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  القواعد الناظمة للمجلة

العلمية جمعية المحكِّمة معتمدة تصدر عن نصف سنوية مجلة علمية  مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب   -
 .اتحاد الجامعات العربية األعضاء فيكليات اآلداب في الجامعات ل

ويجوز أن يقدم بإحدى اللغتين اإلنجليزية أو  باللغة العربية مع ملخص له باللغة االنجليزية، للنشر يقدم البحث  -
  .  الفرنسية أو أية لغة أجنبية أخرى تتيسر طباعتها بموافقة هيئة التحرير مع تقديم ملخص له باللغة العربية

تنشر المجلة البحوث العلمية التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية العلمية واإلحاطة واالستقصاء، والتي تراعى    -
لم تقدم للنشر في أي مكان آخر، ويجوز نشر نقد متخصص أو واإلشارات الدقيقة إلى المصادر والمراجع، فيها 

مراجعة ألحد المؤلفات العلمية الصادرة في الوطن العربي أو خارجه باإلضافة لنشر تقارير عن الندوات 
 .وثًا معتمدة ألغراض الترقيةوالمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية، وتعد البحوث التي تقبل للنشر بح

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية المقدمة إليها في مجاالت اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية    -
  .والخدمة االجتماعية والصحافة واإلعالم

قرص مرن قياس أن يكون البحث مرقونًا على الحاسوب وبمسافة مزدوجة بين السطور، وتقدم أربع نسخ منه مع    -
  .IBM (Ms Word(انش، متوافق مع أنظمة  3.5

 .أن ال يزيد عدد صفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم والجداول والمالحق على ثالثين صفحة   -

 ،حال قبولها مبدئيا على محكمين اثنين في األقل من ذوي االختصاصالمجلة تعرض البحوث المقدمة للنشر في    -
  .بسرية مطلقة من رئيس التحرير يتم اختيارهما

أي جزء منه بما يتناسب  أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو فمن المؤل الطلبتحتفظ المجلة بحقها في    -
 . وسياستها في النشر

  .عند إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر  المجلةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره إلى  -

  .مكافأة عن البحوث التي تنشر فيها المجلةال تدفع  -

  .نسخة العدد الذي نشر فيهبعد نشره لمؤلف البحث  المجلةتهدي   -
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  -: العنوان التالي علىالبحوث   ترسل   -

  كليات اآلداب،العلمية لجمعية التور أمين عام األستاذ الدك

  مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلدابرئيس تحرير 

  عميد كلية اآلداب

  األردن ،جامعة اليرموك، اربد –ية اآلداب كل

  3555أو  2900فرعي  00962 2 7211111:هاتف 

  00962 2 7211137:فاكس 

  e-mail: saufa@yu.edu.jo: البريد اإللكتروني

e-mail: artsarabuni@gmail.com 
  website: http://saufa.yu.edu.jo:الموقع اإللكتروني

  التوثيق

( )بحث بطريقة متسلسلة، بين قوسين صغيرينترقم اإلحاالت في متن ال
.  

وتكون هوامش اإلحالة إلى المصادر والمراجع في نهاية البحث على النحو التالي، في حالة أن يكون المصدر أو 
  :المرجع كتابًا

  .، عدد األجزاء، مكان النشر،الناشر، السنة، الصفحةالمصدر أو المرجع: إسم المؤلف كامًال

  .24، ص1966مصر، دار المعارف،  العباسي األول، العصر: ضيف، شوقي

  :وفي حال الرجوع إلى الدوريات أو المجالت تكون اإلحالة إليها على النحو التالي

  .، المجلد، العدد، السنة، الصفحة، إسم الدورية أو المجلةعنوان البحث: إسم المؤلف كامًال

  :مثال

، المجلد األول، العدد الثاني، تموز مجمع اللغة العربية األردنيمجلة ، "حول تعريب العلوم: "سعيدان، أحمد سليم
  .101، ص1978

وتثبت في آخر البحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث في بحثه حسب التسلسل األلف بائي السم 
  . المؤلف العائلي، بحيث تذكر المراجع العربية أوًال ثم تليها المراجع األجنبية

  في املجلة االشرتاك

ثالثة دنانير داخل األردن وسبعة دوالرات أمريكية أو ما يعادلها خارج األردن : االشتراك السنوي لألفراد
   .وللمؤسسات خمسة دنانير داخل األردن وعشرة دوالرات أمريكية أو ما يعادلها خارج األردن
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327 

  عينية ابن املعتز أنموذجًا - قراءة النص الشعري الرتاثي وتأويله


  

  * عبد القادر الرباعي

  ملخص

نظرية التأويل؛ نظرية حديثة في النقد الفني تركز على القارئ بصفته محور عملية القراءة للنص 
منطلق التفاعل  ولكن من، والتفسير والتطبيق الفهم: جاز مهمتها على ثالثة أسسوتعتمد في إن. األدبي

  .الحيوي بين هذه األسس المشتركة في إنتاج المعنى 

إن إعادة قراءة موروثنا الشعري وفق نظرية التأويل هذه ذات فائدة كبرى إذا أحسنا توظيف 
ومن هنا قرأ هذا البحث نصا شعريًا تراثيًا  هو قصيدة ابن المعتز العينية قراءة تأويلية . مساراتها الفاعلة

معًا في تناغم تأويلي لغاية واحدة هي  اة امتزج فيها الفن والتاريخ وسارتوصل إلى رؤى عميقمجدية، و
  .الوصول إلى فهم أفضل للنص وأبعاده اإلنسانية الممكنة

  المقدمة

إن : "يقـول بـول ريكـور    .نظريـة تعنـى بفهـم الـنص وتأويـل معنـاه       )Hermeneutics(التأويلية 
وهي ذات أصول قديمة فـي  . )1("لفهم في عالقتها بتأويل النصوص التأويلية نظرية تعنى بعمليات ا

ن التأويل اقترن بالقرآن الكريم حيـث وردت كلمـة التأويـل    ثم ا .)2(تأويل الكتب المقدسة عند الغرب
وكذلك مكنا ليوسف في األرض ولنعلمه من (:ومنها قوله تعالى )3(ومشتقاتها فيه سبع عشرة مرة

()تأويل األحاديث
في القرآن الكـريم هـو جـالء مـا غمـض مـن        )التأويل(جمل ما تعنيه كلمة  وم، )4

ومنها تعمية ما قام به الرجل الصـالح علـى موسـى،    . المعاني، التي تنقل بوساطة األفعال أو األقوال
. بعـد أن عجـز موسـى عـن فهـم غرابـة  مـا فعـل         ،األمر الذي احتاج منـه كشـفًا عـن مكنـون مـا جـرى      

وبعـدما  )  سـأنبئك بتأويـل مـالم تسـتطع عليـه صـبرا      (: قال لموسى، ضوحين بدأ بكشف ما غم
()ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا( :قال له اعتراه، أزال الغموض الذي

5( .  

ويبدو أن الغاية نفسها هي هدف الـتأويلية مع مراعاة خصوصية النص المؤول، والفلسفة التي 
والتفســير  Understandingوالفهــم Text بــالنص  بثِّــت منهجيــة معاصــرة، وأفكــارًا جديــدة تتعلــق   

                                                           
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .، عمان، األردنالعالمية جامعة العلوم اإلسالمية   *



  رباعيال

  328

Interpretation  والتطبيـــقApplication .     ــهر أعـــالم ــها أشـ ــي ناقشـ ــايا التـ ــم القضـ ــي أهـ ــذه هـ وهـ
هيدغر، غادامر،  إنجاردن، بول ريكور، وإمبرتـو إيكـو، روبـرت    ، التأويلية، أمثال شلير ماخر، دلتاي

  .  )6(شولتز وغيرهم

النصوص هي تعبيرات ثابتة وباقية عن الحياة ينبغي فهمها؛ وهذا : "يقول هانز جورج غادامر
ــتكلم مــن خــالل الطــرف اآلخــر فقــط؛ أي           ــنص، ي ــة؛ أي ال ــة تأويلي ــًا واحــدًا فــي محادث يعنــي أن طرف

  .)7("المؤول، ومن خالل المؤول فقط تتحول العالمات المكتوبة إلى عالمات ذات معنى

طاب دال، وهو الذي يؤول الواقع، ويقول شيئًا عن أما بول ريكور فيرى أن التأويل هو كل خ
فــإذا كــان ثمــة تأويــل؛ فــذلك ألن الــنص يعــد اســتحواذًا واقعيــًا بوســاطة التعبيــرات الدالــة،    . "شــيء

أي أن التأويـل فلسـفة عميقـة    . )8("وليس خالصة مزعومة من االنطباعات اآلتية من األشياء نفسها 
فليسـت القـراءة التأويليـة    . وتعبـر عـن مكنوناتهـا   ، كامنـة تفحص النصوص وتقرأ ما تخفيـه مـن معـان    

فـي العمـق واالسـتعانة     مجرد انطباعات أولية تتحصل من الكلمات في مستواها اللغوي وإنما الحفر
بالتقنيـــات الكتابيـــة كالمجـــاز واالســـتعارة والمقايســـة واالنصـــار واإليقـــاع والتحيـــزات والفـــراغ وكـــل   

. " ومـن هنـا احتـاج التأويـل إلـى الفهـم والتفسـير       . خلفها مـن معـان  الكلمات المحفزة الدالة على ما 

وإلى مفهوم في المعنى أكثر تعقيدًا مـن ذلـك   ... والتفسير يتطلب نظرية كاملة في اإلشارة والمعنى 
ثم إن التفسير ال يتم .  )9("الذي يكون لإلشارات في  المشترك اللفظي الذي يتطلب منطق البرهنة

فــالفهم هــو العنصــر المركــزي فــي عمليــة    .للــنص أو تجنــب فهمــه فهمــًا خاطئــاً   إال بعــد فهــم صــحيح 
:  وعلى هذا ندرك أبعـاد مـا يقولـه غـادامير    . التأويل، بل إن التأويل هدفه األساس حل مشكلة الفهم

  . )10("الفهم والتأويل مرتبطان معًا في عالقة ال يمكن فصمها" 

ولهـذا رأى أن التحليـل النهـائي    ، لغـوي الطبيعـة   إن الفهم هو، في حقيقته،: وكان هيدجر يقول
  . )11(ألبنية  الفهم والتأويل األساسية  يرتبط ارتباطًا جوهريًا باللغة والكالم 

إن : اما التطبيق فليس سوى تجسـيد للمعنـى وتطبيقـه فـي ذات المـؤول، ولهـذا يقـول غـادامر        
ــث        ــر الثالـ ــى العنصـ ــود إلـ ــل يقـ ــم والتأويـ ــداخلي للفهـ ــهار الـ ــى    االنصـ ــة، أي إلـ ــكلة التأويليـ ــي المشـ فـ

ربمـا يكـون أقـرب    ) التمثـل (وقد كنت اقترحت في بحث سـابق عـن التأويـل أن مصـطلح     .)12(التطبيق
ألنهـا تتركـز علـى فاعليـة     ، مرحلـة معقـدة  " علـى أسـاس أن مرحلـة التأويـل     : إلى فهمنا مـن التطبيـق  

يكفي لهذه المهمة الصـعبة الفهـم األولـي،    الذات بإقامتها حوارًا داخليًا مع أبنية النص وفراغاته، وال 
مـن أجـل هـذا ال بـد مـن مرحلـة تمتـزج فيهـا الـذات بكـل           . والتفسير الظـاهري لمجمـوع تلـك األبنيـة    
التخاذ موقـف يبلـوره نصـًا جديـدًا      -وهي مرحلة التمثل –حيثيات النص الداخلية، وأبعاده الممكنة 

  .)13(" ولده التأويل
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لـيس  : نفهم النص بشكل أفضل؛ ففهم النص كما يرى مصطفى ناصـف إننا نحتاج التأويل لكي 
ــاجزة    ــى عـ ــالقراءة األولـ ــى، فـ ــه األولـ ــات     . قراءتـ ــبح االنطباعـ ــبر وكـ ــراءات وصـ ــى قـ ــاج إلـ ــم يحتـ والفهـ

ألن الحياة قـراءات وعمليـات تكيـف مـع     . فتجربة الحياة هي تجربة قراءة نص أكثر من مرة...األولية
وعندما نؤول نصًا نحدث عالقة حميمة ، نجد طريقنا إلى التأويل وحين نفهم... أنفسنا ومع الناس

، بين تجربتنا وتجربـة اآلخـر، فـالفهم تجربـة االكتشـاف وتجلـي الـذات ومعرفـة الـنفس وانفتـاح األفـق           
  .  )14(واستقطاب المعنى اإلنساني األعمق في النص

وحــديثها قــراءة  ومــن هــذا الــوعي إلنتاجيــة التأويــل نحــن مــدعوون لقــراءة النصــوص قــديمها    
فـنحن ال نقـرأ الـنص لنشـوهه ولكـن لنجـدد        أعمـق لـذواتنا ولتراثنـا وللوجـود؛     تأويلية تمنحنـا فهمـاً  

  . تركيبه، ولنعمق تبصرنا فيه

ولما كان عبد الله بن المعتز صاحب تجربة عميقة ومؤثرة في الحياة األدبية والسياسـية فإننـا   
ــة       ــاء تجرب ــأثير فــي بن ــذلك ت ــة نتــوخى أن يكــون ل ــه    . شــعرية عميق ــين حيات ــا ال نريــد أن نطــابق ب إنن

الشخصــية والمــدلوالت األوليــة لجملــه الشــعرية، ولكننــا نحتــاج إلــى أن نــؤول شــعره فــي مســتوى            
التجربــة اإلنســانية الحياتيــة الفنيــة التــي يكــون لهــا  إســقاطات مميــزة وخصوصــية خاصــة فــي الفهــم      

  . )15(والتأويل الشعري

ه العينية ألنهـا أثـارت لـدي أسـئلة حـول تلـوين الخطـاب فيهـا مـن          لقد اخترت من شعره قصيدت
ــة البنـــاء الثالثـــي المقـــاطع مـــن جهـــة ثانيـــة، وموقـــع الشـــكل التقليـــدي القـــديم        جهـــة، ومـــدى تكامليـ

خارجيــًا  :وفاعليــة المعنــى المضــمر فــي تشــكيل البنــاء النصــي . فــي البنــاء مــن جهــة ثالثــة  )األطــالل(
   .وداخليًا من جهة رابعة

ن إذ نقرأ تجربة ابن المعتز في عينيته، فإنما نقرأ نموذجًا شعريًا تراثيًا يمنحنـا رؤيـة قـد    ونح
تكــون خاصــة فــي بعــض جوانبهــا، لكنهــا فــي جوانــب أخــرى تعمــق فينــا اإلحســاس بفاعليــة القــراءة         
ــة اللغــة وبســاطة            ــى أبعــد ممــا تقدمــه ظاهري ــى معن ــف الكلمــات للوصــول إل ــي النــبش خل ــة ف التأويلي

ثم إن هذه القراءة تفتح بوسائلها وآلياتها الحديثة أفقـًا نطـل منـه علـى أسـرار نـص تراثـي        . التفسير
قـد نـدرك بعـدها أن فاعليـة      -من جهة أخـرى   -لكننا . بتقنياته وإشكاالته وأساليبه النوعية من جهة

هـي مفيـدة فـي    األفكار النقدية الراهنة قابلة ألن تكون مفيدة في قراءة التراث الشعري القديم مثلما 
  .قراءة الشعر المعاصر سواء بسواء
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ودوائــره ، ســتلتئم أســاليب الشــعر وأشــكاله الفنيــة وفــي عمليــة القــراءة اآلتيــة لــنص ابــن المعتــز 
اإليقاعيــة بأجوائــه التاريخيــة وخلفياتــه الفكريــة للســير معــًا فــي وحــدة  تفاعليــة تعدديــة يرتــد فيهــا       

  .، يحكي قصة اإلنسان في زمانه ومكانه وأحوالهالجميع إلى عالم واحد في بناء شعري واحد

وبهــذا يغــدو الــنص الشــعري أفقــًا يتســع ألشــياء متباعــدة ومتقاربــة ومتنــافرة ويتجــه بهــا إلــى      
جماليــات لغويــة ورؤى كونيــة وإنســانية ال تقــف عنــد حــدود القــول والقائــل، وإنمــا تحــاكي التجربــة     

ســالح اإلرادة  والعزيمـة فتكبــو حينـًا وتــنهض   اإلنسـانية السـالكة إلــى تحقيـق وجودهــا علـى األرض ب    
  .وهكذا تمضي الحياة بانكسارات، أو انتصارات، أو بتناوبهما معًا .حينًا

مــا ســيقدمه نــص العينيــة هــو لــون مــن ألــوان هــذه الحيــاة اإلنســانية، كمــا يتجلــى فــي تــأويالت   
  .                   مفاصله التالية

  النص

    أوًال

  ربى   وربوعــــاالدار  أعـرُفهـا  

  لبثْت ذيـوُل الريح  تعفـو رسمهـــا

  وبِكيُت من طرِب الحمـائم  ُغـدوًة 

ـــعحــٍة   وَتـَفجَنوب   ـنساعدُته  

ــعوجقلٍب م مومأْفـَنى  العزاَء ه  

جعربا من مإلى الص ليس يا قْلب  

  صرمْتك  آرام  الصريم  وَقطِّعْت

اثاني  

  إنِّا   لنـْنـتـاب  الـِعـداَة  وإن  نــَأوا

ٍة   ومنـابـرأِســر   ونُقـوُل   فـوق  

موا  على أعدائهإذا  َغِضب  مقـو  

ـمهأجسام  ـمـههام ُتفـارق  حتى  

ـمعـنه  أيـْدينــا   ُتـنـَفّـِر   وكـَأن  

  الحاضر

  حتى  أساَء  بها  الزمان  صنيعا

  ومِصيف  عـــام  قد خال وربيعا

  يَل وما وجدن سميعــاتدعو الهد

  وَغَلبُتهـن    تَنــفُّـســـًا  ودموعــا

  لـو ُكن في صْخر لُكـن صدوعـا

  فاحـزن فـَلسـَت بمْثـِلـِه  مْفجوعــا

  حبَل اْلهوى وَنزعن عنك ُنزوعا

  الماضي

  وَنهـز  َأحشاَء الـبـالِد  جـمـوعا

لـبًا من الَقوِديعا عـجِصيِب بالم  

  جـروا الحديد أِزجـًة ودروعـــا

  ضربًا  يَفجر من  دم ينـبـوعـــا

  طيرًا على األبدان ُكن وُقـوعــا
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  وإذا الُخطـوب رأين منِّا مْطرقـًا

  وُنصيب بالجوِد الفقير وذا الِغنى

  ومتى تشْا في الحرِب تلق مـؤمرًا

يَنـهبتَخــاُل  ج  فو  بِه  ِطرـدعي  

  وكأن  حد  ِسناِنِه  من  عــزِمـــِه

ـهرْأي ِسـبـحوي  تَـَهِكيـدْخـفـي مي  

   ثالثًا

ِسـواهـُــم دون الناس ْندِفر  ـموه  

ـمحـقّـُه   فذلـك   ـمبه  ِدَلـنال تع  

  وإذا َغدْت  شَفعاُء  جـوٍد  مبِطٍئ

ــمواِلمَطاَل عطاه اِعدوالم ـقبس  

  يا من  رجا  دركـًا بوجِه شفاعـٍة

  َنَكصْت  على  أعقابهن رجوعا

  والغيُث  يسقي  مجِدبًا ومريعـا

  ِمنِّا مَطاعًا في الورى مـْتبوعـا

ُغر اضيبوعابدصِه  مهِة  وج  

  هـذا وهـذا يمِضيـان  جـمـيعــا

  وهوالذي َخدع الورى مْخدوعا

  الثابت 

  واألْطيـَبـون  منـابتـًا  وُفـروعا

  والشمس ال َتْخَفى عليك  ُطُلوعا

  قد  َكد  طاِلب  حاجٍة  ممنوعـا

  وأتى رجاُء  الراِغبين  سريعـا

  قِّك  مْنِعمـًا  وشفيعـــامـلِّْكَت ِر

  :في القراءة األولية أو قراءة الظاهر من )16(يتألف نص ابن المعتز 

  .مقدمة طللية، أو وصف لآلثار الدارسة: أوًال

  .غرض القصيدة، أوالفخر القبلي :ثانيًا

  .خاتمة، خالصة مبادئ أومفاضالت: ثالثًا

ــة      ــراءة األولي ــى هــذه الق ــراءة الظــا (إن مــن يتبن ــزام بمحــددات     ) هرق ــرًا عــن االلت ــد كثي ــن يحي ل
التفســير اللغــوي أوًال، واالحتكــام إلــى التوافــق العقلــي أو مقتضــى    : خارجيــة ثالثــة  تضــبطها، وهــي  

والوقوف ثالثًا عند بعض الظواهر البالغية المقررة من جمال اللغة، وعذوبة األسلوب، . الحال ثانيًا
ئل البـديع األخـرى، و كـذلك االنتبـاه إلـى بحـر القصـيدة        وما في النص من تشابيه واستعارات، ووسا

  .)العين(وقافيتها أو رويها ) الكامل(

لكــن القــراءة التأويليــة، التــي سيخضــع لهــا نــص ابــن المعتزهنــا، مختلفــة تمامــًا؛ إنهــا تنفــذ مــن    
الســطح لتغــوص فــي العمــق؛ فتختــرق جوانيــة الــنص وتقلــب وجوهــه ظهــرًا لــبطن مــن أجــل اكتشــاف  

. اآلخر المتمثل بالمعاني المختتبئة خلف ظواهره كما تحوكها الكلمات، واألشياء، والفـن معـاً  عالمه 
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إنها قراءة فاحصة تمنح قارئ النص فرصة يبذل فيها جهدًا استثنائيًا  يفكك بـه خطـوط المقايسـات    
تلفات، والتقاطعات والعالقات الباطنية، ويمأل فجوات ذلك النص، ويستجلي التحيزات، وتماثل المخ
  .وتواؤم المتضادات الستقطاب المضمر والوصول إلى التجانس العام، والمعنى المثالي األكمل 

والمؤول هنا يسـتند إلـى مخزونـه الثقـافي والمعرفـي وأسـاليب النقـد ومناهجـه، وآليـات التلقـي           
محـدودة   والتأويل، للوقوف عند اساليب النص المراوغة في استغالل طاقات اللغة،  واإلمكانت الـال 

إن عملـه  . وطرق استخداماتها المخاتلة ومـا إلـى ذلـك مـن فنـون الخطـاب وأشـكاله       ، للكلمة الشعرية
هذا يحتمل التحايل على اللغة للسير بها إلى مبتغاه في حمل مـا فـي الـنفس مـن شـعور كـامن، ومـا        

لشـعري المـدهش،   في العقل من أفكار ينبهرلها المتلقي بعد أن تقدم له ما ال يتوقعه من فن القـول ا 
فالشــعر هــو لغــة  الشــعور والخيــال والممكــن والمــدهش .ومــا اليتنبــأ بــه مــن احتمــاالت األفــق األبعــد

وانطالقـًا مـن هـذا الفهـم يشـكل       .وليس لغـة التسـطيح  والوصـف والمنطـق، وواقـع الحـال      ، والعميق
ولهـذه  . ل، والتـاريخ نص ابن المعتز في القراءة التأويلية رحلـة روحيـة مـع الزمـان، والمكـان، والخيـا      

  :الرحلة محطات ثالث في كل منها معنى مضمر هو لغيره المحور كالتالي

  :رحلة  النص

  .7 – 1األبيات                محنة/ حاضرها 

  .18 – 8األبيات                قدرة/ وماضيها 

  .23 – 19األبيات                 قـدوة/ وثابتهـا 
  

ــى        وممــا يلحــظ علــى هــذه الرحلــ    ــاب إل ــى وجــود، ومــن غي ة أنهــا حركــة تتســامى مــن ضــياع إل
وهي تخالف حركة الواقع التاريخي الذي بدأ معكوسًا في مسيرته إلى انحدار، فمـن وجـود   . حضور

قد يكون هذا من منطـق الشـعر؛ إذ يغـدو الشـاعرفيه أقـرب إلـى       . إلى ضياع، ومن حضور إلى غياب
  . من وصف واقع الحال الحلم منه إلى الحقيقة، وأبعد في الخيال

في مقطع الزمن الحاضر يعيدنا ابن المعتز إلـى التـراث الشـعري الجـاهلي الـذي لـم يكـد يغيـب         
وقـد أغــرى وجــوده قــارئي الشـعر فــي القــديم فــرأوه   . عـن لغــة الشــعراء بعــده حتـى يعــود إليهــا بقــوة  

ببعضـهم إلـى االعتقـاد     تقليدًا محمودًا؛ ألنه يبقي التواصل بـين الحاضـر والماضـي حيـًا، وقـد انتهـى      
 .بأن حاضر الشعر يعتمد أبدًا على اتباع ماضيه، ألن للماضي قصب السبق وفضيلة التفوق
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أما القراءة التأويليـة الحديثـة فتـرى  فـي المقطـع تناصـًا مـع الماضـي وامتصاصـًا لـه، ال اتباعـًا            
إال فسيفســاء  إيــاه؛ ذلــك  ألن النصــوص يتناســل بعضــها مــن بعــض، وأن الــنص فــي عرفهــا إن هــو      

أن للنص المبدع في راهن تشكيالته اللغويـة، خصوصـية    -في الوقت ذاته  –نصوص؛ ولكنها تؤمن 
وفـي هـذا يظـل    . التجربة التي تختار وتمزج لتخرج نصًا على قـدر مواضـعات المعنـى وجماليـة الفـن     

شـاعر   لهذا النص ميزة االختالف  عـن أي نـص سـابق عليـه، ألنـه وجـد فـي عـالم مختلـف، ونسـجه          
وإذا كانـت حاجـات اإلنسـان الروحيـة     . مختلف في تجربـة مختلفـة الشـعور وإإلرادة، والخيـال، والفـن     

والحياتيـة جامعـة للبشــر فـي كـل زمــان ومكـان؛ فـإن تصــورهم لهـا، وسـلوكهم إليهــا، وتعبيـرهم عنهــا          
ومختلفـين   وهكذا ساروا في الحياة والكون وما زالـوا متفقـين  . يختلف فيه الواحد  منهم عن اآلخر

  .في آن

قلنا إن ابن المعتز ارتحل روحيًا في زمن قصيدته ليحاكي الحيـاة بخيـال يأخـذه بعيـدا، ويـأتي      
بــه قريبــا، لكنــه فــي الحــالتين يــدخل تجربــة شــعرية مثيــرة؛ نتوقــف عنــد محطاتهــا لنعــاين تشــابكاتها    

داخل لتصــل إلــى اللغويــة ونــؤول ترابطاتهــا المحوريــة فــي كــل محطــة، ثــم نســأل أســئلة تتشــعب وتتــ  
أجوبــة تمتــد إلــى كــل المحطــات علــى أســاس أنهــا تؤلــف مــداميك بنــاء متنــوع لكنــه موحــد األشــياء      

  . واألجزاء

حتــى ، فــالنص بكليتــه نفثــة مصــدوع علــى ضــياع ملــك بنــاه أجــداده بالــدم والمجــد فكــان منــارة   
إلــى  –يهم جنــد العباســيين ومــوال  –جــاءت لحظــة انقلــب فيهــا الحــال حــين تســلل نفــر مــن األتــراك     

فكانــت هــذه الحادثــة بوابــة االنقــالب  . )17(مجلــس الخليفــة المتوكــل فقتلــوه ووزيــره الفــتح بــن خاقــان 
  . الرهيب، والشر المستطير، وكان ابن المعتز وآله هم الضحايا، وكان ملكهم هو المسلوب

حتى وصل لقد غدا بين ليلة وضحاها ملك العباسيين  مْلكًا ضائعًا يتلعب به من ال يستحقون 
أذاهــم إلــى ابــن المعتــز نفســه فقتلــوا أبــاه الخليفــة بعــد أن خلعــوه، ونفــوا ابنــه الصــغير عبــد اللــه مــع   

وهاتان محنتان قاسيتان كان لهما في نفـس الصـبي   ." جدته قبيحة إلى مكة بعد أن صادروا أمالكها
عطفـه، ومحنتـه بـالنفي    في أبيه الذي منحه الحياة وكان يغمره ببـره وحنانـه و  ... محنته : آثار بعيدة

فهذه تجربة مريرة عاش تفاصيلها ابن المعتز اإلنسان والشاعر، فغدا تعامله .  )18("وعذابه ونكاله 
معها تعامل مفجوع سخر الكلمة الشعرية التـي امتلـك زمامهـا ليسـتعيد بهـا تفاصـيل المأسـاة فكانـت         

الـروح إلـى المجـد الـذي كـان بعـد أن       وحنينًا في ، بمحطاتها الثالث، رحلة مع الكلمة، هذه القصيدة
  .لم يعد كما كان

والمحطــات الــثالث تنفــرد كــل واحــدة منهــا بمعناهــا الخــاص، لكنهــا تؤلــف مــع غيرهــا  أغصــانًا   
لشجرة واحدة  تأصل جـذرها  فـي أعمـاق أرض واحـدة، يسـتمد منهـا المـاء والحيـاة ليغـذي بهمـا           

كل محطة في عالقاتهـا الخاصـة فإننـا ننفـذ مـن      وإذا كنا سنؤول . أغصانه في امتداداتها وفضاءاتها
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ومـن هنـا   . هذا التصور للوحدة الجامعة التي ال تغيب عن الحضور أبدا، ألنها األصل وغيرها الفرع
  .  يبدأ الفعل، ويستمر العمل حتى االكتمال

  :مقطع المحنة

  بها الزمان صنيعا حتى أساَءا                    ـــــــــرفها ربى وربوعــــــــــالدار أع

