وأهله، فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة، فاعرضها يف 
ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما 
العموم،  على  العقول  تتقبلها  مما  إن كانت  العموم  على 
وإما على اخلصوص إن كانت غي الئقة بالعموم، وإن مل 
يكن ملسألتك هذا املساغ، فالسكوت عنها هو اجلاري 

على املصلحة الشرعية والعقلية")49).
)45) جمموع الفتاوى: )512/10) 

العلم،  كتاب   )127( صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  صحيح.  أثر   (46(
الفتح:  البخاري  صحيح  انظر:  آخرين.  دون  قوماً  بالعلم  خص  من  باب 

 .(272/1(
)47) أثر صحيح: أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه، باب النهي عن احلديث 

بكل ما مسع. انظر صحيح مسلم بشرح النووي: )110/1). 
))4) املوافقات: )9/4)1). 

)49) املصدر السابق: )191/4) 

ومن  باز-رمحه هللا-:"  بن  العزيز  عبد  الشيخ  وقال 
اليت  املؤثرة  باألساليب  وبيانه  املعىن،  إيضاح  احلكمة 
تبقي عنده  اليت يفهمها حىت ال  املدعو، وبلغته  يفهمها 
شبهة، وحىت ال خيفى عليه احلق بسبب عدم البيان، أو 
بسبب عدم إقناعه بلغته، أو بسبب عرض بعض األدلة، 
املوعظة  يوجب  ما  هناك  فإذا كان  املرجح،  بيان  وعدم 
فيها  اليت  واألحاديث  الزواجر،  باآليات  وذكر  وعظ 
الرتغيب والرتهيب، حىت ينتبه املدعو، ويرق قلبه، وينقاد 
للحق، فاملقام قد حيتاج فيه املدعو إىل موعظة وترغيب 
لقبول  وترهيب، على حسب حاله، وقد يكون مستعداً 
يقبل احلق، وتكفيه احلكمة، وقد  تنبيه  أقل  فعند  احلق، 
يكون عنده بعض التمنع، وبعض اإلعراض، فيحتاج إىل 

وعظه، وإىل توجيه، وإىل ذكر آيات الزجر")50).
ومن  هللا-"  سعدي-رمحه  ابن  العالمة  الشيخ  قال 
باألهم  والبداءة  باجلهل،  ال  بالعلم  الدعوة  احلكمة 
فاألهم، وباألقرب إىل األذهان والفهم، وهبا يكون قبوله 

أمت، وبالرفق واللني")51).
ركني،وهي  ركن  الدعوي  اخلطاب  يف  فاحلكمة 

ې   ژ  عباده:  من  يشاء  من  يهبها  هللا  من  نعمة 
ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې   ې  

ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئژ  

]البقرة:269[.
املطلب الثاين: أسلوب الدعوة إىل هللا باملوعظة 

احلسنة: 
املوعظة لغة: 

الوعظ: مصدر قوهلم: َوَعَظ يَِعُظ، وهو من مادة)وع 
ظ(، اليت تدل على التخويف، والِعَظُة االسم منه)52).

وقال اخلليل: العظة: املوعَظُة، يقال: وعظُت الرجل 
الِعَظَة، وهو تذكيك  ِعَظًة وموعظًة، واتعظ: تقبل  أعَظُُه 

إياه اخلي، وحنوه مما يِرقُّ له قلبه)53). 
بالعواقب،  والتذكي  النصح  الوعُظ:  اجلوهري:  وقال 

تقول: َوَعْظُتُه وعظاً وِعَظًة فاتعظ)54).

)50) من أقوال الشيخ ابن باز يف الدعوة: )64). 
)51) تيسي الكرمي الرمحن: )92/3).  

)52) انظر: معجم مقاييس اللغة: )639/2). 
)53) كتاب العني: )2/)22). 

)54) الصحاح: )5/3)9). 
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املوعظة احلسنة اصطالحًا: 
املوعظة  فقال:"  هللا-  –رمحه  الطربي  اإلمام  عرفها 
يف  عليهم  حجة  هللا  جعلها  اليت  اجلميلة  العرب  احلسنة: 

كتابه، وذكرهم هبا يف تنزيله")55).
وعرفها القاضي ابن عطية-رمحه هللا- فقال:" املوعظة 
احلسنة: التخويف والرتجئة والتلطف باإلنسان بأن جتله، 

وتنشطه، وجتعله بصورة من يقبل الفضائل")56).
هي  فقال:"  القيم –رمحه هللا-  بان  العالمة  وعرفها 

األمر والنهي املقرون بالرغبة والرهبة")57).
فقال:"هي  هللا-  الشوكاين-رمحه  اإلمام  وعرفها 
يستحسنها  اليت  احلسنة،  املوعظة  على  املشتملة  املقالة 
السامع، وتكون يف نفسها حسنة، باعتبار انتفاع السامع 

هبا"))5).
أسلوب املوعظة احلسنة يف الدعوة إىل هللا:

هي  باليت  واجملادلة  احلسنة،  املوعظة  أن  الشك 
عنها،  الكالم  تقدم  اليت  احلكمة  يف  داخلتان  أحسن 

تعاىل:ژہ  ہ   ہ  ہ   قوله  فيكون عطفهما يف 
ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   
ۓژ ]النحل:125[ من باب عطف اخلاص على 

العام. 
سواء  الغفلة،  يف  وقع  من  عالج  احلسنة  املوعظة 
أكانت غفلة أصلية كغفلة املنافقني، أو غفلة غي الزمة 
والركون  الشهوات،  بسبب  تصيبه  الذين  املؤمن  كغفلة 

إىل الدنيا. 
واملوعظة احلسنة هي اليت تكون يف موضعها، موجهة 

ملن يستحقها، وإال مل تكن حسنة. 
أطلق –هللا-  رمحه هللا-:"  القيم-  ابن  العالمة  قال 
حسنة،  إذ كلها  احلسنة؛  بوصف  يقيدها  ومل  احلكمة، 

ووصُف احُلْسن هلا ذايت. 
وأما املوعظة، فقيدها بوصف اإلحسان؛ إذ ليس كل 

موعظة حسنة...")59).
املسلمني  من  العصاة  الكرمي  القرآن  خاطب  لقد 

)55) جامع البيان: )400/14). 
)56) احملرر الوجيز )432/3).

)57) مفتاح دار السعادة: )153/1).
))5) فتح القدير: )255/3) 

)59) مدارج السالكني: )479/1). 

من  قلوهبم  يف  مبا  تارة  فخاطبهم  وإمياهنم،  يتناسب  مبا 
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ژے   تعاىل:  قوله  حنو  إميان، 
ۈژ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ       ڭ   ڭ   ڭ  
گ   ک   ژک   تعاىل:  ]احلديد:16[،وقوله 
گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳژ ]الطالق: 2[، 

ې        ې   ې       ۉ   ۉ   ۅ   ژۅ   تعاىل:  وقوله 
ې               ىژ ]النور:17[.

ۀ   ژڻ   سبحانه:  فقال  بالرتغيب  وخاطبهم 
ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          

ۀ   ڻ   ڻ   ژ  تعاىل:  وبقوله  ]الزمر:53[،  ۆژ 

ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ  
ے      ے    ۓ             ۓژ  ]احلديد:)[.

وتارة جيمع جل وعال بني الرتغيب والرتهيب يف نص 
واحد كقوله تعاىل: ژۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
یژ  ی   ی    ی    ىئ   ىئ   ىئ  

]احلجر: 49، 50[.
النصوص  هذه  يف  املنهجية  اللفتات  أمجل  من  إن 
ما  على  لومهم  أو  املدعوين  ماضي  إثارة  عدم  القرآنية 
قبلها،  ما  جتب  فالتوبة  أعمارهم،  سالف  من  مضى 
أن  جيب  الذي  وهذا  قبله،  ما  يهدم  اإلسالم  أن  كما 
يرتمسه صاحب اخلطاب الشرعي، إذ هو من الطيب من 

القول، ومن احلسن فيه، كما قال هللا تعاىل: ژ ې    
اليت  احلسنة  فاملوعظة  ]البقرة:3)[؛  ژ   ى   ې  
ال  بلطف،  املشاعر  وختالط  برفق،  القلوب  إىل  تدخل 
الرفق يف  فإن  موجب،  غي  والتعيي يف  والتأنيب  بالزجر 
املوعظة كثياً ما يهدي القلوب الشاردة، ويؤلف القلوب 
النافرة، ويأيت خبي، على عكس ما يفرزه الزجر والتأنيب 

والتوبيخ. 
قص  به:  هللا  أمر  الذي  األسلوب  حسن  ومن 

القصص، فله تأثي عجيب يف النفوس الغافلة، ژہ  
ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ   
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭڭ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ    ۈ     ۈ  
ى   ى   ې    ېې   ې         ۉ  

ائژ ]األعراف:176[.



117 املجلد 1 العدد 2 رجب 1433هـ )مايو  2012م( جملة جامعة جازان - فرع العلوم الإن�سانية
زيد بن علي مهار�ش

الدعوي  وكذلك ضرب األمثال من خالل اخلطاب 
للنفوس  وجلب  الفهم،  يف  وأثر  السمع  يف  جاذبية  فله 

پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ    ٻ   ژٱ  
پژ ]الفرقان:33[.

التنويع يف  يستطيع  دعوي  إن كل صاحب خطاب 
وهبما  تارة،  والرتهيب  تارة،  بالرتغيب  واألسلوب  الطرح 
األمثال  وضرب  القصص،  وبقص  ُأخرى،  تارة  مجيعاً 
فيه العنه،  املوضحة سيكون قريباً من القلوب، ومرغوباً 
كمن يقدم خطابه خالياً من كل تأصيل عقدي،أو فوائد 

ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ   منهجية  أو رؤى  علمية، 
ٻ  پ  پ  پ  پژ ]احلج:24[.

املطلب الثالث: أسلوب الدعوة إىل هللا باجملادلة 
احلسنة: 

اجملادلة لغة: 
وهو  وجُماَدَلًة،  ِجَدااًل  جتادلُُه  جادله  قوهلم:  مصدر 
استحكام  على  تدل  اليت  ل(،  د  )ج  مادة  من  مأخوذ 
الشيء يف اسرتسال يكون فيه، وامتداد اخلصومة ومراجعة 
وخاصمه،  ناظره  أي  جادله،  ذلك:  من  تقوُل  الكالم، 

واالسم من ذلك: اجلدل، وهو شدة اخلصومة)60).
اجملادلة اصطالحًا:

االصطالحية  التعريفات  من  عدداً  اجلرجاين  أورد 
للجدل:)61).

منها:" اجلدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب 
وتقريرها" 

املشهرات  من  املؤلف  القياس  هو  اجلدل  ومنها:" 
إلزام اخلصم، وإفحام من هو  منه  والغرض  واملسلمات، 

قاصر عن إدراك مقدمات الربهان". 
يف  املنازعة  هي  بقوله:"  اجملادلة  الكفوي  وعرف 
فاسداً  سواًء كان كالمه  اخلصم،  إللزام  العلمية  املسألة 

أو ال")62).
أسلوب اجملادلة باليت هي أحسن يف الدعوة إىل هللا: 

ملا كان من املعلوم بالضرورة أن دين اإلسالم ال يقوم 
باإلكراه، وال ينتشر بالقوة،-بل بإقامة احلجة والدليل،- 
معاندين  اخلطاب  إليهم  يوجه  الذين  بعض  وكان 

)60) انظر: معجم مقاييس اللغة: )222/1، واملفردات،)7)). 
)61) التعريفات: )74). 
)62) الكليات: )49)). 

ومعرضني انتقل بنا األمر إىل اجملادلة( وجادهلم باليت هي 
أحسن  )، فلم يقل باجلدل احلسن، أو باجملادلة احلسنة، 
بل قال:)اليت هي أحسن(؛ ألن األصل يف اجلدال أنه ال 
يؤدي إىل مثرة يف الدعوة، فال يكون إال بني متخاصمني 
متنافرين، ال يقبل أحدمها من اآلخر؛ ولذا البد أن تكون 

اجملادلة بأفضل الطرق من اجلدال األمثل احلق. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه هللا- "صاحب 
احلكمة يدعى باملقدمات الصادقة، سواء كانت مشهورة 
أو مسلمة، أو مل تكن، ملا فيها من إدراك الدين وإتباع 

احلق. 
الصادقة  املقدمات  من  يدعى  املوعظة  وصاحب 
ينازع  وال  احلق  من  اخلفية  يفهم  ال  قد  ألنه  باملشهورة؛ 

يف املشهورة. 
املقدمات  من  يسلمه  مبا  يدعى  اجلدل  وصاحب 
الصادقة مشهورة كانت، أو مل تكن؛ إذ قد ال ينقاد إىل 

ما ال يسلمه")63).
هي  فاحلكمة  القيم-رمحه هللا-:"  ابن  العالمة  وقال 
اخلطابة،  طريقة  هي  احلسنة  واملوعظة  الربهان،  طريقة 

واجملادلة باليت هي أحسن طريقة اجلدل. 
إال  يرضى  ال  ملن  الربهانية  املقدمات  يذكر  فاألول: 

بالربهان، وال ينقاد إال له وهم خواص الناس. 
والثاين: بذكر املقدمات اخلطابية اليت تثي رغبة ورهبة 

ملن يقنع باخلطابة وهم اجلمهور. 
الذي  للمعارض  اجلدلية  املقدمات  بذكر  والثالث: 

يندفع باجلدل وهم املخالفون")64).
أنواع  جلميع  شاماًل  الدعوي  اخلطاب  يكون  وهبذا 

املدعووين. 
وإن املتأمل يف نصوص القرآن الكرمي اليت يقص هللا 
ليجدها  شبهاهتم  ويرد  ودعوهتم،  املشركني،  شأن  فيها 
القوة  غاية  يف  هي  واليت  أحسن.  هي  باليت  اجملادلة  من 

والوضوح.
إبراهيم  رسوله  على  وفضله  منته  هللا  بني  ولقد 
خصمه  حماجة  يف  والسالم-بتأييده  الصالة  -عليه 

ٿٿ   ٺ     ٺ  ٺ   ٺ   ژڀ   فقال: 

)63) جمموع الفتاوي: )45/2). 
)64) مدارج السالكني: )446/1). 
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ڤژ     ڤ   ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

]األنعام:3)[.
مجيع  إىل  إشارة  تلك  القرطيب:"  اإلمام  قال 

احتجاجاهتم حىت خاصمهم وغلبهم باحلجة")65).
وقد أذن هللا لرسوله حممد صلى هللا عليه وسلم أن 

ژے   سبحانه:  فقال  الكتاب،  أهل  جيادل 
تعاىل:  وقال  ]النحل:125[،  ۓژ   ۓ   ے  

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ژٱ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ     ڀ      پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ   ٿ  

ٹ  ڤ   ڤژ ]العنكبوت:46[.
يكون  وأن  حقاً  يكون  أن  على  باجلدال  إذن  فهذا 

باليت هي أحسن. 
قال احلافظ ابن كثي –رمحه هللا-:" وقوله )وجادهلم 
مناظرة  إىل  منهم  احتاج  من  ،أي  أحسن(  هي  باليت 
وحسن  ولني،  برفق  احلسن،  بالوجه  فليكن  وجدال 
خطاب، كقوله تعاىل: )وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت 
بلني  تعاىل  فأمره  منهم(  ظلموا  الذين  إال  أحسن  هي 
السالم-  –عليها  وهارون  موسى  به  أمر  اجلانب، كما 

حني بعثه إىل فرعون")66).
فإن   ": هللا-  –رمحه  سعدي  ابن  العالمة  وقال 
داعية  أو كان  حق،  عليه  هو  ما  أن  يرى  املدعو  كان 
الطرق  وهي  أحسن،  هي  باليت  فيجادل  الباطل،  إىل 
ذلك  ومن  ونقاًل،  عقاًل  الستجابته  أدعى  تكون  اليت 
أقرب  فإنه  يعتقدها،  اليت كان  باألدلة  عليه  االحتجاج 
إىل حصول املقصود، وأن ال تؤدي اجملادلة إىل خصام، 
منها،  الفائدة  وال حتصل  مبقصودها،  تذهب  مشامتة  أو 
بل يكون القصد منها هداية اخللق إىل احلق، ال املغالبة 

وحنوها")67).
وسيلة  أحسن  هي  باليت  اجملادلة  فإن  هذا  تقرر  إذا 
األصل  وأن  عنه،  يستغىن  ال  دعوي  وأسلوب  مشروعة، 

فيها أن تكون باليت هي أحسن.
اليت  غي  إىل  ينتقل  واحليف  الظلم  يقع  عندما  لكن 
فيجوز  للعقوبة،  مستحق  باغ  الظامل  ألن  أحسن،  هي 

)65) اجلامع ألحكام القرآن: )30/7). 
)66) تفسي القرآن العظيم: )613/4). 
)67) تيسي الكرمي الرمحن: )255/4). 