عام قد خال وربيعاها               ـــــلبثت ذيوُل الريح تعفو رسم ومصيف  

  تدعو الهديَل وما وجدن سميعاوبكيُت من طرب الحمائم غدوًة             

  وغلبُتهـن  تنفُّـســًا  ودمـوعــــاوحـٍة  وتفجـــــع               ــــــــساعدُتهن  بن

  

فهـي المكـان الـذي ابتـدأت     : )!الـدار (في بدايات التعبير عـن المحنـة يصـادفنا فـي الـنص كلمـة       
رحلة الشاعر الروحية منه، وهي الكلمة التي افتتح بها نصه، لكن أمورًا تشـدنا إليهـا وتطـرح أسـئلة     

 وعالقاتهـــــا النحويـــة والمعنويـــة مـــع كلماتـــه     ! عـــن غمـــوض يتـــراءى لنـــا فـــي إفرادهـــا أول الـــنص      
  !  األخريات؟

أو ما موقعها نحويًا؟ أهي مبتدأ وجملـة  أعرفهـا   ، قتها بغيرها من كلمات النص؟ما عال: أوًال
خبرها، أم أن لها موقعًا نحويًا آخر؟ أعتقد أن إلقاء ابـن المعتـز لهـا يسـتوجب التوقـف عنـدها قبـل        

بالشـاعر،وهو يلقيهـا كلمـة    كـأني  .وهذا يوحي بالنظر إليها كلمة قائمة بـذاتها ، المضي إلى ما بعدها
: مفردة، يجيب عن سؤال متخيل مفاجئ غريـب يسـأله أحـدهم عـن الـدارأيعرفها؟ فيجيـب باسـتغراب       

فمـا الـذي يتوقعـه    ! ووجه الغرابة هنا في أن يسأل اإلنسان عن داره، أيعرفها؟! أتسألني عن الدار؟
ــدار وهــو يســأله عــن داره؟ وجــاءه الجــواب غ        ــب  الســائل مــن جــواب صــاحب ال ــًا كســؤاله الغري : ريب

ثـم تـأتي   . وعلى السـائل أن يجيـب  ! أتسألني عن الدار؟: أي أن الجواب ارتد سؤاًال إنكاريًا! الدار؟
في هذه   )!الدار(إذن . طبعًا أعرفها إنها داري....".  أعرفها ! " الدار المسؤوُل عنها؟: التكملة

اجئ الـذي بعثـت فيـه هـذه الكلمـة المفـردة       الحال مبتدأ لخبر محذوف مقدرجلبه السؤال الغريب المف
وهكذا بدأنا بالدار كلمة مفردة وانتهينا إلى أنهـا عـالم مـن األسـئلة، وأفـق انفـتح علـى        . حوارًا مثيرًا

  .حقل من الحوار

أمــا األمــر الثــاني الــذي يشــدنا إلــى الكلمــة فــداللتها قياســًا إلــى مــا يناظرهــا فــي المقــدمات              
أن يقف الشاعر الجاهلي على آثار ديار معمورة، وإنما كان يقف على إذ ليس من المعتاد . القديمة

لكـن ابـن المعتـز شـأنه     . مـواطن سـكناهم بعـد رحـيلهم عنهـا     : آثار دمن وأطالل تـرتبط غالبـًا بالخيـام   
 . شأن أقرانه في عصره العباسي يقف على ديار كانت معمورة هي قصور ملكهم وسكناهم
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ك؛ فقــد تربــى فــي القصــور الفــاخرة بعــد أن كانــت لــه ســكنًا، وال يتوقـع مــن ابــن المعتــز غيــر ذلــ 
لـم ال   :روي عن ابن الرومي، حين سأله أحدهم.  وحين يصف يأتي وصفه على قدر خبرته وسكناه

ال يكلـف اللـه نفسـًا إال وسـعها، ذاك إنمـا يصـف       ! وا غوثـاه  :  " تشبه تشـبيه ابـن المعتـز، أنـه قـال     
  .)19(".وأنا مشغول  بالتصرف في الشعر وطلب الرزق بهماعون بيته ألنه ابن الخلفاء، 

يتعـــدى هـــذا إلـــى طبيعـــة الشـــعر عمومـــًا؛ فقـــد ذهبـــت ريناتـــا يـــاكوبي   -كمـــا يبـــدو  –واألمـــر 
بينما أطلقت على القصـيدة  " بقصيدة القبيلة " المستشرقة األلمانية إلى تسمية القصيدة الجاهلية 

وأظــن أنهــا محقــة فيمــا ذهبــت إليــه، ألن العــارف   . )20( "قصــيدة الــبالط " العباســية واألمويــة قبلهــا 
لظروف الحياة وطبيعة النظام في كل من الزمنين يدرك ذلك االختالف النوعي بينهما، وهو اختالف 

  .  كان له مداه في طبيعة الشعر، وتتأليف القصيدة

قـع المكـان مـن    العباسي والجـاهلي فـي مو  : لكن االختالف المشار إليه ال يلغي التقاء الشاعرين
نفســيهما بصــفتهما اإلنســانية لهمــا معــه فــي عصــريهما تجربــة ملتاعــة فرضــت عليهمــا مــا بعــدها مــن  

ثـم إن ابـن المعتـز شـاعر عـاين شـعر       . مواقف تساير الحالة الموضوعية الخاصة بـه عنـد كـل منهمـا    
لـذا  . ال شـك ين بخاصـة، وتـأثر بـه بـ    يالشعراء السابقين عليه وثقف نفسه على تراث الشعراء الجاهل

ومـن هنـا تصـبح الـدار     . يمكن أن يقربنا هذا من الحكم بتناصه معه وامتصاصه أحواال وأشـكاًال منـه  
واألطالل عند الشـاعر الجـاهلي معـًا، انفتاحـًا علـى آفـاق رحبـة مـن الـرؤى الكونيـة            لدى ابن المعتز،

تجليات لحقيقة اإلنسان يوقع فيها كل منهما خطوط تجاربه في الحياة وإدراكه الخاص لما فيها من 
  .في فرحه وحزنه أو سعادته وشقائه، وكذلك تفسيره كنه الحياة ولغز الموت

فهـو ال يجيـب السـائل عـن     . عنـد ابـن المعتـز هـو رمزيتهـا     ) الـدار (األمر الثالث المهم في كلمة 
 .آلالملك الذي كان، والذي آل إلى سوء م تحمل رمز –كما أرى  –عادية، وإنما عن دار هي  دار

  . )21(األمر الذي خلف في نفس الشاعر غصة لم تنطفئ نارها الملتهبة في صدره  مدى العمر

ويتــابع بعــد تــذكر الملــك المفقــود ومــا تــرك مــن جــروح فــي الــنفس بليغــة بســط معرفتــه بــه فــي   
: الرمزفي  زمن مجدها صـورتين / لقد رسم للدار". أعرفها ربى وربوعا : " جملته الشعرية التالية

إنهما صورتان في .  )ربوعا(و  )ربى(:لكنه اختصرهما في كلمتين، هما فنية، وثنيتهما إعرابيةإحدا
، والعـيش الرغيــد  )ربـى (العـزة الشـامخة    :ثيـران فـي المتلقـي عـوالم كبيـرة وفسـيحة      كلمتـين لكنهمـا ت  

عــة الرف: أمـا صــورة الربـى وهــي المقدمـة علـى أختهــا فتـؤول بمــا يتسـع لـه معناهــا اللغـوي        ). ربوعـا (
. هكذا هي الدولـة العباسـية العظيمـة فـي خيـال الشـاعر تحرسـها مشـاعر كبريائـه         . واإلباء والشموخ

الربــع، أي األرض الفســيحة الممرعــة بــالخير    : وأمــا صــورة الربــوع فتــؤول بكــل مــا تعنيــه مفردتهــا       
ا دولة بنـي العبـاس فـي خيالـه ووجدانـه إذن تجمـع إلـى علـو مجـدها وفـرة الخيـر فـي أرضـه             . والربيع

ــعبها  ــاه لشـ ــذكراننا   . والرفـ ــورتين تـ ــا أن الصـ ــًا  –كمـ ــداد      -تاريخيـ ــية  وامتـ ــة العباسـ ــد الدولـ بمجـ
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اذهبـي  : " وتعدد مواردها ؛ حيث تباهى في ذلك الرشيد حين قال لسحابة عبـرت المكـان  ، سلطانها
  .)22( "حيث شئت يأتني خراجك 

إلــى زمــن انتهـت إليــه حــين  لكـن الشــاعر فيمــا تـال ذلــك يحــدد اسـتمرار هــذه الصــورة المشـرقة     
وهذا الحرف ينتهي عنده حدث ويبدأ مـن عنـده حـدث مضـاد يـوحي بـه قـول        ). حتى(أتبعها بحرف 

فالزمان المشخص هنا صنيعه الغدر؛ إذ غالبًا ما يفجـأ  ". حتى أساء بها الزمان صنيعًا : " الشاعر
) الملـك (ما كان في الـدار  وها هو يفسد كل . اإلنسان بما يكره ليفسد عليه بهجة الرضى بما يحب

لكــأني بالشــاعر حمــل مســؤولية إفســاد الــدار إلــى الزمــان  . مــن ألــق وبهــاء، لينقلــب ذلــك شــرًا وبــالء 
والخـوف حالـة لهـا مسـوغاتها لـدى مـن عـاش تجربـة         . خوفًا من عاقبة اإلفصـاح عـن حقيقـة مـاجرى    

جنايـة البـاغين فـي حـق      قـال فـي قصـيدة ثانيـة يحمـل فيهـا الـدهر أو الـزمن        . دامية مع سلطة جـائرة 
  :)23(داره 

  أبلى  جديد  مغانيِك  الجـديـــدان  يادار يادار إطرابي  وأشجاني

  فيض أما ينتهي عن ذنبه الجـاني  في كل يوم أرى لي من جنايتها

  شملي وأخلى من األحباب أوطاني  فما  أقول  لدهر  شّتـَتـْت  يده         
      د 

 ابــن المعتــز العباســي يفصــح عــن انكســار مــر يعتمــل فــي داخلــه، وداخــل كــل لكــن ذلــك الخــوف لــدى 

عمـل   العزة في زمن، والضياع في زمن تال، ألن هذا الوضع األخير كان من: عباسي شهد الوضعين
كمـا أراده خيـال الشـاعر فـي هـذه       –فبيـت االفتتـاح للـنص    . اليد؛ سواء بفعل مباشر أم بغير مباشر

وهو بهـذه  . والذلة/ العزة  :بالزمان في حالتيه مبني من عالقة الدار  -صيدة األبيات وفي مطلع الق
العالقة الضدية أوجز إشكالية الشعر هناك وهنا في طرح محنته العامة التـي جسـدها تاريخـه عمليـًا     
ــاع الســجون              ــي ق ــة ليرمــى بهــم ف ــانوا يخلعــون مــن كراســي ملكهــم العالي ــذين ك ــاء ال ــة الخلف ــي نكب ف

ــي. الهابطــة بصــفته  -س بعيــدًا أن تكــون هــذه النكبــات، التــي شــاهدها وعايشــها فــي مأســاته بأبيــه     ول
قـد شـكلت فـي شـعوره أو ال شـعوره أرضـية        -واحدًا ممن مورست علـيهم المهانـة التـي انتهـت بقتلـه     

لهذا الضعف الحادث في النفس واالنهزامية التـي قـد ال تغيـب عـن الحضـور حتـى لـو تلبسـت لبوسـًا          
والتكثيــف لألحــداث   فهــذا اإليجــاز . ســطورية كمــا ســنرى فــي بعــض صورالقصــيدة     مــن البطولــة األ 

المروعة تتلوه صـور ورمـوز وفنـون مـن القـول واألسـاليب مـألى باالنفعـاالت المـؤثرة فـي تشـكيالتها            
  .المتنوعة

مثـل  : إن ذلك كله يحتاج من مؤوله إلى مجموعة أسئلة تدفعها مـؤثرات نفسـية وعقليـة عميقـة    
فمأســاته فــي  ! النقــالب المــروع شــعرية الشــاعر فألهمتــه القــدرة علــى تجســيده ؟    كيــف حــرك ذلــك ا 



  عينية ابن المعتز أنموذجًا -قراءة النص الشعري التراثي وتأويله 

 337

إن مأســاته بمصــير أبيــه المــؤلم : أو بكلمــة أخــرى. مســتثارة مــن مأســاته بمقتــل أبيــه)  الملــك(الــدار
من هنـا تصـدق   . جسد عمليًا مأساة أكبر وأشد لوعة هي مأساته ومأساة قومه بضياع ملك عريض

بعث الشجى، ومن هنا أيضًا ندرك عمق الحسـرة عنـد هـذا الشـاعر الـذي قـد       الشجى ي: عليه مقولة
قـال  .  الفردي والجماعي في آن: يكون صدر في القصيدة عن تجريب مأساة مضاعفة في مستوييها

  :)24(أبياتًا في رثاء أبيه، بأسى عميق، وثأر ال تنطفئ ناره
  

  لـم  يـَنـم  لي  ثــار وبعيٍد لو  به  َأْقـُتـُل  كـلِّ  قريٍب           

        مني  ســن النصر  مَطـَلـْته  لم تِصْل بي فخطاها ِقصار  

  مدٌة  ما  ذلِّ  للمْلِك  جــاروَلعمري لو تمطِّت بجسمي         

إن شــكل األبيــات يمنحنــا قــدرًا وافــرًا مــن اإليحــاءات التــي تعــزز إيحــاءات األلــم المضــاعف فــي  
فمــن الجلــي أن ابــن المعتــز يحمــل بعــض مســؤولية ضــياع الملــك مــن جهــة،   . يــات القصــيدةبعــض أب

والمآل الذي انتهى إليه مقتل أبيه من جهة ثانية ألسالفه العباسـيين؛ فهـم الـذين اسـتحقوا منـه قـتًال       
يه إنه يجمع هنا بين الحاجة إلى نصرة أب. متساويًا لما استحقته قوى الغدر المتسببة فعليًا في ذلك
وأمــده جسـده بخطــى ُتطـاول الحــدث كــي   ، وإنقـاذ ملكــه؛ لـذا تمنــى لـو أســعفه الزمـان، وأعانتــه سـنه     

وإذا كانـت العالقـة الضـدية بـين زمـانين فــي      . لكـن الخـذالن طالـه وطـال داره معـاً     ، ينـافح عنهمـا معـاً   
 .)25(قتـل  انتهت بتدمير وجهها الحسن، فـإن الفاجعـة بأبيـه انطلقـت مـن بشـاعة ذلـك ال       ) الملك(الدار

ذلـك أنـه جمـع بـين مأسـاتين       من هنا ندرك أن األسى كان عنده أعمق بكثير ممـا يمكـن تخيلـه حقـًا،    
  . توحدا داخل الشاعر

) الملــك(كيــف صــور ابــن المعتــز تــدمير الــدار : ونحــن فــي الــدار العافيــة أمــام ســؤال بــدهي هــو 

قدمـة الطلليـة، لكـن تشـكيلها     وتشويه صورتها؟ وتأتي اإلجابة من صـورة الريـاح، المسـتعارة مـن الم    
جـاعًال منهـا   " ذيـول الـريح   " هنا مختلف ؛ إذ لـم ينسـب التـدمير إلـى الريـاح نصـًا، لكـن نسـبه إلـى          

فــإذا كانــت . فمــا هــي هــذه الــذيول؟ ". تعفــو رســمها "  :الصــورة المحوريــة فــي عفــاء رســم الــدار  
الخيام في أرض  نسبون إليها تدميرالرياح في المقدمة الطللية ال تثير استغرابًا حين كان الشعراء ي

. صـحراوية رمليـة، فـإن عـزو الـدمار إلـى الـريح فــي المكـان العباسـي المعمـور أمـر بعيـد عـن اإلقنــاع             

أظــن أن الصــورة ال تــدرك إال بتأويلهــا رمزيــًا؛ علــى    ! فكيــف وقــد نســب الشــاعر ذلــك إلــى ذيولهــا؟   
يخ يسـجل أن مـوالي السـلطة الشـرعية     والتـار . أساس أن الشاعر يستنفر في خيالـه مجريـات التـاريخ   

فهـم إذن ليسـوا فـي شـعوره وخيالـه  إال      .. هم الذين انقلبوا على أسيادهم وعاثوا في ملكهم فسادًا
وبهــذا يمكــن أن يــتم . أذنابـًا ألســياد، وهــم الســبب فــي تغييـر وجــه الدولــة مــن اإلشــراق إلـى الظلمــة   

  .في مكانها من النص" ذيول الريح "  :تأويل صورة
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فـإذا استحضـرنا أبعـاد    . وذيولهـا /الـريح : تبعًا لهذا التصور نحن أمـام ثنائيـة مختلفـة الطـرفين    و
أو أمــام ســيد . وأتبــاع هــم الــذيول /الصــورة كلهــا  كمــا يقــدمها الــنص نكــون أمــام أصــيل هــو الــريح   

وهكــذا تغيــرت صــفة الــريح  . ومــوال، وأن مــن قــام بتــدمير الملــك هــم األتبــاع فــي غفلــة مــن ســيدهم /
كانت عليها في موضوعة الطلل القديم فغدت صفة للسيادة والملك األصـيل، وأمـا ذيولهـا فهـم      عما

  .الموالي واألتباع

مصـيف عـام   "  :و عبـارة " لبثـت  : " ويبقى في النص تحيزات مالزمة للصورة إياها مثل كلمة
مستمر زمنًا ما كـي  فتعني هنا المكوث ال" لبثت " أما كلمة. في نهاية البيت الثاني" قد خال وربيعا

ينتهي أجله، وحين نقرن ذلك بما فعلتـه ذيـول الـريح فـي الـديار نسـتنت أن تأويـل األشـياء معـًا فـي           
النص يقودنا إلى أن تدبير الفعل المشؤوم لم يكن ابن ساعته وإنما دبر بليل وبغدر مبيت، وإعداد 

على نحـو مختلـف هـو أن الـدار      يمكن ألحد آخر أن يؤول األمر. استمرردحأ من الزمن قبل التنفيذ
زمنـًا لـيس   " الـذيول  :  " الـذي تطـاول بنيانـه، وامتـد سـلطانه احتـاج مـن قـوى الشـر         ) الملك(أو  

وفـي كلتـا الحـالتين تتمثـل للشـاعر القـوة التـي ال تفكـر إال بالشـر أسـلوبًا           . بالقصير حتـى أتـت عليـه   
المشـار  " ربيعـه  " و " مصـيف العـام   " ومـا  . لتقويض الخير وما ينت من أعمال ينتفع بهـا النـاس  

إنهمـا  بالصـيغة اللغويـة ليشـيران إلـى انتفـاع اإلنسـان        . إليهما إال نـات ذلـك الخيـر المقوضـة أصـوله     
وفي . وقت استمتاعه بمناظرها األخاذة )ربيعًا(وقت اتخاذه إياها مصيفًا للراحة، و )صيفًا(باألرض 

  .العباسية كما أوحى به النص هذا إيحاء بمدى سرور الناس في ظل الخالفة

وتتواصل انفعاالت الشاعر إلنتاج المعاني المجسدة ألفعال من يتلقى حجم الشر الذي صنعته 
ومــا يــرتبط بهــا مــن أفعــال   " الحمــائم الطــروب  " يــد الغــدر، فتبــرز لنــا صــورة مضــادة هــي صــورة    

التـي يقـرن صـوتها الصـباحي      أما هذه الصورة فقد جيئ بها تذكيرًا بالخرافة. ينسبها الشاعر لنفسه
الذي مـا زالـت تناديـه بـه آملـة أن يسـمعها، ولكـن         )26()وهو ابنها أو زوجها(الشجي بفقدها الهديل 

صوت الحمائم  المستوحى صورة هنـا هـو صـورة الشـاعر السـتنطقة التـي رسـمها لـه         . ما من سميع
لــم  –شــأن الحمــائم   -نــه خيالــه فزعــا يستصــرخ اآلخــرين ليردعــوا الشــر قبــل اســتفحال الخطــر، لك 

"  وبكيـت مـن طـرب الحمـائم غـدوة      : " وعندها لم يجد ما يتعلل به سوى البكاء.يصغ لصوته أحد

  :فخاب رجاؤه  بمن أمل فيه النصرة، كما قال الكميت

                 ربه ِلــنص ـنـُتـفيته نوما م      جابًة لِك من هديل 27(بأقرب(.  

مـائم األبـدي علـى ضـياع الهـديل لـم يكـن عنـده ليسـاوي حزنـه علـى ضـياع ملـك              لكن حزن الح
. فاق حزنهن؛ فإذا كان سـاواهن نواحـًا وتفجعـًا، فقـد غلـبهن تنهـدًا وانهمـار دمـع         آبائه، بل إن حزنه

  .ومقصده اإليحاء  ببلوى المصاب، وعظمة المفقود
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فرسـم لهمـوم قلبـه صـورتين      لكن ذلك الخذالن ممن رجاهم للنصرة زاد همه وجعًا علـى وجـع؛  
  : للفاجعة يجسدان أعلى درجات األلم والوجع

  :كتصدع الصخر/ صدمة القلب: وثانيتهما، أفنى العزاء/ لهيب الهموم : أوالهما

                     قلٍب  موجـع صدوعـاأفنى  العزاَء  هموم في صخر لكن لو كن  

      ليس إلى الصبى من مرجع فاحزن فلسَت بمْثله مفجـوعــا                ياقلب  

  حبَل الهوى ونزعن عنك ُنزوعاصرمتك  آرام  الصريم  وقطِّعـت                      

يثيرنا هذا التركيـب للصـورة  المجسـمة التـي أنسـن فيهـا المعنويـات وأدخلهـا فـي نـزاع كنـزاع            
من أي مرادف أقل حدة، إيهام منه بـأن أزمتـه النفسـية     بدًال" أفنى" فاختياره كلمة . البشر الماحق

"  :ويؤكد ذلك إصراره في بناء الصورة على تقديم ما حقة التأخير. تنامت شدتها إلى أقصى مدى

 عوجقلٍب م ؛ فإذا كان من طبيعة العزاء إزالـُة الهـم أوتخفيـف بلـواه ،فـإن األقـرب       "أفنى العزاَء هموم
دم  على الهم الزائل؛ لكن الشاعر فعل العكس؛ إذ أبقاه مقـدمًا ولكـن جعلـه    أن يكون هو الفاعل المق

  . وفي هذا كسر للتوقع مثير. األقوى واألبقى) الفاعل(بفاعلية الهم ) مفعوًال به(فانيًا 

لــو كــن فــي  : " أمــا الصــورة الثانيــة التــي تغالــب األولــى فــي تجســيم قســوة الهمــوم ففــي قولــه      
دع الصـخر يحتـاج قـوة ضـخمة تفعـل فـي داخلـه فعـل التفجيـر الهائـل،           إن تصـ ". صخرلكن صـدوعًا  

هـي طاقـة للهمـوم تتـراءى لمـن يعانيهـا بمثـل هـذا         ! فكيف يمكن أن يكون وقع تلـك القـوة فـي قلبـه؟    
  .  الشعور المدمر

للهمـــوم، الـــذي تـــراءى إلحســـاس الشـــاعر وهـــو   )28(إن هـــذا نفســـه هـــو المعـــادل الموضـــوعي 
قد يكون مثل هذا التصوير مبالغـًا فيـه لـدى كثيـر مـن مـؤولي       . خل قلبهيتحسس ألم تلك الهموم دا

الشـعر؛ لكــن المبالغــة فــي قيــاس الواقــع غيــر قياســها فــي الشــعر، ألن الشــعر فــي حســابها مبنــي علــى   
، والتعبير الشعري في الطبقات العالية  من الشعور ينزاح عن الواقع أو ينحرف عنـه  .تزييف الواقع 

  .س الشاعر دون االلتزام بالحقيقة وصحتهاإلى قول يرضي إحسا

َلُكــن ؛ علــى أســاس أن حــدوث الثــاني / ُكــن  َلــو :وعلــى المســتوى التركيبــي هنــاك تجــانس بــين
، لكــن هـذه الوظيفـة الناجعــة قـد أحـدثت  توازنــًا     )لـو (وهـذه وظيفــة الحـرف   . مرهـون بحـدوث األول  

ــاني؛ ففــي كــ        ــين كــل مــن كلمــات الشــطر األول والشــطر الث ــثالث حــاالت    ب : ل منهمــا ثــالث كلمــات ب

)ســاعدتهن/(و). تنفســًا/ نوحــٍة(و). غلبــتهنإن الحــزن العميــق فــي داخلــه أحــدث   ).  دموعــا/ تفجــع
ومثـل هـذا التـوازن المتـراوح بـين تنـوين النصـب،        . توازنًا واتحادًا بـين الحـاالت الشـعورية المتباينـة    
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انظــر إلــى تركيــزه اإليقــاعي علــى النــون   . ظمــةوتنــوين الكســر اليصــدر إال عــن تجربــة مختمــرة ومنت  
  ).ُكن/ هن ( :المشددة والحرف المضموم قبلها أيضًا

وهـذا مـا خاطـب    . ومن المالحظ أن عمق المأساة في غياب النجاة أوصلت الشاعر حد اليأس
حسـر  إن كلمـة الصـبا فـي ظـاهر قولـه قـد تـوحي بت       ". يا قلب ليس إلـى الصـبا مـن مرجـع     : "به قلبه

إنهـا هنـا رمـز لصـبا     . شيخ على ما فـات مـن أيـام صـباه، لكـن تأويـل كلمـة الصـبا هنـا مختلـف تمامـاً           
وكـان  . فهذا ما أوحت به الكلمة في موضعها مـن الـنص  .  الدولة أو شبابها في أوج قدرتها وبهائها

المشـابه  فـي اإليحـاء نفسـه، بـل فـي تحسـره        )الصـبا (البحتري قد سبقه إلـى اسـتخدام الكلمـة ذاتهـا     
  :على ضياع مجد الدولة اإلسالمية  بعد تحكم األتراك في مقاديرها، فقال

  )29( أكان الصبا إال خياًال مسلِّـما          أقام كرجع الطرف ثم تصرما        

إذن يخاطب ابن المعتز قلبه بعد أن شخصه واتخذه صـاحبًا يناجيـه، ويبـث إليـه وجـده، معلنـًا       
فـالمفقود ال يماثلـه فـي القيمـة     . بل دعاه إلى الحـزن .)الصبا(ك المجد المفقود له يأسه من عودة ذل

شيء مهما كان نفيسًا؛ لذا حري بالقلب أن يحزن، ألن حجم الفاجعة به لن تتكرر بغيره، فهـواألعلى  
وتأكيدا لما ذكر من مسألة التوازن التركيبي، انظـر إلـى   ". فاحزن فلست بمثله مفجوعًا: " واألغلى

إن ). مرجـع .موجـع .تفجـع : (كلمات المتوازيـة فـي نهايـة األشـطر األولـى مـن األبيـات الثالثـة األخيـرة         ال
هذا التوازي اإليقاعي المقتـرن بنغمـة الحـزن العميـق فـي قلبـه، إنمـا صـدر عـن نفـس مقهـورة؛ لكنهـا             

  .أن تستسلم لقدرها، وأن تغرق في ألم مطبق –مكرهة  -ارتضت

اجهـة المحنـة عـن البحتـري فـي قصـيدته الميميـة المشـار إليهـا؛ إذ          ويختلف ابن المعتـز فـي مو  
أوحــى للبحتــري أملــه هنــاك فــي إزالــة المحنــة واســترجاع مجــد األمــة المفقــود، خطــًة اســتوحى فيهــا     

انتقــل " ...  فــالبحتري فــي قصــيدته تلــك  :  الهجــرة النبويــة التــي كــان فــتح مكــة مــن أجــلِّـ ثمارهــا   
يم وما اعتمدته من أسلوب في التحدي، وتكـوين القـوة المتآلفـة علـى     بخياله إلى هجرة الرسول الكر

الحق والعدل حتى تحقق الفتح المبين وتغير كل شيء إلـى الضـد الحسـن، فانقلبـت القطيعـة لحمـة،       
  .)30(والحرب أمنًا وسالمًا

أما في نص ابـن المعتـز فقـد جسـم كـًال مـن الماضـي والحاضـر ليحـدث بينهمـا عالقـة وحـوارًا             
قطيعــة معتــادة ) قطــع(يعنــي " صــرم "فالفعــل . رفــض فيــه الماضــي أي اتصــال مــع الحاضــر  مضــمرًا

  ، تتكرر في فراق األحبة

بتضعيف حرف الطاء،  ففيه " قطِّعت " أما الفعــل  . وهو متضمن إمكانية  اللحمة من جديد
ر عـن القطيعــة،  فمـن اكتفـى للتعبيــ  . اسـتغراق للقطيعـة، باســتعادة صـورة حبـل الوصــال وقطعـه قَطعــاً     

أشــعر المتلقــي بإمكانيــة الوصــل، ألن الحبــل يمكــن إذا انقطــع أن يــربط مــن  " َقَطــع" بالفعــل الثالثــي 
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فإنـه يـوحي بانعـدام    ، كصـيغته المسـتخدمة هنـا   " َقطِّـع  " لكـن حـين يسـتخدم الفعـل مضـعفًا      . جديد
وهـذا مـا رمـز    ، مكـن إيصـالها  الوصل نهائيًا ألن الحبل فـي هـذه الحالـة قـد ُقطِّــع أجـزاء صـغيرة  ال ي       

أي تفكيـر فـي أيـة عالقـة مهمـا كانـت        -اسـتحالة   -وهـو . إليه الشـاعر فـي إصـراره علـى هـذه الصـيغة      
ــاً     ــًا بتأكيــده فــي المفعــول       .صــغيرة بــين مــا كــان ومــا أصــبح كائن لهــذا اســتخدم الفعــل الثالــث مقرون

العائـد إلـى آرام الصـريم    ) ةنون النسـو (، بل إن حرف "ونزعن عنك نزوعا : " المطلق المشتق منه
ــة كانــت أم        جــاء إشــعا  ــين الحاضــر أدنــى عالقــة ؛ مادي رًا بتصــميم مــن الماضــي أن ال تكــون بينــه وب

قطيعــة ماديــة، فــإن الفعــل    )صــرم، وقّطــع (: فــإذا كانــت القطيعــة المشــار إليهــا فــي الفعلــين    . روحيــة
  . ، قطيعة روحيةأضاف إلى تلك القطيعة) نزوعًا(وتأكيده بالمفعول المطلق ) نزعن(

  :مقطع القدرة

لقــد وصــل فــي ! وهــذه مفارقــة؛ إذ كيــف ينــتفض الشــاعرعلى ذاتــه؟ . ومــن المحنــة إلــى القــدرة 
، كمـا فـي   !نهاية المقطع السابق إلى أعلى مواقف اليأس، وها هو هنـا يبـدأ مـن أعلـى درجـات القـوة      

  :النص

  هز  أحشاء  البالد  جموعاوَنإنا  لننتاب  العداَة  وإن  نــأوا                 

                  ٍة  ومنـابـرأسر  صيِب بديعاونقوُل  فوقالم بأ من القولجع  

                وا على أعدائهمإذا غِضب وعــاقومرًة  ودأزج و ا الحديدرج  

                  مهأجسام مههام بًا حتى تفارقروعا ضْنبي  ممن  د  ريَفج  

                  ــمعْنه  أيديـنا  ُتَنفّـِر  قـوعاوكأنو  ُكن رًأ على األبدانطي  

  نَكصْت على أعقابهن رجوعــاوإذا الُخُطوب رأين مناِّ مْطرقًا               

في حالة اليأس إلى ما ال نهاية، وإنما هو  يستطيع االستمرار فهو ال. والواقع أن هذا من ذاك
بحاجة إلى أن ُتكسر هذه الحال وأن تتحول إلى ما يشـكل معهـا توازنـًا نفيسـا يعيـد لذاتـه الثقـة فـي         

ومــا دام الحاضــر لــن يمنحــه ذاك  .  مكســب مــا، كــي يعــادل تلــك الخســارة التــي غــدت واقعــًا مقضــياً   
  ..لالنطالق وإحداث التوازن حتى لو كان تعّلـةالمكسب فإن الخيال هو البديل النقيض الجاهز 

ــارع         ــزمن المضـ ــي الـ ــدة فـ ــة مؤكـ ــاعر بجملـ ــدأ الشـ ــزة؛ إذ بـ ــة محفِّــ ــع غرابـ ــة المقطـ ــوي بدايـ تحـ
  ):الحاضر(

) الـالم (بـل أتبعـه بمؤكـد ثـان    ) إن(وهو لم يكتـف بمؤكـد واحـد   ". إنا لننتاب العداة وإن نأوا" 

 . على الفتك بأعدائهم مهما ابتعدوا مكانًا -ومه أي ق -) نحن(ليعزز بتكرار التوكيد قدرة الـ 
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ــ فــي لحظــة تلقيــه إيــاه  -ومــن يســتمع إلــى القــول بصــيغته هــذه قــد ال يشــك      ن ابــن المعتــز أ ـ
النص بعمقه لن يتـردد فـي الجـزم      يتحدث عن قدرة القوم في حاضرهم التاريخي، لكن من عاش جو

إن . اسيين وبطشهم فـيمن عـاداهم أينمـا كـانوا    أنه يتحدث عن الماضي مستعيدًا أمجاد أجداده العب
  :قوله هذا بصيغته الحالية، وبكونه مفتاح المقطع الثاني يثيرمجموعة من األسئلة

  لماذا جاءت صيغته في الحاضر مع أن داللته في الماضي؟ -

  ما داللة المبالغة في وصف قوة القوم الرهيبة هنا؟  -

  مقطع ونهاية المقطع السابق عليه؟حية هذا الما الرابط اللغوي المتوافر في افتتا -

أعتقد أن الشاعر عزف عن صيغة الماضي إلـى الحاضـر بـدافع داخلـي لـه مسـوغاته الوجدانيـة        
لكــن داخــل ، ال العقليــة الواعيــة؛ فلــو لجــأ إلــى الماضــي لكــان كمــن يصــف حــدثًا مضــى وانتهــى أمــره   

م قـدرة هـي إلـى الطبـع والشـيمة أقـرب       الشاعر يرفض أن يقبل هذا، وإنمـا يصـر علـى أن قـدرة القـو     
إن فـي هـذا المنحنـى    . منها إلـى الحـدث ؛ فـالطبع لـه دوام الثبـات أمـا الحـدث فهـو وقتـي آنـي متغيـر           

لكنهـا فـي واقـع    . فـي المقطـع األول مثلمـا رأينـا     انتفاضة علـى االسـتكانة، التـي أصـابته بانكسـار كبيـر      
فيـه لتلـك القـدرة التـي كمـن ضـعفها فيهـا، ولمـا أن         حاله انتفاضة زائفة ولذلك اقترنت بتصوير مبـالغ  

  .  ذاك الضعف حضر فانهار كل شيء حان وقت حضور

مشـاعر جوانيـة    -مثلما أظـن   –فيه إذن تحاكي  كانت المبالغة في افتتاح المقطع وباقي الشعر
كـت فـي   كامنة في أعماقـه تحـاول االلتفـاف علـى اليـأس الـذي انتهـى إليـه المقطـع السـابق، وأنهـا تحر           

داخله فأخرجت  في هذا المقطع معنى ينقض في ظاهره معنى االنكسار، لكنها فـي جوهرهـا ترسـيخ    
ــيته   ــي نفسـ ــاد فـ ــار الحـ ــذلك االنكسـ ــعف      . لـ ــوق الضـ ــو فـ ــي تعلـ ــدرة التـ ــوة والقـ ــي القـ ــة فـ ــا المبالغـ ومـ

ات، ولكـن هيهـ  ، واالستسالم  إال قفز على االنكسار ومحاولة السـترجاع اإلرادة  والعزيمـة والتحـدي   
  .فإن مضمرات النص تشي بعكس ما يحاول إظهاره تمامًا

ــرابط اللغــوي  فــي مضــمون الســؤال الثالــث فغيــر  موجــود      وعــدم وجــوده ينســجم مــع   . أمــا ال
ماقلناه جوابًا للسؤالين اآلخرين حول الرفض الزائف فـي دخيلـة الشـاعر أن تكـون قـوة قومـه مجـرد        

هـــذان الرفضـــان . كـــه فـــي المقطـــع األول أيضـــًافعـــل كـــان وانتهـــى، وكـــذلك رفضـــه اليـــأس الـــذي تمل
الظاهريــان قــد يكونــان أديــا إلــى رفــض ثالــث أشــمل هــو العالقــة بــين مضــمون المقطــع األول جملــة،  

لقد خالف غيره من الشعراء الذين كانوا حراصًا علـى إيجـاد عالقـة    . ومضمون المقطع الثاني جملة
فمثـل هـذه العالقـة اللغويـة فـي      . ا مـن مقـاطع  لغوية ظاهرة أوخفية بين مقدمات القصـائد ومـا يتلوهـ   

وقد نرى أن هـذه القطيعـة أصـبحت الزمـة إذا أعـدنا الـوعي بمـا قالـه         . هذه القصيدة مقطوعة تمامًا
 .في البيت األخير من المقطع السابق
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مثـل صـورة الحبـل المتقطـع أجـزاء مبعثـرة غيـر القابلـة         (لقد استخدم كل وسـيلة لغويـة ممكنـة    
وبمـا أنـه تـوهم الخـالص مـن ذكـر       . ن ال عالقة ممكنـة أبـدًا بـين الحاضـر والماضـي     ليؤكد أ )للوصل

الحاضر ومآسيه، وعـاد إلـى أمجـاد الماضـي ومباهجـه، فمـن الطبيعـي أن تكـون القطيعـة ال التواصـل           
لكـن انقطـاع العالقـة ظاهريـًا ال ينفـي حضـور العالقـة الباطنيـة بـين          . هـي السـمة التـي بـين المقطعـين     

ــال القــدرة والقــدوة فــي         المقطعــين ومــ  ــه كــل منهمــا؛ فمــن االنكســار فــي المقدمــة نبــع خي ا يرمــز إلي
ليكونــا قنــاعين ظــاهرين لمعنــى خفــي هــو امتــداد لــذلك اإلحبــاط النفســي الــذي     ، المقطعــين التــاليين

  .رأيناه عميقًا جدًا داخل الشاعر

مـــن مســـتويين لقــد تـــألف وجـــه القــدرة لقومـــه فـــي إدارة الملــك وحمايتـــه فـــي المقطــع الثـــاني     
  : متالزمين

المسـتوى الخـاص؛ ففـي المسـتوى العـام تصـدرت صـفات        : وثانيهمـا .  المستوى العام :أولهما
ففضًال عن صورة البطش باألعـداء وإن نـأوا    .القوة الماحقة لمن أراد بهم وبملكهم شرًا كل الصفات

ونهــز أحشــاء الــبالد "  :الســالفة جســم مهابــة قومــه لتغــزو كــل الــبالد التــي غــدت ترتعــد منهــا خوفــاً   
ــك الخــوف؛ إذ اســتعار للــبالد أحشــاء بعــد أن          "جموعــا ــي تهويــل ذل ــه الشــعرية ف ؛ مســتخدمًا بالغت

بـل أضـاف   ". نهز:"حركة ارتعادها منه بالفعل شخصها وتخيلها إنسانًا، ونسب إليها  الخوف وصور
عـة ال  حالتهـا مجتم إلى المعنـى مـا يزيـد فـي قـوتهم حـين شـخص الـبالد وقـد أصـابها الهلـع حتـى فـي              

  ". جموعا: "مثلما أوحت كلمة: متفرقة

إنه في تصويره بطش قومه يلجأ أحيانًا إلى دفع أعدائهم إياهم إلى إبداء هذا الجانب المـاحق  
لضــرب أعــدائهم، أضــاف أن "  يجــرون الحديــد أزجــة ودروعــا"  :مــن العقــاب؛ فمــثًال حــين صــورهم

لقد جعلهم يفعلون ذلـك بعـد أن دفعهـم أولئـك األعـداء      ". يفجر من دم ينبوعا" الضرب أدى إلى أن
وبناء على هذا  ورد ذكـر كـل تلـك األفعـال المهلكـة  بالصـور المروعـة كصـورة         .إلى الغضب الشديد

، بــل زاد عليهــا "قــوم إذا غضــبوا علــى أعــدائهم "   :ينبــوع الــدم المتفجــر مــن األجســاد بعــد قولــه 
سامهم من شدة الضرب، وذلك بأن صـور رؤوس هـؤالء   صورة رهيبة لهامات األعداء وهي تفارق أج

وختم الصور المروعـة  . األعداء  تتطاير عن األبدان تطاير الطير عن األمكنة التي كانت تحط عليها
مـن قومـه    )مْطرقـاً (تلك بصورة خيالية تجسمت فيها الخطوب جيوشـًا قـدمت للحـرب حتـى إذا رأت     

  :االنكسار نكصت على أعقابها تجر إذيال الخيبة وذل

  . نكصت على أعقابهن رجوعًا                  ) 31(وإذا الخطوب رأين منا مْطرقًا   
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وقد أضاف إلى القوة الرهيبة صـفات أخـرى لقومـه تأكيـدًا لقـدرتهم علـى الملـك، وتميـزهم مـن          
  : غيرهم فيه

ثة أوصـاف مختلفـة   أما علو المقام فمنحها ثال .شمول عطائهم: وثانيتها. علو مقامهم: أوالها
ــة وبـــديع؛ وهـــي أوصـــاف لهـــا فـــي ذهنـــه أبعـــاد يجمعهـــا إلهـــام         ، ومصـــيب، فقـــولهم عجيـــب : الداللـ

مميزيخصهم حكامًا، وتأثير نفسي عميق يخص جمهور المسـتمعين الـذين يتلقـون القـول ويتـأثرون      
  .به إيجابًا

ع، وبالتــالي يحكــم فأمـا القــول العجيـب فإنــه يأخــذ باأللبـاب ويســير بهــا نحـو االفتتــان بمــا تسـم     
على صاحبه بالحنكة الفائقة التي ال تبارى، وهذا مكسب عظيم لمن أراد أن تكون لـه السـيطرة علـى    

  .قلوب الناس

وأما القـول المصـيب ففيـه مصـداقية قائلـه؛ والمصـداقية هـي الـدرب السـالكة إلـى اكتسـاب ثقـة             
كمــا أن فيــه اقتــران القــول  ، منطــقألنــه اســتنفار للرغبــة المســتقرة  بالصــدق والحكمــة وال ، الجمهــور

  .بالعمل ؛ وفي هذا مكسب جديد لمن أراد أن يمتلك عقول الناس وإيمانهم به

وأما القول البديع فهو الجديد الذي لم يعهده المستمعون من قبل وفـي هـذا إلهـام مثيـر لمـن      
مع جدة مـا يسـمع    -إن فيه أعلى المكاسب، ألن الجمهور يغدو . يلقيه وانبهار المتلقين بما يتلقون

وهــو فــي ظــل ذلــك االنبهــار يغــدو مــؤهًال للتعلــق  ، مبهــورًا لتلــك القــدرة النافــذة المدهشــة -مــن قــول
بصاحب  الخطـاب العجيـب، والتنكـر لمناوئيـه الـذين يظلـون فـي ظنـه أدنـى درجـات منـه قـوًال وفكـرًا              

  . وعمًال

اب اإللهـام ألنـه أراد لقومـه    سمات القول عالية المستوى في بـ  ويبدو أن الشاعر أراد أن تظهر
ولإللهـام   .أن يحافظوا على تفردهم وتفوقهم فـي الـذي  كـان يهـم النـاس ويأخـذ بألبـابهم وعقـولهم         

، ولــذا كانــت لمــن امتلكــه مكانــة عاليــة وتقــدير رفيــع  ، فــي زمنــه تــأثير الســحرفي نفــوس أغلــب النــاس  
  .سمة خاصة بملكهم كما سيأتيوخاصة حين يقترن بالهداية الربانية التي اعتمدها العباسيون 

أن يبـدي قومـه علـوًا لقـدرهم باألوصـاف المشـار إليهـا         -لحسابات سياسية دينيـة   –لقد أراد 
أولهمـا أِســـرُة الملـك، وثانيهمـا المنـابر      : في مكانين اثنـين محـددين لمـا لهمـا مـن تـأثير فـي القلـوب        

  .الدينية

فـي قيـادتهم لألمـة أن     )32(خلفـاء للـه    -حسب ادعائهم  -بصفتهم ، وفي هذا تأكيد أن مهمتهم
أيهـا النـاس   : " يجمعوا بين السلطة الدينية والدنيوية في توازن محكم، مثلمـا قـال جعفـر المنصـور    
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إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنـا خازنـه علـى فيئـه، أعمـل بمشـيئته،       
  .)33(" بإذنه أقسمه بإرادته،وأعطيه

فهـم الـذين   . فقد منحوا أنفسهم مرتبة عليا يرتفعون بها على غيرهم مـن النـاس  ! وألنهم كذلك
ومن هنا تأتي أعطياتهم التـي  . ليسوسوا الناس بإرادته وتوفيقه –حسب زعمهم  –فوضوا من الله 

نـاس مـن يـدانيهم    ال يخصون بها الفقراء فحسب، وإنما يعمون بها الناس جميعًا حتى ال يبقى في ال
. يظلــون بحاجــة إلــى جــودهم حاجــة الفقــراء إليــه ، فــي حســبتهم السياســية، فاألغنيــاء. منزلــة ومكانــة

  :وهذا ما أشار إليه ابن المعتز في الجانب اآلخر من أعطياتهم الشاملة حين قال

  ونصيب بالجود الفقير وذا الغنى          والغيث يسقي مجدبًا ومريعا     

يث لألرض، التي نقلها بالتشبيه الضمني، أراد أن تكون صورتهم فـي النـاس؛ فـإذا    إن صورة الغ
، كمــا أرادهــم ، كــان الغيــث يغيــث األمكنــة عامــة ال يفــرق بــين أرض مجدبــة وأرض ممرعــة،  فــإنهم         

لكـن فـي الصـورة إيحـاء أهـم هـو موقـع        . يغيثون بكرمهم الغني والفقير ألنهم سادة يحتـاجهم الجميـع  
  !ن األرض وموقعهم األعلى مقامًا فوق الناس جميعًاالغيث األعلى م

كانت تلـك جولـة تأويليـة فـي المسـتوى العـام الـذي اختـاره الشـاعر مسـرحًا شـعريًا يحـرك فيـه              
  .صورًا لقدرة قومه في موقعهم السياسي العالي قادًة لألمة، ومنارة للحق، وميزانًا للعدل

لقـد رسـم فـي األبيـات األربعـة      : الخـاص أيضـاً   لكنه تابع خط  العلو والتميز ذاته فـي المسـتوى  
األخيـرة مــن هــذا المقطــع صــورة مثلــى لفــارس مــن قومــه العباســيين ومنحــه أكمــل صــفات الفروســية،   

  .وأكثرها تميزًا، وهي صفات أربع حمل كل بيت واحدة منها تختلف عن أختها

  مّنا مطاعًا في الورى مْتبوعا  ومتي تشأ في الحرب تلق مؤمرًا

  بباض ُغرِة وجهِه مصدوعــا  دو  به  ِطرف  تخاُل جبيـَنـــه        يع

  هذا  وهذا يمِضيان  جميــعــــا  وكأن  حد ِسنــاِنِه من عزِمــــِه      

       رْأيـَه  ِسبحوي  َتهكيدْخفي  مْخدوعا  يالورى، م عالذي خد ووه  

وفيهــا اعتمــد ابــن المعتــز علــى إتقانــه لعبــة اللغــة، فلــم يكــن  . ارة الحــربأمــا الصــفة األولــى فإمــ
) اسـم مفعـول  / المـؤمر (وإنما اختـار لـه لقبـا مسـتحدثًا هـو       ) األمير: (يعطي فارسهم اللقب المعتاد

وأن هـذا االختيـار جـاء نتيجـة رضـا       .وذلك إشعارًا باختيار الناس إياه تلقائيـًا أميـرًا لهـم فـي الحـرب     
ولهــذا أتبــع تلــك الصــفة بصــفتين أخــريين مــن     .لنــاس جميعــًا عــن درايتــه، وكفاءتــه، ومقامــه  هــؤالء ا
  .عليهم ال مراء فيه) مؤمرًا(عنه ) الورى(كما أشار إلى أن رضا ) ومتبوع. مَطاع(جنسها 
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وأول . أما الصفة الثانية لفارسهم فحنكته في اختيار نوع المهر الذي يتخذه فرسًا في المعركـة 
وهــي ) جماليــة(وثــاني صــفاته  )34() وهــو الكــريم مــن الخيــل (هــي أنــه ِطــرف )معنويــة(مهــر ســمات ال

: إلـى الفـأل بالنصـر    )مصدوع(وقد ترمز هذه السمة ، تحليه  ببياض يتوسط جبينه كأنه به مصدوع

لف في جبين }إلى النصر في طريق ناصع نصاعة البياض الذي ي" يعدو به ِطرف " لكأن فارسهم 
الحركــة : ًا كصــدع الطريــق، جامعــًا فــي الصــورة الوصــفية جوانــب أســلوبية مثيــرة، مثــل    مهــره صــدع

  .واللون، مضيفًا بهما لونًا جديدا من تنوع الصور وتفاعلها بحيوية داخل النص الواحد

بعـد أن جسـدها ورأى    )حـد السـنان  (التـي قرنهـا بصـورة    ) العزيمـة (أما الصفة الثالثـة فصـورة   
فـإذا كانـت طبـائع الصـور تعتمـد الحسـي       ، ر قلب الصـورة كمـا أرادهـا شـعوره    بل إن الشاع، لها حدًا

معــادًال موضــوعيًا  للمعنــوي، فإنــه عكــس الحــال بجعلــه حــد العزيمــة مقياســًا لحــد الحســام، وكأنــه       
ففاعلية العزيمـة  . يوحي بأن ال قيمة للسالح الحاد في المعركة إن لم تكن العزيمة التي تحركه حادة

ثنائيـًا متحـدًا فـي كسـب     : ومـن هنـا قرنهمـا معـاً    . ال تصـول دونمـا سـالح    -مـع ذلـك    –مقدمـة لكنها 
  ". هذا وهذا يمضيان جميعًا: " الحرب فقال

الحــرب  :وهــذه مــن فنــون الحــرب الناجعــة، فقــديمًا قيــل    ". مكيدتــه " ورابــع الصــفات صــورة  
كـي  ) مخـدوع (ه ولكي يخدع هذا الفـارس عـدوه أوحـى لهـذا العـدو بأنـه رجـل يسـهل خداعـ         . خدعة

خداعـه،  وإنمـا    -على الحقيقـة   –لقد فعل ذلك مكيدة ألن أحدًا ال يستطيع  .يأخذه على حين غرة
واستعان الشاعر هنـا بالغيـًا   ".  الورى" هو القادر على خداع اآلخرين مع كثرتهم؛  كما في كلمة 

عب المعنـى علـى غنـاه    فكان بارعا في ذلك حقًا ألنه استو )وهو الذي خدع الورى(بجملة  احتراس 
  .وتعقيده في بيت مفرد

إن السمة التي ال تغيب عن هذا المقطع، هي المغاالة في أوصاف قـدرة قومـه وأفعـالهم ؛ فقـد     
ارتفع بها إلى المستوى المثالي الـذي يـدرك معـه مـؤول الـنص أنـه أمـام بطولـة ليسـت عاديـة، وإنمـا            

  :ولهذا معنى خفي مهم سيناقش تاليًا. هي بطولة تنتمي إلى نماذج عليا من عالم األساطير

  :مقطع القدوة

لقـد تـرك   . وفي المحطة األخيرة من القصيدة يصل إلى طـرح الحقيقـة التـي يـؤمن بهـا الشـاعر      
  . الخيال، ألنه يعال مسألة اجتماعية  تصدرعن إيمان وال تحتاج إال إلى قناعة أومحاولة إقناع

      ِسواهم دون الناس ِفرْند منابتًا   وُفروعـــا     وهم   واألطيبون  

          مفذلك  حقُّـه  بهم  دلنال َتْخفى عليك ُطلوعا  ال  َتع والشمس  

  قد  كد  طالبَ  حاجٍة  ممنوعا  وإذا غدْت شفعاُء جوٍد مبِطٍئ          
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        مطاَل عطاهوالم واِعدالم ــاـــــوأتى رجاُء الراغبين ســريع  سبق  

  ملِّْكَت  ِرقِّك  مْنِعمًا   وشفيعـــا  يامن رجا دركًا بوجِه ِشفاعـــٍة      

يريد أن ينهي جـدًال، وأن يصـل فيـه إلـى فصـل        -كما يبدو من أبياته  في هذه المحطة –إنه 
السياسـية   فاللغط في أحقيـة العباسـيين للخالفـة والملـك، مثلمـا تظهـره األخبـار والحركـات        . الخطاب

وواقع األمر، كان مدار نقاش وخالف، خصوصًا في وقت ضـعفهم زمـن نفـوذ األتـراك وغيـرهم الـذي       
كل ذلك . وكثرة الثائرين وخاصة العلويين، أدى إلى حالة من التخبط السياسي، واالنحدار األخالقي
ال إلـى مـا كانـت    المعنيـين بإعـادة الحـ    وأكثـر ، كان له تأثير سيء علـى ابـن المعتـز؛ أحـد المتضـررين     

  :عليه أيام أجداده األقوياء الذين واجهوا المتشككين بحقهم في الخالفة بعملين حاسمين

فكـري علـى أسـاس أنهـم أحـق بالخالفـة  مـن أبنـاء عمـومتهم؛ ألنهـم مـن أبنـاء العبـاس              : أولهما
 والرجـــال أحـــق بالوراثـــة فـــي هـــذا األمـــر حســـبما نـــادى بـــه أبـــو جعفـــر   ، وأولئـــك مـــن أبنـــاء فاطمـــة 

  : )36(وكان شاعرهم مروان ابن أبي حفصة قال تأكيدًا لما قاله المنصور: )35(المنصور

  أنى يكون وليس ذاك بكائن                 لبني  البنات  وراثُة  األعمـام         

حربي؛ فقد واجهوا كل الثورات التي قام بها العلويون بـالقوة وقضـوا علـيهم وأشـهر     :وثانيهما
والثورتــان . ثــورة محمــد الـنفس الزكيــة فــي الحجــاز، وثــورة أخيـه إبــراهيم فــي العــراق  : تلـك الثــورات 

  .)37(أجهضتا وقتل كل من محمد وإبراهيم 

: لهم وليس ألحد الحق في مزاحمتهم عليه، ذلـك ألنهـم كمـا قـال     -حسب العباسيين  -فالملك 

ول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم ؛      موحيًا بانتسـابهم إلـى العبـاس عـم رسـ     " األطيبون منابتًا وفرعًا " 
بـل هـم   . والعباسـيون بانتسـابهم إليـه هـم األطيبـون فروعـاً       .فالعباس بهذه العمومـة هـو األكـرم منبتـاً    

أظــن أن فــي عبارتــه  ."النــاس دون ســواهم ]جــوهر[فرنــد " -حســب اعتقــاده  -بهــذا النســب غــدوا  
وثانيهمـا األتـراك    لطامعون في ملكهـم، هما العلويون اأوال: تلميحًا إلى فئتين )دون سواهم(األخيرة 

  .الذين يزاحمونهم فيه ويغالبونهم عليه

ومـن األسـاليب التــي اتخـذها ابــن المعتـز فــي شـعره هنــا؛ تكثيـف المعنــى  بامتالكـه روح اللغــة،        
لقـد أدت صـيغة التفضـيل،    . شاعريته وشدة إحساسه بكلماتها، فضالعن غنى معجمه اللفظي، وعلو

" ثـم التخصـيص    ، "فرند الناس" ، وكذلك التعميم "منابتًا وفروعًا" ر التميزوتكرا" األطيبون " 

لقد مكنته كفاءته . مهمة ذلك التكثيف المثير في البيت األول من هذا المقطع الحاسم" دون سواهم
إن هــذا هــو . وتحريــك أشــكال هــذه التراكيــب فــي مواقــع معينــة  ، اللغويــة مــن اختيــار تراكيــب خاصــة 

ــلوب الـــذي   ــل اســـتثارة المعنـــى،          األسـ ــه مـــن أجـ ــع الســـابق عليـ ــذا المقطـــع والمقطـ ــده فـــي هـ اعتمـ
وتحفيزالكامن منـه، تحقيقـًا للغايـة ذاتهـا فـي تجـاوز االنكسـار، وإنعـاش الـروح، بـدًال مـن العـيش فـي              
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فـإذا كــان الخيـال تكفـل بالمبالغـات فــي اسـتعادته روح التـاريخ فـي المقطــع        .  الماضـي، وترديـد لغتـه   
ألسلوب اللغوي المثير أدى وظيفة المراوغة وإخفاء مـا فـي البـاطن مـن معـان خبيئـة       السابق، فإن  ا

  .  غير مكشوفة

لقد رأيناه في مطلـع هـذا المقطـع يسـتخدم بعضـًا مـن تلـك األشـكال األسـلوبية، وهـا هـو فيمـا             
 "نـون  " الناهيـة، وحـرف   " ال" معتمـدّا حـرف   " ال تعـدلن بهـم   : " تاله يلجأ إلى استخدام غيرها

العلـويين واألتـراك، همـا اللـذان     : إن الفئتـين ". عــدَله أي ماثلـه  " :التوكيد الثقيلة في فعل للمقايسة
كانا يشكالن تهديدًا لسلطة قومه العباسيين، لذا ال أظـن أنهمـا بعيـدان عـن أن يفرضـا ذاتيهمـا فـي        

عتـز إلـى المقايسـة    لكن لجوء ابن الم. كل معنى مضمر في هذه القصيدة بعامة وهذا المقطع بخاصة
ربمـا أشـار إلـى فئـة واحـدة مـن الفئتـين، هـي فئـة العلـويين؛           " ال تعدلن بهـم  "  :في جملته المؤكدة

أما العلويون فإنهم هم التهديـد  . ليست مكافئة -دينيًا  –فئة مهيمنة، لكنها  -تاريخيًا  -ألن األتراك 
ومـن هنـا يـأتي تأكيـد الشـاعر      . رعيالحقيقي؛ ألنهـم السـاعون إلـى انتـزاع الملـك بـدعوى الحـق الشـ        

بالخالفـــة والملـــك، حـــين أتبـــع جملتـــه الســـابقة بجملـــة تؤكـــد        "  دون ســـواهم  " حـــق العباســـيين 
" هـي صـورة    : ولـم يكتـف بهـا وإنمـا أتبعهـا بصـورة ضـمنية تؤكـدها        ". فذلك حقهـم  : " شرعيتهم

أوكـد منهـا دلـيًال     إذ ليس هناك أوضح من الشمس وال". ال تخفى عليك طلوعا " التي " الشمس 
ويتوافـق هـذا مـع مـا أشـارإليه فـي       .ساطعًا على شرعية حقهم فـي الملـك كمـا تنبـئ بـه صـورة النصـر       

قصــيدة يرثــي بهــا أهلــه، إلــى العلــويين مبــديًا مشــاعراختلط فيهــا النصــح بالتهديــد، كمــا أن فيهــا             
  : )38(به عليًا بح -في الوقت نفسه -مع التأكيد  التذكيربانتسابهم إلى األنثى دون الذكر

               ُكمأين   ِحلم   ـِني  عليوالبّطراَأب   والبغي  إياكم  

              ذَكرا  ال تضجروا إن كان فخركم سواكم ُأنثى وفخر  

  أْقـَلى  أبا بكر وال عمراأهوى  عليًا    واإلله    وال               

الخـوف مـن تهديـد العلـويين الثابـت لملكهـم،        خًا في داخلـه هـو  إن في هذا شعورًا عباسيًا راس
فـإذا كـان التمسـك بخالفـتهم     . خاصة في زمنه الذي وصل الضعف بدولتهم درجـة التهديـد باالنهيـار   

هــو فــي أبنــاء   –لــو زال ملكهــم  –فــإن البــديل الشــرعي ، يمنحهــا مــا تحتاجــه مــن الشــرعية الدينيــة
حتمال ال أظنه كان بعيدًا عن خيـال ابـن المعتـز، بـل إن  الخـوف      إن هذا اال. عمومتهم من العلويين

ألجل ذلك حـاول فـي   . من إمكانية تحقيقه هو الذي فرض نفسه على مجرى النص وأبعاده كما أظن
تأكيد حبه عليًا أن يجرب لعبة سياسية ذكية هي أن شرعية العباسيين بالخالفـة ال تتنـافى مـع حـبهم     

المنتســبين إليــه مــن جهــة، بــل إنــه ابتعــد أكثــر، مــن جهــة أخــرى حــين    لعلــي وجميــع أبنــاء عمــومتهم  
  .ساوى في منظور الحكم العباسي بين علي وأبي بكر وعمر
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ال خـالف بـين هـؤالء الخلفـاء الثالثـة؛      : لكأني به يحاول تمرير لغة سياسية مضمرة يقـول فيهـا  
باسيين هذا الحق فإن أبناء علي فإذا كان أبناء أبي بكر وعمر ال يملكون حقًا شرعيًا في منازعة الع

لكننـي أعتقـد أن ابـن المعتـز فـي اسـتخدام لغـة السياسـيين         . يتساوون معهـم فـي عـدم المنازعـة تلـك     
الملتوية يحاول تجاوز الشعور بـالخوف مـن خطـر أبنـاء عمومتـه العلـويين المتأصـل فـي داخلـه مـن           

  .خالل الظهور بالتماسك الواثق مما عليه واقع الحال

واستمرارًا للرغبة العباسية في االستفراد بالملك، وجدناه في انطالقًا من هذا الخوف، ولكننا، 
كمـا وجـدناه فـي نـص القصـيدة  يـنهض مـن        ، نص رثائه ألبيه يحمل أسالفه مسـؤولية ضـياع الملـك   

اليأس الراسخ في القلب واقعًا في المقطع األول، إلى استحضـار القـوة األسـطورية للعباسـيين خيـاًال      
ثم لوال هذا الخوف مـا احتـاج ابـن المعتـز إلـى تـذكير العلـويين بفخـرهم بـاألنثى          . المقطع الثانيفي 

وفخــر العباســيين بالــذكر بعــد مــرور زمــن طويــل علــى أصــل هــذه المفــاخرة فــي عهــد أبــي جعفــر              
كان بحاجة إلى كل تلك التأكيدات األسلوبية  لحقهم في الملك في البيـت األول   ولواله ما. المنصور

علـى  –إن العباسـيين : أبعـد مـن هـذا لنقـول    وقـد يـذهب بنـا التأويـل     . ن هذا المقطع كما مـر سـابقاً  م
فــإنهم فــي دخيلــة أنفســهم     –لملــك مــنهم علــى العلــويين وانتــزاع ا   الــرغم مــن انتصــاراتهم العســكرية   

يشــعرون سياســيًا أن أبنــاء عمــومتهم المنتســبين إلــى علــي وفاطمــة هــم أحــق مــنهم بالخالفــة؛ وهــذا  
اء توجيـه أسـلوبه فـي الـنص كـامًال      ذاته مدعاة لزيادة الخوف الذي قد ال يشك في أنه كـان ور بحد 

.  