االقتصار  جيب  وال  العقوبة،  من  يستحقه  مبا  يقابل  أن 
فإنه ال  يظلم  اليت هي أحسن خبالف من مل  معه على 

ٻ   أحسن))6)،ژٱ   هي  باليت  إال  جيادل 
ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿژ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

]الشورى:16[.
*  *   *

E
مما طرحته يف هذه الدراسة ميكن اخللوص إىل النتائج 

اآلتية: 
فيما  الدعوي  للخطاب  الشرعية  الضوابط  أن   -1
تعاىل-  هللا  بإذن   – أمان  الدراسة  هذه  إليه  توصلت 
على الدعاة إىل هللا أن تزل هبم األقدام، أو يسقطوا يف 
صادرة  خطاباهتم  مىت كانت  الدين  هلذا  املناوئني  شبه 

عنها. 
األمة  أوضاع  ملعاجلة  الوحيد  السبيل  أن   -2
تعاىل  إىل هللا  الدعوة  هو  البشرية مجعاء  بل  اإلسالمية، 

عن علم وبصية. 
األرض  مشارق  يف  تعاىل  هللا  إىل  الدعوة  أن   -3
األمة  واجبات  من  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة  ومغارهبا 
كلها على حٍد سواء كل حبسبه، هداية للعاملني وإخراجاً 

هلم من الظلمات إىل النور.
احلايل؛  الدعوي  اخلطاب  يف  قصوراً  هناك  أن   -4
العلمي،  التأصيل  غياب  أمهها  ألسباب كثية  وذلك 

وسوء الفهم عند بعض من ميارس هذا اخلطاب. 
هللا،  إىل  للداعية  احلقة  الشخصية  حتقيق  أن   -5
العظيمة  مثاره  له  الدين  هذا  تبليغ  أعباء  يتحمل  والذي 

على األمة كلها. 
الدعوي،  اخلطاب  أساليب  يف  التنويع  أن   -6
وقراءة واقع املخاطبني قراءة صحيحة من أهم الصفات 

اليت جيب أن يتقنها املبلغ عن ربه تعاىل.
أن أي خطاب دعوي يغفل شرحية من اجملتمع   -7
دليل  وهذا  القبول؛  لشروط  مستوف  غي  خطاباً  يعترب 

حق على عاملية هذا الدين.

))6) انظر: اجلواب الصحيح البن تيمية: )72/3). 
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يف  التوسع  بأمهية  توصي  الدراسة  هذه  فإن  وأخياً 
دراسة أساليب اخلطاب الدعوي يف القرآن الكرمي، وتتبع 
التطبيقات العملية هلا يف القرآن الكرمي كله بآياته املكية 

واملدنية. 
التمام محداً  نعمة  على  تعاىل  أمحد هللا  فإين  وختاماً 
جل  وأسأله  ويرضى،  ربنا  حيب  مباركاً كما  طيباً  كثياً 
جيعله  وأن  حسن،  بقبول  العمل  هذا  يتقبل  أن  وعال- 
من  جيعلنا  أن  وأسأله- سبحانه-  الكرمي،  لوجه  خالصاً 
والقصد  النية  حيسن  وأن  يعملون،  وبه  للحق  القائلني 
إال  قوة  وال  وال حول  الوكيل،  ونعم  إنه حسبنا  والعاقبة 

باهلل العظيم. 
آله  وعلى  حممد  نبينا  على  وبارك  وسلم  وصلى 

وصحبه أمجعني
واحلمد هلل رب العاملني

Y
حزم [  ]] بن  حممد  أليب  والسي،  األخالق   _

املشرق  دار  نشر  املعاطي،  أبو  عادل  الظاهري، حتقيق: 
العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، سنة:))140هـ(.

العاملني، [  ]] رب  عن  املوقعني  إعالم   -
البن قيم اجلوزيه، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر: 

دار اجليل، بيوت، سنة: )1963م(.
حممد [  ]] حامد  أليب  الدين،  علوم  إحياء   -

القاهرة،  الشعب،  دار  مكتبة  نشر:  الغزايل،  حممد  بن 
مجهورية مصر العربية، سنة:)7)19م(.

كالم [  ]] تفسي  يف  الرمحن  الكرمي  تيسي   -
اجملموعة  السعدي، ضمن  ناصر  بن  الرمحن  لعبد  املنان، 
عنيزة،  الثقايف،  صاحل  بن  صاحل  مركز  نشر:  الكاملة، 

سنة: )1407هـ(.
ابن [  ]] الطاهر  حملمد  والتنوير،  التحرير   -

عاشور، نشر: دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس.
القلبية، [  ]] لألعمال  العراقية  التحفة   -

لشيخ اإلسالم ابن تيمية، نشر: مكتبة ابن تيمية، اجمللد 
األول من جمموع الفتاوى.

اجلرجاين، [  ]] حممد  بن  لعلي  التعريفات،   -
العريب،  الكتاب  دار  نشر:  اإلبياري،  إبراهيم  حتقيق: 

بيوت، الطبعة الثانية، سنة: )1413هـ(.
حميي [  ]] حاشية  مع  البيضاوي  تفسي   -

شاهني،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  زاده،  شيخ  الدين 
نشر: دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة األوىل، سنة: 

)1419هـ(.
أليب [  ]] العظيم،  القرآن  تفسي   -

حممد  بن  سامي  حتقيق:  الدمشقي،  ابن كثي  الفداء 
األوىل،  الطبعة  الرياض،  طيبة،  دار  نشر:  السالمة، 

سنة:)1410هـ(.
اجلوزية، [  1]] قيم  البن  القيم،  التفسي   -

حتقيق: حممد حامد الفقي، نشر: مكتبة السنة احملمدية، 
القاهرة، مجهورية مصر العربية، د.ـ. 

عبد هللا [  ]]] أليب  القرآن،  اجلامع ألحكام   -
املصرية  اهليئة  نشر:  القرطيب،  األنصاري  أمحد  بن  حممد 

العامة للكتاب، سنة:)7)19م(.
القرآن، [  ]]] أي  تأويل  عن  البيان  جامع   -

هللا  عبد  حتقيق:  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أليب 
للبحوث  هجر  مركز  نشر:  الرتكي،  احملسني  عبد  بن 
األوىل،  الطبعة  القاهرة،  واإلسالمية،  العربية  والدراسات 

سنة:)1422هـ(.
بن [  ]]] حممد  دريد  البن  اللغة،  مجهرة   -

احلسن البصري، نشر: مؤسسة احلليب، القاهرة.
دين [  ]]] بدل  ملن  الصحيح  اجلواب   -

على حسن  حتقيق:  تيمية،  ابن  اإلسالم  لشيخ  املسيح، 
الطبعة  الرياض،  العاصمة،  دار  نشر:  وآخرون،  ناصر 

األوىل، سنة:)1414هـ(.
جند [  ]]] لعلماء  السنية،  الدرر   -

الوهاب،  عبد  بن  حممد  اجملدد  بالشيخ  بداية  األعالم 
نشر  قاسم،  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  ومجع:  حتقيق 

سنة:)1417هـ(.
السجستاين، [  ]]] داود  أليب  الزهد،   -

الكتب  دار  نشر:  اللطيف،  عبد  عمرو  حممد  حتقيق: 
العلمية، بيوت. 

ومعه [  ]]] عاصم،  أيب  البن  السُّنة،   -
ظالل اجلنة يف ختريج السنة، حملمد ناصر الدين األلباين، 
الثانية،  الطبعة  بيوت،  اإلسالمي،  املكتب  نشر: 
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سنة:)1405هـ(.
البيهقي، [  ]]] بكر  أليب  اإلميان،  شعب   -

مكتبة  نشر،  حامد،  احلميد  عبد  العلي  عبد  حتقيق: 
الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، سنة:)1423هـ(.

إمساعيل [  ]]] نصر  أليب  الصحاح،   -
اجلبار  عبد  بن  هللا  عبد  حبواشي:  اجلوهري،  محاد  بن 
نشر:  التاويل،  زيد  أليب  الوشاح؛  وكتاب  املقدسي، 
األوىل، سنة:  الطبعة  بيوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

)1419هـ(.
البن [  1]] الشرح  مع  البخاري  صحيح   -

الرشد،  مكتبة  نشر:  إبراهيم،  بن  ياسر  حتقيق:  بطال، 
الرياض، الطبعة الثانية، سنة: )1423هـ(.

النووي، [  ]]] شرح  مع  مسلم  صحيح   -
سنة:  األوىل،  الطبعة  القاهرة،  املدين،  مؤسسة  نشر: 

)1412هـ(.
البخاري، [  ]]] صحيح  يشرح  الباري  فتح   -

بن  العزيز  عبد  حتقيق:  العسقالين،  حجر  بن  ألمحد 
الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  وترقيم:  ترتيب   ،)3-1( باز، 
سنة:  الثالثة،  الطبعة  القاهرة،  السلفية،  املكتبة  نشر: 

)1407هـ(.
الرواية [  ]]] فين  بني  اجلامع  القدير  فتح   -

الشوكاين،  علي  بن  حملمد  التفسي،  علم  من  والدراية 
عناية: يوسف الغوش، نشر:دار املعرفة، بيوت، الطبعة 

الثانية، سنة: )1416هـ(.
قطب [  ]]] لسيد  القرآن،  ظالل  يف   -

إبراهيم، نشر: دار العلم للطباعة والنشر، جدة، الطبعة 
الثانية، سنة: )1406هـ(.

للفيوزآبادي، [  ]]] احمليط،  القاموس   -
نشر: دار اجليل، بيوت. د.ت.

الرمحن [  ]]] عبد  أليب  العني،  كتاب   -
املخزومي،  مهدي  حتقيق:  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل 
واإلعالم،  الثقافة  وزارة  نشر:  السامرائي،  وإبراهيم 
املعاجم  للنشر، سلسلة  الرشيد  العراقية، ودار  اجلمهورية 

والفهارس)16).
وعيون [  ]]] التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   -

التأويل، أليب القاسم حممود بن عمر  األقاويل يف وجوه 
الزخمشري، ويليه:الكايف الشايف، البن حجر العسقالين، 

نشر: دار املعرفة، بيوت. 
املصطلحات [  ]]] يف  معجم  الكليات،    -

الكفوي،  أيوب بن موسى  البقاء  اللغوية، أليب  والفروق 
مؤسسة  نشر:  املصري،  وحممد  درويش،  عدنان  قابلة، 

الرسالة، بيوت، الطبعة الثانية، سنة:)1419هـ(.
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مجال [  ]]] الفضل  أليب  العرب،  لسان   -
دار  نشر:  األفريقي،  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  الدين 

صادر، بيوت، الطبعة الثالثة، سنة: )1414هـ(.
ابن [  1]] اإلسالم  شيخ  فتاوى  جمموع   -

تيمية، مجع: عبد الرمحن بن حممد القاسم، نشر: مكتبة 
ابن تيمية، مصر. 

الكتاب [  ]]] تفسي  يف  الوجيز  احملرر   -
العزيز، أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية، حتقيق: 
الكتب  دار  نشر:  حممد،  الشايف  عبد  السالم  عبد 

العلمية، بيوت الطبعة األوىل، سنة: )1413هـ(.
إياك [  ]]] منازل  بني  السالكني  مدارج   -

حممد  حتقيق:  اجلوزية،  قيم  البن  نستعني،  وإياك  نعبد 
حامد الفقي، نشر: دار الكتاب العريب، بيوت، الطبعة 

الثانية، سنة: )1393هـ(.
احلسني [  ]]] أليب  اللغة،  مقاييس  معجم   -

نشر:  الدين،  مشس  إبراهيم  حتقيق:  فارس،  بن  أمحد 
سنة:  األوىل،  الطبعة  بيوت،  العلمية،  الكتب  دار 

)1420هـ(.

الكبي(، [  ]]] )التفسي  الغيب  مفاتيح   -
الفكر،  نشر:دار  الرازي،  عمر  بن  حممد  الدين  لفخر 

بيوت، الطبعة الثالثة، سنة: )1405هـ(.
قيم [  ]]] البن  السعادة،  دار  مفتاح   -

اجلوزية، نشر: دار الكتب العلمية، بيوت. د.ت. 
حلسني [  ]]] القرآن،  غريب  يف  املفردات   -

بن حممد الراغب األصفهاين، حتقيق: حممد سيد كيالين، 
الطبعة  مصر،  احلليب،  البايب  مصطفى  مكتبة  نشر: 

األخية، سنة )1)13هـ(.
أليب [  ]]] الشريعة،  أصول  يف  املوافقات   -

إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق: علي حسن 
عبد احلميد، نشر: دار ابن عفان، الطبعة األوىل، سنة: 

)1417هـ(.
املتواتر، [  ]]] احلديث  من  املتناثر  نظم   -

أليب الفيض جعفر احلسين، نشر: املطبعة املولوية بفاس 
العليا احملمية، سنة: ))132هـ(.
*  *   *
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Controls and Methods of Speech Lawsuit in 
Light of the Texts of the Koran

 Z. A. Maharesh 
Faculty of education -  Jazan university

Abstract
Call to God Almighty of the important principles of Islam, a task that the prophets and 
messengers of God - peace be upon them - and important of them until God who prepped 
to carry this great mission. Any observer of the reality of speech lawsuit notice clearly a 
thing of the deviation in the doctrine of our time and God. It was a modest display of this 
research methodology to correct in calling God has a wire researcher induction and deduc-
tion approach to controls speech lawsuit and its properties and methods of the texts of the 
Koran. The main findings of this study that the Shariah of speech lawsuit safety - God will-
ing - the preachers to God to still their feet, or that the fall in the sub-Almanaaaan of this 
religion when the speeches have issued from them, and the only way to address the situa-
tion of the Islamic nation, but of all humanity is the call to God for knowledge and insight 
with wisdom and fair preaching, with the correct reading of the reality of the addressees

 Keywords: Speech Lawsuit - the Texts of the Koran - the Call 
        the Task of the Prophets
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خالد مقابلة  و عامر القا�سم

دور امل�سارات ال�سياحية يف التنمية القت�سادية
والجتماعية يف عجلون

خالد م�سطفى مقابلة  و عامر هاين القا�سم
كلية األمي سلطان للسياحة واآلدارة

Q

وتُعد حمافظة عجلون  السياحية.  للمقاصد  الصعبة  العمالت  وتوفي  والتشغيل  للتنمية  أساسية  ركيزة  السياحية  أصبحت صناعة 
متزايدة  إعداد  والعلمية وتستقطب  والدينية واجلمالية  والرتاثية  التارخيية  أمهيتها  األردن من خالل  وبيئيا يف  املهمة سياحيا  املواقع  من 
التنمية  التعريف بأمهية السياحة عموما واملسارات السياحية بشكل خاص يف حتقيق  الدراسة اىل  من السياح عام بعد عام. هدفت 
االجتماعية واالقتصادية للمنطقة والتعرف على كيفية إدراك اجملتمعات احمللية للتأثيات االقتصادية واالجتماعية للمسارات السياحية 
سعيا للمسامهة يف تعزيز دورها يف التنمية املستدامة يف احملافظة. اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ، حيث مت إعداد استبانه 
هلذا الغرض   مت توزيعها  على عينة مؤلفة من 291 مواطن من سكان أربع قرى يف احملافظة. توصلت الدراسة إىل  أن هناك تأثيات 
اجيابية اجتماعية  واقتصادية للمسارات  السياحية  من وجهة نظر عينة الدراسة ، وانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تقييم 
بضرورة  الدراسة  أوصت  أخرى.  جهة  من  الدراسة  لعينة  الدميغرافية  والعوامل  جهة  من  واالجتماعية  االقتصادية  للتأثيات  املواطنني 
العمل على تنمية وتسويق مسارات سياحية متنوعة تربط التجمعات السكانية املختلفة يف املنطقة وإشراك اجملتمعات احمللية يف كافة 
مراحل التنمية  والتسويق وتفعيل دور املؤسسات الرمسية  والشركات السياحية و  ضرورة التنسيق الفاعل بني خمتلف الشركاء يف التنمية 

املستدامة يف املنطقة ومنح أولويات االستثمار والتوظيف ألبناء اجملتمعات احمللية.

الكلمات املفتاحية: األردن، عجلون ،السياحة ، املسارات السياحية ، التأثيات السياحية. 

ردمد : 1658-6050


أصبحت صناعة السياحية  أكرب صناعة يف االقتصاد 
ورأس  املستخدمني  عدد  من حيث  األقل  على  العاملي، 
املال املستثمر وعائدات العملة األجنبية )مقابلة وحداد، 
أكثر  من  السياحية  صناعة  تعترب  وكذلك   )200(
البعيد. لذلك ينظر  على املدى  الصناعات منوا وازدهاراً 
إىل السياحة العاملية من منظور اقتصادي يتمثل يف كوهنا 
قطاع إنتاجي يلعب دوراً مهماً يف زيادة الدخل القومي 
الصعبة  للعمالت  ومصدراً  املدفوعات  ميزان  وحتسني 

ومشغال لأليدي العاملة.
من  العديد  عليه  تقوم  أسلوباً  السياحة  وغدت 
املؤسسات السياحية العاملية، وعلى غي ما يعتقد الكثي 
الناحية  من  مكلفاً  يعد  ال  السياحة  مفهوم  تطبيق  فإن 
بالربح والفائدة  املعنوي واملادي يعود  العائد  املالية، ألن 

على املؤسسات السياحية العاملية من جهة واقتصاديات 
املقاصد السياحية من جهة أخرى.