اســتمالة قــادتهم بالمــال واألعطيــات   -تحــت ضــغط هــذا الشــعور   –وإذا كــان المنصــور حــاول 
والوعود لخداعهم وإجهاض دعوتهم فـي مهـدها، مثلمـا فعـل مـع محمـد الـنفس الزكيـة كمـا أوردنـا،           

والرفاهيـة،  ، ء بعده من الخلفاء لجـأوا إلـى إغـراق أتبـاعهم  مـن المـوالي بالمـال والجـاه        فإنه ومن جا
مــن عبوديــة العــرب لهــم، بــل بــإعالئهم علــى العــرب، وتقليــدهم المناصــب العاليــة كقيــادة             والتحــرر

حتــى جــرت علــيهم سياســتهم إلــى ذلــك المصــير المهــين زمــن ابــن   . الجيــوش، وتــدبير شــؤون الحكــم
ل هذا ما دفعه إلى تحميلهم المسؤولية عن ضياع الملك، واإلذالل الذي أصاب الخالفة ولع. المعتز

وهو نفسه الذي بعث الخوف في نفسه من انهيار مـا بقـي   . والخلفاء في زمنه كما قال في رثائه أباه
وإن كــان الخلفــاء فــي زمنــه قــد ضــعفت قــدرتهم علــى تقليــد اآلخــرين      .  مــن هــذا الملــك المتهــاوي  

 -فــي محاولــة إلنقــاذ مــا بقــي مــن الملــك    –مــا زالــوا  –كمــا يــوحي شــعره  –فــإنهم ، ليــةمناصــب عا
وما دام التنافس بينهم و العلويين مستمرًا فإن . متعلقين بسياسة اإلغواء بالمال واألعطيات والجاه

المفاضلة تميل إلى صالحهم في هذا المجال؛ لذا وجدنا الشاعر يتعلـق بأفضـليتهم فـي هـذا الشـأن      
  :ى غيرهم في البيتين الحادي والعشرين، والثاني والعشرينعل

  قد  كد  طالبَ  حاجٍة  ممنوعا  وإذا غدْت شفعاُء جوٍد مبِطٍئ
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        مطاَل عطاهوالم واِعدالم وأتى رجاُء الراغبين ســريعــا  سبق  

أولئـك األبطـأ     :إنها مفاضلة بينهم و منافسيهم على اسحواذ اآلخـرين باألعطيـات علـى أسـاس    
مقابـل  إراحـة   / وهم األسرع جودًا،  وكد طالب الحاجة  في مطـال المواعيـد عنـد غيـرهم     / جودًا 

مقابـل البـذل   / الراغبين في عطاء سابق على المواعيد عندهم، وأيضًا خيبـة الظـن فـي المنـع هنـاك      
فــي كســب الــود  وهــي مفاضــلة تحســب لــه ولقومــه  . الســريع المحقــق لألمــل والرجــاء فــي المــنح هنــا  

  .مقابل خسارة األنداد في الغاية ذاتها/ وتحقيق الغاية

وفي جانب األسلوب لهذه المفاضلة احتاج الشاعر لالتكاء على ألوان مـن التشـكيالت اللغويـة،    
كأسلوب الشرط المالئم للموازنة من جانب، وتعدد األوصاف في مستوى الكلمة والجملة من جانب 

في اإليقاعات المعتمدة على التوازي والتوازن بين بعض األحـرف كـالجيم   ومثل هذا استغراقه . ثان
وبعـض الكلمـات     )مبطـئ، طالـب، مطـال، عطـاهم    (والطـاء فـي   ) جود، حاجة، رجاء، رجا، بوجه(في 
  ).سريعا/ ممنوعا(و )شفاعة كاملة/ شفاعة ناقصة (و ) مطال/ مواعيد(في  

اآلخـرين مـن غيـر العـرب باألعطيـات والتحـرر        قلنا إن العباسـيين توسـلوا إلـى االسـتحواذ علـى     
ويبدو أن هذه السياسة قد تشربها كل واحد منهم حتى غدت الزمة مواتية . من عبودية العرب لهم

. أقـول هـذا وأمـامي البيـت األخيـر الـذي أنهـى بـه ابـن المعتـز قصـيدته           . للشعور أو الال شعور عنده

فالخطـاب موجـه إلـى فئـة محتاجـة      : انبين المـذكورين إنني أشعر أن فيـه إغـراء لهـؤالء المعنيـين بالجـ     
إنهــا الفئــة المغلوبــة علــى أمرهــا  التــي تعلــم أنهــا عــاجزة عــن تحقيــق أمنياتهــا بقــدراتها      : لهمــا معــًا

وهــاهو ابــن المعتــز العباســي يوجــه   . المحــدودة؛ لــذا فهــي ترجــو أن تــدرك غايتهــا بشــفاعة عظمــى    
وماذا سيقدم لها؟ سيقدم لها الشـفاعة العظمـى التـي    ."يامن رجا دركًا بوجه شفاعة : " خطابه لها

ــاره     ــك   " ملكــت رقــك " تمنتهــا مــن خــالل عب ــد صــاحب المل ــاك شــفاعة   ، أي أن شــفاعتك بي وهــل هن
أما ما سيتشفع به صـاحب الملـك هـذا فـأمران ال ينافسـه غيـره فيهمـا حسـبما أشـار إليهمـا           ! أعظم؟

التحـررمن الـرق والعبوديـة    : يته علـى غيـره فيهمـا   البيتان السابقان السابقان، وذلك لمـا لـه مـن أفضـل    
  ".ملكت رقك منعمًا وشفيعًا " وإغداق النعيم على محتاجيه ثانيًا ، أوًال

لقــد اجتهــد ابــن المعتــز فــي هــذه المحطــة الثالثــة مــن محطــات القصــيدة أن يجعــل مــن قومــه        
اسـية تجـاوزًا لالنتكاسـات    العباسيين قادة اآلخرين وقدوتهم فـي القـيم األخالقيـة واالجتماعيـة والسي    

التــي منــي حكمهــم بهــا، بــاذًال فــي ذلــك جهــدًا مضــاعفًا تمثــل فــي اســتغالل إمكانيــة اللغــة التــي أتقــن،   
فأضـفى فــي المقطـع جانبــًا مــن المثاليـة المطلقــة فـي القــدوة لقومــه، كمـا أكســبهم فـي الســابق جانــب       

كانـت لهـم فـي الماضـي، مؤكـدًا فـي        وذلـك  ليـديم للعباسـيين تلـك المهابـة التـي      ، البطولة األسطورية
الوقت نفسـه التعـالي علـى مكنـون الـنفس الـذي يشـعره  بـالخوف الشـديد مـن ذهـاب ملكهـم بعـد أن              
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ومما يزيد الخوف لديه، اإلحساس بأن البديل الشرعي من أبناء عمومته  .أصبح على حافة االنهيار
يـــه ملكهـــم هـــذا البـــديل فرصـــة  العلـــويين يتـــربص بقومـــه الـــدوائر، وقـــد يمـــنح الضـــعف الـــذي آل إل 

إن هـذا كلـه هـو مـا حـاول ابـن المعتـز مداراتـه بأقنعـة لغويـة           .االنقضاض عليهم وانتزاع الملك مـنهم 
  .وفنية وخيالية حملها نص قصيدته العينية مثلما اجتهدنا في تأويله

  :تأويل اإليقاع وتكامل المعنى

ى فيه موقعة الـنغم والمعنـى معـًا؛    والموسيق. من الخصائص األساسية للشعر أنه بناء موسيقي
إذ ال قيمة للموسيقى في النص الشعري إن لم تعضد معناه وتتفاعل معه وتتكامل وإيـاه فـي وحـدة    

وبناء على هـذا نحـاول قـراءة اإليقـاع الكلـي للـنص ممـثًال بـالبحر الشـعري ووحداتـه           . تجمعهما معًا
قصــيدة هــو الكامــل الــذي تتكــرر تفعيلتــه    فبحــر ال. النغميــة التــي اصــطلح علــى تســميتها بــالتفعيالت   

)ـَتـَفـاِعـُلنوبنـاء علـى هـذا يمكننـا     . بتعدد أشكالها من الزحافات والعلل ثالث مرات في كـل شـطر   )م
اعتمــاد الشـطر دائـرة موسـيقية تتكـرر بتنوعاتهـا النغميــة       – )39(مثلمـا فعلنـا فـي دراسـات سـابقة       –

ًا وجــدناه مؤلفــًا مــن أربــع عشــرة دائــرة تتحــرك فيــه   وبعــد تحليــل الــنص موســيقي . داخــل البحــر كلــه 
  :تتابعيًا كالتالي

  رموزها  أشكالها  الدائرة

  3       2      1  مَتفاعل           مَتفاعلن       مستفعلن    األولى 

  1       1      2  مستفعلن          مستفعلن     مَتفاعلن      الثانية 

  3       1      2  مَتفاعْل    علن       مستف      مَتفاعلن     الثالثة 

  2       2      2  مَتفاعلن     مَتفاعلن            مَتفاعلن     الرابعة

  2       2      1  مَتفاعلن        مَتفاعلن         مستفعلن     الخامسة

  3       2      2  مَتفاعل         مَتفاعلن          مَتفاعلن    السادسة

  1       2      1  مستفعلن     مَتفاعلن           مستفعلن     ابعةالس

  3       1      1  مَتفاعل            مستفعلن       مستفعلن   الثامنة

  4       2      1  مستفعل        مَتفاعلن           مستفعلن   التاسعة

  2       1      2  متفاعلن         مستفعلن         مَتفاعلن    العاشرة

  2       1      1  متفاعلن           مستفعلن     مستفعلن     الحادية عشرة

  1       2      2  مستفعلن         مَتفاعلن         مَتفاعلن    الثانية عشرة

  4       1      1  مستفعل        مستفعلن        مستفعلن    الثالثة عشرة

  4       2      2  مستفعل           متفاعلن        مَتفاعلن   الرابعة عشرة
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إن لكل دائرة خصوصية في موقعها تتناسب وعدد تكراراتها من جهة، وطبيعة انتشارها في 
  . في النص من جهة ثانية الرقعة المكانية

 سأورد تاليًا رسمَا يظهر مسار الدوائر عبر النص كله بدءأ من أوله، وعبورًا بأوسطه،

  :            خره، وذلك بشكل جلي في الترسيمة التاليةوانتهاء بآ

عدد الدوائر                                                                                                      
  مجموعها

  

  * القدوة ـــــــــــ* القدرة ـــــــــــــــ* المحنة ـــــــــــ

  ألشطرا                                   مسار           
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علـى الـرغم مـن أنهـا      –لقد بـان فـي هـذا الترسـيمة لسـيرورة الـدوائر فـي الـنص، أن القصـيدة          
إن هـذا يؤشـر علـى أن    . )دائـرة  14(فإن عدد الدوائر فيها كبيـر نسـبيًا    )بيتًا 23(متوسطة الطول 

يتناسـب   –قياسـًا بتسـارع ضـربات القلـب      –ال مشاعر الشاعر كانت محتدمـة ومتضـاربة؛ ألن االنفعـ   
وقد ظهر في الرسم أيضًا أن لكـل مقطـع   . طرديًا مع عدد الدوائر قياسًا بعدد أبيات النص الشعري

شــكًال مختلفــًا عــن غيــره، وهــذا منطقــي ألن مشــاعر الشــاعر امتــازت بــالتنوع، وخاصــة بــين المقطــع    
  . فيما سبق األول والمقطعين الثاني والثالث ،كما بينا ذلك

 )المحنـة /المقدمـة (ومن األمور التي تستوقف الناظر إلى شكل مسار الدوائر في المقطع األول 
أنها في تصاعد مستمر إلى درجة أن سجلت هذه الدوائر رقمًا عدديًا كبيرًا وصل إلـى عشـر دوائـر    

ا  متسـائال عـن   لقد بدأ التصـاعد مـن نقطـة البدايـة، وكـان الشـاعر فيهـ       .في أبيات لم تزد على سبعة
لكــن هــذا التســاؤل . زمــن الرخــاء، ثــم زمــن الشــقاء التــالي لــه: حقيقــة الــدار فــي زمنيهــا المتناقضــين

ومـع ذلـك فـإن    . انقلب عاصفة هوجاء من الحزن الصاعد في دوائر متتالية حتـى وصـل إلـى العاشـرة    
دســة، وثانيتهمــا إحــداهما الــدائرة السا: الشــاعر فــي خضــم التصــاعد عــاد إلــى دائــرة البدايــة مــرتين 

تـدعو  : " أما السادسة ففي الشطر الثاني من البيت الثالث فـي قولـه عـن الحمامـة    . الدائرة االعاشرة
وهوقول أوحى بحاله هو ألنه كالحمامة افتقد المعين علـى إنقـاذ ملكـه    " الهديل وما وجدن سميعًا 

هما معًا وصال إلى حد اليأس والخالصة أن. مثلما  افتقدت الحمامة من يعينها على استعادة هديلها
  .من المساعدة في وقت حاجتهما إليها

المجيـد، ومـن ثـم    وأما الدائرة العاشـرة فهـي فـي وصـوله إلـى حـد القطيعـة التامـة مـع الماضـي           
السـوء الـذي غرقـت فيـه دولتـه، والذلـة التـي         س نهـائي قنـوط مـن إمكانيـة تغييـر     إغراق النفس فـي يـأ  

  . بل إن سوء أولهما قاد الثاني إلى انتكاسة أشد، ئرتين متشابهانفالموقفان في الدا .حلت بملكه

وفي انتقالنا إيقاعيًا إلى صورة المقطع الثاني تفاجئنا حركة الصعود رأسـيًا مـن الـدائرة األولـى     
لكننـا حـين نعـود إلــى الـنص نجـد هـذا محـتمًال، ألن الشـاعر انتقـل فــي          ، إلـى الـدائرة الحاديـة عشـرة    

ن وصـف حالـة اإلحبــاط فـي راهـن ملكــه المهـان إلـى التغنــي بمجـد دولتـه التليــد         رحلتـه مـع الخيـال مــ   
إنهـا نقلـة مـن الضـد إلـى      . الذي غدا طيف خيال يعاش في الوجدان ذكـرى عظمـة عبـرت ثـم طويـت     

وهكذا غدت الرحلـة المتباعـدة   . الضد اتخذت النفس فيها مكانًا قصيًا مبتعدة به عن واقعها المؤلم
ًا تجسد في االنتقال من الدائرة األولى إلى الحادية عشرة؛ أي إلى نقطـة بعيـدة   األطراف قدرًا مقضي

  .جدًا عنها

أمــا بقيــة الــدوائر فقــد ظلــت فــي مراوحــة مســتمرة بــين الصــعود والهبــوط، ولكنهــا كانــت تتخــذ  
مســارًا علويــًا مبتعــدة عــن الــدوائر الــدنيا، فأغلبهــا محصــور بــين الــدائرة السادســة والرابعــة عشــرة،   
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. يكون في هذا تجاوب مع التعالي النفسي الذي كان الطابع الغالب على هذا المقطع بشكل عام وقد

لكن ذلك لم يمنع الشاعر من العودة مرة واحدة إلـى الـدائرة األولـى فـي الشـطر العشـرين نـزوًال مـن         
ع لهما لقد كان الجام! فماذا في شطري هاتين الدائرتين؟. الدائرة العاشرة في الشطر التاسع عشر

  :البيت العاشر، وفيه  يقول

  قوم إذا غضبوا على أعدائهم            جروا الحديد أزجة ودروعا         

فقـد   )40(، )االلتفات: (يحمل شطرا هذا البيت ظاهرة أسلوبية مثيرة تسمى في البالغة العربية
إلى ضمير الغائب ... " وا إنا لننتاب العداة وإن نأ: " في بداية المقطع )نحن(انتقل من ضمير الـ 

لكـن  ، ، وفـي هـذا تغييـر مثيـر لـنمط الخطـاب      ..."قـوم إذا غضـبوا علـى أعـدائهم     : " في هـذا البيـت  
األكثر إثارة هو المشابهة بين نزوله الشـاقولي إلـى األولـى مـن العاشـرة، ونزولـه المماثـل فـي خاتمـة          

خليـة فـي نقـض الجـو النفسـي الحـزين       إن  هذا قد يعني رغبـة دا . المقطع األول كما تبرزه الترسيمة
  .الذي سيطرعليه هناك بما يماثله هنا كي يمحو آثاره، وبذا تتحقق مماثلة ضدية بين نقيضين

ــى الســابعة فالتاســعة         كــأني بالشــاعر  ــة مــن األولــى إل ــذا راح يصــعد ثاني اســتعاد توازنــه هنــا، ل
واصـلنا المسـير مـع المقطـع الثـاني      وإذا .)األولـى (ليستقر فـي العاشـرة التـي بـدأ منهـا االنحـدار إلـى        

ــة عشــرة فــي           ــة هــي الثاني ــام جديــدة  متقارب ــة أرق ــره تتصــاعد وتيرتهــا لتســجل ثالث وجــدنا أن دوائ
أمـا   .الشطر الخامس والعشـرين، والثالثـة عشـرة فـي الثالثـين، والرابعـة عشـرة فـي الثـاني والثالثـين          

ه بدايـة لصـورة عنيفـة الوقـع؛ إذ جسـم      الثانية عشرة ففي الشـطر األول مـن البيـت الثالـث عشـر، وفيـ      
فيهــا الخطــوب وأكســبها صــفة المهــزوم هلعــا مــن مهــابتهم قبــل الصــدام ؛ فمــا أن رأت أثــرهم علــى        

  .  حتى تملكها الرعب فعادت تجر أذيال الهزيمة" مْطرقًا" األرض 

وقـد  ) نـا م... ومتى تشأ في الحرب تلق مـؤمرًا  (: وأما الثالثة عشرة ففي بداية الفخر الفردي
لقـد كانـت الـدائرة    . تلتها وتكاملت معها الرابعة عشرة في الشطر األول من البيت الثاني لهذا الفخـر 

الرابعــة عشــرة هــي آخــر الــدوائر، بــل  هــي قمــة الــدوائر كلهــا، ومنهــا بــدأ النــزول تهيئــة إلــى دوائــر       
  .المقطع األخير

المقطـع الثـاني قـد يتـوازى إيقاعيـًا      التي امتـاز بهـا    إن هذا التنوع والتصاعد في حركة الدوائر
  .مع النبرة العالية لصوت الشاعر الصاخب في كل من فخره الجمعي والفردي

لقد هدأ صوته في المقطع الثالث كما الحظنا في تتبعنا لمعـاني شـعره فيـه، وقـد انعكـس ذلـك       
اشـرة إال مـرة واحـدة    على مسار الدوائر التي تراجعت نزوًال إلى مواقع متدنية لم تتجاوز الدائرة الع

ثــم بــدأت بــالنزول حتــى الثالثــة،   ، ارتفعــت إلــى الــدائرة الثانيــة عشــرة فــي الشــطر الواحــد واألربعــين    
ومــن عالمــات هــذه النهايــة للــنص فــي دوائــر هــذا المقطــع األخيــر أن الشــاعر   . لتنتهــي عنــد التاســعة
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ة جديـدة واحـدة، ممـا    اعتمد فيهـا علـى ترديـد دوائـر مـن المقطعـين السـابقين دون أن يحـدث دائـر         
وهكـذا فقـد سـجلت دوائـر الـنص إذن توافقـًا بـين        . يشير إلى توحد الدوائر في المقطع والنص معـاً 

ــال يحــاكي           ــة أساســها الكلمــة الشــعرية الموقعــة بانفع ــة داخلي المعنــى والموســيقى فــي حركــة تموجي
  .عنى الكلي للنصضربات القلب ارتفاعًا وانخفاظًا، لتصل إلى وحدة تكاملية بين النغم والم

الســابق ) االلتفــات(وممــا يالحــظ علــى ســيرورة  الــدوائر أنهــا منــذ البيــت العاشــر، وهــو بيــت      
الــذكر،  فــي الــدائرة العشــرين مــن مقطــع القــدرة، ابتعــدت كليــًا عــن العــودة إلــى الــدائرة األولــى التــي  

تأويليـًا مـن أن    إن هـذا يوضـح إيقاعيـًا مـا ذهبنـا إليـه      . كانت قـد عـادت إيهـا خمـس مـرات قبـل ذلـك       
 -الشاعر، منذ في مقطعي القدرة والقدوة، ابتعد تمامًا عن جو اإلحبـاط واليـأس فـي المقطـع األول     

ــة  ــدو للمــؤول    -والســبب . مقطــع المحن ــرة       –مثلمــا يب أن مــاهو كــامن فــي داخــل الشــاعر مــن ذخي
. اليـة للماضـي  تاريخية وسياسية ودينية تعـالى ظاهريـًا علـى اليـأس، وشـكلت لـه صـورة أسـطورية مث        

حـاول بـه قفـزًا فـوق الحاضـرالذي كـان صـورة رامـزة          )!زائفـًا  (ومن الممكن أن تعد  عدت انتصارًا 
  .لالنكسار

لقد سجلت دوائر النص إذن توافقًا بين المعنى والموسيقى في حركة تموجية داخلية أساسها 
ظـًا، لتصـل إلـى وحـدة تكامليـة      الكلمة الشعرية الموقعة بانفعال يحاكي ضربات القلـب ارتفاعـًا وانخفا  

  .بين النغم والمعنى الكلي للنص

بدايتــه مقدمــة : إن المسـار العــام  للــدوائر يشــير إلــى أننــا فــي الـنص أمــام شــكل ثالثــي األبعــاد   
قادتنــا إلــى قلــب، فخاتمـــة، لكــن المقدمــة كانـــت ذات إيقــاع ســالب، نهــض منـــه الشــاعر إلــى يقظـــة           

فق شعري متنـام، حتـى إذا اسـتقرت مشـاعره وهـدأ انفعالـه،       تصاعدت إيقاعاتها إلى أعلى مدى في أ
كأني بالشاعر سلك في نصه شكًال قصصيًا تتابعت . بدأ تراجع اإليقاع إلى نهايته التي توقف عندها

ــلبًا        ــه ســ ــوع انفعالــ ــارًا، وتنــ ــارًا وانتصــ ــراعه انكســ ــكال صــ ــددت أشــ ــدمًا، وتعــ ــًا وتقــ ــه تراجعــ أحداثــ
  .عاد منها إلى نهاية هادئة قانعة،بكة معقدةوإيجابًا،جسدتها جميعا حبكة متشا

ومــن الالفــت فــي عــدد الــدوائر أن الــدائرة العاشــرة وعــدد تكراراتهــا ثمانيــة  لهــا الغلبــة علــى       
وال أظـن أن هـذه الـدائرة التـي     . غيرها، مما يشعر أنهـا اإليقـاع العـام الموحـد لكـل الـدوائر األخـرى       

. ن تكون الناظمة لإليقاع في دوائر المقطعـين التـاليين  انتهت عندها دوائر المقطع األول بعيدة عن أ

  . فقد تكررت خمس مرات بتوال منظم ومتباعد في المقطع الثاني، ومرتين متتاليتين في الثالث

وبهــذا انتهــت رحلــة ابــن المعتــز الروحيــة الخياليــة واإليقاعيــة التــي عـبـــر بهــا التــاريخ ليتجــاوز      
دًا طروحات قديمة لم تصمد طويًال أمـام النكبـات التـي ابتلـي بهـا      مستعي .بعضًا من حقائقه المؤلمة

هو  وكل أحفاد أولئك العباسيين المؤسسـين الـذين اجترحوهـا  حججـًا قاسـية،  وخاضـوها حروبـًا        
طاحنة مع أبناء عمومتهم من آل علي، بعد أن آلت إليهم مآًال قدريًا حين عهد بها إليهم  واحد مـن  
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هاشـم بــن محمـد الحنفيـة  بـن علـي بـن أبــي طالـب، الـذي قيـل إنـه كـان علــى             أولئـك األبنـاء هـو أبـو    
فراش المـوت فـي بيـت محمـد بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن عبـاس حـين أوصـى لمحمـد ابـن علـي هـذا                  

إن هــذا الــذي نطلبــه ونســعى فيــه، وطلبــه  : " بحمــل األمــر الــذي ســعى وســعى غيــره فيــه، قــائًال لــه  
يابني ال تسفكوا دمـاءكم فيمـا لـم    : دثني أبي أن عليًا قال لهح. آخرون وسعوا فيه، فيك وفي ولدك

 )41(" إلـخ ....يقدر لكم بعد، فإن هذا األمر كائن بعدكم في بني عمكم من ولد عبد الله بن عبـاس  

وقد شـكك بعضـهم فـي هـذه الوصـية ونظـر إليهـا علـى أنهـا أسـطورة مـن صـنع العباسـيين، وخاصـة               .
ــور   ــر المنصـ ــن أبـــي جعفـ ــعى " زمـ ــذي سـ ــويين    الـ ــد العلـ ــيين ضـ ــرعية العباسـ ــد شـ ــد لتأكيـ ــل جهـ " بكـ

اســتفادت مــن حقيقــة أن  ... مجموعــة محــدودة "والمتشــككون يــرون أن مبتــدعي هــذه الوصــية  هــم   
ولربمـا كـان لهـذا    ). 42"(محمد بـن علـي العباسـي كـان هـو آخـر مـن شـاهد أبـا هاشـم قبـل وفاتـه             

فــي بقيــة الوصــية خبــر عــن الرســول   ف. الشــك حــظ كبيــر مــن الحقيقــة، ألن منطــق األشــياء يــوحي بــه  
يا علي هون على نفسك، فليس لك في األمـر نصـيب بعـدي إال نصـيب خسـيس      :" الكريم يقول لعلي

فلو كان علي يعلـم أن حظـه مـن األمـر نصـيب خسـيس مـا كـان خـاض مـن أجلـه حربـًا طاحنـة مـع               " 
  .معاوية وجماعة األمويين

   الخاتمة

إلــى عقيــدة   -وفــق معطيــات التأويــل   -معتــز ليؤشــر  إن هــذا الــنص الشــعري المختــار البــن ال  
سياســية مهمــة  ال تخــص ابــن المعتــز وحــده، وإن جــاءت علــى لســانه وأوحــى بهــا نصــه، وإنمــا هــي   

أظـن أن  . عامة فـي سياسـة الحكـم العباسـي برمتـه اختبـأت علـى نحـو خفـي فـي مقـاطع الـنص الثالثـة             
متهم مـن آل علــي جعلهــم يعتمــدون سياســة  عقـدة  شــرعية الحكــم داخــل العباسـيين أمــام أبنــاء عمــو  

العصـــا (سياســة  : الترهيــب والترغيــب أو مـــا أصــبح مصـــطلحًا سياســيًا عامــا فـــي عصــرنا الحـــديث      
؛ فهــم  كمــا صــورهم ابــن المعتــز رهيبــو القــوة فعــال ال قــوال يــدمرون بهــا إلــى حــد القتــل      )والجــزرة

الوقت ذاته أسخياء كرمـاء فعـًال ال   والتنكيل والتشريد كل من ناوأهم، أو زاحمهم الملك، وهم  في 
قوًال يغدقون األموال على من تقربوا منهم وأخلصـوا لسياسـتهم مكافـأة لهـم علـى طـاعتهم، وإغـراء        

ولهذا فإن البطولة األسطورية في القـوة والمثاليـة المطلقـة    . لهم على متابعة والئهم وتنفيذ أوامرهم
، إنمـا  )الثـاني والثالـث  : فـي المقطعـين  (ًا مسـتَفزًا  في القـدرة التـي تكلـف ابـن المعتـز إشـهارهما شـعر       

جاءتا في النص محاولة لتغطية االنهيار السياسي واالنكسـار النفسـي الـذي عـانى هـو وآلـه منـه إلـى         
نتيجة االنهيار الذي بدأ يدب في أوصال دولـتهم بعـد أن   ) في المقطع األول(درجة اإلحباط واليأس 

األتراك وبسط نفوذهم فيهـا؛ لـذا ال يملـك المـؤول للـنص إال أن      أفلت من أيديهم زمامها إثر سطوة 
ينظــر إلــى تلــك البطولــة االرتداديــة علــى أنهــا معــادل موضــوعي نقــيض للشــعور باإلخفــاق الــداخلي       
للشاعر، أو لحظة تعويضية عن اإلحساس بالمرارة نتيجة للسياسة التي سلكها العباسـيون تحـت مـا    
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لخوف من اهتبال أبناء عمومتهم  الفرصـة لالنقضـاض علـيهم مثلمـا     يمكن أن يكون إحساسًا ثابتًا با
فعلوا هم باألمويين، خصوصًا أنهم كانوا يعلمون في قرارة أنفسـهم أن ثـورتهم نفسـها بـدأها واحـد      

  .من أولئك األبناء، وأن تحولها إليهم كان تحوًال َقدريًا كما ذكرنا 

ت آثارهـا فـي نصـه هـي التـي حكمـت معانيـه        لعل هذه السياسة التي تشـربها ابـن المعتـز وسـقط    
الخلفية برموزها المضمرة المتحركة انكسارًا وانتعاشًا ضمن تشكيالت أبنيتها القلقَة الثـائرة المثيـرة   

  . على النحو الذي بيناه في تأويل هذا النص العميق
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Abstract 

Hermeneutic is anew criticism theory that interest on the reader as a center of the 
main issue in the reading text of art. To achieve its goal Hermeneutic theory depends on 
the interaction of three elements including: Understanding, interpretation, and 
application.                        