ويُعد األردن من الدول الفريدة من حيث لقاء احلداثة 
بالغىن التارخيي واحلضاري املتنوع والغزير، إضافة ملا تتميز 
به من دفء استقبال للضيوف القادمني إليها من شىت 
بقاع العامل لالستمتاع بالطبيعة اخلالبة، واملناخ املعتدل يف 
بلد مشهود  العائلية ويف  للسياحة  بيئة اجتماعية مناسبة 

له باألمن واألمان والضيافة )الطائي،2001)
السياحة مصدر دعم رئيسي للدخل  ويشكل قطاع 
والتوظيف للعديد من البلدان الصناعية والنامية على حد 
األردنية  واآلثار  السياحة  وزارة  ملعلومات  وطبقاً  سواء. 
اململكة،  يف  التصديرية  القطاعات  أهم  السياحة  تعد 
حيث تساهم بأكثر من 14% من الناتج احمللي اإلمجايل 
مباشرة  فرصة عمل  ألف  أكثر من 40  وتوفر  للمملكة 
)وزارة السياحة واآلثار، 2009( مما يساهم يف احلد من 

dz-mhrsh@hotmail.com : الربيد الإلكرتوين
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مشكليت الفقر والبطالة يف اململكة.
سياحيا  املهمة  املواقع  من  عجلون  حمافظة  وتُعد 
حيث  التارخيية،  أمهيتها  خالل  من  األردن  يف  وبيئيا 
والصيف  الربيع  فصلي  يف  اخلالبة  ببيئتها  عجلون  تتميز 
حىت أصبحت متنفس األردن الرئيسي  وعاصمته البيئية 
الحتوائها  على  غابات  دائمة  اخلضرة تغطي جباهلا 
والصنوبر(الدويك،  والبلوط  اخلضراء  السرو  بأشجار 
1995( وتستقطب اهتمام  السياح واملتنزهني الباحثني 

عن مجال الطبيعة والتنوع البيولوجي. 
لوادي  الشرقي  اجلنوب  أعلى  يف  عجلون  وتقع 
وسهول  وأودية  جبال  إىل  تضاريسها  وتنقسم  الصدع، 
مكونة بذلك جنة من السحر من خالل احتضان اجلبال 
إقليم  بديع قل نظيه. ويغطي  للسهول واألودية بشكل 
عجلون ما مساحته 420 كم 2، وهي واحدة من أقدم 
استقالل  تتمتع حبكومة  األردن، حيث كانت  املدن يف 

ذايت يقودها األمي غازي راشد الفرحيات
حمافظة  يف  سياحية  مسارات  أنشاء  عملية  وتعد 
يف  السياحة  لتنمية  الضرورية  اخلطوات  إحدى  عجلون 
خطط  رسم   على  السياحية  وزارة  تقوم  لذا  املنطقة. 
ملواكبة  احمللية  للمجتمعات  التنمية  لتحقيق  املسارات 
االقتصادية  التنمية  وتعزيز  العاملية  السياحية  التوجهات 

املالئمة. واالجتماعية 
سياحي  منتج  بأنه  السياحي  املسار  تعريف  وميكن 
ميكن من خالله توفي العديد من اخلدمات مثل وسائل 
ومعلومات  الدليل  وخدمة  واألطعمة  والرتفيه  الراحة 
معلومات  على  السياحي  املسار  يشتمل  سياحية. كما 
و  إرشادية  مثل كتيبات  مساندة  وخدمات  إرشادية  
خرائط سياحية و هدايا تذكارية وبطاقات بريدية وأدوات 

.)Beaver, 2005 (
بشكل  السياحة  تطوير  على  املسارات  خطة  وتقوم 
والتمتع  زمنية  فرتة  ألطول  باملكوث  للسائح  يسمح 
مبختلف مقومات اجلذب السياحي املتوفرة وتنويع املنتج 
االخنراط  على  احمللية  اجملتمعات  وتشجيع  السياحي  
املشاريع  يف  االستثمار  خالل  من  السياحية  التنمية  يف 
الصغية واملتوسطة اليت تتيح الفرصة ألبناء اجملتمع احمللي 
لزيارة  .ولقد كان  املعيشية  وأوضاعهم  دخوهلم  لتحسني 

بتاريخ  عجلون  حملافظة  الثاين  هللا  عبد  امللك  جاللة 
2009/6/30م  أثر كبي يف زيادة االهتمام باحملافظة ، 
التنموية  عجلون  منطقة  إنشاء  عن  جاللته  أعلن  حيث 
والزراعية  البيئية  احملافظة  مميزات  من  لإلفادة  اخلاصة 
باالستناد  فيها  املواطنني  معيشة  لرفع مستوى  والسياحية 
نواه  تكون  سياحياً  إنشاء 24 مشروعاً  إىل خطة تقرتح 

لتطور املنطقة .
عجلون   يف  املتوفرة  املقومات  مجيع  من  الرغم  وعلى 
إال أهنا تعد من أكثر احملافظات اليت ال جتد اهتماماً كافيا 
وتعزيز  مواردها   الستغالل  السياحية  اجلهات  قبل  من 
املستدامة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف  مسامهتها 
والبطالة.   الرئيسية كالفقر  والتحديات  املشاكل  ومعاجلة 
أمام  اجملال  تفتح  وسيلة  إجياد  من  بد  ال  هنا كان  ومن 
السياح احملليني والعرب واألجانب للتمتع يف هذه املناطق 
اخلالبة. لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن املسارات 
السياحية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف عجلون 
وجهة  من  واالجتماعية  االقتصادية  تأثياهتا  حيث  من 
يف  األساسية  الركيزة  تعترب  اليت  احمللية  اجملتمعات  نظر 

التنمية املستدامة يف املنطقة.  
مشكلة الدراسة وأسئلتها

التنموية  الربامج  به  تقوم  الذي  الدور  ألمهية  نظراً 
عنصراً  باعتبارها  واالجتماعية   االقتصادية  اجملاالت  يف 
تطور  يف  ودورها  أمهيتها  وهلا  احلياة  عناصر  من  أساسياً 
اجملتمعات، ومن خالل تدين املستوى املعيشي يف مناطق 
الينابيع، والطياره،  أم  حمافظة عجلون بشكل عام وقرى 
وحمنا، وباعون بشكل خاص، وملا للسياحة من دور بارز 
يف هذه العملية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية املستدامة 
كانت هناك ضرورة لالطالع على  وجهة نظر اجملتمعات 
للمسارات  احملاذية  السكانية  التجمعات  هذه  يف  احمللية 
واالجتماعية  االقتصادية  التأثيات  حيث  من  السياحية 
يف كيفية  النظر  وبالتايل  السياحية،  للمسارات  املتوقعة 

تعزيز دور املسارات السياحية يف التنمية الشاملة.
األسئلة  على  اإلجابة  يف  الدراسة  مشكلة  وتتمثل 

التالية: 
يف  السياحي  والطلب  العرض  واقع  هو  ما   •

عجلون؟
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للتأثيات  احمللية  اجملتمعات  أفراد  ينظر  كيف   •
السياحية؟  االقتصادية واالجتماعية للمسارات 

يف  السياحية  املسارات  دور  تعزيز  ميكن  • كيف 
املناطق حمل الدراسة؟

فرضيات الدراسة
مشلت الدراسة الفرضيات الرئيسية التالية: 

االجتماعية  للتأثيات  سليب  احمللي  اجملتمع  تقييم    •
للمسارات السياحية يف عجلون.

االقتصادية  للتأثيات  سليب  احمللي  اجملتمع  تقييم   •
للمسارات السياحية يف عجلون.

العامة  للتأثيات  سليب  احمللي  اجملتمع  تقييم   •
للمسارات السياحية يف عجلون.

للتأثيات  احمللي  اجملتمع  تقييم  تباين بني  • ال يوجد 
جهة  من  الدميغرافية  واملتغيات  جهة  من  االجتماعية 

أخرى.
للتأثيات  احمللي  اجملتمع  تقييم  تباين بني  • ال يوجد 
جهة  من  الدميغرافية  واملتغيات  جهة  من  االقتصادية 

أخرى.
أمهية  الدراسة

واقتصادية  علمية  أمهية  السياحية  املسارات  تعطي 
تكون  قد  سياحي  ذات جذب  نائية  ملناطق  واجتماعية 
االهتمام  إىل  الدول  يدفع  مما  الكثي،  لدى  معروفة  غي 
التنمية  هبا وتطويرها وفق ضوابط تضعها الدولة لضمان 
التنوع  على  واحلفاظ  البيئية   املوارد  ومحاية  املستدامة 

االيكولوجي وتوفي فرص عمل للمجتمع احمللي.
وتتمثل أمهية البحث يف الوقوف على تلك املتغيات 
وإجياد احللول هلا ،وكذلك  تعظيم االستفادة من املسارات 
يف  يساهم  أن  ميكن  سياحي  جذب  السياحية كعنصر 
تدعيم وتنشيط احلركة السياحية حملافظة عجلون ويصبح 
استغالل  وكذلك  التحديات  هذه  ملواجهة  فعالة  أداة 

احملافظة سياحًيا من خالل اآليت: 
• وضع حمافظة عجلون على اخلريطة السياحية عن 

طريق تقدمي منتج سياحي متكامل وفريد من نوعه.
• تعد هذه الدراسة من أوىل الدراسات يف اململكة 
األردنية اهلامشية ويف حمافظة عجلون خاصة اليت تناولت 
االقتصادية  التنمية  يف  السياحية  املسارات  دور  موضوع 

واالجتماعية يف عجلون.
به  تسهم  الذي  الكبي  الدور  على  الضوء  إلقاء    •
املسارات  السياحية يف تنمية وحتسني الواقع السياحي يف 
حمافظة عجلون، ورفع مستوى معيشة املواطنني من خالل 
توفي فرص العمل ومساعدة القطاع اخلاص يف اخذ زمام 

املبادرة لالستثمار ومتويل املشاريع السياحية.
والكفاءات  اخلربات  من  االستفادة  أمهية  بيان   •
احمللية يف رفع املستوى االجتماعي واالقتصادي للمنطقة، 
برأيهم  واألخذ  احمللي  اجملتمع  أبناء  إشراك  إىل  باإلضافة 

للمسامهة يف تطوير املنطقة. 
أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل :
واملسارات  عموما  السياحة  بأمهية  التعريف   •
االجتماعية  التنمية  حتقيق  يف  خاص  بشكل  السياحية 

للمنطقة.  واالقتصادية 
والتعقيدات  والعقبات  املشاكل  أهم  التعرف على   •
نظر  وجهة  من  السياحية  املسارات  تطوير  تواجه  اليت 
سكان القرى موضع الدراسة  واليت يتوقع أن تسهم يف 

هتيئة املواقع لألنشطة والفعاليات السياحية املختلفة.
مدينة  إىل  والزوار  السياح  أعداد  زيادة  تشجيع   •
عجلون وقراها من خالل تعزيز املوقع، وإطالة مدة الزيارة 
السياحي  اجلذب  عناصر  تطوير  احملافظة من خالل  إىل 
وتسويقها، وزيادة تشغيل العمالة احمللية من خالل تنمية 
املدرة  واملشاريع  بالسياحة  املرتبطة  التجارية  النشاطات 

للدخل، وخلق فرص واعدة لالستثمار السياحي. 
• املسامهة يف تطوير عجلون  كمقصد سياحي بيئي 
فريد يف اململكة وحتسني اخلدمات املقدمة وإعادة الرتابط 
العمراين  احلضري  بالنسيج  ليتبط  املدينة  من  اجلزء  هلذا 
وتوفي  الرتاثية  املقومات  استعمال  إعادة  خالل  من 

الفعاليات واألنشطة املختلفة . 
منهجية الدراسة : 

والكتب  املراجع  من  الثانوية  البيانات  مجع  مت 
املعنية  واألهلية  الرمسية  واجلهات  والصحف  واالنرتنت 
الباحثان  قام  الدراسة  أهداف  حتقيق  اجل  ومن    .
التأثيات  حتليل  يف  التحليلي  الوصفي  املنهج  بإتباع 
عجلون،  حمافظة  يف  للسياحة  واالجتماعية  االقتصادية 
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على  اإلطالع  بعد  متخصصة  استبانه  إعداد  مت  حيث 
األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع 
االجتماعي  األثر  تقييم  خالهلا  من  مت  واليت  الدراسة  
واالقتصادي للسياحة يف احملافظة. تكونت االستبانة من 
التنمية  التنمية االجتماعية، جمال  ثالث جماالت : جمال 
جمموعة  بناء  إىل  باإلضافة  العام،  اجملال  و  االقتصادية، 
من  ممثلة  لعينة  توجيهها  مت  اليت  املفتوحة  األسئلة  من 
إضافة  عجلون،  حمافظة  يف  احملليني  والسكان  املسئولني 
العديد من قادة  للمقابالت املنظمة اليت مت إجراؤها مع 

الرأي واملسئولني يف احملافظة. 
جمتمع الدراسة  وعينتها

تكون جمتمع الدراسة من مجيع أبناء القرى املشمولة 
يف الدراسة والبالغ عددهم  ))579( ذكر وأنثى  بواقع 
)994( ذكر وأنثى من قرية حمنا، و)257(   وأنثى من 
قرية الطيارة، و )256( ذكر وأنثى من قرية  أم الينابيع، 
متغي  حسب  باعون   قرية  من  وأنثى  ذكر  و)4291( 
 (2009 العامة،  اإلحصاءات  )دائرة  واجلنس   املنطقة 
وقد مت استثناء من تقل  أعمارهم عن )1 عام والذين 
احملللني  السكان   إمجايل  من   %50 نسبته  ما  يشكلون 
  (2900( للدراسة  الفعلي  اجملتمع   أصبح  حيث   ،
الفعلي  اجملتمع  من   )%10( نسبته  ما  اختيار  مت  فرد. 
للدراسة وبشكل نسيب ألعداد السكان يف كل قرية من 
القرى أو ما جمموعه )291(  فرد بالطريقة الغرضية أو 

املقصودة.
أداة الدراسة

األدب  باالعتماد على  استبانه  بتطوير  الباحثان  قام 
الدراسة،  مبوضوع  املتعلقة  السابقة  والدراسات  النظري 
تشمل  حماور  عدة  من  النهائية  بصورهتا  تكونت  حيث 
فقرات،  من)10(   ويتكون  االجتماعية  التأثيات  حمور 
فقرات،    )9( من  ويتكون  االقتصادية  التأثيات  وحمور 
حمور التأثيات العامة ويتكون من ))(   فقرات، إضافة 

حملور األسئلة املفتوحة ويتكون من)3(  فقرات.
صدق األداة وثباهتا 

األداة  عرض  مت  الدراسة،   أداة  صدق  من  للتأكد 
بصورهتا األولية على حمكمني من أعضاء هيئة  

يف  والكفاءة  اخلربة  ذوي  من  املختصني  التدريس  

الفقرات  وضوح   من  للتأكد  وذلك  والرتاث   السياحة 
من  وللتأكد  لقياسه.  صممت  ما  لقياس  وصالحيتها 
وإعادة  االختبار  طريقة  استخدام  مت   ، األداة  ثبات 
االختبار )test-re-test(، إذ مت توزيع األداة على عدد 
من أبناء اجملتمع احمللي من القرى املشمولة  يف الدراسة  
من خارج عينة الدراسة وبلغ عددهم)45(  ذكر وأنثى 
موزعني على القرى األربعة، وإعادة  تطبيقها عليهم بعد 
مضي أسبوعني، وبعد ذلك مت احتساب معامل الثبات 

باستخدام 
معامل ارتباط بيسون  وبلغت قيمته)0,77) .

املعاجلة اإلحصائية: 
مت استخدام نظام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

احلسابية  املتوسطات  الستخراج    16,00  SPSS
املئوية  والنسب  والتكرارات  والرتبة  املعيارية  واالحنرافات  
عن  واإلجابة  االستبانة  جماالت  من  جمال  بكل  املتعلقة 

أسئلة  الدراسة، واختبار فرضياهتا.
الدراسات السابقة

لتطوير  دراسة  اليابانية  الدولية  التعاون  وكالة  أجرت 
احلديث  تناولت  اهلامشية   األردنية  اململكة  يف  السياحة 
عن السياحة يف مدينة عمان اليت ترتكز فيها التسهيالت 
دور  أن  إىل  الدراسة  وأشارت  بنسبة كبية،  السياحية 
لعدة  وذلك  حمدودة  السياحية  العملية  يف  العاصمة 
اعتبارات من بينها: ضعف التعاون بني القطاعيني العام 
السياحية  األماكن  وقلة  السياحية،  العملية  يف  واخلاص 
تزويد  بضرورة  الدراسة  السياح.أوصت  رغبات  تليب  اليت 
للزوار  مراكز  إنشاء  مثل   املختلفة  بالتسهيالت  السياح 
يف األماكن السياحية األثرية، و متاحف وطنية، و ممرات 
سلوم   دراسة  هدفت   .)JICA,1980( سياحية  وطرق 
))199( بعنوان القطاع السياحي يف األردن، إىل التعرف 
على واقع القطاع السياحي يف األردن، من خالل التعرف 
للسياح،  جذبا  العوامل  أكثر  حول  العاملني  أراء  إىل 
السياحي،  املقدمة يف مواقع اجلذب  ومستوى اخلدمات 
والعالقة بني عوامل اجلذب السياحي،ومستوى اخلدمات 
املقدمة. وبينت نتائجها أن هناك مستوى عالياً للجذب 
السياحي يف األردن ومستوى متوسطاً للخدمات املقدمة 

يف مواقع اجلذب السياحي. 
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وأجرى خصاونه ))199( دراسة هدفت إىل التعرف 
السياحة  وزارة  قبل  من  املتبعة  التخطيط  أساليب  على 
اخلطط  من  تنفيذه  مت  ما  و  األخرى،  الرمسية  واجلهات 
املوضوعة، وأسباب عدم إدماج أبناء اجملتمع احمللي ملدينة 
جرش يف النشاط السياحي .  ومن أبرز نتائج الدراسة  
أن التخطيط يف مدينة جرش كان إىل ما قبل بروز اخلطة 
احلضري  التطوير  حنو  موجهاً    1997 عام  يف  اجلديدة 
بالسكان  املتعلقة  التحتية  البنية  خدمات  بعض  وتوفي 
يف  فعلي  تطوير  إحداث  حنو  توجيهه  من  أكثر  والعمل 
قطاع اخلدمات السياحية و إجياد نشاط سياحي حقيقي 
جرش  ملدينة  احمللي  اجملتمع  أبناء  استيعاب  على  قادر 
وإدماجهم فيه. كما انه مل تأخذ اخلطط املتعلقة بعملية 
االعتبار  بعني  باملكان  السكان  عالقة  احلضري  التطوير 
اجلمعية  أجرت  جرش.   يف  للسياحة  ختطيطها  خالل 
اقتصاديات  بعنوان  دراسة    )1999( امللكية  العلمية 
 ، والتسويق  األساسية  اخلدمات  األردن:  يف  السياحة 
السياحي ليكون قاعدة  العرض  تنويع عامل  هدفت إىل 
املوارد  من  املوجب  وادي  أن  معتربة  السياحية  للتنمية 
السياحية الطبيعية غي املستغلة ، والذي ميكن استغالله 
الوادي وتوفي اخلدمات  إقامة متنزه قومي يف  عن طريق 
  (2001( الطعامنة  دراسة  هدفت  الضرورية.  السياحية 
األردن،  يف  االقتصادية  التنمية  يف  السياحة  دور  بعنوان 
واخلصائص  القطاع   هذا  يؤديه  الذي  الدور  إظهار  إىل 
واملميزات اليت يتمتع فيها واليت تؤهله للمسامهة إجيابياً يف 
تواجهه،  اليت  املشكالت  أهم  إىل  تطرقت  التنمية، كما 
احلركة  فيها  مرت  اليت  للتطورات  الدراسة  وتعرضت 
اإليرادات  حتدثها  اليت  اآلثار  مبينة  األردن  يف  السياحية 
وتوصلت  االقتصادية.   املتغيات  أهم  على  السياحية 
أهم  أحد  يعترب  السياحي  القطاع  أن  إىل  الدراسة 
باإلضافة  األجنبية،  العملة  توفي  على  القادرة  األنشطة 
أجرى  اإلمجايل  احمللي  الناتج  يف  الكبية  مسامهته  إىل 
السياحة  تنمية  إىل  هدفت  دراسة    )2001( النوايسه 
يف حمافظة الكرك، حيث ركزت على جمموعة من عناصر 
الطبيعة  السياحي  اجلذب  عناصر  مثل  السياحية  التنمية 
املساندة  واملرافق  اإلقامة  وأماكن  والنقل  واحلضارية 
اخلصائص  دراسة  إىل  إضافة  وتقييمها،  التحتية  والبنية 