It is worth to re- reading our heritage poetries in the light of this theory based on the 
effectiveness of reading and multiplicity of meaning. 

According that, this research is reading a poetry text which is: Qaseidat – Alayniyah 
of Ibn Almoataz, in the light of hermeneutics considering its interest in the vital reading 
and the open text. This vital reading got deep vision which could be better than any other 
reading.                            
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  : دراسة في خصائصها املائزة الصفة املشبهة األصيلة

   بنيتها الشكلية والداللية اللزوم والثبوت وأثرهما في


  

  *فتحي أبو مراد

  ملخص

وترصد . ترمي هذه الدراسة إلى استكناه موضوع الصفة المشبهة في ضوء خاصيتي اللزوم والثبوت
تعريفها، وتفريقها عن اسم الفاعل خاصة، : حوأثرهما في أغلب القضايا المتصلة بالصفة المشبهة، ن

وأخيرًا تحاول أن ترصد أثر اللزوم . األصيل والملحق باألصيل والجامد: وتحديد أنواعها المختلفة، مثل
  . والثبوت في عمل الصفة المشبهة

 من هنا فقد حاولت الدراسة تحقيق ثالثة أهداف، تنبع كلها من منبع واحد، وتتلخص غايتها في كشف
على أهم القضايا ذات الصلة بالصفة المشبهة  -مباشر أو غير مباشر -ما لخاصيتي اللزوم والثبوت من أثر 

تعريف الصفة المشبهة األصيلة وخصائصها، وتفريقها : لذا فقد جاءت الدراسة على النحو اآلتي. األصيلة
  .صفة المشبهةعن سواها من الصفات، ثم أنواع الصفة المشبهة وصيغها، وأخيرًا عمل ال

  

  المقدمة

، )اللزوم والثبوت: (تحاول هذه الدراسة أن تقارب موضوع الصفة المشبهة في ضوء خاصيتي
بوصفهما خاصيتين مائزتين للصفة المشبهة األصيلة، وفاعلتين فـي أغلـب القضـايا المتصـلة بالصـفة      

علــى إطالقهــا، أو مــن هنــا فــإن هــذه الدراســة ال تــروم بحــث الصــفة المشــبهة    . المشــبهة بشــكل عــام
وإنمــا تنحصــر أهــدافها فــي دراســة الصــفة المشــبهة     . اســتكناه جميــع األبعــاد واآلفــاق المتصــلة بهــا   

ــائزة    ــها المــ ــيلة، وتحديــــد أهــــم خصائصــ ــائزتين،  ) اللــــزوم والثبــــوت(األصــ بوصــــفهما خاصــــيتين مــ
  .ومحددتين لها عن سواها من الصفات

وبالتـالي فهـي تقـارب أغلـب     . ى خـالف ذلـك  ومـن جانـب آخـر تحـاول الدراسـة الـرد علـى مـن رأ        
ــايا بخاصـــيتي اللـــزوم      ــًا مـــن تعّلـــق هـــذه القضـ ــيلة انطالقـ ــلة بالصـــفة المشـــبهة األصـ ــايا المتصـ القضـ
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فـي البنيـة    -المباشر أو غيـر مباشـر   -وقد حاولت الدراسة استقراء أثر هاتين الخاصيتين . والثبوت
   .الشكلية والداللية للصفة المشبهة

ــر     . اســة فــي محــاور ثــالث  وقــد جــاءت الدر  ــت الدراســة أن ترصــد أث ففــي المحــور األول حاول
اللزوم والثبوت في تعريف الصفة المشبهة األصيلة، وتخصيصها عـن سـواها مـن الصـفات     : خاصيتي

األخـرى، ال سـيما اســم الفاعـل، وحاولـت أن تــتلمس الحـدود الدقيقـة أو الفاصــلة بينهمـا فـي ضــوء         
ي المحــور الثــاني فقــد رصــدت الدراســة أثــر هــاتين الخاصــيتين فــي     أمــا فــ . فهــم هــاتين الخاصــيتين 

األصـيل والملحـق باألصـيل والجامـد، وفهـم كـل نـوع        : تصنيف أنواع الصفة المشـبهة المختلفـة مثـل   
بناًء على عالقته بهاتين الخاصـيتين، وحاولـت أن تتبـين إلـى أي مـدى يمكـن أن يـؤثر وجـود هـاتين          

األصـيل  : إحـداهما فـي فهمنـا لكـل نـوع مـن أنـواع الصـفة المشـبهة          الخاصيتين، أو غيابهما، أوغياب
: وبعـد ذلـك جـاء المحـور األخيـر الـذي ُخصـص لدراسـة أثـر خاصـيتي          . والملحق باألصيل والجامد

ــوت فــي عمــل الصــفة المشــبهة     ــه الحــاالت       . اللــزوم والثب وحــاول رصــد هــذا األثــر وفهمــه فــي توجي
  .الرفع والنصب والجر: هة األصيلة في حاالته الثالثةاإلعرابية المختلفة المعمول الصفة المشب

وبعد؛ فهذه محاولتي في مقاربة موضوع الصفة المشبهة، فـإن أصـبت فيهـا شـيئًا مـن نجـاح أو       
  .توفيق، فهذا فضل من الله ونعمة، أما دون ذلك فحسبي أني حاولت

 مفهوم الصفة المشبهة األصيلة وخصائصها المائزة

اســم : فة المشــبهة األصــيلة، وتفريقهــا عــن غيرهــا مــن الصــفات، مثــل  المتأمــل فــي تعريــف الصــ 
همــا الخصيصــتان المائزتــان للصــفة    )اللــزوم والثبــوت (يلحــظ بجــالء أن خاصــيتي   -خاصــة-الفاعــل 

المشـبهة األصــيلة، وهمـا المعيــار والفيصــل فـي تعريــف الصـفة المشــبهة األصــيلة وتفريقهـا عــن اســم      
  .الفاعل، وعن سواه من الصفات

: الصـفة مـا دلِّ علـى معنـى وذات، وهـذا يشـمل      : " ح ابن عقيل المراد بالصـفة بقولـه  وض وقد

استحسان : وعالمة الصفة المشبهة. اسم الفاعل، واسم المفعول، وأفعل التفضيل، والصفة المشبهة
  هوجه الوجِه، واألصل حسن فاعلها بها، نحو حسن جر")

1(.  

الصـفة المشـبهة مـا اشـتق مـن فعـل       : " ة األصـيلة بقولـه  وقد عرف ابن الحاجب الصفة المشـبه 
(" الزم لمن قام به على معنى الثبوت 

2(.  

أساســًا فــي تعريــف الصــفة المشــبهة    )اللــزوم والثبــوت(إذًا فــابن الحاجــب يتخــذ مــن خاصــيتي   
وهـذا ال يعنـي أنـه ال    . )3(وقـد حـذا حـذو ابـن الحاجـب فـي ذلـك أغلـب النحـاة          . األصيلة وتحديدها

خصــائص أخــرى للصــفة المشــبهة، وإنمــا يعنــي أن هــاتين الخصيصــتين همــا أهــم مــا يميزهــا   يوجــد 
  .ويحددها عن غيرها من الصفات، ال سيما اسم الفاعل
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جميــل، أبــيض، حلــو، : والمتأمـل فــي تعريــف ابـن الحاجــب، وفــي بعـض الصــفات المشــبهة مثـل    
  :وغيرها من الصفات المشبهة يلحظ ما يلي

  .ي يسمى الوصف أو الصفةالمعنى  المجرد الذ -1

 .وال يقوم الوصف دون الموصوف الشخص أو الموصوف، -2

 .ثبوت المعنى المجرد، أو الوصف لصاحبه في كل األزمنة ثبوتًا عاماًَ -3

 .مالزمة ذلك الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوامه -4

 .ينيخرج اسم الفاعل  واسم المفعول المتعدي) الالزم: (قول ابن الحاجب -5

يخــرج اســم المفعــول الــالزم المعــدى بحــرف الجــر كمعــدول عنــه، واســم     ) لمــن قــام بــه (وقولــه  -6
 .الزمان والمكان واآللة

مصـوغة لغيـر تفضـيل قطعـًا، ألن الصـفات الداّلـة علـى التفضـيل هـي الداّلـة           : أن الصفة المشـبهة  -7
 .على مشاركة وزيادة، كأفضل وأعلم، وأكثر

 .ث، ويدخلها األلف والالم وتثنى وتجمع بالواو والنونأنها صفة تذّكر وتؤّن -8

تعــدان أهــم الخصــائص المــائزة للصــفة المشــبهة ) اللــزوم والثبــوت(وهكــذا يتضــح أن خاصــيتي 
وأن هاتين الصـفتين سـتظالن تتعالقـان، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، فـي         . األصيلة، والمحددة لها

ــت مب     ــتها تحـ ــن دراسـ ــي يمكـ ــوعات التـ ــب الموضـ ــا     أغلـ ــل تعريفهـ ــيلة؛ مثـ ــبهة األصـ ــفة المشـ ــث الصـ حـ
بـإذن   –وخصائصها، أو عملها، أو أنواعها وصيغها، وذلك كله ما سيكون مدار بحث هذه الدراسـة  

 .الله

فــي تحديــد ) اللــزوم والثبــوت(والنــاظر فــي المصــنفات النحويــة يلحــظ تأكيــدها علــى خاصــيتي  
لباحــث فــي عــد هــاتين الصــفتين؛ صــفتين الصــفة المشــبهة األصــيلة، ممــا يؤكــد صــحة مــا ذهــب إليــه ا

مـن هنـا سـنفرد الفقـرتين اآلتيتـين لدراسـة هـاتين        . مائزتين للصفة المشبهة األصيلة، ومحددتين لهـا 
  .الصفتين، وللرد على من زعم خالف ذلك

  اللزوم : أوًال

ّل فيهـا  أجمع النحاة أن الصفة المشـبهة ال تبنـى مـن الفعـل المتعـدي، بـل مـن الفعـل الـالزم، وقـ          
، )تهــا المضــارعاخالفــا لمــن منــع مجار( )ومنطلــق اللســان(، )طــاهر القلــب(وزن اســم الفاعــل، نحــو 

مطمــئن (، و)ضــامر الكشــح(إن : وهــو الزمخشــري، وابــن الحاجــب، وقــد عارضــهما أبــو حيــان وقــال 
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ء أن هـذه الصـيغ هـي أسـما    : والذي يراه الباحث .)4( ونحوها صفات مشبهة، وهي مجارية له )القلب
كمـا سنوضـح فيمـا     -بهـا معنـى الثبـوت، فعوملـت معاملـة الصـفة المشـبهة األصـيلة          )5(فاعلين، ُقصـد 

  .-بعد إن شاء الله 

أما الصفة المشبهة األصيلة فال تشتق مـن المتعـدي، وإذا وردت الصـفة المشـبهة األصـيلة مـن       
ا يظهـر فـي منصـوب الصـفة     أمـا مـ  . الـالزم  )َفعـل (الفعل المتعدي، فإنما يحول هذا الفعل إلى صـيغة  

ال علـى الحقيقـة، فالفاعـل هنـا     . زيد حسـن الوجـه، فإنمـا هـو تعـٍد علـى التشـبيه       : المشبهة، في نحو
()فاعـل شـكلي  (فاعل غير حقيقـي   )زيد(

، ألنـه لـم يفعـل شـيئًا فـي الوجـه، بـل إن الوجـه فاعـل فـي           )6
    ـنسك أوقعـت فعـًال، وإنمـا أخبـرت عـن      وال تعنـي أنـ  : ولـذلك قـال سـيبويه   . المعنى، ألنـه هـو الـذي ح

: مـررت برجـل حسـن الوجـه، وكـان األصـل      : كما قد تصفه بذلك إذا قلت زيد بالحسن الذي للوجه،

  .)7(مررت برجل حسن وجهه وصفته بحسن وجهه

اللـزوم لـيس سـمة مناسـبة  وال مخصصـة للفعـل       "أن : البـاحثين المحـدثين  مـن   وثمة مـن يـرى  
(" لمشـبهة األصـيلة  الذي تصاغ منه الصفة ا

فيصـل صـفا  أن يثبـت أن لـزوم الفعـل      .، إْذ  يحـاول د )8
فـي اشـتقاق الصـفة المشـبهة لـيس معيـارًا، ويـذكر أن الصـفة المشـبهة قـد وردت مـن أفعـال متعديـة،              

األخسـرين، رحـيم،   : ويستشهد لذلك بـبعض األفعـال المتعديـة التـي اشـتق منهـا صـفات مشـبهة نحـو         
اللـزوم، إذًا، لـيس سـمة مناسـبة     : "وغيرها، لـيخلص إلـى القـول    )10(مجلوة ، مهذب، منّقى، )9(عليم 

("...عل الذي تصاغ الصفة المشبهةوال مخصصة للف
11(.  

أمـا إذا  . والذي يراه الباحث أن الصـفة المشـبهة األصـيلة ال تصـاغ قياسـًا إال مـن الفعـل الـالزم        
ه ال بد في هذه الحالـة، مـن تحويـل هـذا     كان الفعل المراد بلحظة صوغ الصفة المشبهة متعديًا، فإن

وهكذا تصبح الصـفة المشـبهة األصـيلة    . الالزم ثم تشتق منه الصفة المشبهة )َفعل(الفعل إلى صيغة 
سمة مخصصـة للفعـل الـذي تصـاغ     " اللزوم " ويصبح . ال تشتق من المتعدي، بل من الالزم قطعًا

من المتعدي مثل رحيم وعليم، فال يقـاس عليهـا،    منه الصفة المشبهة األصيلة، أما الصيغ السماعية
  ).صيغ مبالغة(والمتأمل في هذه الصيغ يلحظ أنها ليست صفات مشبهة أصًال، بل هي 

  الثبوت : ثانيًا

ويقصد بالثبوت مالزمة الوصف لصاحبه في كل األزمنة، وثبوته له ثبوتـًا عامـاً ، أي االعتـراف    
ة المختلفـة، فـال يخـتص بـزمن دون سـواه، بمعنـى أنـه ال يقتصـر         بتحققه وقوعًا شامًال األزمنـة الثالثـ  

على الماضي وحده، وال على الحال وحده، وال على المستقبل كذلك، وال يقتصـر علـى زمنـين دون    
  .)12(الثالث 
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فالصفة المشبهة األصيلة تدل على معنى ثابت مستقر في صاحبها، فإن ُقصد منها النص علـى  
مــع قيــام قرينــة تــدّل علــى هــذا فتصــير اســم فاعــل، لهــا اســمه وحكمــه      الحــدوث لحكمــة بالغيــة مــا، 

وهنـا البـد أن   . مـن مصـدر الفعـل الثالثـي     )فاعـل (ومعناه، وتنتقل إلى صـيغته الخاصـة، وهـي صـيغة     
: ومنـه قولـه تعـالى   . تترك اسمها وصيغتها ومعناها وحكمهـا، وتصـير إليـه فـي كـل شـأن مـن شـؤونه        

حيـث عـدل عـن ضـيق إلـى ضـائق       ) وضـائق بـه صـدرك   (: وقولـه  )فلعلك تارك بعض مـا يـوحى إليـك   (
إنهـم كـانوا قومـًا    (: ليدل على أنه ضيق عارض في الحال غير ثابت وغيـر مسـتقر، وعلـى هـذا قولـه     

  .)13(لهذا المعنى )   عامين(إلى ) عمين(عدل عن  )عامين

فيـه ومالزمـة لـه    أما إذا أردنا أن نصف شخصًا بأنه ضيق الصدر، وبيـان أن هـذه الصـفة ثابتـة     
رداًً على من قال بأنها طارئة عليه أو عارضـة لـه، فعندئـٍذ نـأتي بصـيغة الصـفة المشـبهة، دون صـيغة         

إنه رجٌل ضيق الصدر، وبذا ندّل على ثبات هـذه الصـفة فيـه ومالزمتهـا لـه فـي       : اسم الفاعل، فنقول
  .)14(األزمنة جميعًا 

ثبـوت، ووقـف عنـد كـالم ابـن مالـك حيـث        فيصـل صـفا خصيصـة ال   . وفي بحثه السـابق تنـاول د  
(" وهي المالقية فعًال الزمًا ثابتًا معناها تحقيقًا أو تقديرًا : "...... يقول

15(.  

الصفة ( في )الثبوت(تنبي عن إحساس بأن  )التقدير(فإشارته هنا إلى :" فيصل صفا. يقول د
معنـى الثبـوت قـد يكـون غيـر      وهـذا يعنـي فـي الواقـع أن     . قد يكـون علـى األقـل غيـر ظـاهر      )المشبهة

  .)16(ثابت 

انتفــاءه ؟ إن ظهــور الثبــوت أو  : هــل عــدم ظهــور الثبــوت يعنــي  : والســؤال الــذي يطــرح نفســه 
قـد  : " فيصـل هـذا بـدليل قولـه    . وقد أدرك د. تقديره ال يعني أن الثبوت قد زال، في حالة التقدير

صـفا نفسـه يشـك فـي األمـر،      .د ممـا يعنـي أن   )قـد (فهـو قـد بنـى اسـتنتاجه علـى      " يكون غيـر ثابـت   
  .ومعلوم أن ما دخله االحتمال فسد به االستدالل

ــاول د  والــذي أرى أن الصــفة المشــبهة كمــا أنهــا ليســت     : "فيصــل صــفا قــول الرضــي  . ثــم يتن
ــة، ألن الحــدوث            ــع األزمن موضــوعة للحــدوث فــي زمــان ليســت أيضــًا موضــوعة لالســتمرار فــي جمي

ليــل فيهــا عليهمـا، فلــيس معنــى حسـن فــي الوضــع إال ذو حســن   واالسـتمرار قيــدان فــي الصـفة وال د  
("سواء كان في بعض األزمنة أو جميع األزمنة وال دليل في اللفـظ علـى أحـد القيـدين    

ويسـتدل  . )17
(" نسبية معنى الثبـوت  " فيصل من هذا النص على .د

: " وبنـاًء علـى ذلـك يخلـص إلـى القـول      . )18

("أحد محددات هذا النوع من الصـفات بكليتـه    )الثبوت(فليس يحسن بالضرورة جعل 
وحجتـه  . )19

الثبـوت فـي الحـال والثبـوت علـى الـدوام،       : وهـي (بمعانيـه المحتملـة المختلفـة    " فـي ذلـك أن الثبـوت    
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مسألة خالفية كما هو واضح، الثبوت ال يعد، بالنتيجة ضابطًا مناسبًا لطبيعة هذا  )والثبوت النسبي
(" النوع من الصفات 

20(.  

  : ويرى الباحث الحالي أن هذا الرأي فيه نظر وفقًا لآلتي

قـــدماء ومحـــدثين، بشـــكل عـــام علـــى خصيصـــة الثبـــوت فـــي تحديـــد الصـــفة   : إجمـــاع النحـــويين -1
ــي         ــرات االنقطــاع، أو بعــض الصــفات الت ــا بعــض فت المشــبهة األصــيلة وتخصيصــها، وإن تخلله

  .ذلكتغيب وتظهر كفعل سريع الغضب لمن كان هذا طبعه، وغير 

كما أوضـحنا   -الثبوت أو الحدوث   )قصدية(فيصل صفا، ما نص عليه النحاة من .لقد نسي د -2
إذ إن القصــدية تلعــب دورًا ملحوظــًا فــي ترســيخ صــفة الثبــوت أو نفيهــا، فــإذا       –فيمــا ســلف  
إن هذه الصفة عارضة للموصوف وغير مالزمة له أتى بصـيغة اسـم الفاعـل، كمـا     : قصد القائل
ليـدل علـى   ) ضـائق (إلـى   )ضـيق (عندما عدل عن " وضائق به صدرك :"قوله تعالى لحظنا في

ــت     ــر ثاب ــي الحــال غي ــا فــي      . أن الضــيق عــارض ف ــل ترســيخ الصــفة وثباته وأمــا إذا قصــد القائ
" نسـبية الثبـوت  "وبالتـالي تسـقط حجـة    . الموصوف ومالزمتها لـه أتـى بصـيغة الصـفة المشـبهة     

، و هنا يختار القائل مـا بـين صـيغة    "قصدية القائل " فيصل وتحل محلها.التي تحدث عنها د
  .اسم الفاعل الدالة على الحدوث، أو الصفة المشبهة األصيلة الدالة على الثبوت

ــذي اعتمــده د         -3 ــى نــص الرضــي اإلســتراباذي ال ــة يمكــن النظــر إل فيصــل نفســه      .ومــن هــذه الزاوي
بـوت عـن الصـفة المشـبهة األصـيلة، أو      ، بأنـه ال ينفـي صـفة الث   "نسبية الثبـوت "لالستدالل على 

يوحي بنسبيتها، بل إنه أكد وجودها وقدرتها على تخصيص الصفة المشبهة  وتحديـدها عـن   
تلعب الدور األساس فـي  ) القصدية(عندما جعل  )اسم الفاعل(سواها من الصفات، وال سيما 

قــول ابــن ويتضــح ذلــك مــن قولــه فــي شــرح . تخصــيص الصــفة عامــة؛ أهــي للحــدوث أم للثبــوت
أي االسـتمرار، واللـزوم يخـرج اسـم الفاعـل، والـالزم كقـائم        "   )علـى معنـى الثبـوت   : (الحاجب

ــو        ــه نحـ ــى معنـــى الحـــدوث، ويخـــرج منـ ــه، لكـــن علـ ــام بـ ــن الزم لمـــن قـ ــه مشـــتق مـ وقاعـــد، فإنـ
ضــامر،وطالق، وإن كــان بمعنــى الثبــوت ألنــه فــي األصــل للحــدوث، وذلــك ألن صــيغة الفاعــل           

حدوث فيها أغلب، ولهذا اطرد تحويل الصفة المشبهة إلى صيغة فاعـل  موضوعة للحدوث، وال
  .)21(" كحاسن وضائق عند قصد النص على الحدوث 

وهكذا يتضح أن الصفة المشبهة األصيلة مالزمة لصفة الثبوت، إذا قصد منهـا الثبـوت، وتتحـول     -4
 .منها الحدوث والتجدد هذه الصفة إلى صيغة اسم الفاعل، إذا قصد

الصفة المشبهة األصيلة فتدل على ثبـوت الصـفة فـي الموصـوف فـي األزمنـة الثالثـة، ال فـي         أما 
زمن بعينه، أما أن تدل الصفة المشبهة على الحال وحده أو المضي وحده أو االستقبال، فهـذا رأي  
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ضــعيف ال يحبــذ أن يؤخــذ بــه، وال بــد فــي هــذه الحــال مــن قرينــة تــدل علــى قصــدية القائــل، أهــي         
للحال أم لالستقبال، وأن المـراد لـيس الثبـوت بشـكل عـام وفـي جميـع األزمنـة، رغـم بقـاء            للمضي أم

البديهــة فــي النــدوة الماضــية،   )ســريع(كــان هــذا الطالــب  : الصــفة علــى صــيغة الصــفة المشــبهة نحــو  
أما إذا انتفت القرينة . األمل في النجاح في االمتحان القادم )عظيم(التركيز في هذه الندوة، )بطيء(

  ).فاعل(والقصدية فيجب تحويل صيغة الصفة المشبهة إلى صيغة 

وإذا تأملنـا فـي بعـض األمثلـة التطبيقيـة يمكننـا أن نتبـين فاعليـة خاصـيتي اللـزوم والثبـوت فـي             
فلـو تأملنـا أوالًً فـي الجملـة     . شـبهة األصـيلة وتخصيصـها عـن سـواها مـن الصـفات       متحديد الصفة ال

مة وقوع لفعـل حقيقـي فـي زمـن مـاض، هـو الـذهاب، وبالتـالي ثمـة          ؛ نلحظ أنه ث)ذهب زيد: (الفعلية
، فـنلحظ، أيضـًا، أنـه ثمـة فعـل قـد وقـع        )مـات زيـد  (أمـا جملـة   . فاعل حقيقي لهذا الفعـل، وهـو زيـد   

غير أن زيدًا ليس  فاعًال حقيقيًا لهذا المـوت، ألنـه لـم يقـم بالفعـل      . على وجه الحقيقة، وهو الموت
ل، أو أجبــر علــى أن يوضــع فــي وضــع المــوت، وبالتــالي فهــو لــيس فــاعًال   حقيقــة، بــل هــو متلــق للفعــ 

فالفاعـل أسـند إلـى الفعـل علـى      . )فاعل شكلي أو فاعل نحوي أو اصـطالحي (حقيقيًا للفعل، بل هو 
فثمـــة وقـــوع حقيقـــي لفعـــل  )ضـــرب زيـــد عمـــرًا(وفـــي جملـــة . وجـــه المجـــاز ال علـــى وجـــه الحقيقـــة

الفعل، ومفعول به حقيقي، أيضًا، قد وصـله فعـل الضـرب،     ، وثمة فاعل حقيقي مارس هذا)الضرب(
اسـم فاعـل، لكنهـا ُأعملـت عمـل       )ضارب(، غير أن )زيد ضارب عمرًا(وكذا في جملة .  وهو عمرو
وبالتالي فكل . وما انطبق على الفعل انطبق عليها، من حيث داللة اإلعراب على الواقع. الفعل تمامًا

ويعد هذا الزمن، بدوره، . لى حدوث أو وقوع في زمن مخصصحقيقي يعد مؤشرًا ع )فعل(حدث 
  .نقطة بدء هذا الحدوث

، فيلحظ أن األمر مختلـف تمامـًا، إذ لـيس ثمـة  وجـود      )زيد حسن وجهه(أما إذا تأملنا جملة 
  الوجـــــه(فعـــــل معـــــين، وبالتـــــالي فــــــ/حقيقـــــي لحـــــدث معـــــين، ولـــــيس ثمـــــة وقـــــوع حقيقـــــي لحـــــدث 

فاعـــل شـــكلي أو فاعـــل نحـــوي أو  (قيـــًا لفعـــل معـــين، بـــل هـــو  ، ولـــيس فـــاعًال حقي)فاعـــل مجـــازي 
علــى وجــه المجــاز ال علــى ) حسـن (فالفاعــل هنــا أســند إلـى أصــل فعــل الصــفة المشــبهة . )اصـطالحي 

  .  وجه الحقيقة

اللـزوم والثبـوت   : ومن ناحية أخـرى، فـنحن نعلـم أن أخـص خصـائص الصـفة المشـبهة األصـيلة        
. ، ويعنـي زمنـًا بعينـه   )ضـد الثبـوت  (الحـدوث  : ع لفعـل معـين يعنـي   وبالتالي فالكالم عن أي وقو. معًا

ــاقض مفهــوم الصــفة المشــبهة           ــك ين ــه، وكــل ذل والفعــل يســتدعي الفاعــل، وقــد يســتدعي المفعــول ب
اللزوم والثبوت؛ ألنها أصًال خالية من الفعل، بوصفها تـدل علـى ديمومـة ثبـوت     :األصيلة وخصائصها