أظهرت  للسياح.   واالقتصادية  واالجتماعية  الدميغرافية 
الرئيس  التارخيية كانت اهلدف  أن زيارة األماكن  النتائج 
السياح األجانب، يف حني كان االستجمام  فيما خيص 
أهم  الدينية  األماكن  زيارة  وكانت  األردنيني،  هدف 
  (2007( الطراونة  أجرى  العرب.   السياح  أهداف 
دراسة هدفت للكشف عن أثر السياحة يف تنمية املوارد 
أثر  الدراسة  هذه  تتناول  العقبة،  حمافظة  يف  االقتصادية 
العقبة،  حمافظة  يف  االقتصادية  املوارد  تنمية  يف  السياحة 
يتمتع  اليت  وامليزات  القطاع  هذا  يؤديه  الذي  والدور 
الطبيعية واحلضارية   السياحية  املقومات  تناول  فيها، كما 
.توصلت  السياحي  والطلب    السياحية  واخلدمات 
يف  الفندقية  الغرف  إشغال  متوسط  أن  إىل  الدراسة 
السنوات )2006 -2010( سوف يصل إىل )%60( 
كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة سببية بني الدخل 
العمالة  وتشغيل  االقتصادي،  النمو  من  وكل  السياحي 

يف القطاع .
السياحي  املسار   )Cooper, et al,2005( عرف 
بأنه أحد أشكال نتاج السياحة اليت تشكل سلسلة من 
األماكن واملواقع اليت تربط هذه األماكن بعضها البعض 
والعناء  اجلهد  السياح  على  يوفر  وبشكل  عايل  باتساق 
واليت يف العادة  تكون على امتداد اخلط الرئيس لألماكن 
السياحية. وتبني يف دراسة مقارنة تأثي نشاطات التسلق 
املسارات  يف  النبايت  الغطاء  على  اخليل  وركوب  والتزجل 
الغطاء  على  يؤثر  ال  التزجل  أن  الغابات  يف  السياحية 
النبايت  الغطاء  التسلق اكرب على  تأثي  فيما كان  النبايت، 
املسارات  بإدارة  الدراسة  وأوصت  اخليل،  لركوب  منه 
حفاظا  الزوار  أمام  إغالقها  أو  أفضل  بشكل  السياحية 
. كما   Torn et al , )2009( النبايت  الغطاء  على 
اخليول  استخدام  أن  الدراسات  من  العديد  أوضحت 
فصائل  إدخال  من خطورة  يزيد  السياحية  املسارات  يف 
اخليول  ما حتمله  املنطقة من خالل  أعشاب غريبة على 
اليت  خملفاهتا  خالل  من  أو  أجسادها  على  بذور  من 
مألوفة  رمبا غي  البذور  من  وفصائل خمتلفة  أنواعاً  جتلب 
 Newsome et al.,2004 ;Cosy et al,( للمنطقة 
2005(. و توصلت العديد من الدراسات انه ميكن احلد 
املسارات  اخليول يف  التسلق وركوب  نشاطات  تأثي  من 
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السياحية  السياحية من خالل أغطية خاصة للمسارات 
 Forbes( من اخلشب أو غيها من املواد الرفيقة بالبيئة

.)et al , 2004
يف  التنمية  على  السياحة  أثر   " بعنوان  دراسة  ويف 
ريفياً يف  تنفيذها على )16( جتمعاً  اليت مت  كولورادو"  
املخصص  الدعم  أن  السياحية يف كلورادو،تبني  األقاليم 
لتطوير السياحة له أثر إجيايب، وبينت أن النسبة الكربى 
 )Allen,1988( الغالبة السياحة هي  إجيابيات  إن  ترى 
يف  السياحة  عن  الناجتة  اآلثار  بعنوان  دراسة  ويف     .
السياحة  أثر  بيان  إىل   هدفت  اليت  األسرتالية   املدن 
أن  النتائج  أظهرت  االسرتالية،قد  املدن  يف  اجملتمع  على 
ارتفاع  منها  السكان  على  للسياحة  سلبية  آثاراً  هناك 
واملخدرات،  الكحول  شرب  يف  املتمثل  اجلرمية  مستوى 
السياح  مع  ودودين  غي  أصبحوا  السكان  وأن 
املمرات  موضوع  تناولت  دراسة  ويف   .)Ross,1992(
برزت كعنصر  واليت  السياحة  على  وتأثيها  السياحية 
هام للرتويج السياحي خاصة يف املدن الصغية واملناطق 
يف  بالسياحة وخصوصاً  الكبي  االهتمام  أن  تبني  الريفية 
الفرتة احلالية تركز على تطوير ممرات سياحية  جديدة ، 
النمو  من  تزيد  السياحية  املمرات  أن  النتائج   وأظهرت 
املسارات  وتعترب  املادي.   املردود  و  احمللي  السياحي 
تطوير  يف  املستخدمة  املهمة  العناصر  أحد  السياحية 
املدن  بني  للربط  تستخدم  حيث   ، السياحة  وتشجيع 
تشكل  أهنا  ، كما  الريفية  واملناطق  الصغية  السياحية 
 .  )  Rogerson,2007( احمللية  التنمية  يف  أساسياً  دوراً 
للتنمية  إجيايب  األثر  بعنوان   دراسة  تاجتانا  أجرى  كما 
املستدامة للسياحية،   بينت أن السياحة تعد أداة ميكن 
من خالهلا احلد من الفقر وحتسني مستوى احلياة وخاصة 
على املدى الطويل. والسياحة املستدامة هي مهمة جدا 
لتنمية البلدان النامية.مت اقرتاح توصيات الدراسة يف مؤمتر 
القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف جوهانسربغ 
يف عام 2002 ،الذي هدف إىل خفض نسبة الفقر يف 
على  والتأكيد    2015 عام  حىت   %  50 بنسبة  العامل 
اإلطار  هذا  يف  العاملة  لأليدي  السياحة كمشغل  أمهية 

 .)Tatjana,2008(

التنمية السياحية يف عجلون
الغريب  الشمايل  الركن  يف  عجلون  حمافظة  تقع 
جرش  مدينة  عن  وتبعد  عمان   األردنية  العاصمة  من 
السياحية 20 كم . و تشتهر احملافظة  مبناخها املعتدل 
الكثيفة  تتميز بطبيعتها اخلضراء  البارد شتاًء، كما  صيفا 
وتتميز    . اململكة  يف  األخري  احملافظات  مع  مقارنة 
عجلون بوجود العديد من القيم الرتاثية والتارخيية واألثرية 
واجلمالية واالقتصادية و الطبيعية والثقافية واليت هلا أمهية 
وطنية وعاملية ، متثل  جزءاً من اإلرث التارخيي واحلضاري 
األفراح  يف  املشاركة  الرتاثية   القيم  هذه  ومن  لألردن. 
للرتاث  املناسبات ، إضافة  واألتراح والوالئم وغيها من 
الشعيب و األزياء الشعبية واحلرف التقليدية. وتارخييا كان 
حملافظة عجلون قيمة تارخيية كبية يف العصور الوسطى يف 
اجملالني التجاري والصناعي، وكان فيها مركز احلكم وفيها 
يف  تقيم  عسكرية  وقوات  الضرائب  وجباة  للقضاء  مركز 
والثقايف  والتجاري  االقتصادي  الدور  إىل  إضافة  قلعتها، 
املتميز يف منطقة مشال األردن. أما يف العصر اململوكي، 
فقد بلغت الدرجة القصوى من التقدم العمراين والثقايف 
واالقتصادي، فقد مر فيها الرحالة ابن بطوطة يف القرن 
ذات  احلسنة  باملدينة  ووصفها  امليالدي  عشر  الرابع 
الذي  العذب  والنهر  اخلطية   والقلعة  الكثية  األسواق 

يشق أراضيها )القضاة ،))19). 
يدل  الذي  اإلسالمية  عجلون  قلعة  ألمهية  ونظراً 
والبناء  اإلنشاء  يف  املسلمني  املعماريني  براعة  على 
والذي يعكس التفكي االسرتاتيجي لدى القادة احلربيني 
باعتباره  منطقة حج  الياس  املسلمني، وأمهية موقع مار 
هذا  خاصة،  دينية  قيمة  عليها  يضفي  فهذا  مسيحي 
يف كافة  املنتشرة  املتعددة  الرتاثية  املساجد  إىل  باإلضافة 
أرجاء احملافظة. وأثريا تتميز منطقة عجلون بآثارها املتنوعة 
متمثلة بقلعة عجلون موقع مار الياس وغيها العديد من  
اآلثار اإلسالمية والرومانية واليونانية والعثمانية والبيزنطية 
مثل الدوملنز واألنصاب يف منطقة السليخات، ومعاصر 
اليت  الفخارية  والقطع  والتيجان  األعمدة  وبقايا  الزيتون 
تعود إىل عصور خمتلفة. وتتميز عجلون بقيمها اجلمالية 
عن باقي مناطق اململكة ، حيث تتمثل يف غابات البلوط 
تضفي  اليت  والبطم  احلليب  الصنوبر  و  اخلضرة  الدائمة 
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منظر مجايل واليت تغطي مساحة كبية من احملافظة،إضافة 
عن  ناهيك  اجلذاب  ومناخها  وودياهنا  وهضاهبا  جلباهلا 
املتنوعة  بأشكاهلا  السوسنة  لزهرة  الرئيسي  املوطن  كوهنا 
جيري  اقتصاديا،  لألردن.    الوطنية  الزهرة  تعترب  واليت 
العمل حاليا يف احملافظة على تنفيذ العديد من املشاريع 
اليت تدعمها اجلهود املشرتكة ملؤسسة هنر األردن واجلمعية 
التحتية لدعم  البنية  أقيمت  الطبيعة، وقد  امللكية حلماية 
الزراعية  للمنتجات  النوعية  التجارية  االستثمارات 
للحرف  مركز  تأسيس  فإن  ذلك  إىل  إضافة  وحفظها، 
أخذ  السياحية  والشاليهات  واملطاعم   احمللية  اليدوية 
هذه  جبمال  للتمتع  الدوليني  والسياح  األردنيني  جيذب 
حيث  ومن  اخلالبة.   الطبيعية  باملشاهد  احلافلة  املنطقة 
والنباتية  احليوانية  احلياة  تنوع   فان    ، العلمية  القيمة 
املكان  على  تضفي  وغيها  والرتاثية  األثرية  واملقومات 
األدباء  من  للعشرات  إضافة   ، خاصة  علمية  أمهية 
والعلماء واملفكرين والشعراء من عجلون دليل على أهنا 

كانت حتتل مكانة علمية مرموقة. 
للتنزه واالصطياف  وحتتوي احملافظة على عدة مواقع 
ذات الطابع املتميز اجلذاب مثل غابات اشتفينا وجبال 
عجلون ووادي الطواحني ووادي راجب  ومنطقة وادي 
عبني  ومنطقة  عرجان  ووادي  ازقيق  وشالالت  عجلون 
يف  ويتوفر  الطبيعية،  احلرجيه  املناطق  حيث  وعبلني، 
حمافظة عجلون: فندقني سياحيني عدد من االسرتاحات 
السياحية  ، إضافة للمخيمات والشاليهات اليت توفرها 
ومكتب  حريف  سوق  عجلون  يف  يتوفر  . كما  احملمية 
لتأجي السيارات السياحية. وقد بلغ عدد زوار عجلون 
زائر    49142 منهم   2006 عام  زائر    106201
أجنيب، تطور إىل 122249  زائر منهم 62)64 زائر 
منهم   زائر   141(69 إىل  وارتفع   ،2007 عام  أجنيب 
4)977 أجنيب يف عام )200، ليصل إىل 156544  
 .  2009 عام  أجنيب  سائح    9(401 منهم  سائح 
وتبلغ السياحة ذروهتا يف شهر نيسان من كل عام، فيما 
حتقق نتائج متواضعة يف شهري كانون ثاين وشباط )وزارة 

السياحة واآلثار،2010). 
التحديات  من  العديد  من  تعاين  عجلون  زالت  وال 
عدم  مثل  السياحية  التنمية  عملية  سرعة  من  حتد  اليت 

إىل  السائح  ترشد  وكافية  فعالة  وخرائط   نشرات  توفر 
مشولية  سياحية  خطة  إىل  واالفتقار   ، السياحية  املواقع 
اجملتمعات  إشراك  وضعف  مدروس  تسويقي  وبرنامج 
السياحية وعدم توفر خريطة استثمارية  التنمية  احمللية يف 
بإدراج  الرمسي  االهتمام  إىل ضعف  إضافة   ، للمحافظة 
عجلون ضمن اخلطط السياحية املتعاقبة واالكتفاء بزيارة 
احملافظة لساعات معدودة ضمن بعض الربامج السياحية 

املنظمة.
مسار  مثل  السياحة  املسارات  تنمية  خطة  وضمن 
متر  ممرات  إنشاء  يتضمن  هذا  فإن  السياحي   عجلون 
بعدد من التجمعات السكانية يف احملافظة ويشمل إقامة 
برك  إلنشاء  إضافة  الزوار  جللوس  ومظالت  اسرتاحات 
تأهيل  وإعادة  أطفال   ألعاب  ساحة  وجتهيز  سباحة  
واسرتاحات  مطاعم  وإنشاء  املوجودة  املياه  طواحني 
سياحية. كما أن رحلة السائح تبدأ بني أشجار الغابات 
تعود  اليت  العنب  معاصر  مبناظر  لالستمتاع  الطبيعية 
آلالف السنني.  وسيوفر املشروع  عشرات فرص العمل 
وإدخال  التجارية   احملال  مبيعات  وزيادة  املنطقة  ألبناء 
زوار  احتياجات ومطالب  مع  تتالءم  منتجات  جديدة 
مير  اليت  املناطق  لسكان  دورات  عقد  مت  وقد   . املنطقة 
و  السياح  مع  التعامل  فن  على  اشتملت  املسار  فيها 
كيفية تقدمي اخلدمات بتميز وجدارة  . هذا وقد وافقت 
 10 متويل  على  السياحي،  راسون  ملسار  املشاريع  جلنة 
مشاريع من أصل 120  طلبا قدمت للجنة ، مببلغ يصل 
إىل 3 آالف دينار كحد أعلى لكل مشروع مت توزيعها 
تركزت  وقد  األوىل.   املرحلة  املنطقة ضمن  على سكان 
املشاريع على إقامة االسرتاحات واخليام والنزل السياحية 
وحمال  اخليول  جترها  اليت  والعربات  اهلوائية  والدراجات 
وخميمات  الشعيب  للفلكلور  وفرقة  يدوية  وحرف  جتارية 

سياحية. 
النتائج ومناقشتها حتليل 

االجتماعية   للعلوم  الرزم اإلحصائية  نظام  باستخدام 
عددها   البالغ  االستبيانات  حتليل  مت    )16,0(  SPSS
البيانات  استخراج  ذلك  تضمن  حيث  استبانه   291

الوصفية لعينة الدراسة واختبار الفرضيات كما يلي:
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التحليل الوصفي لعينة الدراسة :  
الذكور  )161( وعدد اإلناث)130( ،  بلغ عدد 
تكرار  أعلى  األسرة)9-7(   أفراد  عدد  متوسط  وحقق 
بواقع)96(  فرد من أفراد العينة ، وكذلك معدل الدخل 
فرد   )130( بواقع  دينار    )300-151  ( الشهري 
تكرار  أعلى  على  عام    )30-21( العمرية  والفئة   ،
( على  )متزوج  االجتماعية  ، واحلالة  فرد   بواقع))7(  
أغلب عينة  فرد . كما كان  بواقع ))17(  تكرار  أعلى 
الدراسة من منطقة باعون وبلغ عددهم )215(، وغالبية 
احلكومي  القطاع  موظفي   من  املنطقة  لسكان  املهن 

بواقع)73(  فرد من أفراد العينة.
يالحظ من اجلدول )1(  تفاوت يف إجابات أفراد 
عينة الدراسة حيث أن الغالبية العظمى تقيم بشكل اجيايب 
السياحية.  للمسارات  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار 
تعمل  السياحية  املسارات  أن  الدراسة  عينة  أفراد  ويرى 
على تطوير أمناط السلوك االجيايب لدى املواطن، وزيادة 
وتنويع  االستثمار،  وتشجيع  االجتماعي،  التفاعل 
املناطق  يف  األفراد  حياة  منط  وحتسني  الدخل،  مصادر 
السياحية، وتوفي فرص العمل.  أما النظرة السلبية نسبيا  
فكانت تدور حول تنامي  فرص أسباب اجلرمية، وزيادة 

أسعار السلع واخلدمات.
الفرضيات اختبار 

الفرضية األوىل: تقييم اجملتمع احمللي سليب للتأثيات 
االجتماعية للمسارات السياحية يف عجلون.

تراوحت املتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة 
بني )3,44 – 3,99(  مما يعكس نظرة اجيابية مرتفعة 
آثار  خلق  يف  السياحية  املسارات  لدور  عموما  نسبيا 
اجتماعية اجيابية و تعزيزها. ويوضح اجلدول )2(  نتائج 

اختبار الفرضية األوىل حسب بيانات عينة الدراسة.
"ت"  اختبار  قيمة  أن    )2( اجلدول  من  يتضح   
املعنوية  مستوى  من  أقل    ).2-tailed sig( احملسوبة 
الفروق ذات داللة  أن  يعين  املستخدم  )0,05( وهذا 
فرضية  متثل  اليت  األوىل  الفرضية  نرفض  وبالتايل  معنوية، 
اجملتمع  تقييم  بأن  املتمثلة  البديلة   الفرضية  العدم ونقبل 
السياحية  للمسارات  االجتماعية  للتأثيات  اجيايب  احمللي 
للمخططني  أساسيا  سندا  هذا  وميثل  عجلون.  يف 

املتغري النسبة املئوية

اجلنس ذكور 55,3

أناث 44,7

عدد أفراد 
االسرة

أقل من 3 5,5

6-4 2(,2

9-7 33,0

12-10 26,5

فأكثر13 6,9

دخل األسرة 
الشهري 
بالدينار

فأقل150 24,1

300-151 44,7

450-301 23,7

600-451 6,9

750-601 3.

فاكثر 751 3.

العمر 
بالسنوات

أقل من 20 25,(

30-21 26,(

40-31 17,5

50-41 15,(

60-51 13,4

فاكثر61 7.

احلالة 
اإلجتماعية

عازب 31,6

متزوج 61,2

غي ذلك 7,2

مكان السكن 
احلايل

أم الينابيع 4,5

باعون 73,9

حمنا 17,2

الطياره 4,5

املهنة مزراع 1(,2

تاجر 6,5

متقاعد 21,3

موظف قطاع حكومي 25,1

موظف قطاع خاص 3,(

غي ذلك 25,1

جدول )1(: النسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على فقرات االستبانة
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احمللية  اجملتمعات  دعم  يف كسب  السياحيني  واملسوقني 
والتنمية  التخطيط  برامج  يف  اخنراطها  عملية  وتسهيل 

السياحي. والتسويق 
الفرضية الثانية: "تقييم اجملتمع احمللي سليب للتأثيات 

االقتصادية للمسارات السياحية يف عجلون."
الثانية  الفرضية  اختبار  نتائج    )3( اجلدول  يوضح 
املتوسط  أن  تبني  الدارسة  حيث   بيانات عينة  حسب 

  3,75 بني  وتراوح   3,94 بلغ  الدراسية  لفقرات  العام 
لفقرة "تعمل املسارات السياحية على تنويع مصادر دخل 
املواطن"  و 4,36 لفقرة "تسهم املسارات السياحية يف 

زيادة أسعار األراضي والعقارات يف املنطقة" .
 " اختبار  قيمة  أن   )  3  ( اجلدول   من  يتضح   
مستوى  من  أقل    ).2-tailed sig( احملسوبة   ت"  
املعنوية املستخدم )0,05(  وهذا يعين أن الفروق ذات 
ونقبل  العدمية  الفرضية  نرفض  وبالتايل  معنوية،  داللة 
الفرضية البديلة املتمثلة بأن تقييم اجملتمعات احمللية اجيايب 
يف  يساهم  أيضا  هذا  السياحية.  االقتصادية  للتأثيات 
توقعات  عند  والوقوف  والتخطيط  التنمية  عملية  تسريع 
الواقع  ارض  على  توقعاهتم  وحتقيق  احمللية  اجملتمعات 
فكرة  على  ترتكز  مستدامة  سياحية  برامج  خالل  من 

املسارات 
الفرضية الثالثة: تقييم اجملتمع احمللي سليب للتأثيات 

العامة للمسارات السياحية يف عجلون.
احلسابية  املتوسطات    )  4 جدول)  ويوضح 
للمسارات  العامة  التأثيات  ملدى  املعيارية  واالحنرافات 

احلسايب إلجابات  املتوسط  بلغ  السياحية يف عجلون.  
عينة الدراسة 3,25  وهو أدىن من املتوسطات احلسابية 
لتقييم اجملتمعات احمللية للتأثيات االقتصادية واالجتماعية 

احلسابية  املتوسطات  وترتاوح  السياحية.   للمسارات 
لفقرات السؤال بني 2,73  لعبارة "تقع مسؤولية التنمية 
السياحية يف املنطقة على اجملتمع احمللي"  و )4,0 لفقرة  
الرمسية  اجلهات  على  السياحية  التنمية  مسؤولية  "تقع 
جلي  بشكل  يبني  وهذا   . واآلثار"  السياحة  وزارة  مثل 
واملوارد  اخلربة  لديها  ليس  أن  تعي  احمللية  اجملتمعات  أن 
بل   ، سياحية  مسارات  إقامة  مببادرات  للقيام  املطلوبة 

على العكس تضع املسؤولية الرئيسية على عاتق اجلهات 
الرمسية واألهلية لالستثمار يف مناطقهم . 

"ت"   اختبار  قيمة  أن    )4( اجلدول  من  يتضح    
املعنوية  مستوى  من  أقل   ).2-tailed sig( احملسوبة  
الفروق ذات داللة  أن  يعين  املستخدم )0,05(  وهذا 
فرضية  متثل  اليت  األوىل  الفرضية  نرفض  وبالتايل  معنوية، 
اجملتمع  تقييم  أن  تبني  اليت  البديلة  الفرضية  ونقبل  العدم 

احمللي اجيايب للتأثيات العامة للمسارات السياحية.  
اجملتمع  تقييم  بني  تباين  يوجد  ال  الرابعة:  الفرضية 

احمللي للتأثيات االجتماعية واملتغيات الدميغرافية.
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
والفئة  اجلنس  ملتغي  تبعاً  الدراسة،  عينة  أفراد  إلجابات 
ومكان  الشهري  والدخل  االجتماعية  واحلالة  العمرية 
لعينتني  التائي  االختبار  استخدام  مت  كما   ، السكن 
النتائج   أشارت   . األحادي  التباين  وحتليل  مستقلتني 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الداللة )α ≤ 0.05(  بني املتوسطات احلسابية إلجابات 
أفراد عينة الدراسة تبعاً ملتغي اجلنس والفئة العمرية واحلالة 

االجتماعية والدخل الشهري ومكان السكن. 
الفرضية اخلامسة: ال يوجد تباين بني تقييم اجملتمع 
احمللي للتأثيات االقتصادية من جهة واملتغيات الدميغرافية 

جدول ) 2 ( اختبار الفرضية األوىل

املتوسط االحنراف املعياري (t( قيمة درجات احلرية مستوى الداللة الفروق
3,7(93 51219. 126,207 290 000. معنوية

جدول ) 3 ( اختبار الفرضية الثانية

املتوسط االحنراف املعياري (t( قيمة درجات احلرية مستوى الداللة الفروق
3,9446 51163. 131,523 290 000. معنوية
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جدول ) 4 ( اختبار الفرضية الثالثة

املتوسط االحنراف املعياري (t( قيمة درجات احلرية مستوى الداللة الفروق
3,2504 .67254 (2,445 290 000. معنوية

من جهة أخرى.
واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت 
املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة، تبعاً ملتغي اجلنس، 
واحلالة االجتماعية ، والفئة العمرية ، والدخل الشهري ، 
ومكان السكن  كما مت استخدام االختبار التائي لعينتني 
النتائج  تشي   ، األحادي  التباين  واختبار  مستقلتني 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم  إىل 
تبعاً  الدراسة  عينة   إجابات  )α ≤ 0.05( بني  الداللة  
ملتغي اجلنس، واحلالة االجتماعية والفئة العمرية والدخل 

الشهري ومكان السكن .
والتوصيات النتائج 

ما  الدراسة  إليها  توصلت  اليت  النتائج  أهم  من 
يلي:

تأثيات  بأن هناك  • يرى اجملتمع احمللي يف عجلون 
ويعترب هذا   ، السياحية   للمسارات   اجتماعية   اجيابية 
القرار  وصانع  واملسوق  للمخطط  االجيايب  املؤشر  مبثابة 
ويدل على مستوى عال من الوعي السياحي لدى أبناء 
اجملتمعات احمللية يف عجلون. كما يعين ذلك بأن هناك 
ضمانة ملساندة ودعم واخنراط اجملتمعات احمللية يف تنمية 

السياحية. املسارات 
اجيايب   احمللي  اجملتمع  تقييم  أن  النتائج  بينت  • كما 
يف  السياحية  للمسارات  احملتملة  االقتصادية  للتأثيات 
الفقر  معدالت  إىل  ذلك  يعود  ما  وغالبا   ، عجلون 
اجملتمعات  املنطقة وحاجة وتطلعات  املرتفعة يف  والبطالة 
مبستوى  النهوض  يف  تساهم  تنموية  مشاريع  إىل  احمللية 
وجلب  إقامتهم  متوسط  وإطالة  املواطنني   معيشة 
املباشرة  املنافع  من  الكثي  للمنطقة وغيها  االستثمارات 

وغي املباشرة.
• يتطلع اجملتمع احمللي يف عجلون إىل دور بارز تقوم 
املسارات  وتسويق  لتنمية  واألهلية  الرمسية  املؤسسات  به 
السياحية يف املنطقة و يرون أن الدور الفعلي الذي ميكن 
للمجتمع احمللي القيام به يف هذه املرحلة متواضع ، على 

األقل نظرا لضعف توفر املوارد واملهارات املطلوبة.

داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  بينت   •
حول  الدراسة  أفراد  إجابات  متوسطات  بني  إحصائية 
السياحية  للمسارات  واالجتماعية  االقتصادية  التأثيات 
تعزى إىل كل من اجلنس ، واملهنة ، واحلالة االجتماعية 
السكن  ومكان   ، الشهري  والدخل   ، العمرية  والفئة   ،
. وهذا يبني أن مجيع أفراد عينة الدراسة ينظرون عموما 
من نفس الزاوية ألمهية املسارات السياحية ، خاصة عند 
الظروف  نفس  تعيش  اجملاورة  القرى  هذه  بأن  معرفتنا 

والثقافية واالجتماعية.  االقتصادية 
التوصيات:

بعد حتليل البيانات ومناقشة النتائج أوصت الدراسة 
مبا يلي :

سياحية  مسارات  وتسويق  تنمية  على  العمل   •
وإشراك  املنطقة  يف  املختلفة  السكانية  التجمعات  تربط 
 ، والتسويق  التنمية  مراحل  يف كافة  احمللية  اجملتمعات 
خمتلف  يف  والعمل  االستثمار   على  املهتمني  ومساعدة 
املسارات  تطوير  عن  تنتج  اليت  السياحية  النشاطات 

السياحية.
وزارة  يف  ممثلة  الرمسية   املؤسسات  دور  تفعيل   •
سياسات  رسم  يف  الدويل  والتعاون  والتخطيط  السياحة 
عجلون  يف  السكانية  التجمعات  لربط  للتطبيق   قابلة 
املقومات  تستغل  هادفة  سياحية  مسارات  خالل  من 
منافعها  تنعكس  احملافظة  يف  والفريدة  املتنوعة  السياحية 

على اجملتمعات احمللية . 
• تنويع املسارات السياحية مبا خيدم اجملتمعات احمللية 
ويساهم يف حتقيق املنافع املرجوة لكافة الشركاء. فبالرغم 
من توفر البيئة الطبيعية اجلذابة اليت تدعم تطوير مسارات 
بيئية ، إال أن هناك فرصة واعدة لتطوير مسارات دينية 

وتراثية وأثرية  وأخرى غي تقليدية يف املنطقة.
يف  الشركاء  خمتلف  بني  الفاعل  التنسيق  ضرورة   •
التنمية املستدامة يف املنطقة من وزارة سياحة وآثار وهيئة 
احمللية  اإلدارة  وجمالس  دولية  ومؤسسات  سياحة  تنشيط 
واملؤسسات األهلية ومؤسسات اجملتمع املدين واجملتمعات 
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احمللية، اقرتاح خريطة استثمارية قابلة للتنفيذ يتم متابعتها 
اقرتاح  على  مباشرا  إشرافا  تشرف  خمتارة  جلنة  قبل  من 
والتسهيالت  السياحية  املسارات  وتسويق  وتنفيذ 
لقاعدة  والتأسيس  فيها،  اخلاصة  السياحية  واخلدمات 
تشمل  باستمرار  حتديثها  يتم  متكاملة  سياحية  بيانات 

كافة جوانب العرض والطلب السياحي يف عجلون.
ألبناء  والتوظيف  االستثمار  أولويات  منح   •
للسياحة يف  لتعزيز دعمهم ومساندهتم  احمللية  اجملتمعات 
حملية  مجعيات  وتشكيل   ، الطويل  املدى  على  املنطقة 
تضمن توزيع املنافع اخلاصة باملشاريع السياحية بني اكرب 

عدد ممكن من أفراد اجملتمعات احمللية.
االلتفات  إىل  واملستثمرين  املعنية  اجلهات  توجيه   •
حنو حمافظة عجلون والسعي إىل استغالل املوارد الطبيعية 
املوجودة فيها، خاصة بعد إعالهنا من قبل جاللة امللك 
عبد هللا الثاين منطقة سياحية تنموية بيئية والتوجه إلقامة 
مشاريع متنوعة فيها حتقق املنافع املرجوة ألبناء اجملتمعات 
السياحة  الرحالت  منظمي  تشجيع  وكذلك  احمللية. 
وشركات السياحة والسفر لتوجيه الرحالت السياحية إىل 

عجلون.
دور  عن  للكشف  الدراسات  من  املزيد  إجراء   •
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Abstract
Tourism has become a main pillar in the development, employment, and hard currency 
earnings for tourist destinations. Ajloun is regarded as one of the core tourist  and ecologi-
cal attractions in Jordan through its historical , cultural, religious, aesthetic, and scientific 
significances. It attracts more tourist year after a year. The study aims at comprehending 
the importance of tourism in general and tourism trails in particular in the socio- economic 
development of the area, and learning how local communities perceive the socio- econom-
ic impacts of tourism trails in  an attempt to enhance its role the sustainable development 
of the governorate. The study adopted the descriptive analytical approach. A questionnaire 
was developed and administered among a sample of 291 individuals in four villages in 
Ajloun. The study concluded that local people positively evaluate the socio- economic 
impacts of tourism trails, and no differences of statistical significance were found between 
both the social and economic impacts of tourism on one hand, and the demographic vari-
ables of the study sample on the other hand. It recommended the necessity of developing 
and marketing different tourism trails connecting the different villages in Ajloun, involv-
ing local people in their various development and marketing stages, enhancing the role of 
public institutions and travel firms, effective coordination among different stakeholders in 
order to achieve sustainable development in the area, and offering investment and employ-
ment  proprieties for local people.
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ال�سخ�سيه الهجني )الغري( ماأ�ساويه يف جزرالكاريبي:
 ديريك والكوت و"الْنام" املُتاأ�سل يف ُهويتِه الهجني كنموذج

حممد ال�سيد داود
جامعة جازان

Q

هذا البحث ماهو إال حماولة إلبراز ومعاجلة أحدي النقاط النقدية اهلامه واليت مل جتد أألهتمام الكايف لدي نقاد الشاعر أألشهر 
يف تاريخ أألدب الكارييب ديريك والكوت، أال وهي رؤيته الشخصيه يف ُهويتِه اهلجني ورمسه لسمات تلك الشخصيه يف جممل أعماله 
أألدبيه. يعتمد البحث يف معاجلتة لتلك القضية علي قراءة عملني مشهورين لوالكوت، أألول عمل مسرحي والثاين ألحدي قصائدة 
براثوايت.  الشهيه بني والكوت و شاعر كارييب آخر هو كامو  فيعتمد باألساس علي اجلدليه  للبحث  النظري  أما أألطار  الشهية. 
يهتم البحث يف جممله ايل تقدمي دراسة نقدية مستفيضة لقصيدة والكوت الشهية “A Far Cry From Africa” وذالك يف 
سياق ومن خالل اجلدليه اليت أمتدت لسنوات بني والكوت وبراثوايت، فالتباين الصارخ بني وجهيت النظر للشاعرين خبصوص اهلوية 
الكاريبية وخصائصها املتفردة أمنا ُتدلل عليه القصيدة بوضوح. فالقصيدة ماهي إال مثال وجتسيد واضح جململ أألهتامات اليت وجهها 
بالرجل  للتشبهه  وميوله  أألوربية  للحضارة  وحتيزه  أألفريقية  أصوله  عن  والكوت  أبتعاد  يف  تلخيصها  ميكن  واليت  لوالكوت  براثوايت 
أألفريقية  العودة إىل أألصول  تبنت فكرة  براثوايت واليت  النقيض من رؤية  الرجل أألسود، ذالك علي  أألبيض حيت يف سخريتة من 

كمميز أصيل للهوية الكاريبية.  
الكلمات املفتاحية: والكوت - الغي - الْنام - اهلجني - جزر الكارييب - السمر - األصول اإلفريقية.