إذًا فالوصــف فــي الصــفة المشــبهة، إنمــا هــو  . لألزمنــة الثالثــة الوصــف لموصــوفه ثبوتــًا عامــًا شــامالً 
. المعنــى المجــرد للفعــل، وهــو معنــى قــائم بالموصــوف، علــى وجــه الثبــوت، ال علــى وجــه الحــدوث        
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. فالصفة المشبهة تدل على وضع قـائم فـي موصـوفها، وال يـد لهـذا الموصـوف أو إرادة فـي إيجـاده        

ــيس تصــرفًا، أو حركــة يقــوم بهــا     ــالي؛ فهــذا الوصــف ال يســتدعي فــاعًال     .الموصــوف أي أنــه ل وبالت
فالموصـوف  . حقيقيًا، أصًال، أي أنه ليس ثمة فاعـل، أو فعـل حقيقيـان فـي الصـفة المشـبهة األصـيلة       

يعايش وضع الوصف القائم فيه أصـًال، أو يعانيـه، أو يجربـه، ولكنـه ال يحِدثـه أو يوقعـه حقيقـة، وال        
  .يمارسه بيده أو بإرادته

ليســـت  )الثبـــوت واللـــزوم(إن : فيصـــل صـــفا نجـــده يقـــول . دنا إلـــى األســـتاذ الكـــريم دوإذا عـــ
نفسـها التـي استخلصـناها مـن      ةنه انتهى إلى النتيجددة للصفة المشبهة األصيلة، رغم أخصائص مح

أن المعيـار والفيصـل فـي تفريـق الصـفة المشـبهة عـن اسـم الفاعـل يعـود           : األمثلة السابقة، حين رأى
أهو إسـناد علـى الحقيقـة أم علـى المجـاز، فـإذا كـان الفاعـل فـاعًال حقيقيـًا محـِدثًا            : فعلإلى إسناد ال

للفعــل وواقعــًا علــى مفعــول حقيقــي، كانــت الصــفة خاصــة باســم الفاعــل، وأمــا إذا كــان الفاعــل لــيس     
  .)22(محِدثًا لفعل له أثر على المفعول به كانت الصفة خاصة بالصفة المشبهة 

ــدو مــن كــالم أســتاذن    ــرف ضــمنًا أن الصــفة         يب ــل، قــد عــاد واعت ا الكــريم أنــه وبعــد جهــد طوي
، وبـدل أن يـأتي بأدلـة تنفـي ذلـك      )اللـزوم والثبـوت  (المشبهة األصيلة تظل تتميز وتتحـدد بخاصـيتي   

فحديثه عن إسناد الفعـل علـى   . جاء بأدلة تدعم ذلك وتؤيده، إذا أنعمنا النظر في هذه األدلة جيدًا
فالفاعــل الحقيقــي الــذي يحــِدث فعــًال واقعــًا علــى مفعــول بــه  . يصــرح بــذلك الحقيقــة أو علــى المجــاز

فيصـل إلـى اسـم    . حقيقي يعنـي أن مثـل هـذا الفعـل هـو فعـل متعـٍد علـى الحقيقـة، وهـذا مـا نسـبه د            
أما الفاعل غيـر الحقيقـي  الـذي ال يحـِدث فعـًال لـه أثـر علـى مفعـول بـه حقيقـي، فمثـل هـذا              . الفاعل

غيـر  –فيصل إلى الصفة المشبهة، وهـذا إقـرار منـه    . وهذا الفعل نسبه د. ل الزمالفعل واضح أنه فع
إذ إن أفعــال الصــفة المشــبهة األصــيلة كلهــا ال  . أن فعــل الصــفة المشــبهة ال يكــون إّال الزمــاً  -مباشــر

، أو )أفعـال وضـع  (تدل على حدث وقع أو يقع، بـل تـدل علـى وضـع قـائم ثابـت فـي الموصـوف فهـي          
الفعــل المجــرد الــدائم فــي الموصــوف، وبالتــالي فالموصــوف لــيس فــاعًال حقيقيــًا      تــدل علــى  معنــى  

للفعل، ألنه ال يقوم بأي تصرف أو فعل حقيقي، بل هو معايش للفعل، أو معان لـه، أو مجـرب لـه ال    
أوصـاف قـارة فـي    / إذًا فأفعـال الصـفة المشـبهة األصـيلة كلهـا  أفعـال تـدّل علـى معـان مجـردة           . أكثر

فـاعًال  (بل إن فاعلهـا دائمـًا يكـون    . غير طارئة عليه، وبالتالي فهي ال تتطلب فاعًال حقيقيًاصاحبها، 
ــأي فعــل حقيقــي، أو تصــرف، أو حركــة    )شــكليًا ــام بفعــل     . ، ال يقــوم ب بــل إن مجــرد طــرح فكــرة القي

  .حقيقي يعني اإلخالل الواضح بفكرة الثبوت الدائم

ر مناسبة لتخصيص الصـفة المشـبهة األصـيلة،    غي) اللزوم(فيصل قد عد خصيصة .وإذا كان د
أنـه يعتـرف بضـرورة أن يكـون فعـل الصـفة المشـبهة األصـيلة         : ثم تراءى بعـد ذلـك مـن كالمـه وأدلتـه     

  ).فاعل شكلي(الزمًا، من خالل إسناد الفعل إلى فاعل غير حقيقي
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المشـبهة   غير مناسبة وال ضابطة للصـفة  )الثبوت(فإنه على المنوال نفسه قد عد أن خصيصة 
األصيلة، غير أنه عاد وأقر بذلك، عندما  اعتـرف أن أفعـال الصـفة المشـبهة، أوًال، ال تسـند إّال إلـى       

عنـدما فـرق بـين    : وثانيـاً  –وهذا بدوره يعني ضمنًا عـدم الحـدوث أي الثبـوت     –فاعل غير حقيقي 
 –تصرف  أو حركة    الصفة المشبهة واسم الفاعل، ورأى أن أفعال اسم الفاعل تدل على        

، أي )أفعـال الوضـع  (في حـين أن أفعـال الصـفة المشـبهة هـي       –وهذا بدوره يعني الحدوث والتجدد 
أو وضــع  قــائم فــي الموصــوف،) وضــع(، بــل تــدّل علــى )تصــرف أو حركــة(أنهــا أفعــال ال تــدّل علــى  
له في إيجاده يعانيه الموصوف، وال يد.  

وعلـى هـذا، فـإن    : " فيصل في هـذا الموضـوع عنـدما قـال     .وهذا نفسه تمامًا ما انتهى إليه د
بلحـظ مـا    –، ال يؤخـذ منـه   )مشـى (مثـل    )motionحركـة  (أو )actionتصـرف  (كّل فعل داّل على 

: أي(أو مبالغــة اســم الفاعــل  )مــاش(إّال اســم الفاعــل  – )المبنــي للفاعــل(دعــاه النحــاة والصــرفيون 

تجريــب (أو  )تحــول إلــى وضــع(أوعلــى ) وضــع(داّل علــى  وإن كــّل فعــل). مشــاء( )الفاعــل الحقيقــي
  )الصفة المشـبهة (ال يؤخذ منه إّال  –بما في ذلك صيغتا المبني للفاعل والمبني للمفعول  – )لوضع

، وهمـا فـاعالن غيـر    )المجرب(أو ) المعاني(، أي ال يؤُخذ منه إّال وصف )مبالغة الصفة المشبهة(أو
"  )علـيم وعـّالم  (و  )ُكبـار (مثـل   )المجـرب (أو  )مبالغـة المعـاني  (أو  )لمعـا (و  )كبير(حقيقيين مثل 

)23(.  

الوضــع أو (فيصــل مــن أفعــال الصــفة المشــبهة الداّلــة علــى  . وبالمحصــلة، فــإن مــا أشــار إليــه د 
فالوضـع القـائم فـي    . )الثبـوت (يـؤدي بالنتيجـة إلـى خصيصـة      )التحول إلـى الوضـع أو تجريـب الوضـع    

لــه فـي إيجــاده،   أو عانــاه يعنـي أن الموصــوف ال يـد   ع الـذي جربــه الموصـوف،  الموصـوف، أو الوضــ 
ألن هــذا الوضـع، أو الوصــف، أو المعنــى المجـرد للفعــل الــذي   . وبالتـالي فهــو فاعـل غيــر حقيقــي لـه   

ن األفعـال التـي يشـتق منهـا اسـم      ويؤكد ذلك قولـه إ . وغير طارئ عليهاشتقت منه الصفة ثابت فيه، 
ال تــدل علــى (، ممـا يعنــي أن أفعــال الصــفة المشــبهة  )دل علــى حركــة أو تصــرفتــ(الفاعـل هــي التــي  
قـار فـي صـاحبها، أي أن الصـفة المشـبهة تــدل       )وضـع (، بـل هـي أفعـال تـدّل علـى      )حركـة أو تصـرف  

  . في موصوفها )وصف ثبوتي(على 

فيصــل صــفا تأكيــده أهميــة خاصــية الثبــوت كضــابط دقيــق   .وبــذلك، فإننــا نستشــف مــن كــالم د 
وهكــذا يعــود  . خصــيص الصــفة المشــبهة األصــيلة وتفريقهــا عــن ســواها، وال ســيما اســم الفاعــل      لت
اللـزوم  (فيصل ليقرر ما قد نفاه سابقًا، مما يعني أنه عاد ليقرر ما قد قرره غالبية النحـاة مـن أن   .د

. يةتظالن معًا خصائص محددة للصفة المشبهة األصيلة التي حـدد النحـاة أوزانهـا القياسـ     )والثبوت

أما ما قد ساقه من أدلة وأمثلة، فواضح أنها ال تنطبق على الصفة المشـبهة األصـيلة، لكنهـا تنطبـق     
اسـم الفاعـل و اسـم المفعـول وصـيغ      : على ما سماه النحاة بالصفة المشبهة الملحقة باألصـيلة، مثـل  



  أبو مراد

  372

، )ى، مجلـوة األخسـرين، رحـيم، علـيم، مهـذب، منقـّ     (: فيصـل وهـي  . المبالغة، واألمثلة التـي سـاقها د  
واضـح أنهــا ليسـت صــفات مشـبهة أصــيلة، بـل هــي ال تعـدو أن تكــون اسـم فاعــل أو اسـم مفعــول أو        

بـأن اللـزوم والثبـوت ليسـت     : و بالتالي يصـبح كالمـه صـحيحًا علـى مثـل هـذه الشـواهد       .صيغة مبالغة
  .خصائص محددة وال مخصصة لمثل هذا النوع من الصفات

ه نظـر للصـفة المشـبهة نظـرة عامـة، فعامـل الصـفة المشـبهة         أنـ : فيصـل .إذاًً فكل ما حصل مع د
). عل و اسم المفعول و صـيغ المبالغـة  اسم الفا(األصيلة معاملة الصفات المشبهة الملحقة بها، مثل 

وكانـت أحكامــه بــأن اللــزوم والثبــوت ليســت خصــائص محــددة للصــفة المشــبهة تنطبــق علــى الصــفات   
صفة المشبهة األصيلة نفسـها، ألن أمثلتـه أصـًال كانـت مـأخوذة      المشبهة الملحقة باألصيلة، ال على ال

وبالتالي يصبح كالمه عن هذه األمثلة وهـذه الصـفات صـحيحًا جـدًا،     . من الصفات الملحقة باألصيلة
لمشــبهة األصــيلة التــي تظــل تتحــدد وتتخصــص بــاللزوم  لكــن هــذه النتيجــة ال تنطبــق علــى الصــفات ا 

  .الثبوت معًاو

فيصـل قـد تنبـه عليهـا القـدماء وأشـاروا       . البية األفكار الـواردة فـي مقالـة د   ويرى الباحث أن غ
أن فاعل الصـفة المشـبهة األصـيلة لـيس فـاعًال حقيقيـًا، وأنـه ال يحـِدث         : إليها، وأدركوا تمام اإلدراك

الفعل على الحقيقة، بل على المجاز، وأن تعدي الفعل إنما هو تعٍد علـى المجـاز  ال علـى الحقيقـة،     
لتــالي فــإن أثــر الفاعــل ال يصــل إلــى مفعــول بــه حقيقــي، بــل إن المفعــول بــه، إنمــا هــو فاعــل فــي       وبا

ومن هنا نلحظ دقة مالحظتهم عندما سموا معمول الصـفة المشـبهة األصـيلة المنصـوب      .)24(المعنى
  .، وليس مفعوًال به)شبيهًا  بالمفعول به(

ليست خصائص مخصصة  )لزوم والثبوتال(فيصل من اعتبار أن .وبالتالي، فإن ما ذهب إليه د
الفاعــل (، و)الفاعــل الشــكلي(للصــفة المشــبهة األصــيلة لــيس صــحيحًا بــالمطلق، وأن مــا ذكــره حــول  

في الصفة المشبهة األصيلة، ال في سواها  )اللزوم والثبوت(ينهض دليًال مؤكدًا لخاصيتي  )الحقيقي
ففاعـل الصـفة المشـبهة األصـيلة،     . اسة الحاليـة ويؤكد ما أجمع عليه النحاة وتبنته الدر. من الصفات

، وبالتـالي  )25(أصًال، هو فاعل غير حقيقي، أي فاعل شكلي دائمًا، ألنه ال يحِدث فعًال على الحقيقة 
فإن أثر الفاعـل ال يصـل إلـى مفعـول حقيقـي، ممـا يعنـي أن فعـل الصـفة المشـبهة األصـيلة هـو دائمـًا              

  .فعل الزم

، بين الفاعل )26(لك، وميز سيبويه و ابن السراج وابن عقيل وغيرهم وقد تنبه القدماء على ذ
، وأقروا أن فاعل الصفة المشبهة األصيلة دائمًا هو فاعـل  )الشكلي(الحقيقي، والفاعل غير الحقيقي 

فيصـل أنـه الجديـد    . وهـذا نفسـه مـا زعـم د    . غير حقيقي، وأن فاعل اسم الفاعـل هـو فاعـل حقيقـي    
  .الصفة المشبهة عن اسم الفاعلالذي قدمه لتمييز 
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ــد القــدماء تشــتق مــن الفعــل الــالزم، هــذا مــن          وبعــد؛ فقــد ظلــت الصــفة المشــبهة األصــيلة عن
أمــا مــن جانــب آخــر؛ فقــد ظلــت قضــية الثبــوت عنــدهم قضــية جوهريــة فــي تخصــيص الصــفة   . جانــب

عامـًا شـامًال    المشبهة األصيلة، وظلوا يؤكدون على ثبوت المعنى المجرد أو الوصف لصاحبه ثبوتـاً 
بــل إنهــم اتخــذوا مــن خاصــية الثبــوت هــذه حــدًا  . كــل األزمنــة ومســتقرًا فــي صــاحبه اســتقرارًا دائمــاً 

فــإذا كانــت خاصــية اللــزوم وحــدها ال تكفــي      . فاصــالًًً للتفريــق بــين الصــفة المشــبهة واســم الفاعــل      
يضـًا يشـتق مـن الفعـل     للتفريق الدقيق الواضح بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، ألن اسم الفاعـل أ 

الالزم، فإن خاصية اللـزوم، إذا تضـامت مـع خاصـية الثبـوت تصـبحان معـًا خاصـيتين مـائزتين للصـفة           
  . المشبهة األصيلة وفارقتين لها عن اسم الفاعل، وعن غيره من الصفات

وإذا كانت خاصية الثبوت مالزمة للصفة المشـبهة األصـيلة، فـإن خاصـية الحـدوث هـي المقابـل        
فـإن  . حـول الثبـوت واللـزوم    )قصـدية القائـل  (من هنا نلحظ أهميـة مـا سـمي بــ     . في اسم الفاعللها 

أتى القائل بصفة من فعل الزم، وقصد من هذه الصفة النص على الحـدوث لحكمـة بالغيـة معينـة مـع      
وجود قرينة تدل على قصده، فتصير الصفة عندئذ اسـم فاعـل، لهـا اسـمه وحكمـه ومعنـاه، وتنتقـل        

وهنا تفقد الصفة المشبهة األصيلة إحـدى  ). فاعل(لصيغة الخاصة به من الفعل الثالثي؛ صيغة إلى ا
خصائصــها المــائزة، أعنــي خاصــية الثبــوت، وبالتــالي ال بــد لهــا أن تتــرك اســمها وصــيغتها ومعناهــا      

زيـد فـارح، أو ضـاجر،    : فمـثًال إذا قـال قائـل    .وحكمها، وتصير اسم الفاعل في كل شأن من شؤونه
في موصوفها، وبالتـالي  ) الثبوت(، ال خاصية )الحدوث(طارب، فهذه الصفات كلها تؤكد خاصية  أو

إنهـا  : مـن هنـا ال يصـح أن نقـول عنهـا     . فهي صفات عارضة فـي موصـوفها ومخصوصـة بـزمن محـدد     
ــاه وصــيغته مــن            ــل هــي إحــدى صــيغ اســم الفاعــل التــي تأخــذ حكمــه ومعن صــفات مشــبهة أصــيلة، ب

  .الثالثي

وسـيلة لبنـاء الصـفة المشـبهة علـى أوزان اسـم       ) قصدية القائل(ض النحاة يتخذ من غير أن بع
 )الصــفة المشــبهة الملحقــة باألصــيل(الفاعــل أو اســم المفعــول أو صــيغ المبالغــة، وهــو مــا يســمى بـــ  

ويقــول أحــد الدارســين فــي هــذا ). األوزان الســماعية للصــفة المشـبهة (أو قـد يســمى أحيانــًا بـــ . )27(
زنتـي اسـم الفاعـل والمفعــول ممـا ُقصـد بـه معنـى الثبـوت والـدوام، فهــو          "مـا جـاء علـى    إن : الصـدد 

صــفة مشــبهة، كطــاهر القلــب، ونــاعم العــيش ومعتــدل الــرأي ومســتقيم  الطريقــة، ومهــذب الطبــع،            
("وممدوح السيرة ومنقى السريرة 

28(.  

الخـــتالط  والســؤال المطـــروح هنــا كيـــف للقــارئ أو الســـامع أن يعــرف قصـــد القائــل ؟ ودرءاً     
اللزوم والثبوت، : تسميات المشتقات بعضها ببعض، وحفاظًا على خصائص الصفة المشبهة األصيلة

وحرصًا على انسجام البنية الشكلية للصفة المشبهة األصـيلة مـع بنيتهـا الدالليـة، فإننـا نميـل إلـى أن        
، أو تلـك تظـل   نحافظ على تسـمية كـل صـفة باسـمها الصـرفي الصـحيح، مـع التـذكير أن هـذه الصـفة          
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تحمل تسميتها االشتقاقية األصلية التي وضعت لها أصًال، لكنها مع ذلك قد يقصد بها داللة الصـفة  
صـفة مشـبهة،   ) طـاهر (فمثًال ال نسـتطيع أن نقـول إن كلمـة    . المشبهة، من حيث أنها صفة لموصوف

صفة مشبهة، ألن هـذه   -بفتح الذال-) مهذِّب(بل هي اسم فاعل، وكذا ال نستطيع أن نقول إن كلمة 
الكلمة صرفيًا هي اسم مفعول، وهي أصًال تعود لفعل متعٍد، كمـا يظـل اسـم الفاعـل واسـم المفعـول       

  .مؤشرين واضحين على الحدوث والتجدد، وهذا ضد ثبوت الصفة المشبهة ودوامها

 كما أن مثل هذه األوزان تطرح مـن جديـد قضـية اللـزوم والتعـدي، والصـفة المشـبهة األصـيلة        
غير أن بعض الدارسين عندما يضـمون أوزان اسـم   . معلوم أنها ال تصاغ قياسًا إال من الفعل الالزم

إن هـذه أوزان سـماعية   : الفاعل واسم المفعول ومبالغة اسـم الفاعـل إلـى  الصـفة المشـبهة ويقولـون      
يتي للصــفة المشــبهة، فــإنهم عمليــًا يخلطــون الصــفة المشــبهة األصــيلة مــع ســواها، ويعّطلــون خاصــ       

اللــزوم والثبــوت فيهــا، وينصــرف عندئــٍذ حــديثهم إلــى الصــفة المشــبهة الملحقــة باألصــيلة، ال الصــفة   
ونحن نخصص األصـيل حصـرًا   . وثمة فرق بين األصيل والملحق باألصيل. المشبهة األصيلة نفسها

اســم أمـا الثبـوت فقــد تعّطـل عنـد اسـتخدام صـيغ       . بـاللزوم والثبـوت معـًا، ونسـتثني منــه الملحـق بـه      
أمـا اللـزوم فقـد    . الفاعل واسم المفعول خاصة، ألن هاتين الصيغتين تدالن على الحدوث ال الثبـوت 

ألفعـال متعديـة، والصـفة المشـبهة األصـيلة ال      دام هذه األوزان ألن بعضـها يعـود   تعطل بمجرد استخ
هة وبــين اســم وبالتــالي ال يعــود المــرء قــادرًا علــى التفريــق بــين الصــفة المشــب . تشــتق إال مــن الــالزم

مخصصـتين ومحـددتين    )اللزوم والثبوت(الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، وال تصبح خاصيتا 
. والمتعـاملين معهـا   نوهـذا قـد يولـد الخلـط واللـبس عنـد بعـض الدارسـي        . للصفة المشبهة األصـيلة 

غيـر   )والثبوتاللزوم (ولعل هذا الخلط نفسه هو ما حدا بالدكتور فيصل صفا إلى اعتبار خاصيتي 
إذ إن األمثلـة التـي اسـتخدمها للتـدليل علـى رأيـه كانـت        . محددتين وال مخصصتين للصـفة المشـبهة  

() األخسـرين، رحـيم، علـيم، مهـذب، مجلـوة، منّقـي، وغيرهـا       : (من هذا النوع من الصفات وهـي 
29( .

تعود ألفعال  )مرحيم وعلي(فمثًال . وواضح أن أغلب هذه الصفات هي صيغ مبالغة وأسماء مفعولين
أنهـا صـيغ   : لكن يمكن أن نضيف إلـى ذلـك  . إّال إنها صيغ مبالغة: متعدية، وال نستطيع أن نقول عنها

مبالغـة قــد يقصـد بهــا معنــى الصـفة المشــبهة، ألن كثــرة الصـفة فــي الموصــوف وتركيزهـا فيــه تصــبح      
. ثابتـة دائمـة فيـه    وكأنها ثابتة فيه، والصفة المشبهة جـاءت أصـًال لنسـبة وصـف إلـى موصـوف نسـبة       

وبـين   -التـي تظـل تتخصـص بـاللزوم والثبـوت      -وبذا ال تختلط األمور بين الصـفة المشـبهة األصـيلة    
  .غيرها من األوصاف االشتقاقية األخرى
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  :وبناًء على ما تقدم نجد أنفسنا أمام نوعين من الصفات المشبهة

اضــحة، ومخصوصــة بــاللزوم والثبــوت، الصــفة المشــبهة األصــيلة، ولهــا بنيــة صــرفية ودالليــة و : أوًال
وهذا النوع من الصفات ال يشكل أية شبهات، أو إشكاالت أمام الدارسين، ألن بنيته الصرفية 
القائمة على األوزان القياسية للصفة المشبهة األصيلة، وعلى الفعـل  الـالزم تنسـجم مـع بنيتـه      

قصــدية (مــا ســماه النحــاة بـــ  وليســت بحاجــة إلــى  . الدالليــة القائمــة علــى الثبــوت ال الحــدوث 
، ألنـه ال يقـوم بـأي فعـل، وال يوجـد فعـل       )شـكلي (، وفاعلهـا دائمـًا فاعـل غيـر حقيقـي      )القائل
  .وبالتالي تتوافق بنيتها الشكلية مع بنيتها الداللية تمامًا. أصًال

ول، صـيغ اسـم الفاعـل، واسـم المفعـ     : ، وهـي )أوالسـماعية (الصفة المشبهة الملحقة باألصيل، : ثانيًا
 -وصيغ المبالغة، وهي التي ال تتوافق بنيتها الشكلية تمامًا مع بنيتها الداللية التي ترجى منها

وهنـا تتوّلـد   . علـى الثبـوت  ) قصـدية القائـل  (إّال بوساطة مـا سـمي  بــ     -مشبهة  ةبوصفها صف
ذه أضف إلى ذلـك أن فاعـل هـ   . التداخالت بين الصفة المشبهة األصيلة وغيرها من المشتقات

من هنا لعله من الخير تسمية هذا النوع مـن الصـفات بأسـمائه    . األوصاف فاعل حقيقي غالبًا
ــة  ــة علــى   ) صــفة مشــبهة (وبــدل أن نطلــق عليــه تســمية   . االشــتقاقية الحقيقي ُقصــد بهــا الدالل

. الثبــوت، لمــاذا ال نقــول هــو اســم فاعــل، لكــن قصــد بــه هنــا ثبــوت الوصــف، ولــيس حدوثــه      

أن يختـار المـتكلم الصـيغة المعبـرة عـن قصـده دون تـدّخل، أي دون         :واألفضل مـن ذلـك كلـه   
فـإن أراد الداللـة علـى الثبـوت مـن الصـفة؛        -إن وجدت هذه الصيغة  –حاجة إلى بيان قصده 

أمــا إن أراد الداللــة علــى الحــدوث اختــار غيرهــا مــن الصــيغ  . اختــار الصــفة المشــبهة األصــيلة
مخصصــتين ومحــددتين للصــفة  ) اللــزوم والثبــوت(ا وبالتــالي تظــل خاصــيت . الداّلــة علــى ذلــك 

  .المشبهة األصيلة، دون أي لبس أو شك

ومــا دام األمــر كــذلك، لمــاذا نســتخدم، أحيانــًا صــيغ اســم الفاعــل أو اســم المفعــول أو غيرهمــا  
  ونقصد منها داللة الصفة المشبهة على ثبوت الصفة في الموصوف ؟؟ 

أنـه لـيس بالضـرورة يمكـن أن نشـتق صـفة مشـبهة        : حظالمتأمل في طوائف األفعال المختلفة يل
ذهـب أو مشـى، كالهمـا الزم، وال يمكـن أن نشـتق منـه صـفة        : أصيلة من كل فعل الزم؛ فمـثال الفعـل  

ــره للخلــوص            ــة الســتخدام  صــيغ اســم الفاعــل أو غي ــذا نلجــأ فــي مثــل هــذه الحال مشــبهة أصــيلة، ل
علـى ذلـك يمكـن تفسـير بعـض صـفات اللـه، أو        وبنـاًء  . بداللـة الصـفة المشـبهة علـى الثبـوت     ) بقصد(

  .أسمائه الحسنى التي جاءت على وزن اسم الفاعل وقصد بها داللة الصفة المشبهة على الثبوت
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، )زيـد طـاهر القلـب   : (فـإذا قـال القائـل   : ويمكن تبسيط األمر، وشرحه من خـالل بعـض األمثلـة   
الطهـر إلـى القلـب وقصـد ديمومـة طهـر        فالقائل عنـدما نسـب  ). زيد رحيم(، أو)زيد مهّذب الطبع(أو

القلــب وثبوتهــا علــى مــر األزمنــة، فهــو قــد قصــد هنــا معنــى الصــفة المشــبهة، لكنــه لــم يســتخدم بنيــة   
، لـذا  )َطهـر (صرفية تدل على قصده، لتعّذر بنائهـا علـى صـيغ  الصـفة المشـبهة األصـيلة مـن  الفعـل         

، )طـاهر /فاعـل (هـا علـى وزن اسـم الفاعـل     اضطر إلى استخدام بنية صرفية تؤشر علـى الحـدوث، ألن  
ــا  ــة  : فــإذا  قلن صــفة مشــبهة؛ فقــد أحــدثنا شــكًال مــن أشــكال التشــويش عنــد       ) طــاهر(إن هــذه البني

ــامع يـــربط وزن      ــا الدالليـــة، ألن السـ ــا الشـــكلية وبنيتهـ ــحًا بـــين بنيتهـ ــافرًا واضـ  )فاعـــل(الســـامع، وتنـ
فاعـل، لكــن القائـل قصـد منهـا داللــة     إن هـذه صـيغة اسـم    : بالحـدوث والتجـدد، لـذا يفضـل أن نقــول    

وهكـذا نتعامـل مـع غيرهـا مـن المشـتقات       . الصفة المشبهة على الثبـوت، ولـيس بنيـة الصـفة المشـبهة     
  .المستخدمة لتؤدي معنى الصفة المشبهة األصيلة

وبالتالي تظل خصائص الصفة المشبهة األصيلة حافظة لها، وتظـل تتوافـق بنيتهـا الشـكلية مـع      
ــة تمامــاً بنيتهــا الدال ــد       . لي ــارًا واضــحًا لتحدي وتظــل قصــدية القائــل باتجــاه الثبــوت أو الحــدوث معي

أما إذا عدل القائـل عـن اسـتخدام هـذا النـوع      . الصفات/ الصفات في مثل هذا النوع من المشتقات 
للداللــة علــى معنــى الصــفة المشــبهة،   )اســم الفاعــل أو اســم المفعــول أو صــيغ المبالغــة : (مــن الصــيغ
ص علــى الثبــوت فــي الصــفة وديمومتهــا فــي الموصــوف ومالزمتهــا لــه فــي كــل األزمنــة           وقصــد الــن 

استخدام صيغ الصفة المشبهة األصيلة التي تتوافق بنيتها الشكلية مع بنيتهـا الدالليـة تمامـًا، فكانـت     
وهــذا األفضــل فــي حــال أســعفته صــيغ الصــفة المشــبهة    -داّلــة علــى قصــده دون أي تــدخل خــارجي  

. زيـد َفـرح أو ضـجر أو َطـرب    : يقـول   )زيد فـارح أو ضـاجر أو طـارب   : (دل أن يقولفب. -األصيلة 

فهنا استخدم القائل صـفة مشـبهة حقيقيـة انسـجمت بنيتهـا الشـكلية مـع بنيتهـا الدالليـة، وكانـت دالـة            
فهذه كلها صفات الزمان لهـا، ألنهـا تـدّل علـى صـفات ثابتـة فـي موصـوفها،         . على قصده دون تدّخل

ه، ومالزمة له في األزمنـة الثالثـة المختلفـة، وكـأن القائـل يريـد أن ينفـي أي شـك عنـد السـامع           قارة ب
فـارح،  (: مـن هنـا نـراه يعـدل عـن اسـتخدام صـيغة اسـم الفاعـل         . بأن هذه الصفات طارئة، أو عارضة

  .، ويستخدم صيغة الصفة المشبهة المؤكدة لقصده ومراده)ضاجر، طارب

يلة مالزمــة لخصيصـة الثبـوت، وال زمـن لهــا، بـل هـي شـاملة لألزمنــة       إذًا فالصـفة المشـبهة األصـ   
فهي صيغة اسم الفاعل من الفعل الثالثي، كما هو معروف، وبالتالي فهـي  ) فاعل(أما صيغة . الثالثة

مالزمة للحدوث والتجدد، وتتطلب دائمًا زمنًا محـددًا، تظهـر فيـه هـذه الصـفة فـي الموصـوف، فهـي         
ــى موصــوفها    ــة عل ــه صــفة طارئ ــة في ــة الصــفة       . ، ال ثابت أمــا مــا يجــوز  اســتخدامها صــفًة تحمــل دالل

تجاه الثبـوت، وبالتـالي تظـل سـمة      )قصدية القائل(هو ما سمي بـ: المشبهة، ال اسم الصفة المشبهة
  .الثبوت ضابطًا مخصصًا للصفة  المشبهة األصيلة، وفارقًا لها عن اسم الفاعل
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أننـا نعـول علـى البنيـة الدالليـة أكثـر مـن         -حقـة باألصـيلة  المل-والمالحظ في مثـل هـذه الصـفات    
البنية الشكلية، باعتبار أن المقصـود، أصـًال، مـن الصـفة المشـبهة هـو داللتهـا علـى الثبـوت أكثـر مـن            
اعتبار صيغتها الصرفية، وسنتناول هذه النقطـة بالتفصـيل عنـد تناولنـا ألنـواع الصـفة المشـبهة، وال        

  .)الصفة المشبهة الجامدة(سيما ذلك النوع المسمى 

  .اللزوم والثبوت: الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل في ضوء مفهوم خاصيتي

  إشكال وتساؤل: صيغة فاعل

أنـه لـيس كـل فعـل الزم يمكـن أن      : المتأمل في طوائـف األفعـال التـي تبنـى منهـا الصـفات يلحـظ       
وبالمقابـل فلـيس كـل فعـل الزم يمكـن      . )مشـى، ذهـب، َطهـر   (:  يشتق منه صفة مشبهة، نحو األفعال
أحـول  : (بـل نقـول   )حائـل، عـارج  (: فـال نقـول  ، )حـوَل، عـرج  : (أن يشتق منه اسم فاعل أيضـًا، نحـو  

  .، على سبيل الصفة المشبهة األصيلة)وأعرج

ــين الصــفة المشــبهة، واســم          ــؤرة جــذب لتــداخالت واختالطــات ب لعــل هــذه المالحظــة تشــكل ب
؛ إذ قــد يتصــادف المــرء، فــي معــرض بحثــه عــن أوصــاف  )فاعــل(ما علــى وزن الفاعــل عنــد اشــتقاقه

معينة تكتسب صفة الثبوت في موصوفها بأفعـال يتعـّذر عليـه صـوغ صـفة مشـبهة منهـا، للداللـة علـى          
ــرمشــى وذهــب و : (قصــدها؛ نحــو األفعــال  التــي  )الثبــوت(خاصــية  فــال يجــد أمامــه إال صــيغة   )َطه ،

علــى أنهــا صــفات مشــبهة ومقصــود منهــا   )مــاش، ذاهــب، طــاهر(: تيــة؛ فيبنــي منهــا الصــيغ اآل)فاعـل (
وهنا تنجذب االختالطـات والتـداخالت بـين الصـفة المشـبهة واسـم الفاعـل، ويطـرح         . )الثبوت(معنى 
 ! أهي حقًا صفات مشبهة، أم أسماء فاعلين؟: السؤال

ا، وفـي زمـن   وبالمقابل؛ فقد يكون المرء في معـرض البحـث عـن أوصـاف طارئـة علـى موصـوفه       
الحـدوث  (على أنها صـفة مشـبهة أيضـاً ، لكـن ُقصـد بهـا هنـا معنـى          )فاعل(محدد، فيستخدم صيغة 

وهنا أيضـًا سـيتوّلد غيـر قليـل مـن التـداخل والخلـط بـين         . )ضاجر وسالم(: ، فيقول مثًال)والتجدد
  .)فاعل(الصفة المشبهة واسم الفاعل على هذا الوزن 

، )فاعـل (ث عن حلِّـ اإلشكال الظاهر فـي اسـتخدام هـذه الصـيغة     من هنا ال بد من محاولة للبح
ومحاولة تحديد موقعها األنسب؛ أهي صيغة خاصة باسم الفاعل، أم بالصفة المشبهة، أم أنها صيغة 
مشتركة بينهمـا ؟؟ فـي محاولـة للحصـول علـى بنيـة صـرفية تنسـجم فيهـا بنيتهـا الشـكلية مـع بنيتهـا              

  .الداللية تمامًا
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  بين معيار الوزن وقصدية القائل : واسم الفاعل. .بهةالصفة المش

المتأمل في أوزان الصفة المشبهة األصيلة يلحظ أن أوزانهـا القياسـية مـن الثالثـي أربعـة أوزان      
  .)30(أفعل وَفعالن وَفعل وفعيل : هي

غير أن بعض النحاة والدارسين يشتقون الصفة المشبهة على الوزن الخاص باسـم الفاعـل مـن    
ــز الصــفة المشــبهة عــن اســم الفاعــل علــى هــذا         . )فاعــل(ثــي الثال ــة لتميي ويســوقون حججــًا  مختلف

إذا أردت بالصـــفة المشـــبهة  معنـــى الحـــدوث : " فمـــثًال يقـــول مصـــطفى الغاليينـــي فــي ذلـــك . الــوزن 
فــارح (:)َفــرح وضــجر وَطــرب (والتجــدد عــدلت بهــا عــن وزنهــا إلــى صــيغة اســم الفاعــل، فتقــول فــي     

  .)31() " وضاجر و طارب

لعل هذا الكالم يحِدث عند المتلقي خلطًا كبيرًا بين مفهوم الصفة المشبهة الداّل على الثبوت، 
وطبقًا لهذا المفهوم، فإن استخدام الصفة المشـبهة ويـراد   . ومفهوم اسم الفاعل الداّل على الحدوث

دالليــة تمامــًا، ألن الصــفة  بهــا الحــدوث ســيوّلد بنيــة صــرفية ال تتوافــق بنيتهــا الشــكلية مــع بنيتهــا ال    
أمــا إذا قصــد المــتكلم معنــى    المشــبهة، أصــًال، ضــد الحــدوث، فكيــف إذًا ســيراد بهــا الحــدوث ؟؟    

الحدوث عندئٍذ فال داع كي يستخدم صفة مشبهة، ويريد بها معنـى الحـدوث، بـل يسـتخدم مباشـرة      
  . ًصيغة داّلة على الحدوث دون لبس، وهي صيغة اسم الفاعل

ى المقصـود متطابقــًا تمامـًا مــع الصـيغة الصــرفية المسـتخدمة، وبالتــالي ســتتوافق     فيكـون المعنــ 
  . بنيتها الشكلية مع بنيتها الداللية تمامًا

  بين الفاعل الشكلي والفاعل الحقيقي: الفاعل في الصفة المشبهة واسم الفاعل

الفاعـل؛ أهـو   بـالنظر إلـى نـوع     )فاعـل (يمكن تمييز الصفة المشبهة عن اسـم الفاعـل علـى وزن    
  . )32(فاعل حقيقي للفعل، أم هو فاعل غير حقيقي

فقد أشرنا من قبل أن فاعـل الصـفة المشـبهة هـو فاعـل غيـر حقيقـي، وفاعـل اسـم الفاعـل هـو            
فاعــل حقيقــي، غيــر أن أســاس التــداخل والخلــط بــين الصــفة المشــبهة واســم الفاعــل يبقــى قائمــًا             

مـن دالالت اسـم الفاعـل علـى الحـدوث       )فاعـل (غة وحاضرًا فـي الـذهن، مـن خـالل مـا تـرتبط بـه صـي        
والتجدد؛ فهي الصيغة الوحيدة السم الفاعـل مـن الفعـل الثالثـي، كمـا هـو معـروف، وبالتـالي سـتظل          
هذه الصيغة مكمن خلط وتداخل بين اسـم الفاعـل  والصـفة المشـبهة، إّال إذا اسـتخدمناها بوصـفها       

  . صيغة تدّل حقيقية على اسم الفاعل
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يمكـن أن يقصـد بهـا داللـة الصـفة المشـبهة علـى الثبـوت، لكنهـا ال تحمـل اسـم الصـفة              غير أنـه 
، ولكــن هنــا ال بــد مــن قرينــة داّلــة، وســبب قــاهر  )قصــدية القائــل(المشــبهة، وذلــك عبــر مــا ســمي بـــ  

يضطر المتكلم الستخدامها لتؤدي معنى الصفة المشبهة في الثبوت، وذلك كأن يتعّذر عليه اشتقاق 
كمـا  –إْذ إنـه لـيس كـل فعـل الزم يمكـن أن نشـتق منـه صـفة مشـبهة          . المشـبهة مـن فعـل معـين    الصفة 

. أفعـال الزمـة يتعـّذر أن نشـتق منهـا صـفات مشـبهة        )مشـى وذهـب وَطهـر   (: فمـثالً  –أشرنا مـن قبـل   

فهنـا ال  . )زيـد ذاهـب  (أو )زيـد مـاش  (، فنقول )فاعل(ففي مثل هذه الحالة نلجأ إلى استخدام صيغة 
صفة مشبهة، كي ال تتـداخل المفـاهيم بـين المشـتقات، وتخـتلط األوزان،       )ماش أو ذاهب(إن : نقول

ويظهر التنافر بين بنيتها الشكلية و بنيتها الداللية، بل نقول هي اسم فاعل ُقصـد بهـا معنـى الصـفة     
فاعل، إلى اسم ال )فاعل(وبالتالي فإننا نكون قد حافظنا على صحة نسبة وزن . المشبهة في الثبوت

ففي هذا المثـال  . إلى الصفة المشبهة، والفاعل الحقيقي السم الفاعل) الشكلي(وصحة نسبة الفاعل 
زيد، وثمة زمـن معـين اقتـرن بـه     / المشي، وثمة فاعل حقيقي قد قام به / ثمة فعل حقيقي قد وقع 

  .الفعل

ة، واسـم الفاعـل   آية ذلك أن األساس الذي نتكئ عليه في التفريـق بـين الصـفة المشـبهة األصـيل     
، إضافة إلى األوزان القياسـية القـارة لكـل منهمـا،     )الثبوت أو الحدوث(هو خصائص كل منهما تجاه 

ولما كان اسم الفاعل يصاغ من الالزم كما تصـاغ  . أي مدى توافق البنية الشكلية مع البنية الداللية
ر الفصـل األكثـر داللـة بينهمـا،     الصفة المشبهة األصيلة منـه، إذًا فقـد ظلـت خاصـية الثبـوت هـي معيـا       

ليست من الصيغ القياسية للصـفة المشـبهة، وفـي الوقـت نفسـه فهـي الـوزن         )فاعل(ولما كانت صيغة 
الوحيد لصوغ اسم الفاعل من الثالثي، وبالتالي ستظل تؤشر علـى خاصـية الحـدوث والتجـدد، مـن      

كــن هــذا ال يمنــع أن ُتحمــل ل. باســم الفاعـل )  فاعــل(هنـا فقــد رجحــت الدراســة حصـر هــذه الصــيغة   
  .بمعنى الصفة المشبهة عند الضرورة ال أن تحمل اسمها، وفي ضوء الضوابط التي أوضحناها آنفًا

  ).1رقم (وصاف كما يعرضها الجدول ولنتأمل اآلن في طائفتين من األ
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  )1رقم (جدول 

  :لنوع الفع الوزن الفعل نوع الوصف الوصف الرقم
  متعٍد/ الزم

  :الفاعل

 شكلي/قيحقي
: الوصف بالموصوف /عالقة المعنى المجرد

وصف قائم في  / تصرف إرادي للموصوف
 الموصوف

  داللة الوصف

 الحدوث/ الثبوت

1  

2  

3  

4  

5  

6 

  أعرج

  عطشان

رجض  

  سليم

  شرس

 أحول

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

  صفة مشبهة

 صفة مشبهة

جرع  

ِطشع  

رجض  

ِلمس  

سرش  

 وَلح

  أفعل

  فعالن

  َفِعل

  فعيل

  َفِعل

 أفعل

  الزم

  الزم

  الزم

  الزم

  الزم

 الزم

  شكلي

  شكلي

  شكلي

  شكلي

  شكلي

 شكلي

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

  معنى قائم في الموصوف/ حال/وصف

 معنى قائم في الموصوف /حال/وصف

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

  الثبوت

 الثبوت

7  

8  

9  

10  

11  

12 

  آمن

  طاهر

ماش  

  ذاهب

  قاتل

 كاتب

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

  اسم فاعل

 اسم فاعل

أِمن  

  َطهر

  مشى

  ذهب

  قتل

 كتب

  فاعل

  فاعل

  فاعل

  فاعل

  فاعل

 فاعل

  متعٍد

  متعٍد

  الزم

  الزم

  متعٍد

 متعٍد

  قيقيح

  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

  حقيقي

 

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

  تصرف إرادي للموصوف

 تصرف إرادي للموصوف

  شيء الحدوث آمن بمعنى جعله أميناعلى

 من جعله نقيا بمعنى الحدوث طاهر

  النجاسة

  الحدوث

  الحدوث

  الحدوث

 الحدوث
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، يلحظ أن األوصاف الستة األولـى الـواردة فـي القسـم األول مـن      )1رقم (المتمعن في الجدول 
الجدول ُأخذت جميعها من أفعال الزمة، وكانـت مطابقـة ألوزان الصـفة المشـبهة القياسـية، والمـدقق       

 أنها تمّثل أوضاعًا قائمة وثابتة في موصوفها، وأن هذا الموصوف ال يـد : في هذه األوصاف يلحظ
وبالتـالي لـو بحثنـا عـن وقـوع حقيقـي  ألفعالهـا        ، له، أو إرادة في إيجادها، أو فـي نسـبتها إلـى نفسـه    

فال نجد، وإنما جلّّ ما في األمر أنها معان مجردة  ألفعالها قائمة وثابتـة، فـي ذات موصـوفها ثبوتـًا     
ممـا يعنـي أن   . ت الدائمإنها أوصاف منسوبة لموصوفها على وجه الثبو. عامًا شامًال لألزمنة الثالثة

لـم   -كمـا قـال سـيبويه مـن قبـل      -صاحب الوصف ليس ممارسـًا أو فـاعًال حقيقيـًا لهـذا الوصـف، ألنـه      
يفعل شيئًا، بل هو معايش للوصف، فالوصف حالة تعتريه من غيـر إرادتـه، أو وضـع يعانيـه ال حـول      

دائمًا، هو فاعل غير حقيقي  من هنا يظهر أن فاعل الصفة المشبهة. له وال قوة في خلقه أو إيجاده
ــي آن ) الثبــوت(متضــامة مــع خاصــية    )اللــزوم(وبالمحصــلة، فكــل صــفة حققــت خاصــية    . )شــكلي( ف

واحـد، وصـيغت علـى أوزان الصـفة المشـبهة القياسـية  تكـون صـفة مشـبهة أصـيلة، وبالتـالي تتوافـق             
  .فيها البنية الشكلية مع البنية الداللية تمامًا

األوصــاف  الــواردة فــي القســم  اآلخــر مــن الجــدول، وهــي  التــي تحمــل       أمــا إذا  تمعّنــا  فــي
أن أفعالهـــا تـــراوح بـــين الـــالزم والمتعـــدي، وأن بعـــض األفعـــال يمكـــن أن  : ، نلحـــظ)12-7(األرقـــام 

يستخدم بمعنيين مختلفين؛ بحيث يكون في أحدهما الزمًا، وفـي اآلخـر متعـديًا، أو يمكـن اسـتخدام      
،كمـا فـي قولـه    )أِمـن (كون  فاعلها، تـارة، فـاعًال حقيقيـًا للفعـل، مثـل الفعـل       مثل هذه األفعال بحيث ي

وتـارة أخـرى يكـون فـاعًال غيـر حقيقـي،       . )هل آمُنكم عليه إّال كما أِمْنتكم على أخيه من قبل: (تعالى
  .)33(فهو آمنُ ، اطمأن ولم يخف:  بمعنى

أي الفاعــل الحقيقــي الممــارس    الــواردة فــي الجــدول قصــد بهــا المعنــى األول،    )آمــن(غيــر أن 
، وبالتالي تصبح كل األفعال الـواردة فـي هـذا القسـم مـن الجـدول قـد        )طاهر(للفعل، وكذا في كلمة 

وقعت حقيقية، وقام بها فاعل حقيقي، أيضًا عن محض إرادته وتصرفه، فالماشي، مثًال هو مـن قـام   
فــنحن إزاء فعــل حقيقــي قــد وقــع،    إذًا . بالفعــل، وعنــه صــدر هــذا الفعــل، وبــه تمــت حركــة المشــي    

وبالتـالي فـنحن إزاء تصـرف حقيقـي صـادر      . واقترن بزمن معين، وفاعل حقيقـي قـد قـام بهـذا الفعـل     
الدائم، ويؤشر باتجاه ) الثبوت(وكل ذلك ينفي صفة . عن فاعل حقيقي، أيضًا، ومقترن بزمن محدد

  .، واالقتران بأحد األزمنة)الحدوث والتجدد(

تلك الصيغة التي سـتظل تؤشـر    )فاعل(أن هذه األوصاف جاءت على صيغة  :ينضاف إلى ذلك
وكل ذلك يخالف تمامـًا مـا   . على اسم الفاعل، وما يحمله اسم الفاعل من دالالت الحدوث والتجدد

  .جاء في أوصاف الطائفة األولى؛ طائفة الصفات المشبهة األصيلة
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فاصــًال بــين الصــفة المشــبهة األصــيلة    معيــارًا )الثبــوت(وبالنتيجــة؛ تــنهض مــرة أخــرى خاصــية   
واســم الفاعــل، وخصيصــة مــائزة للصــفة المشــبهة األصــيلة، وفارقــة لهــا عــن غيرهــا مــن الصــفات، ال    

على ) فاعل(وانطالقًا من هذه النتيجة رأت الدراسة الحالية ضرورة قصر صيغة . سيما اسم الفاعل
  .في أذهان المتعاملين معها )ددالحدوث والتج(اسم الفاعل، لما تظل تستدعيه من دالالت 

متضـامتان معـًا، فـي آن واحـد تظـالن منبـع       )  اللـزوم والثبـوت  (ومالك األمر كله؛ أن خاصيتي  
  .الفروق بين الصفة المشبهة األصيلة واسم الفاعل، على غرار ما رأينا

  تباين وافتراق: الصفة المشبهة واسم الفاعل

ــة؛ يلحــظ أن    ــوت (هــاتين الخاصــيتين   المتأمــل فــي المصــنفات النحوي ــد  ) اللــزوم والثب ــا عن كانت
القدماء، أيضًا، األساس الدقيق المعتمد في لحظ الفروق بشكل مباشر، أو غيـر مباشـر بـين الصـفة     

  .المشبهة واسم الفاعل، وأن هذا األساس يتصـل بأغلـب القضـايا المتصـلة بأوجـه االخـتالف بينهمـا       
التـي ذكرهـا القـدماء فـي معـرض التفريـق بـين الصـفة          ولو حاولنا أن نلخـص هـذه الفـروق والقضـايا    

  : )34(المشبهة واسم الفاعل لخلصنا بالمالحظات اآلتية 

وهـو  . ال تصاغ الصفة المشبهة إال من الفعل الالزم، أمـا المتعـدي يحـول إلـى صـيغة َفعـل الـالزم        -1
  .يصاغ من الالزم والمتعدي

الثبوت متصًال مثل طويل القامـة، أو يتخللـه أحيانـًا      أنها تدل على الثبوت والمالزمة، سواء كان -2
أمــا هــو . ســريع الحركــة، بطــيء الغضــب، لمــن كانــت هــذه طباعــه : بعــض فتــرات االنقطــاع مثــل
  .فيدل على الحدوث والتجدد

ــزمن الحاضــر    -3 ــى زمــن الحاضــر، دون الماضــي       )الحــال(أنهــا لل ــدائم، أي الماضــي المســتمر إل ال
. كـان زيـدُ حسـنًا فقـبح    : أن توجد قرينة تدل على غير الحاضر، نحـو  المنقطع والمستقبل، إال

  . وهو يكون ألحد األزمنة الثالثة

زيـد  : أنه يجب أن يكون معمولها سببيًا ال أجنبيًا، أي متصًال بضـمير موصـوفها، إمـا لفظـًا نحـو      -4
ل فيعمل في السـببي  أما اسم الفاع. زيدُ حسنُ  الوجه، أي منه:  ُحسنُ  وجهه، أو معنى نحو

  .واألجنبي ال فرق

أن معمولها ال يتقدم عليها، وذلك لضعفها، كونهـا فرعـًا عـن فـرع، فإنهـا فـرع عـن اسـم الفاعـل،           -5
العواصـف  : أما اسـم الفاعـل؛ فيجـوز تقـديم معمولـه عليـه، مثـل       . وهو فرع عن أصل هو الفعل

 .شجرًا مقتلعةُُُُ
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، بخـالف اسـم   )الملحقـة باألصـيلة  (ثـرة أوزانهـا المسـموعة    ، وك)األصـيلة (تعدد صيغها القياسـية   -6
، وأخرى على وزن مضـارعه،  )فاعل(الفاعل الذي له صيغة واحدة قياسية إذا كان فعله ثالثيًا 

 .مع إبدال أوله ميمًا مضمومة وكسر الحرف الذي قبل األخير، إذا كان فعله غير ثالثي

 .مع قصور فعلها، وهو ال يخالف فعله في العمل ، فتنصب معموًال)الالزم(أنها تخالف فعلها  -7

 .ال يجوز فصلها عن معمولها، ويجوز فصله -8

يستحسن إضافتها إلى فاعلها، أما هو فإضـافته إلـى مرفوعـه ممنوعـة، إال إذا ُقصـد منـه الداللـة         -9
 .على الثبوت كداللة الصفة المشبهة

اللــزوم (لة بهــا، يلحــظ أن خاصــيتي  المــدقق فــي أوجــه االخــتالف المــذكورة، والقضــايا المتصــ  
تشكالن معياراًً ظاهرًا  أو غير ظاهر  تتمحور حولـه أغلـب هـذه الفـروق، ومـا يتصـل بهـا         )والثبوت

 –عرضنا لبعضها فيما مضـى، وسـنتناول بعضـها اآلخـر فـي طيـات هـذه الدراسـة         . من قضايا أخرى
  .ة المشبهةوالسيما ما يتعلق بالجانب النحوي، أو عمل الصف –بإذن الله 

  أثر اللزوم والثبوت في تصنيف أنواع الصفة المشبهة وفرزها

ــة ألنــواع           ــا أن نفهــم التصــنيفات المختلف ــا، ســنحاول هن ــًا مــن االعتبــارات الســابقة كله وانطالق
ــة بـــين هـــذه األنـــواع فـــي ضـــوء مفهـــوم      الصـــفة المشـــبهة، وســـنحاول أن نـــتلمس الفروقـــات المختلفـ

  .اللزوم والثبوت: خاصيتي

اللـزوم  (تأمل في أنـواع الصـفة المشـبهة، التـي يـذكرها النحـاة، يلحـظ بوضـوح أن خاصـيتي          الم
تظـــالن األســـاس الجـــوهري فـــي تصـــنيف أنـــواع الصـــفة المشـــبهة، وتخصـــيص كـــل نـــوع،   ) والثبـــوت

والناظر في المصنفات النحوية يلحظ أنها تقدم ثالثة أنواع مـن  الصـفات   . وتحديد أوزانه أو صيغه
  .ألصيل، والملحق باألصيل، والجامدا: المشبهة، هي

  األصيل : النوع األول

وهـو المشـتق الـذي يصـاغ أول أمـره مـن مصـدر الفعـل الثالثـي الـالزم، المتصـرف، ليـدل علـى              
 )َفِعــل(: )35(وأشــهر أوزانهــا القياســية مــن الثالثــي الــالزم . فــي صــاحب الصــفة، ثبوتــًا عامــاً  )الثبــوت(

واألفضــل . وهنــاك العديــد مــن الصــيغ الســماعية. ، وهــو أقلهــا)عــلَف(، ثــم )َفعــل(، ثــم )فِعلــة(مؤنثــه 
  .االقتصار على الصيغ القياسية

يستفاد من ذلك أن هذا النوع من الصفات المشبهة، وهـو األصـيل، دون منـازع، قـد بنـي علـى       
فهذا النوع . معًا) اللزوم والثبوت(: أخص خصائص الصفة المشبهة؛ وهي الخصائص المائزة، أعني
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الصــفة المشــبهة ال يبنــى إّال مــن الــالزم، قياســًا، وال يــدّل إّال علــى الثبــوت صــراحة، ثبوتــًا عامــًا      مــن
شــامًال كــل زمــان، وغيــر مقتصــر علــى زمــن بعينــه، دون ســواه، وبالتــالي تتوافــق بنيتهــا الشــكلية مــع    

فهـذه  . ).....زيد أعمى أو قلـق أو ضـجر  (أو  )زيد حسن الوجه(: كأن نقول. بنيتها الداللية تمامًا
الصفات كلها تعود ألفعال الزمة، وتدل على معنى ثابت مستقر في صـاحبها، ثبوتـًا عامـًا شـامًال كـل      

وهـو كـذلك، ثبـوت صـريح، تبـوح بـه الصـفة، دون حاجـة لتـدّخل القائـل، وتأكيـد قصـده علـى              . زمان
  .هذا الثبوت ودوامه في الموصوف

وبالتـالي، فـإن خاصـيتي    . ات مشـبهة أصـيلة  إن هذه الصفات، وما شاكلها، هي صف: لذلك نقول
، إذا  تضامتا معًا، في صفة معينة، وبمعزل عن قصدية القائل لتأكيد صفة الثبـوت  )اللزوم والثبوت(

    تكونان في هذه الحالة معيارًا فاصًال في فرز هذا النوع من الصفات المشبهة، وتخصيصـه، ومـن ثـم
ــا، وهــي التــ     ــي يبنــى منه ــل  تخصــيص األوزان  الت ــل قلي ــا إذا غابــت إحــدى هــاتين    . ي ذكرناهــا قب أم

الخاصيتين، أو توافرتـا معـًا، لكـن بتـدّخل مـن القائـل لتأكيـد قصـد الثبـوت، فهـذا يعنـي أننـا شـارفنا              
  .نوعًا آخر من أنواع الصفة المشبهة

  الملحق باألصيل: النوع الثاني

لــوزن الخـاص باســم  وهـو الملحـق باألصــيل مـن غيـر تأويــل، وهـو المشـتق الــذي يكـون علـى ا        
  .الفاعل، أو اسم المفعول؛ سواء أكان فعلها ثالثيًا، أو غير ثالثي

، وال يـدّل  )الحـدوث والتجـدد  (ويلحظ أن هذا النوع من الصفات، الملحق باألصل، يـدّل علـى   
قصــدية  (، إّال بقرينــة، أي بتــدخل خــارجي مــن القائــل، وهــو مــا ســمي بـــ         )الثبــوت (بطبيعتــه علــى  

ي يجعلــه يــدل علــى ثبــوت المعنــى فــي صــاحب الصــفة، وبالتــالي ال تتوافــق بنيــة الصــفة   ، الــذ)القائــل
، أو )زيـد طـاهر القلـب   : (كـأن يقـول القائـل    .-مشـبهة  ةبوصفها صف-الشكلية مع بنيتها الداللية تمامًا

  . )منقِّى السريرة(، أو )ممدوح السيرة(، أو )مستقيم الطريقة(، أو )ناعم العيش(

ل القائل، ولم يقصد معنـى الثبـوت والديمومـة فـي الموصـوف، عنـد اسـتخدام        أما إذا لم يتدّخ
ــذ، اســم فاعــل، أو اســم مفعــول؛ لهــا اســمه،           هــذه الصــفات علــى هــذا الــوزن، صــارت الصــفة، عندئ

وأصبحت هذه الصـفة عارضـة للموصـوف،    . وحكمه، ومعناه، وداللته الخاصة على الحدوث والتجدد
ِدل بها عن أوزان الصفة المشبهة المعروفة إلـى صـيغة اسـم الفاعـل،     طارئة عليه، غير مالزمة له، وع

  .أو اسم المفعول

، ألنها ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسـم  )صيغ المبالغة(: وينضاف إلى هذا النوع من الصفات
  . )فالن عليم أو أكول(، أو )فالن رحيم(: كأن نقول. )36(الفاعل بزيادة 
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ــه؛ أن هــذا النــوع مــ     ــك كل ــة ذل ــد إحــدى الخصــائص   )  الملحــق باألصــيل (ن الصــفات آي قــد َفَق
لـذا تخلخلـت العالقـة بـين     . )اللـزوم أو الثبـوت  (: المائزة للصفة المشبهة األصيلة، أو كلتيهما، أعنـي 

وبالتـالي لـم نسـتطع أن ندرجـه ضـمن النـوع       . -مشـبهة  ةبوصـفه صـف   -بنيته الشكلية و بنيته الداللية 
إن غيــاب خاصــية اللــزوم أو الثبــوت، أو : هــذا يفضــي بنـا إلــى القــول و. األصـيل مــن الصــفة المشــبهة 