ردمد : 1658-6050 dawoud60@hotmail.com : الربيد الإلكرتوين



137 Journal of Jazan University - Human Sciences Branch Vol.1 No.2 May 2012 (Rajab 1433 H)

The Caribbean (Un)Tragic Mulatto: Derek Walcott and the ‘Residual Nam’.....
Studies.  11.1 )January 2005(: 55-74.
]7[ Guinness, Gerald.  Here and Else-
where: Essays on Caribbean Literature. Rio 
Piedras. University of Puerto Rico Press, 
1993. Google Books. Web.  10 January, 2011.
]8[ Hall, Stuart. “Race, Articulation, and 
Societies Structured in Dominance”. Black 
British Cultural Studies: A Reader. Ed. Hous-
ton A. Baker, Jr., Nanthia Diawara and Ruth 
Lindeborg. London: The University of Chi-
cago Press, 1996. Google Books. Web. 1 No-
vember, 2010.
]9[ Harney, Stefano. Nationalism and 
Identity.  Culture and Imagination in Carib-
bean Diaspora. London. Zed Books Ltd., 
1996.  Google Books. Web.  20 December, 
2010.  88-107.
]10[ Hirsch, Edward.  “The Art of Po-
etry )1986(. Critical Perspective on Derek 
Walcott. Ed. Robert D. Hamner. Colorado: 
Lynne Rienner Publishers, Inc., 1997.  65-86. 
Google Books. Web. 20 December, 2010.
]11[ Hochman, Jhan. "Critical Essay on 
'A Far Cry from Africa'". Poetry for Students. 
Ed. Mary K. Ruby. Vol. 6. Detroit: Gale 
Group, 1999. 68-70. 
]12[ Innes, Catherine Lynette.  The Cam-
bridge Introduction to Postcolonial Literature 
in English. New York. Cambridge University 
Press. 2007. Google Books. Web.  10 Decem-
ber, 2010.
]13[ Kirk, John H.  “A Comparison of 
Race Relation in South Africa and the South-
ern States”. Social Forces. 13.1/4 )1934-
1935(: 104-111.
]14[ Knight, Franklin W.  The Caribbean: 

The Genesis of Fragmented Nationalism. 
Oxford University Press. 1990.
]15[ Lyn, Diana. “The Concept of The 
Mulatto in Some Works of Derek Walcott”.  
Caribbean Quarterly. 26.1/2 )1980. Mar. 
June(: 49-69.
]16[ Montenegro, David and Adrienne 
Cecile Rich. Ed. Points of Departure: In-
ternational Writers on Writing and Politics.  
Ann Arbor: University of Michigan Press. 
1992. 80-104. 
]17[ Paul, Annie. Ed. Caribbean Culture: 
Soundings on Kamau Brathwaite . Jami-
ca: University of West Indies Press, 2007. 
Google Books. Web.  15 March  2011.   
]18[ Sollors, Werner.  Neither Black nor 
White yet Both: Thematic Exploration of 
Interracial Literature. Harvard University 
Press. 1999. Google Books. Web. 20 Octo-
ber, 2010
]19[ Thieme, John. Derek Walcott. Man-
chester. Manchester University Press, 1999.
]20[ Walcott, Derek.  Dream on Monkey 
Mountain and Other Plays. New York. Farrar, 
Straus and Giroux. 1995.
]21[ In a Green Night. London. Jonathan 
Cape Ltd, 1962. 
]22[ “The Muse of History.” The Post-
Colonial Study Reader. Ed. Bill Ashcroft et 
al. London: Routledge, 1995. 370-374.
]23[ “What the Twilight Says: An Over-
ture”.  Black Theatre: Ritual Performance in 
African Diaspora.  Ed. Paul C. Harrison, Vic-
tor L. Walker II and Gus Edwards. Philadel-
phia: Temple University Press, 2002.  Google 
Books. Web, 30 December, 2010.       



138Journal of Jazan University - Human Sciences Branch Vol.1 No.2 May 2012 (Rajab 1433 H)

M. E. Dawoud
this re-visioning of the scene of origin, the 
Caribbean mulatto’s evokes colonial and na-
tive histories in terms of parental figures, be-
latedly recognizing that the colonial encoun-
ter is a violation in itself since he himself is 
a product of an illicit sexual relationship be-
tween a white ‘drunken officer’ and a native 
African girl.  At the level of his own experi-
ence, therefore, the more tragic effect of this 
violation is that unlike the reassurance of the 
identity buoyed by his white legacy that as-
similative policy could indeed lead to an ex-
punging of previous origin, the speaker here 
realizes that his African ‘nam’ is in fact not to-
tally erased, but rather misplaced through the 
assimilative identifications under ‘the Eng-
lish tongue’ he loved.  Torn between ‘Africa’ 
and the ‘English tongue’, the mulatto’s con-
flict goes straight to the core of his existence 
and identity, forcing him to recognize that he 
is in a quandary, one inextricably bound up 
in the question of ‘nam’.  As Brathwaite puts 
it, “ Nam/ is the name reduced, survival no-
men, oppression eats the e )or eye( and yet 
the a )or alpha( is protected by the n and m: 
dark consonants, deep boulders of continent 
cool sound ….so even if you lose your name 
… you cannot lose your nam. )quoted in An-
nie Paul, 13(  Though polemic in its logic, 
the ‘nam’ is that salient/silent residual force 
which is incorporated in a piecemeal fashion 
by the dominant assimilative culture, but this 
incorporation is not absolute, simply because 
even if one’s mother culture is disavowed and 
cannibalized by the authoritative assimilative 
culture, this process of cannibalization leaves 
the trace of difference.  It is only then, when 
the ‘Africa’ beneath ‘the English tongue’ is 
recovered, that the journey from a ‘hole’ to-
wards a ‘whole’ identity can begin, forming 
opportunities to confront the ambivalence of 
identification and to find an ontological and 
psychic location in the history of the com-
munity.    
Although the magnetic force which Africa 
holds over the mulatto Walcott in the last 

stanza of the poem may appear to be a sur-
prising foray from a poet whose texts are so 
apparently anchored in the white ‘nam’, the 
moments of crisis Walcott experienced in 
this poem causes him to amend many of his 
theoretical and aesthetic stances.   After “A 
Far Cry from Africa”,  Walcott begins slowly 
but surely to pull himself away from the great 
white ‘nam’ to which he initially lend himself 
and with which he remains most closely iden-
tified: No longer were African customs and 
traditions “merely ‘desultory’; they might be 
‘partially remembered’, but ‘they are not de-
cayed, they are strong’.  No longer was he 
talking about the erasure of the past of which 
nature was a metaphor.  No longer was he 
calling history irrelevant and absurd; this rig-
id theoretical stance had been subdued some-
what” )Strachan, 223(.  And, to this list one 
should add, no longer was Walcott’s dream of 
bringing harmony to the Caribbean ethnic di-
versity through his writings remained forever 
a valid one; it has been partly shattered even 
though it vigorously erupts again in works 
such as Omeros in 1990.    
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between past memory and present reality, 
however, comes Walcott’s call to the Carib-
bean )and by default to Pan-Africanists like 
Brathwaite( to unburden themselves from the 
legacy of the past by adopting the stance of 
forgiveness rather than bitterness: the for-
mer promises a straightforward horizon full 
of new possibilities while the latter would 
seem to preclude the existence of the future 
itself.  For Walcott, therefore, forgiveness is 
both a means and an end, a graceful act and 
an aspiration.  The aspiration is the ideal, the 
reinvention of the Caribbean as an Eden-like 
community in which the successors of the 
victims can live alongside those of the guilty 
ones in harmony.   
 Yet, the main problem with this vi-
sion is that it has its source in the ideology of 
utopianism which presupposes that the whole 
society can participate, either voluntarily or 
involuntarily, in  a policy of too-easy for-
giveness, a stance which Walcott himself ex-
presses his inability and refusal to perform.)4( 
And who, after all, is entitled to forgive on 
behalf of the victims of the Middle Passage 
and slavery?  The only ones who can do so, 
according to the logic advanced by Pan-Afri-
canism, are the victims themselves, and they 
are dead.  For Pan-Africanists like Brath-
waite, the healing process should begin with 
the past, by giving a voice back to the victims 
and the origin from which their story began.  
It is by doing so that not only the deeds of 
the guilty are brought to light in a manner en-
tirely different from which they wish to see 
them, but also the perpetrators of the crime 
will be dispossessed from sovereignty over 

)4( Consider, for instance, the following statement from “The 
Muse of History” in which Walcott might seem to be display-
ing a strange ambivalence towards the kind of forgiveness he 
is preaching in the above quoted lines: “I say to the ances-
tor who sold me, and the ancestor who bought me, I have no 
father, I want no such father, although I can understand you, 
black ghost, white ghost, when you both whisper ‘history’, for 
if I attempt to forgive you both, I am falling into your idea of 
history which justifies and explains and expiates, and it is not 
mine to forgive, my memory cannot summon any filial love, 
since your features are anonymous and erased and I have no 
wish and no power to pardon.” )373-374( 

the narrative, deprived from having the sole 
access to the representation of their deeds.  
Furthermore, the presentation of what hap-
pened in the past from the victim’s point of 
view serves not only to establish what might 
be called the collective memory/narrative - 
the basis of the national story of the commu-
nity - but also to preserve what Brathwaite 
would surely have called the ‘nam’: the word 
he gives to the “atomic core of man’s culture.  
It is the kernel of his name, his nature of im-
manence, …. disguised backward )nam /X\ 
man(.  It is the essence of ]the Caribbean[ 
culture in the sense that culture is what man’s 
eat )nyam, yam( and the power and glory out 
of that.” )“Gods of the Middle Passage”, 18(
Brathwaite is surely right to direct our atten-
tion to the significance of the ‘residual nam’ 
with respect to Caribbean literature and cul-
ture, for how can we would be able to gain 
an understanding of problematic texts such 
as “A Far Cry from Africa” without embark-
ing on this concept?  The shift that occurs in 
the last stanza of the poem and the anxiety 
evident in the five rhetorical questions which 
conclude it are both emblematic of a ‘hole’ 
self that lacks the integration which charac-
terise the ‘whole’ one, indicative of the mu-
latto’s predicament upon his illogical nega-
tion of one side of his divided ‘nam’ which 
inevitably plunges him into a feverish mal-
aise of confusion:
I who am poisoned with the blood of both
Where shall I turn, divided to the vein?
I who have cursed
The drunken officer of British rule, how 
choose
Between this Africa and the English tongue 
I love?
Betray them both, or give back what they 
give?
How can I face such slaughter and be cool?
How can I turn from Africa and live?
)In a Green Night, 18(
The earlier sense of blessing for his white 
legacy is now transformed into a curse.  In 
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even before the Kikuyu. While the metaphor 
of "ibis equals white person" may work with 
the thrust of the poem, it is far too positive an 
image to represent the whites who took Ke-
nya away from Kenyans. )69(
 Through the metaphor of the ‘ibis’, 
then, Britain’s presence in Kenya is not only 
represented in a complimentary light, but it 
seems to be indispensable in order to draw the 
country out of its primordial darkness.  Not 
occurred overnight, however, such a pres-
ence is retained and finds its way to Walcott’s 
mind through the prevailing myth of an Afri-
can ‘Heart of Darkness’ which has pervaded 
the imperial project in the continent since the 
first wave of colonization. Hochman, using 
to an extent some concepts from Brathwaite’s 
critique, goes even further finding in the po-
em’s diction a great deal of implicit evidence 
sufficient enough to vindicate Walcott’s racist 
stance and his prejudice against the Africans.  
In Brathwaite’s reading, Walcott’s poem is 
represented as a symptomatic of the mulatto 
writer whose unrestricted allegiance to the 
white ‘nam’ of his cultural heritage apparent-
ly hindered him from rendering his racially/
cultural hypbridity as a place of celebration 
and as an alternative ‘third space’ which, ac-
cording to Bhabha’s theory of hybridity,  con-
stitutes a relief from the binary.  Hochman, on 
the other hand, attentively demonstrates that 
the type of hybridity Walcott constructs in the 
poem belongs to a different/peculiar model 
of hybridization wherein the most salient pa-
rental traits are magnified in reproduction: 
white is more whitened and valorised, black 
is more blackened and degraded, the strong 
side is strengthened while the weak side is 
weakened, and so on.
 In what might seem to be a response 
to Brathwaite, Walcott takes the opportuni-
ty of being asked to give an assessment, in 
the light of his controversial but most well 
known poem, “A Far Cry from Africa”, of his 
own “current sense of the West Indian writ-
er’s relationship to Africa”, to which Walcott 

responds:
There is a duty in every son to become his 
own man.  The son serves himself the father. 
The Caribbean very often refuses to cut that 
umbilical cord to confront its own stature.  So 
a lot of people exploit an idea of Africa out of 
both the wrong kind of pride and the wrong 
kind of heroic idealism.  A great cost and a 
lot of criticism, what I used to try to point 
out was that there is a great danger in his-
torical sentimentality.  We are most prone to 
this because of suffering of slavery.  There’s 
a sense of skipping the part of slavery, and 
going straight back to a kind of Eden-like 
grandeur… Whereas what I’m saying is to 
take in the fact of slavery, if you’re capable 
of it, without bitterness, because bitterness is 
going to lead to the fatality of revenge……
Think ]instead[ about illegitimacy in the Ca-
ribbean! Few people can claim to find their 
ancestry in the linear way.  The whole situa-
tion in the Caribbean is an illegitimate situa-
tion.  If we admit that from the beginning that 
there is no shame in that historical bastardy, 
then we can be men.  But if we continue to 
sulk and say, “Look at what the slave-own-
er did”, and so forth, we will never mature.    
)Hirsch, 78-79(. 
What Walcott seems to be suggesting here is 
that traumatic events like the Middle Passage 
and slavery can leave the people of the Carib-
bean stalled in time, stuck in the events that 
then become the model for history, trapped in 
the wrong deeds of the past for now and ever.  
Since the victims of the Middle Passage can-
not be brought back to life nor the wounds 
of slavery can be permanently healed, what 
can instead be done is to forge a new con-
tract for collective existence by thinking of 
the Caribbean as a sort of a vestigial version 
of ‘Eden-like grandeur’ - an ethical imagined 
community that would enable its members to 
depoliticise, dehistoricize and to skip all the 
historical injustice and grievances weighted 
down upon the present with the dust of un-
avenged ancestors.  Out of the dissociation 
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of Africa”. )69(  In the remaining lines of the 
first stanza, Walcott continues to fixate the 
perceived animality of the African, making a 
value judgement from exclusively European 
standpoint, developing the metaphor of flies 
a little further by linking it with the ‘worm’ in 
the fifth line. “As flies lay eggs that turn into 
maggots )Walcott's "worms"(, the Kikuyu 
also brought forth something considered un-
appealing by Walcott: Mau Mau, a secret ter-
rorist organization”. )69(
 Though Walcott implicitly acknowl-
edges the existence of Mau Mau as a terror-
ist group of the Kikuyu, he says absolutely 
nothing about why these people are involved 
in guerrilla warfare with the white settlers: 
they fight in order to regain their tribal land 
from which they have been severely dispos-
sessed and to end the colonial rule in Kenya.  
While it might be possible to agree with the 
critics who admonish us not to consider the 
poem as a work on political philosophy but 
to regard it as simply a polemic “dramatiza-
tion of Walcott’s own particular racial angst” 
)John Thieme, 38(, the absence of an aware-
ness of the causes behind the alleged terror-
ism of Mau Mau is particularly shocking in 
its disregard.  Even the claim that Walcott is 
a humanist who sometimes lacks a political 
conscience can also be disputed: Walcott’s 
compassionate references to the extermina-
tion of the Jews at the hands of the Nazi in 
last line of the first stanza, and to the repub-
licans in the Spanish civil war in the third 
stanza are instances sufficient enough to indi-
cate the extent of his inconsiderate stance to 
the blight of his half-black brothers in Africa.  
Occupying a state of limbo in the last two 
lines of the first stanza, however, Walcott’s 
persona gingerly aspires to maintain balance 
or the middle ground, mitigating his response 
to the massive and ‘expandable’ killing of the 
Africans by equating it with the hacking of an 
innocent white child in his bed by Mau Mau, 
therefore, while representing the two sides as 
intolerant of one another, simultaneously im-

plying that the Africans are not only black in 
skin, but also of soul.  
 Existing in strong contrast to the 
disdain for Africans and their animality is 
the valorisation of all that is associated with 
the white culture in the second stanza which 
serves as yet another example of the polar-
ized binary categories that shape the poem.  
Perhaps the most arresting representation 
of the white culture in this stanza is the as-
sociation Walcott makes between the white 
settlers and the bird ‘ibis’.  As Jhan Hoch-
man notes, “]t[he ibis was a favourite animal 
of the ancient Egyptians, becoming not only 
the incarnation of the god Thoth--patron of 
astronomers, scribes, magicians, healers, and 
enchanters--but a bird whose appearance 
heralded the flooding Nile, the season of fer-
tility”. )69( Obviously, then, the metaphor 
of ‘ibises’ is meant to displace its referent: 
while it is meant to implicitly acknowledge 
a shared animality between the white settlers 
and the natives, at once yields to an under-
standing of a significantly different meaning. 
The only logical extrapolation of such a met-
aphor, of the correlation it draws between the 
white settlers and the fertility associated with 
the bird ibis, is that not only should the Brit-
ish imperial project in Kenya be reified but 
it is deemed necessary because of the warts 
it brought to the country.  In fact, Hochman 
usefully calls attention to the detrimental 
effects of the association between the bird 
‘ibis’ and the white settlers.  As he argues,
In this stanza, )white( ibises are apparently 
being hunted by black Africans, which could 
be read as a metaphor of black Mau Maus 
"hunting" white estate owners and farmers. 
Some reading this poem are apt to synec-
dochically understand the white ibis, in-
tuitively or intellectually, as a good symbol. 
Once the association is made, whites hunted 
by Mau Mau can seem blameless, guiltless, 
and good. Further, calling white ibises inhab-
itants of Africa since "civilization's dawn," 
makes it seem as if whites resided in Africa 
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ing a truly different approach to this poem, 
then, Brathwaite criticises Walcott not be-
cause of the neutral political stance he ad-
opted in the poem, as so many critics have 
mistakenly believed, but for something from 
which Walcott could never escape: that is, the 
‘nam’ which Walcott fiercely defended in the 
poem is apparently the creation of white his-
tory and white culture.  Of course, there is 
more to this charge than that, in part because 
of the poem’s vocabulary with which Walcott 
embellished his representation of the white 
‘nam’ and which seem, for some critics such 
as Jhan Hochman, that Walcott has aligned 
himself with the white side.     
 It is significant that the poem is titled 
‘A Far Cry from Africa’, as if Walcott wants 
to suggest from the beginning that what lies 
beneath this ‘far cry’ is an investment in the 
idea of ‘Africa’ as a nurturing motherland, a 
potent symbol of memory and identity, and a 
space once invoked simultaneously provok-
ing a slippery negotiation between culture 
and biology. As we read the poem, however, 
we realize that his link with Africa is indeed 
a very tenuous one, occasioned by a histori-
cal crisis - the Mau Mau Rebellion against 
British colonialism in the late 1950s in Ke-
nya which was ended with an estimated num-
ber of 12000 African and little over 100 Eu-
ropean dead.  As the first two stanzas make 
clear, Walcott’s choice of this historical event 
is undertaken not in defence of the African 
cause as such, but rather, as part of exploring/
exposing the strengths and weaknesses of the 
British and the Africans respectively which 
leaves no doubt as to how the reader is meant 
to judge to which side the mulatto Walcott 
should be affiliated:
A wind is ruffling the tawny pelt
Of Africa. Kikuyu, quick as flies
Batten upon the bloodstreams of the veldt.
Corpses are scattered through a paradise.
Only the worm, colonel of carrion, cries:               
‘Waste no compassion on these separate 
dead!’

Statistics justify and scholars seize
The salients of colonial policy,
What is that to the white child hacked in bed?
To savages, expendable as Jews?                        
Threshed out by beaters, the long rushes 
break
In a white dust of ibises whose cries
Have wheeled since civilization’s dawn
From the parched river or beast-teeming 
plain.
The violence of beast on beast is read                
As natural law, but upright man
Seeks his divinity by inflicting pain.
Delirious as these worried beasts, his wars
Dance to the tightened carcass of a drum,
While he calls courage still that native dread        
Of the white peace contracted by the dead.
)In a Green Night, 18(
 Each of these lines finds a correlative 
in the colonial rhetoric: it is a rhetoric that 
enables colonial discourse to evade the sense 
of being guilty for all their wrong doings by 
blaming the Africans for their animality and 
backwardness. Much like animals, argues 
Jhan Hochman, the inhabitants of the conti-
nent of Africa are not only associated with 
animals but are also represented as animals.  
Consider, for instance, the word ‘pelt’ in the 
opening image of the poem which overtly 
links the continent of Africa directly to the 
world of animals: it “refers to the furry or 
hairy skin of an animal, such as a wild cat, 
dog, or antelope” )69(.  And the word ‘veldt’ 
in the third lines which not only enforces the 
already made connection between Africa and 
animals but also service as a key to identi-
fying the inhabitants of Africa as truly ani-
mals; it is “a Dutch Afrikaans word meaning 
a field or a flat grassland or prairie with few 
or no trees” but that which is filled with “in-
sects, specifically flies”. )69) Hence the sig-
nificance of associating the tribal people of 
Kenya, the Kikuyu, in the second line with 
flies, indicating not only the metaphorical 
animality of these people, but figuring them 
as really “pesky insects sucking the blood out 
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ses bring to the fore what sides the members 
of each group are on in opposition to the oth-
er groups, the imperatives of taking side are 
determined not by the binary of complicity 
and resistance, but through the ‘nam’ which, 
in Brathwaite’s view, can be defined as “the 
utter inner self, like when you eat the flesh 
you cannot eat the fetish”. )quoted in Annie 
Paul, 13(  Simply put, the ‘nam’ is not only 
what defines and regulates one’s own/inner 
identity but also presumed to have unchange-
able hold in one’s core identity.  
 In the Caribbean context, however, 
the concept of the ‘nam’ takes on an addition-
al importance, given what Brathwaite refers 
to as the broad range of ethnicities of people 
in the Caribbean with named and claimed Af-
rican and European ancestry such as the mu-
lattos. As people in-between the centre and 
periphery, the value of the ‘nam’ to these peo-
ple both in ‘normal times’ and in ‘moments 
of crisis’ is evidently crucial: it allows them 
to maintain a sense of stability within their 
fractured identity in the former case, while in 
the latter it propels them to make a choice and 
to decide what fealties are proper and which 
ones are treasonous. To expand further upon 
Brathwaite’s reasoning, in the engagement 
of the centre/periphery dialectic particularly 
in moments of crisis, each culture tend to as-
sume a level of homogeneity that is both tac-
tical and defensive.  Consequently, since the 
racial superiority of the Caribbean mulatto 
and his legalised ‘white’ status depend upon 
the preservation of the differences between 
the two cultures, it is therefore particularly at 
these moments, when the two cultures come 
into some sort of equalizing proximity, that 
the agency of the identity he projects for him-
self is inevitably put into test: he is pressured 
to make certain identificatory affiliations by 
narrating an identity that is either fights for 
a legitimacy within the dominant culture or 
an identity that struggles for a strong grip 
in the folk tradition and the history of the 
community.  In such discourses, then, atten-

tion should be paid to the deployment of the 
‘nam’, the ‘core’/’essence’ which defines and 
compels loyalty to its cause and constitutes 
who and what the Black/African is and what 
White/ European is.     
 It is precisely this function of the ‘re-
sidual nam’ that Brathwaite seems to be in-
sisting upon in his debate with Walcott.  That, 
however, “A Far Cry from Africa” occupies a 
central place in the early years of this debate 
is evident from the numerous references to 
the poem in their exchanges.  In Brathwaite’s 
essay “The African Presence in Caribbean 
Literature” in the early seventies, for in-
stance, Brathwaite refers to the poem, along 
with other poems mostly written by mulattos, 
as an instance of Caribbean literature that is 
written by a writer who uses
Africa as mask, signal, or nomen.  He doesn’t 
know very much about Africa necessarily, 
although he reflects a deep desire to make 
connection.  But he is only saying the word 
“Africa” or invoking a dream of the Congo, 
Senegal, Niger, the Zulu, Nile, or Zambesi.  
He is not necessarily celebrating or activating 
the African presence.  )80-81. See also fn#. 
44, 104(
 From this “rhetorical” use of Africa, 
argues Brathwaite, emerges a type of Carib-
bean literature which is “static, wishful, and 
wilful in nature … it betrays a significant 
instinct for Africa”, an instinct which “is 
based on ignorance and often …. on received 
European notions of ‘darkest Africa’”. Wal-
cott’s poem, in Brathwaite’s view, illustrates 
how from the ambivalence of attraction/ig-
norance “springs the sense…..that the two 
cultures present a dichotomy and that one 
must choose between them” )82(.  Implied, 
therefore, in Brathwaite’s critique is that 
instead of searching for an image of Africa 
that could distinguish it from Europe, Wal-
cott drew near to the white ‘nam’, enthusi-
astically defending the European ‘nam’ of 
his cultural heritage while unapologetically 
distances himself from his African one. Tak-
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controversial concept, the ‘residual nam’ - 
that “indestructible culture-core”, as Brath-
waite defines it, “which in normal times one 
is proud enough of, but which, at times of 
crisis, may be fiercely defended by its pos-
sessors”. )“World Order Models”, 57( The 
usefulness of Brathwaite’s concept to an un-
derstanding of the poem is drawn from the 
peculiarities of Walcott’s sudden discovery 
in this poem of the disharmony within which 
causes him, in subsequent works such as 
“The Schooner Flight”, to doubt the harmony 
and integration he always believed possible 
between the diverse ethnicities which com-
pose the Caribbean. One important and often 
ignored factor in the process of championing 
the Caribbean as a pluralistic society by Wal-
cott and the theorists of Creolization such as 
Edouard Glissant and Wilson Harris is that 
they assume the possibility of a multi-ethnic 
community of an overarching shared cul-
ture to be evolved in the Caribbean despite 
the vast disparities between its diverse eth-
nic groups, an assumption which Brathwaite 
contests with his concept of the ‘residual 
nam’.  Mindful of the fact that the Caribbean 
has been for centuries a ‘hole’ society rather 
than a ‘whole’ one, Brathwaite’s own negoti-
ated reading of the Caribbean’s ethnic diver-
sity revises the ideology of hybridization and 
multiraciality which inaccurately designates 
the region as a prime example of a cosmo-
politan community.  
 In his essay “World Order Models – 
A Caribbean Perspective”, Brathwaite differ-
entiates between ‘whole’ and ‘hole’ societies 
as follows: a ‘whole’ society is that “where 
the geo-politics coincides with the culture.” 
A society can be characterized as a ‘whole’ 
when the whole nation “speaks the same lan-
guage, worships the same gods, prepare the 
same foods, create shelters which are aesthet-
ically similar, where they share, consciously 
or unconsciously, the same norms and the 
same nam”.)57(  Existing in contrast to the 
‘whole’ society is the ‘hole’ one like the Ca-

ribbean “where this integrity does not exist, 
although through time, force, circumstance 
and cultural interaction, a group of people 
…attempt to create a whole from hole”. 
)57(   When compared with the evolution of a 
‘whole’ society, the Caribbean can be said to 
be artificially or imaginatively constructed as 
a community simply because of its heteroge-
neous and mixed “infrastructure”, composed 
as it is “of a complex of pressures and forces: 
class, caste, ethnic, linguistic/class, linguis-
tic/ethnic, religious, folk/urban, literate/illit-
erate, elite/mass”. Recognition of such quite 
different ‘infrastructure’ of the Caribbean 
suggests the need to amend theories of hy-
bridity and cosmopolitanism so that they can 
adequately account for what Brathwaite calls 
 an essence, an indestructible culture-core, 
imparting to each group an identity which 
in normal times one is proud enough of, but 
which, at times of crisis, may be fiercely de-
fended by its possessors.  I call this essence 
or quality nam: the reduction of one’s name 
to its essentials.  In the case of oppressed 
people, it is the necessary disguise of man-
hood, retaining the possibility of resurrec-
tion, the divine spark, nyame or dynamo. 
)55-56( ]emphasis original[
 The underlying logic here is that in 
a ‘hole’ community like the Caribbean, it is 
difficult for one ethnic group to exclude other 
groups from the process of creating a ‘whole’ 
from a ‘hole’, since no one ethnic group can 
claim a sort of primacy based on historical 
precedence as found in ‘whole’ societies.   
This, in turn, creates the possibility of fric-
tion when one ethnic group refuses to be as-
similated into a sense of a unified identity 
based on the norms of another group’s iden-
tity.  Such is perhaps what Brathwaite refers 
to as the times of crisis, when each group, 
instead of giving up its own ethnic identity 
for the sake of founding such an imaginative 
‘whole’ culture, seeks to differentiate itself 
by assuming a level of homogeneity within 
its own culture and tradition. Since such cri-
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not ‘othered’ but rather allowed to exist in 
relationship with one another.  In his inter-
view with David Montenegro, for instance, 
Walcott describes the Caribbean as inher-
ently hybrid society, distinguished from the 
American multi-culturalist model by what he 
calls “the strong balance” that exists between 
races, the “knowledge of where one is that is 
very rooted in the Caribbean, very secure.”  
In the Caribbean, Walcott adds, “there isn’t 
daily confrontation of identity, of who you 
are; and what I am? … This doesn’t happen, 
as it does to minorities who have to live in the 
cities everyday ]in America[” )93–94(. Such 
a society, as Walcott describes it, character-
ized by a much greater degree of syncretism 
than America definitely provides the means 
to pull the Caribbean mulatto out of states of 
anxiety and alienation, as usually ascribed to 
the American mulatto, into more viable states 
of racial security and stability.     

*  *  *  *  *  *  *  *  
 If the above arguments appear so far 
to drive toward highlighting the fact that the 
attitude of the Caribbean mulatto to his racial 
identity usually appears to be mostly secure 
and stable, they are also meant to be a pre-
liminary pathway for positing the overarch-
ing question of this paper.   In the light of 
the above arguments and the lines quoted as 
an epigraph to this paper, how then is one to 
interpret the fact that, secure and stable with 
his racially-mixed identity as he seems, the 
Caribbean mulatto sometimes appear to be 
under very strong inner pressure to maintain 
his racial purity, and exhibits an almost para-
noiac horror of miscegenation? How, then, 
are we to integrate the poet whose clinch-
ing intention in the bulk of his writings is to 
champion ‘bastardy’ as a hallmark character-
istic of the Caribbean identity, with the poet 
who sees his mulatto ‘bastard’ self to be “poi-
soned with the blood of both” and “divided to 
the vein”, therefore, recognizing his racially 
mixed identity as a spectacle of fatalistic 
tragedy and painfulness?  

 Although the interest in “A Far Cry 
from Africa” has renewed itself out in Wal-
cott’s scholarships since the publication of 
the poem, it has become customary for many 
critics to skirt around the complexity of such 
questions by merely emphasizing the anoma-
lous status the poem occupies with regard to 
Walcott’s continuing appeal for the hybridiza-
tion of the Caribbean.  For some critics, for in-
stance, the poem appears to be an “unlikeable 
poem” simply because it “introduces a well-
worn topic” which stands in disharmony with 
Walcott’s other poems that champion racial 
and culture mixtures. )Gerald Guinness, 151( 
Such a line of reasoning definitely dismisses 
the prospect of understanding the poem as a 
reflection of how the racial stability the Ca-
ribbean mulatto presumes to be maintaining 
from connecting his own hybrid identity with 
that of the Caribbean nation itself, this re-
ciprocal stance seems to be overwhelmingly 
threatening to the core of his identity in times 
of crisis.  As a person in-between the white 
world and the black folk who is ostensibly 
identified with one side of the binary while in 
fact he can be identified with the other side, 
the whole truth of the Caribbean mulatto’s 
agency is put into test only in times of cri-
sis.  In other words, it is when the two sides 
of the Caribbean mulatto’s cultural heritage 
are inevitably put in clash with each other or 
in moments when power structure is shifted 
from one side to the other that he is pressured 
to act in a performative sense of belonging 
either to the white side of his cultural heritage 
or to the black one.  Consequently, unless the 
Caribbean mulatto experiences a conflict and 
without the motivating force of a crisis, he 
may continue with his stance of ‘inbetween-
ness’ and find many ways to accommodate 
his divided loyalty. 
 This refers us directly not only to the 
famous debate between Derek Walcott and 
Kamau Brathwaite in which issues of alle-
giance, loyalty and of taking side are at the 
core, but also to Brathwaite’s perhaps most 
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ences are erased.  
 If the mulatto Corporal Lestrade rep-
resents, in more than one way, the effects of 
the malleable racial lines of the Caribbean 
islands on the social status of the mulatto 
where he is endowed with all the privileges 
of whiteness, it is also worth noting that the 
racial make up of the region has also afforded 
the Caribbean mulatto the opportunity to ac-
commodate his divided loyalty, to balance his 
allegiance to the white world and black folk 
and, in normal times, to move from darkness 
and confusion into a sense of harmony and 
coherence.  One basic difference between the 
Caribbean and all other European colonies, 
argues Stefano Harney, is that while the ini-
tial of the colonizer in the colonies of Asia 
and Africa predicated upon the subjugation 
of the natives to the territory, the Caribbean 
as a colony, on the other hand, is formed from 
the diversity of subaltern people who came 
to the region under conditions as slaves, ser-
vants, indentured Indian labourers, in addi-
tion to refugees, middle eastern traders and 
mercenaries who arrived in the region after 
the abolition of the slave-trade. As Harney 
notes, this unique situation conditioned the 
emergence of the post-Indenture as the most 
“ethnically diverse nation which consists of 
people of African origin )40%(, Indian ori-
gin )40–45%(, East Indian origin, plus those 
of Syrian, Chinese, Portuguese, French and 
English descent” )218(.  While the lumping 
together of people as diverse as European, 
African, Asian and the Amerindian as the 
indigenous stock evidently makes miscege-
nation in the Caribbean not only the product 
of black and white, but also of various and 
diverse ethnicities, it also underscores the 
Caribbean mulatto’s own perception of his 
identity as a biracial person living among a 
multi-racial race.  Indeed, it is in the context 
of an individual biraciality melted within a 
larger collective one that we can understand 
how Walcott, in works such as “What the 
Twilight Says” and “The Schooner Flight“, 

articulates his mulatto identity as if it is al-
ways in the unattainable place of inbetween-
ness, vehemently resisting a designation 
within a specific race or a single origin.   
 In his “What the Twilight Says: An 
Overture”, for instance, Walcott envisages his 
own mulatto identity as it effectively over-
looks a troublesome and protracted history 
of white and black cultural influences.  As 
he argues, Pastoralists of the African revival 
should know that what is needed is not new 
names for old things, or old names for old 
things, but the faith of using the old names 
anew, so that mongrel as I am, something 
prickles in me when I see the word Ashanti 
with the word Warwickshire, both separately 
intimating my grandfather’s roots, both bap-
tising this neither proud nor ashamed bastard, 
this hybrid, this West Indian. )92(   
 This appeal to the hybridity of the 
West India, underscored by a staunch belief 
in the ‘illegitimacy’ of the whole region, 
becomes critical means for Walcott to cope 
with what he realized to be the ‘bastardy’ 
of his own identity, and with all the contra-
dictory and complicated feelings this real-
ization produces. Through the image of the 
‘bastard’, then, Walcott retraces connection 
between his own ‘mongrel’ identity and the 
Caribbean nation itself in which “few people 
can claim to find their ancestry in the linear 
way”. As Walcott confided to Edward Hirsch 
in an interview, “the whole situation in the 
Caribbean is an illegitimate situation.  If we 
admit that from the beginning that there is 
no shame in that historical bastardy, then we 
can be men” )79(.  Walcott’s particular inter-
est in the ‘bastardy’ of the Caribbean situ-
ation definitely proceeds from his desire to 
reconcile his own mulatto identity with the 
narrow notion of Caribbeanness to which 
he passionately subscribes.  His comment 
on the ‘illegitimacy’ of the Caribbean situ-
ation also highlights a strain in his thinking 
that subscribes to a conception of the Carib-
bean nationhood in which differences are 
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natical obsession with whiteness and black-
ness respectively into an acceptance of the 
place and culture to which they have always 
belonged, the Caribbean. As the process of 
newfound selves unfold, Makak and Lestrade 
both go a long journey to Africa in order to 
discover themselves as Caribbean.  In the 
words of Makak at the end of the play: “Lord, 
I have been washed from shore to shore, as 
a tree in the ocean.  The branches of my fin-
gers, the roots of my feet, could grip nothing, 
but now, God, they have found ground” in the 
Caribbean )326(. One of the most appealing 
aspects of the play, therefore, is the balanced 
treatment both of the passing for whiteness 
and the longing for blackness as limited and 
limiting possibilities, shifting the identity 
quest neither towards the white world nor 
to the black folk but towards the Caribbean 
which emerges at the end of the play as the 
place where the sun appears in all its bright 
glory )325(.  
 While it is possible to agree with Ian 
Gregory Strachan that the play demonstrates, 
through the characters of Makak, Walcott’s 
adamant abhorrence of extolling an “Africa 
of grandeur and to celebrate blackness for its 
own sake”, a nostalgic impulse which Wal-
cott views as a product “of love for white-
ness” )204(, one would further argue that 
Makak represents not something outside 
of Walcott himself that he is critiquing, but 
rather an aspect of his own divided self that 
he is attempting to eliminate in order to cre-
ate a space for his internal Lestrade.  On the 
one hand, while at the beginning of the play 
Lestrade is introduced as a symbol of the 
self- righteous arrogance of the mulatto who 
embraces whiteness as the ultimate good and 
stands indifferent to the pain and suffering of 
his half-black brother, his retrogression in the 
middle of the play to embrace the black side 
of his identity indicates a refusal on his part 
to let one epistemological position dominate 
his search for an integrated identity.  In this 
sense, Walcott’s depiction of Makak is per-

haps paradoxically both critical and celebra-
tory, for this aspect of himself that Walcott 
wishes to eliminate as destructively nostalgic 
is also an aspect of himself that he also re-
quests.  On the other hand, if it can be argued 
that Makak represents that part of Walcott 
obsessed with reaching the root of his black 
identity, Lestrade may also be read as rep-
resenting that aspect of the mulatto Walcott 
who must be reminded not to go too ‘rage’ 
with blackness but to make sense of all the 
privileges of his whiteness. It is certainly 
ironic and apropos that in his first encounter 
with Makak at the beginning of the play, the 
mulatto Lestrade takes the enforcement of 
the differences between the two races as one 
of the basic tasks of his bureaucratic duties: 
“Now if you apes ]the blacks[ will behave 
like gentlemen, who knows what could hap-
pen? The bottle could go round. .. it behoves 
me, Corporal Lestrade, to perform my duty 
according to the rules of her Majesty’s Gov-
ernment,..” )217(. The will to maintain differ-
ences surfaces even at the apex of Lestrade’s 
embracing of blackness in Africa, in the fa-
mous apotheosis scene when the power of 
shaping the course of history comes to the 
hands of Makak; Lestrade is immediately re-
minded of the same task: “Roman law, my 
friend is not tribal law. Tribal law, in conclu-
sion, is not Roman law” )311(.  Throughout 
the play, then, Walcott casts Lestrade in a the 
typical role of the Caribbean mulatto whose 
anxiety and fear are strongly associated not 
with the impulse to pass for white, but with 
the possibility that differences might, at one 
point, be overcome when whiteness and 
blackness come into some sort of equalising 
proximity. This would also account for the 
true impulse behind Lestrade’s renunciation 
of the African side of his identity which can 
arguably be traced, not to the backwardness 
of Africa, but to the fantasy of wholeness and 
mastery in his split and fragmented mulatto 
identity, alongside the paranoia about losing 
all the privileges of whiteness once the differ-
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occupies in the Caribbean – as intermediar-
ies, buffers, mediators or bridges – which 
creates for him the possibility to switch or 
pass through identities, to shuttle between 
the whites and the blacks and even to articu-
late both the boundaries and the prototypical 
centres of the two worlds respectively more 
easily than his American counterpart.             
 Probably there is no example in Wal-
cott’s early works that best demonstrates this 
social/racial conception of the mulatto indi-
vidual in the Caribbean better than Corporal 
Lestrade, the ‘straddler’ in Dream On Mon-
key Mountain )first published in 1976) who 
upholds “the white man’s law at the expense 
of his black half-brother” )Innes, 32(. The 
play, then, brings together two acts of exploi-
tation in the Caribbean: one performed by 
the white authority of the mulatto individual 
who is empowered and authorized to act by 
its name in order to implement its law and 
culture, and the other by the mulatto figure 
himself of his black half-brothers whom he 
despises and degrades as animals.  As the 
play describes the mulatto Lestrade, he is “the 
straddler, neither one thing nor he next, nei-
ther milk, coal, neither day or night, neither 
lion or monkey, but a mulatto”, the gray man 
who can connect with the white and black 
worlds at once.  Set in a cell where Makak, 
the ‘monkey-man’ and the ‘Black Messiah’, 
is being interrogated by the mulatto Corpo-
ral Lestrade for the accusation of smashing 
up a small Coffee shop in the town, the play 
begins with Makak recalling his obsession 
with a ‘white Goddess’ with whom he falls in 
love and deceptively believes that she is also 
in love with him. “This rage for whiteness”, 
as Lestrade describes it, “that does drive nig-
ger mad” )228(, evidently bears the prospect 
of passing for whiteness and underscores 
Makak’s yearning for rising socially.  In the 
process of interpellation, Makak is introduced 
as a poetic and melancholy type who chooses 
to fulfil the white woman’s prophecy that his 
ultimate destiny is not to be in love with her 

but to liberate his own race there in Africa.  In 
his attempt to fulfil this prophecy and to take 
his role as the King of Africa and the saviour 
of his people, Makak stabs Lestrade and frees 
himself from the jail.  Lestrade, however, is 
not dead but becomes thoroughly convinced 
of Makak’s seeming possession of a healing 
power and decides to follow his steps in the 
forest.  The mulatto Lestrade becomes an 
apostle of Makak, kissing his foot while ask-
ing him to liberate his mind from the chain of 
‘whiteness’ and to help him accept the second 
half of his identity which he always despises: 
Too late have I loved thee, Africa of my 
mind….I jeered thee because I hated half of 
myself, my eclipse.  But now in the heart of 
the forest at the foot of Monkey Mountain…I 
return to this earth, my mother….Come, all 
you splendour of imagination.  Let me sing 
of darkness now! My hands, my hands are 
heavy.  My feet… my feet grip like roots. 
)299-300(      
 Lestrade, who from the beginning of 
the play insists on valorising the glories of 
the white race, now begins to applaud those 
of the black race, the glories of the mythi-
cal Africa; a shift in attitude which is indica-
tive of his ability to switch sides easily and to 
embrace both the white and black worlds si-
multaneously. Another interesting similarity 
of Lestrade’s ability to concurrently partici-
pate in the white culture as well as the black 
tradition without any sense of confusion or 
hypocrisy occurs just at the moment when he 
decides to embrace the black side of his iden-
tity when he enthusiastically states: “I have 
the black man work to do” now )307( which, 
not coincidentally, is reminiscent of the same 
Lestrade who, a few pages earlier, also states: 
“I got the white man work to do” )279(.  
 Once in a dream-like visit to Africa 
with Makak, however, what Lestrade dis-
covered there is not the mythical land he has 
dreamed of but a land torn by tribal wars.  At 
the end of the play, Makak and Lestrade both 
undergo a profound transformation from fa-



149 Journal of Jazan University - Human Sciences Branch Vol.1 No.2 May 2012 (Rajab 1433 H)

The Caribbean (Un)Tragic Mulatto: Derek Walcott and the ‘Residual Nam’.....
Despite the critical attention Lyn devotes to 
issues pertaining to “the mulatto sensibil-
ity”)50-54(, the sheer range of parallelisms 
she finds between Walcott’s early works and 
the works of other mulatto writers apparently 
leads her to envisage the psychological make-
up of the mulatto as a monolithic construc-
tion.  Consequently, she appropriates and uti-
lizes what Stuart Hall would call “a unitary, 
transhistorical ]and[ a universal structure” of 
racial dynamics, an interpretive hegemony 
that places a limit on our attempt to define 
and understand a racialized identity, rather 
than considering “the historical specificity 
of race [and] the historically specific racism” 
)50( that illuminate how  racialized identity 
is always culturally constructed and socially 
perceived in terms of the ideological expecta-
tions of a particular region.  In other words, 
in order to fully understand how far removed 
from the stereotype of the ‘tragic mulatto’ is 
Walcott’s perception/projection of his iden-
tity, it is necessary to consider the historical 
particularities of race dynamics in the Carib-
bean rather than positing a single overarching 
paradigm of race prejudice that homogenizes 
two different regions like America and the 
Caribbean.          
 Any discussion of the differences 
and similarities between America and the 
Caribbean in the arena of racial make-up, 
race dynamics and prejudice is unintelligible 
if it bypasses the status of the mulatto.  Such 
is the argument made by Peter Dodge in his 
study on the “Comparative Racial Systems in 
the Great Caribbean”.  Drawing on the work 
of the sociologist Marvin Harris who argues 
that “the differential position of the mulatto 
in two social systems is to be understood as 
primarily the consequence of the differing ra-
cial balance of the total population”, Dodge 
alerts us to the fact that because the white 
population has never constituted a majority 
in the Caribbean islands, the mulatto in these 
societies has been endowed with certain priv-
ileges of which his American counterpart has 

been deprived.  In the Caribbean, for instance, 
]I[t was the mulatto freedman who provided 
manpower for the defence and maintenance 
of slave system … The great division was 
between…white and mulatto, as against the 
mass of the Negro slaves, … and the sharp 
class division that accompanied this order 
both masked colour discrimination and made 
it unnecessary.  In the United States, on the 
contrary, the mulatto found himself largely 
suppressed by the mass of poor whites, who 
… found colour differentiation their principle 
basis for self-esteem…)255(   
 The implication here is that the regu-
lation of the cross-racial border in the Carib-
bean ever since the plantation era was not as 
restricted as that of America and the Carib-
bean mulatto was not as compelled to pass 
for white as his American counterpart who 
was forced to identify with certain image of 
himself through the psychology of colour 
discrimination.  This is particularly evident 
once we consider the other key difference 
between American and Caribbean mulattoes 
in the field of race prejudice which concerns 
how the mulatto figure is socially perceived 
and legally considered in the two regions.  
Whereas in the Caribbean “those who are … 
removed from the original Negro stock ]like 
the mulattoes[ are considered by the law as 
whites … ]with[ all the privileges of a white” 
)Knight, 136-137(, in America, by contrast, 
“the mulatto is classified as black, and even 
the slightest admixture of black blood is ex-
posed to vitiate the white” )Kirk, 107(.  This 
means that, unlike the American mulatto for 
whom the one drop of black blood is suffi-
cient to classify him as black, one drop of 
white blood could, in fact, permit the Ca-
ribbean mulatto to attain white status and to 
whiten his self both socially and legally with-
out the supposed struggle to ‘pass’ for white 
with all its conventionally perceived tragic 
consequences.  For the most part, then, the 
Caribbean mulatto is very different from the 
American one due to the pivotal position he 
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haps critics are inclined or find it convenient 
to describe mixed race persons of white and 
black ancestry such as Walcott by using what 
Werner Sollors has called “the more neutral-
seeming term hybridity” rather than the term 
‘mulatto’, a term which has a volatile history 
and is surrounded by heated controversies.)2(   
Third, perhaps because the issue of racial 
mix, as David Gilbert observes, is largely left 
“under-theorized” )58( in recent critical race 
theories, Walcott’s critics may have thought 
it difficult to find the terminology that would 
sufficiently allow them to address the issue 
of how the poet articulates his mixed race 
identity and perceive the world as a mulatto 
without being entangled in a discourse that 
reasserts the binarism of black/white race 
thinking.)3(  Finally, perhaps cultural changes 
have undercut the critical currency which the 
term mulatto retained during the heyday of 
the Harlem Renaissance and during the late 
nineteenth and the first half of the twentieth 
centuries.  
 That well more than half a century 
of Walcott criticism has still failed to address 
the issue of Walcott’s identity as a mulatto 
should, therefore, not come as a surprise.  
The only article to address this critical lapse 

tation here is not limited to the biological analogy between the 
‘mule’ and the ‘mulatto’ as the offspring of mixed races, but 
extends to confer the sterility of hybrid animals upon a human 
being who is designated by this term. For further discussion on 
this point, see, Jack F. Forbes 46-48.
)2( While one certainly appreciates the position taken by the 
critics who vehemently reject the use of the term ‘mulatto’ 
on the ground of its ‘offensiveness’, it is surprising to know 
that the perspective they adopt on holding on ‘hybridity’ de-
pends exactly upon the same boundary they claim to avoid.  
The OED defines ‘hybrid’ as “the offspring of a tame sow and 
a wild boar; hence, of human parents of different races, half 
breed”.  As Sollors argues, “the sow-and-boar origin of the 
word … makes the word ‘hybrid’ no more human than its ety-
mology makes ‘mulatto’”. )129-130( 
)3( The argument made by Sollors in this context is quiet rel-
evant.  He argues that while in the utilization of the figure of 
the mulatto we may seem to be “supporting racial essential-
ism, or advocating as ‘normal’ a view of the world that divide 
people first of all into ‘black’ and ‘white’”, he also states that 
in dismissing the mulatto figure and in “ridiculing the ‘con-
ventions’ of ]its[ representation in literature as ‘unrealistic’ we 
may also silently, or not so silently, reinstate the legitimacy of 
two categories only, black and white” )242(

is by Diana Lyn in 1980. Her unapologetic 
examination of “The Concept of The Mulatto 
in Some Works of Derek Walcott” is appar-
ently informed by the American stereotypes 
of ‘the tragic mulatto’ and ‘passing’. Dedi-
cated to examining works by Walcott that 
feature protagonists who are mulattoes, Lyn’s 
sensationalist psychoanalytic reading is sus-
tained by the traditional notion that biracial-
ity creates an insurmountable psychic crisis 
similar to the ‘double consciousness’ W. E. 
B. DuBois identified as the psychic experi-
ence endured by Afro-Americans.  Assuming 
“the duality of the mulatto” as the inevitable 
kernel from which any study of Walcott’s 
identity should be initiated )50(, Lyn then 
proceeds to chart out “three distinct phases 
in Walcott’s difficult maturation that issue 
in self-knowledge” )52(. These three phases 
manifest themselves in Walcott’s works in a 
way that exactly parallels the psychological 
and developmental model of the American 
‘tragic mulatto’ which starts with the stage of 
confusion, proceeds to claims of whiteness or 
‘passing’ and ends in a stage of acceptance of 
oneself as of mixed race.  Accordingly, Lyn’s 
essay reiterates what became a fashionable 
refrain in the ‘passing’ narratives, as when 
she states that “the conflict ridden mulatto, 
Derek Walcott …. had himself felt like an 
outsider, ….. He too had that rage for white-
ness….; he wrestles psychologically with 
the contradiction of being ‘white in mind 
and black in body’” )60(. This psychological 
torment experienced by Walcott in his youth 
served as a substance that led him in his ma-
turity to the discovery of a new vision of his 
identity, a vision “that can neither be ‘given’ 
nor simply ‘inherited’”.  Walcott’s process of 
self-maturation, according to Lyn, then end-
ed with a stereotypical kind of acceptance of 
his identity as a mixed race person, a mulatto 
whose burden was how to remain “honest” 
to the African side of his heritage and its so-
called traditions, because they were not given 
legitimacy in the first place )64).     
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1. INTRODUCTION
 I who am poisoned with the blood of 
both Where shall I turn, divided to the vein?
I who have cursed The drunken officer of Brit-
ish rule, how choose Between this Africa and the 
English tongue I love?
Betray them both, or give back what they give?
How can I face such slaughter and be cool?
How can I turn from Africa and live?
Derek Walcott “A Far Cry from Africa”
 Derek Walcott’s “A Far Cry from Af-
rica” will be centrally addressed in the second 
part of this paper not only because of what it 
declares about the innate self-division of a 
poetic identity nurtured by a colonial history 
of mixed inheritance and hybridity, but also 
because of what Walcott’s critics have so far 
refrained, sometimes refused, to read in the 
poem.  The above lines, however, are quoted 
as an epigraph to this paper simply because 

their frequent citation by Walcott’s critics in-
dicates a trend in Walcott criticism, which is 
to skirt around the issue of Walcott’s vision of 
himself as a mulatto, to take to take it at face 
value without seriously addressing it, insist-
ing on seeing this issue, somewhat reluctant-
ly, as something other than it actually is.  The 
reasons for this critical hesitancy are mani-
fold.  First, the caveat provided by Oxford 
Dictionary in its definition of the term ‘mu-
latto’ may explain part of the critics’ unwill-
ingness to address the Nobel Laureate who is 
Derek Walcott, as a mulatto.)1( Second, per-
)1( The OED defines the ‘mulatto’ as the biracial person who 
has “one white and one black parent”, a person “of mixed 
race“, but cautiously reminds readers that the use of the term is 
“now chiefly considered offensive.”  As Jack F. Forbes argues, 
the caution here refers to the commonly held thesis that the 
origin of the word mulatto is the Spanish word mulato, a deriv-
ative from the Latin word mulus which means “young mule” 
– the offspring of a horse and monkey.  The derogatory conno-
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