  .)الملحق باألصيل(: كلتيهما في الصفة يفرز هذا النوع من الصفة المشبهة

فـارح،  : وكما رأينا؛ فقد تحققت صفة اللزوم في بعض األمثلة من هذا النوع من الصفات، مثل
صفة الثبـوت إال بقرينـة، أو بقصـدية القائـل،     ضاجر، طارب، ذاهب، ماش، ناظر، في حين لم تتحقق 

، وال نســتطيع أن نجــد لــه )الصــفة المشــبهة األصــيلة(: ومــع ذلــك ال نســتطيع أن نطلــق عليــه تســمية 
أوزان اسـم الفاعـل،   : وكل ما نجده لهذا النوع من الصفات هو. أحد أوزان الصفة المشبهة األصيلة
وغيـر  . ل هذه الصيغ هي أفعال متعدية على الحقيقـة وأغلب أفعا. أو اسم المفعول، أو صيغ المبالغة

خاٍف أن أخص خصائص  اسم الفاعل واسم المفعول دالالتهمـا علـى الحـدوث والتجـدد، واالقتـران      
أما صيغ المبالغة، و إن كان معظمها يعود ألفعال متعدية، أي أنها تفتقد إلى خاصـية  . بأحد األزمنة

مـن حيـث الداللـة يمكـن أن ترجـع إلـى داللـة الصـفة المشـبهة؛           إال أنهـا  –في األعـم األغلـب    –اللزوم 
ومع ذلـك كلـه تظـل صـيغ المبالغـة      . )37(ألن اإلكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في الموصوف 

تحتفظ بمعناها الخاص على الكثرة، وأوزانها الخاصة المعروفة، وتظـل تختلـف عـن الصـفة المشـبهة      
  .م الفاعل واسم المفعولاألصيلة، تمامًا كما يختلف اس

ــوع مــن الصــفات       ــرز هــذا الن ــالي يظــل ف ــزوم (مربوطــًا بخاصــيتي   )الملحــق باألصــيل (وبالت الل
أنــه قــد غابــت عنــه إحــدى هــاتين الخاصــيتين، أو كلتيهمــا، أو قــد تتــوافر فيــه   : ، وعالمتــه)والثبــوت

ثبـوت متحقـق بـالقوة،    خاصية اللزوم، وخاصية الثبوت، لكن هـذا الثبـوت ال يكـون أصـيًال، أعنـي أنـه       
وهــذا أحــد الفــوارق بــين هــذا النــوع مــن الصــفات المشــبهة وبــين   . أي بمــا يســمى  بقصــدية القائــل 

النــوع الســابق لــه، وهــو األصــيل، الــذي تتحقــق فيــه صــفة الثبــوت باألصــالة، دون تــدّخل القائــل، أو    
  .قصديته

سم الجامد الـذي يـدل داللـة    المؤول بالمشتق، وهو أقلها، وهو اال )38(الجامد : النوع األخير
أنـه قياسـي يظـل    : وحكمـه . الصفة المشـبهة، مـع قبـول التأويـل بالمشـتق، والـذي يصـح وقوعـه نعتـاً         

على لفظه الجامد القابل للتأويل، ويؤدي معناها، ويعمل عملهـا دون أن تتغيـر صـيغته، كمـا يلحـظ      
  :في األمثلة اآلتية

  رفع على الفاعلية تناولت شرابًا عسًال طعمه              -

  رفع على الفاعليةتناولت شرابًا عسليًا طعمه               -
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  نصب على التمييز  تناولت شرابًا عسًال طعمًا  -

-                 جر باإلضافةتناولت شرابًا عسَل الطعم  

  جر باإلضافةزيد شمسي الوجِه                       -

  -  جر باإلضافة  البشرةزيد قمحي  

                 

أن اجتماع خاصيتي اللزوم الثبوت معـًا قـد أفـرز نوعـًا مـن       –فيما مضى  –ذا كنا قد لحظنا ا
، وأن غيـاب إحـدى هـاتين الخاصـيتين، أو كلتيهمـا معـًا،       )باألصيل(: الصفات المشبهة، سماه النحاة

، فإننا في هذا النـوع مـن   )بالملحق باألصيل( :قد أفرز نوعًا آخر من الصفات المشبهة سماه النحاة
أصًال، وبالتالي ال نستطيع أن نتحدث ال عن اللزوم، وال عن  )غياب الفعل(الصفات المشبهة، نلحظ 

ضده، أعني  التعدي، فنحن هنا إزاء أسماء جامـدة، غيـر متصـرفة، وبنـاًء علـى ذلـك ال نسـتطيع أن        
ية إذًا، في حكم غير الموجود أصًال، وليس فـي حكـم غيـر    فهذه الخاص. نقر، أو ننفي خاصية اللزوم

  .المتحقق

فــإذا ). البنيــة الشــكلية(أكثــر مــن  )البنيــة الدالليــة(إذًا، فالصــفة المشــبهة، هنــا، يعــول فيهــا علــى
، فعندئـٍذ نحـن إزاء   )نعتـاً (استطاع االسم الجامد أن يدل داللة الصفة المشبهة، وصح وقوعـه صـفة   

جامدة، وبمعنى آخر، إذا تحققت هذه الصفة في االسم الجامد، ومنحت موصـوفها  الصفة المشبهة ال
صفة ثابتة دائمة، مسـتقرة فيـه اسـتقرارًا دائمـًا شـامًال األزمنـة الثالثـة المختلفـة، عندئـٍذ فقـد أفـرزت            

لكـن هـذا النــوع مـن الصـفة لـيس لــه      . النـوع األخيــر مـن الصـفة المشـبهة، وهــو الجامـد     : هـذه الصـفة  
داللتـه علـى معنـى ثابـت مسـتقر فـي       : وبالتالي المعيـار فيـه  . حددة، ألنه، أصًال، غير متصرفأوزان م

تناولــت شــرابًا عســًال (: فــي قولنــا )عســل(فمــثًال كلمــة . موصــوفه، كمــا لحظنــا فــي األمثلــة الســابقة 
وبالتـالي ال نتحـدث   . والعسـل ال فعـل لـه   . اسم جامد، غير متصرف، وقع هنـا صـفًة للشـراب    )طعمه
، ومـا تحملـه مـن معنـى الصـفة، وتأكيـد       )عسـل (، و إنما نتحدث عـن داللـة كلمـة    )لزوم أو تعٍد(عن 

  .، دون اقتصارها على زمن محدد)الشراب(ثبوتها ثبوتًا عامًا شامًال في الموصوف 

العسـل، لوجـدنا أنـه يـؤدي هـذه المعـاني كلهـا فـي الصـفة          / ولو دققنا النظر في هـذا الوصـف   
على ديمومة حالوة العسل وثباتها، في الماضي والحاضر والمستقبل، إْذ ال يمكن المشبهة، ويؤكد 

أن نتصور يومـًا أن العسـل يفقـد حالوتـه، وبالتـالي فالصـفة فيـه ثابتـة ثبوتـًا عامـًا، غيـر منقطـع، وال             
فلــو أردنــا  ). الحلــو(بالمشــتق  )العســل(مخصــوص فــي زمــن دون آخــر، مــع قابليــة تأويــل الجامــد     

إذًا فكلمـة عسـل فـي هـذا السـياق أصـبحت صـفة مشـبهة         . تناولـت شـرابًا حلـوًا طعمـه    : لناالتأويل لق
  . جامدة، ألنها دلت داللة الصفة المشبهة على الثبوت
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هنـا اسـم   ) قمحـي (فكلمـة  . )فـالن شمسـي الوجـه، أو قمحـي البشـرة     (: ويمكن أن نقول، أيضـاً 
: لــزوم أو التعـدي، و إنمـا مـالك األمــر   جامـد، غيـر متصـرف، وبالتـالي ال محــل للحـديث عـن صـفة ال       

. الموصـوف /على معنى الصفة المشبهة، وصحة استخدامها نعتًا للوجه )قمحي(داللة االسم الجامد 

ثبوتـًا شـامًال للصـفة فـي موصـوفها، صـح تسـميتها         )قمحـي (ولما صح هذا الوصـف، وحملـت كلمـة    
علـى لـون القمـح المعـروف، وعنـدما      معنـى دائـم داّل   ) قمحـي (فمعنـى القمـح فـي كلمـة     . صفة مشبهة
صــفة للوجــه صــح أن تكــون كلمــة     )شمســي(، وصــح أن تكــون كلمــة  )شمســي الوجــه (: قــال القائــل 

صفة مشـبهة، ألننـا لـم نتصـور، ولـن نتصـور يومـًا أن الشـمس تفقـد هـذا المعنـى المجـرد              )شمسي(
الشـمس ودوامهـا عبـر كـل     فيها، وبالتالي إن كانت كلمة شمسي صفة، فهي صفة ثابتة دائمـة بثبـوت   

، فكـذا ال يمكـن أن نتصـور أن    )حسـن الوجـه، أوغيـر ذلـك    (بــ  )شمسـي الوجـه  (أما إذا أولنا . األزمنة
الحسن طارئ على الشمس، بل هي صفة أزلية أبدية، أي صفة تحمل معنـى الثبـوت واالسـتقرار فـي     

  . موصوفها

ة الصـفة المشـبهة علـى الوصـف     وهكذا يلحظ أنه، في مثل هذه األمثلة، لـيس لـدينا سـوى داللـ    
أي أن معيــار فــرز هــذا النــوع مــن الصــفات . المقصـود، ومــن ثــم ثبــوت هــذا الوصــف فــي الموصــوف 

المشبهة، هو خاصية الثبوت وحدها، فإن تحققت في االسم الجامد، وصح وقوع هذا االسـم صـفة،   
أثر خاصـية الثبـوت فـي     فقد تحققت داللة الصفة المشبهة في هذا االسم الجامد، وبالتالي فقد ظهر

  .إفراز هذا النوع من الصفة المشبهة، أيضًا

  ضوابط تصنيف وفرز: أنواع الصفة المشبهة

  ).2رقم (لنتأمل اآلن، في ثالث طوائف من الصفات، كما يعرضها الجدول 
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  )2رقم (الجدول 

 نوع الصفة الثبوت بالقصد الثبوت باألصالة اللزوم البنية الصرفية الوصف 
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  :المتأمل في الجدول السابق يلحظ ما يلي

  ئفة األولى؛الصفات في الطا: أوًال

  .باألصالة )اللزوم والثبوت(قد تحققت فيها خاصيتا  -1

ال يوجد فيها وقوع حقيقي لفعل، وبالتالي فال وجود لفاعل حقيقي أيضًا، أي أنهـا تظـل تؤشـر     -2
 .، ال الحدوث)الثبوت(باتجاه 

 .كلها أوصاف قائمة وثابتة في موصوفها، دون إرادته، ودون اقترانها بزمن محدد -3

 .بنيتها الصرفية تطابق بنية الصفة المشبهة القياسية -4

 .تمامًا كي تؤدي معنى الصفة المشبهة، وداللتها )البنية الداللية(، و)البنية الشكلية(انسجام  -5

  .بناًء على ما تقدم كله، تعد هذه الصفات صفات مشبهة أصيلة -6

  أ، ب: الصفات في الطائفة الثانية؛ وهي فئتان: ثانيًا

  .متعدية )ب(أما األفعال في الفئة . الزمة )أ(األفعال في الفئة  -1

ثمة وقوع حقيقي ألفعالها، وبالتالي ففاعل كـل منهـا هـو فاعـل علـى وجـه الحقيقـة، لـه إرادة فـي           -2
 .، ال الثبوت)الحدوث(أي أنها تظل تؤشر باتجاه . وقوعها

 .قرينة، أو بقصدية القائللم تتحقق، و ال تتحقق إّال ب )الثبوت باألصالة(خاصية  -3

 .بنيتها الصرفية تراوحت بين بنية اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو صيغ المبالغة -4

، والبنية الداللية كي )اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة(: قلق العالقة بين البنية الشكلية -5
 .تؤدي معنى الصفة المشبهة وداللتها على الثبوت الشامل

، إذا تعـّذر عليـه   )قصـدية القائـل  (مكن للقائل اسـتخدام مثـل هـذه الصـيغ ويقصـد منهـا الثبـوت        ي -6
 .إيجاد صيغة الصفة المشبهة األصيلة من أفعال معينة

، لـذا لـم يسـمه    )اللـزوم  أو الثبـوت  (بناًء على ما تقدم؛ فقد غاب عـن هـذه الصـفات شـرط فـي       -7 
  .)صيلالملحق باأل(النحاة باألصيل، بل سمي بـ 
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  الصفات في الطائفة الثالثة؛ :ثالثًا

صـــفات جامـــدة، غيـــر متصـــرفة، وبالتـــالي لـــيس ثمـــة فعـــل، ممـــا يلغـــي الحـــديث عـــن اللـــزوم أو      -1
  .التعدي

  .، تدل على صفات ثابتة ودائمة في ذاتها)عسل، قمحي، شمسي(: األسماء الواردة -2 

  .يمكن تأويل كل صفة من هذه الصفات بالمشتق -3 

  .لموصوفها )نعتًا(ح استخدام هذه الصفات ص -4 

  .)صفة مشبهة جامدة(: بناًء على ما تقدم؛ سمي هذا النوع من الصفات الجامدة   -5 

إن خصائص كل بنية صرفية لكل صفة من الصفات هي التي تظل : وبالمحصلة  يمكن أن يقال
همــا أخــص ) اللــزوم والثبــوت( أن خاصــيتي: تــتحكم فــي تصــنيفها، وتهبهــا دالالتهــا، وبالتــالي اتضــح 

وهما الخاصيتان المائزتان لها، وعلى أساس هاتين الخاصـيتين،  . خصائص الصفة المشبهة األصيلة
غيــر أن . ودرجـة توافرهمــا معــًا تـم فــرز الصــفة المشــبهة، وتصـنيفها إلــى أنــواع، علــى نحـو مــا رأينــا     

ــر (كــان لهــا   )الثبــوت(خاصــية  ــى حــد مــا    –) أرجحيــة أكث ز الصــفات المشــبهة الجامــدة   فــي فــر  –إل
  .خاصة

  .اللزوم والثبوت: عمل الصفة المشبهة األصيلة في ضوء مفهوم خاصيتي

نحويًا ودالليًا ؟ المطلوب أن تعبر الجملة عن معناها بشـكل صـحيح   : ما المطلوب من الجملة
اإلعـراب،   فغايـة . واضح، وأن يتناسب إعرابها مع داللتها على هذا المعنـى، بشـكل يعتـرف بـه الواقـع     

ويتوجـه اإلعـراب بتوجيـه حـاالت المعنـى المحتملـة لكـل جملـة، كمـا يلحـظ فـي            . بيان المعنـى : أصًال
  .)3 رقم(الجمل األربعة األولى من الجدول 
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  )3(جدول رقم 

الوقوع الحقيقي  الفاعل الشكلي  الفاعل الحقيقي  الوصف / الفعل  الجملة  
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ة وقوع لفعل حقيقي، في زمـن مـاض، هـو الـذهاب،     ؛ نلحظ أنه ثم)ذهب زيد(فلو تأملنا جملة 
، فنلحظ، أيضًا، أنه ثمة فعل )مات زيد(أما جملة . وبالتالي ثمة فاعل حقيقي لهذا الفعل، وهو زيد

غير أن زيدًا ليس  فاعًال حقيقيًا لهذا الموت، ألنه لم يقـم  . قد وقع على وجه الحقيقة، وهو الموت
ل، أو أجبـر علـى أن يوضــع فـي وضـع المــوت، وبالتـالي فهـو لــيس       بالفعـل حقيقـة، بــل هـو متلـق للفعــ    

ضـرب زيـد   (وفـي جملـة   . )فاعل شكلي أو فاعل نحـوي أو اصـطالحي  (فاعًال حقيقيًا للفعل، بل هو 
، وثمة فاعل حقيقي مارس هذا الفعل، ومفعول به حقيقي، )الضرب(فثمة وقوع حقيقي لفعل  )عمرًا

 )ضـارب (، غيـر أن  )زيد ضاربُ  عمرًا(وكذا في جملة .  وأيضًا، قد وصله فعل الضرب، وهو عمر
ومـا انطبـق علـى الفعـل انطبـق عليهـا، مـن حيـث داللـة          . اسم فاعل، لكنها ُأعملت عمـل الفعـل تمامـاً   

  اإلعراب على الواقع

المتأمل في هذه الجمل األربعة السابقة، يلحظ أن كل جملة، على المستوى النحوي، قـد أدت  
. اقعيًا، وعبرت عنه تمامًا، فكانت بنيتها الشكلية تنسجم مع بنيتها الدالليـة تمامـاً  المعنى المطلوب و

مـات  (فكل جملة فيها وقوع حقيقي لفعل مربوط بزمن محدد، وفيها فاعـل حقيقـي، باسـتثناء جملـة     
وبعــض الجمــل فيهــا مفعــول بــه حقيقــي، وبالتــالي فكــل حــدث  . ،غيــر حقيقــي)شــكلي(، ففاعلهــا )زيــد

ويعد هذا الزمن، بـدوره، نقطـة   . يعد مؤشرًا على حدوث أو وقوع في زمن مخصص حقيقي )فعل(
  .بدء هذا الحدوث

ــي       ــا أن نبحـــث عـــن وقـــوع حقيقـ ــي الجـــدول، وحاولنـ ــة فـ ــة الباقيـ ــل األربعـ ــا الجمـ ــا إذا تأملنـ أمـ
فعل معين، فال نجد، وبالتالي يصبح الحـديث عـن الفاعـل أو المفعـول بـه بحاجـة إلـى تـدقيق         /لحدث

ســتوى الــواقعي، ال علــى المســتوى االصــطالحي، إذا أردنــا أن نطــابق الداللــة النحويــة لكــل   علــى الم
  .هذا من ناحية –على غرار ما رأينا في الجمل األربعة األولى  –جملة مع داللتها الواقعية 

: نحن نعلم أن أخص خصـائص الصـفة المشـبهة األصـيلة     –وهي األهم  –أما من ناحية أخرى 

، ويعنـي  )ضـد الثبـوت  (الحـدوث  : وبالتالي فـالكالم عـن أي وقـوع لفعـل معـين يعنـي       .اللزوم والثبوت
والفعـل يسـتدعي الفاعـل، وقـد يسـتدعي المفعـول بـه، وكـل ذلـك ينـاقض مفهـوم الصــفة            . زمنـًا بعينـه  

اللــزوم والثبــوت؛ ألنهــا أصــًال خاليــة مــن الفعــل، بوصــفها تــدل علــى       :المشــبهة األصــيلة وخصائصــها 
إذًا فالوصـــف فـــي الصـــفة . لموصـــوفه، ثبوتـــًا عامـــًا شـــامًال لألزمنـــة الثالثـــة  ديمومـــة ثبـــوت الوصـــف

المشبهة، إنما هو المعنـى المجـرد للفعـل، وهـو معنـى قـائم بالموصـوف، علـى وجـه الثبـوت، ال علـى            
فالصفة المشبهة تدل على وضع قائم في موصوفها، وال يد لهـذا الموصـوف أو   . )39(وجه الحدوث 

وبالتالي؛ فهـذا الوصـف ال    .)40(أنه ليس تصرفًا، أو حركة يقوم بها الموصوف أي. إرادة في إيجاده
يســتدعي فـــاعًال حقيقيـــًا، أصــًال، أي أنـــه لـــيس ثمــة فاعـــل، أو فعـــل حقيقيــان فـــي الصـــفة المشـــبهة     
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فالموصوف يعايش وضع الوصف القـائم فيـه أصـًال، أو يعانيـه، أو يجربـه، ولكنـه ال يحِدثـه        . األصيلة
  .ة، وال يمارسه بيده أو بإرادتهأو يوقعه حقيق

المفعــول بــه مــع  وللفعــل أو الفاعــل أ )االصــطالحي(مــن هنــا، كيــف ســيتطابق المعنــى النحــوي  
والصـفة  . أضف إلى ذلك أن الكالم عن المفعول به يوحي بالفعل المتعـدي . المعنى الداللي الواقعي؟

ــا الزم دائمــاً   ــدرك أن عمــل الصــفة   . المشــبهة األصــيلة فعله المشــبهة هــو عمــل مشــبه باســم     نحــن ن
ولكننـا نحـاول أن نصـل إلـى رؤيـة أو اصـطالح تنسـجم فيـه         . الفاعل، وليس عمًال على وجه الحقيقـة 

مع داللتها الواقعية تمامًا، كما رأينا فـي انسـجام داللـة     )االصطالحية(داللة الصفة المشبهة الشكلية 
مؤشـر حقيقـي علـى أن فعـل     ) ضـارب (م الفاعـل  فاسـ . مع داللته الواقعية -مثًال -اسم الفاعل الشكلية

فالوصــف، هنــا، تــم بــإرادة    . الضــرب قــد وقــع فعــًال، وثمــة فاعــل حقيقــي ومفعــول بــه حقيقيــان لــه         
، وثمـة زمـن   )الضـرب (الموصوف، فهو تصرف صادر منه، وحركة قام بها، ونفذها بيـده، وهـو فعـل    

  .معين اقترن به وقوع هذا الفعل

مختلفة تمامًا، من جهـة واقعيـة، ألنـه ال يوجـد فيهـا أي تحقـق،        )ههزيد حسنُ  وج(أما جملة 
أو وقوع حقيقي ألي فعل، بـل إن فكـرة الوقـوع الحقيقـي للفعـل تتنـاقض، واقعيـًا، مـع مفهـوم الصـفة           

ألن وقــوع الفعــل يعنــي . المشــبهة األصــيلة، مــن حيــث داللتهــا علــى دوام الثبــوت الشــامل لكــل زمــان  
  .األزمنة، والصفة المشبهة األصيلة للثبوت وال زمن لها الحدوث، واالقتران بأحد

المفروض أن تكـون قـادرة تمامـًا علـى كشـف حقـائق المعنـى         –كما أشرنا  –فالحالة اإلعرابية 
زيـد حســن  : فـإذا تأملنـا فـي المثـال     .وخصائصـه، دون احتماليـة إحـداث تشـويش فـي ذهـن المتلقـي       

يعــود للفعــل  ) حســن(فالوصــف  .إعــراب الجملــة  وجهــه، نلحــظ أن خاصــية اللــزوم تظــل تــؤثر فــي      
)نسفزيـد فاعـل غيـر حقيقـي للفعـل، ألنـه لـم يفعـل          .الالزم، فليس ثمة وجود لمفعول به حقيقي )ح

زيـد  : ، بل إن الوجه فاعل في المعنى، ألنه هو الذي حسن، على نحـو قولنـا   )41(شيئًا في الوجه 
فاعـل غيـر حقيقـي؛ ألنـه لـم يحـِدث        –كمـا هـو واضـح     – إذًا، ففاعـل الصـفة المشـبهة    .حسن وجهـه 

ومـن هنـا تعـّذر أن     .فعًال، أصًال، ولم يفعل شيئًا حقيقيـًا فـي مفعـول بـه، ألن فعلـه فعـل قاصـر أصـالً        
وهـذا التعـدي    .)الشـبيه بـالمفعول بـه   (على أنه مفعول بـه، بـل هـو مـا سـماه النحـاة بــ        )الوجه(نعرب 

شـبهت  ) زيـد حسـن وجهـه   (: فجملـة   .يقـة على التشـبيه، ال علـى الحق  الظاهري للفعل، إنما هو تعٍد 
   .)زيد ضارب عمرًا(بجملة 
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زيد  

  

  فاعل

  غير حقيقي

  

  

  

  

  

حسن  

  

  صفة

  مشبهة

  

  وقوع غير

  حقيقي للفعل

  

  يحسن

  

  الزم

  وجهه    

  

  شبيه بالمفعول به

)           مفعول به شكلي(

  

  

  

  

  

  الثبوت      

زيد  

  

  فاعل

  حقيقي

  

  

  

  ضاربٌ 

  

  اسم

  فاعل 

  

  وقوع

  حقيقي للفعل

  

  

  يضرب

  

  متعد

  

  عمرًا

  

  مفعول به

  حقيقي

  

  

  

  

  

  

  الحدوث

                                               

تعـود   )حسـن (فحسن شبهت بضارب، وبالتالي جارتها في العمل، والوجه شبه بعمرو، غير أن 
وبالتالي فالوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به،  .بًا تعود لفعل متعٍدلفعل الزم، في حين أن ضار

  .فهو مفعول به منصوب لفعل وقع على وجه الحقيقة الواقعية )عمرو(أما 

، نلحــظ أن النحــاة أفــادوا بــأن  )تناولــت شــرابًا عســًال طعمــه : (وإذا تأملنــا فــي الجملــة األخيــرة 
وهـي تخلـو تمامـًا مـن وجـود أي فعـل، أو       . هة جامـدة في هذا السياق هـي صـفة مشـب    )عسًال(كلمة 

داللتهــا الواقعيــة علــى الثبــوت الــدائم   : فــالعرب تريــد مــن هــذه الجملــة، إذا اســتخدمتها   . شــبه فعــل 
تريد أن تخبر عـن وضـع قـائم وثابـت فـي الموصـوف، وهـو المعنـى المجـرد          . للوصف في الموصوف
وة في العسـل دائمـة وثابتـة فيـه، وال يـد للعسـل       حالوة العسل، فهذه الحال: للفعل، أو بعبارة أخرى

هي حالة قائمة فيه، وبالتالي فليس ثمة فاعل حقيقي لها، بـل إن  . أو إرادة في صنعها وتوضعها فيه
  . العسل اسم جامد، أصًال، فال فعل وال فاعل له أساسًا

أي وقـوع   غيـر حقيقـي للعسـل، ألنـه ال يوجـد     ) شـكلي (هـي فاعـل   ) طعمـه (وبالتالي فـإن كلمـة   
ــة عمــل الصــفة       -فاعــل شــكلي -ولعــل هــذه التســمية   . لفعــل حقيقــي  ــر انســجامًا مــع طبيع أيضــًا، أكث
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المشبهة القائم أصال على التشبيه، ال على األصالة، وبالتالي فهو عمل ضـعيف أصـال، وغيـر حقيقـي     
فهـو  ، وهو مشبه بعمل اسم الفاعـل، و عمـل اسـم الفاعـل بـدوره مشـبه بعمـل الفعـل،         )عمل شكلي(

ويظل الحديث عـن وجـود الفعـل ال ينسـجم تمامـًا مـع داللـة الصـفة المشـبهة األصـيلة           . فرع من فرع
  .على الثبوت

وانطالقًا من االعتبارات السابقة كلها نحاول أن نفهم عمل الصفة المشبهة األصـيلة، فـي ضـوء    
ونطمـح  . ورفعـًا وجـراً  نصـبًا  : اللزوم والثبوت، وإعراب معمولها فـي حاالتـه الثالثـة   : مفهوم خاصيتي

االصـطالحية للصـفة   ) البنيـة الشـكلية  (من كل حالة إعرابية أن نتوصل إلى رؤية جديدة تنسجم فيها 
  .الواقعية لها، انسجامًا تامًا) البنية الداللية(المشبهة األصيلة مع 
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  )4 رقم(جدول 

  

 حالة النصب

        ُزيد                                ُه     حسنوجه  

  

شبيه بالمفعول به         مؤشر على وقوع فعل                                                                                        )        هو(فاعل+ خبر      مبتدأ        
  زمن+ حدوث                                                                         

  

 حالة الرفع

         زيد                         ه          حسنوجه  

  

 زمن+حدوث       خبر           فاعل مؤشر على وقوع فعل          مبتدأ             

  

 حالة الجر

          زيد                  وجهِه                حسن  

  

 مضاف إليه        اليوجد مؤشر ظاهر لوقوع فعل         ثبوت دائم           خبر                مبتدأ             
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صـفة المشـبهة األصـيلة مـن خـالل      ، وحاولنـا أن نشـّخص خصـائص ال   )4رقم(لو تأملنا الجدول 
اللـزوم والثبـوت مـن أثـر فـي إعـراب معمولهـا، ومـن ثـم مطابقـة هـذا            : إعرابها، ونلحـظ مـا لخاصـيتي   

  : اإلعراب مع دالالت الصفة المشبهة األصيلة في الواقع نلحظ ما يلي

البنيـــة ( االصــطالحية  مـــع ) البنيــة الشـــكلية (أن حالــة الجـــر، وهــي الحالـــة التــي تنســـجم فيهـــا    : أوًال
والجملـة تامــة،  . فنجـد أمامنــا  مبتـدأ وخبــرًا ومضـافًا إليــه   . الواقعيـة أكثــر مـا يمكــن  ) الدالليـة 

وتؤدي معنى الصفة المشبهة وداللتهـا علـى الثبـوت واللـزوم، ولسـنا بحاجـة إلـى الحـديث عـن          
، وبالتالي فليس ثمة كالم عن صدور فعل معين مقتـرن بـزمن   )حسن(ضمير فاعل مستتر في 

اللـزوم والثبـوت، وفيـه يتطـابق اإلعـراب      : وهذا أدّل على خصائص الصـفة المشـبهة  . صمخص
  .مع مفهوم الصفة المشبهة األصيلة وخصائصها وحقيقة داللتها على موصوفها تطابقًا أكثر

فـاعًال، وبالتـالي نحـن  هنـا أمـام أمـر        )الوجـه (فـي حالـة الرفـع، نجـد المبتـدأ والخبـر، ونجـد        : ثانيًا
أن الوجــه فاعــل، والفاعــل، بــدوره، مؤشــر علــى صــدور حــدث أو وصــف طــارئ،     واقــع؛ يقــرر
وكـل ذلـك ال ينسـجم بشـكل كلـي      . والحدوث، بدوره، مؤشر على زمـن مخصـص  . وليس ثابتًا

ــي الصــفة المشــبهة األصــيلة      ــوت ف ــالي يصــح أن نقــول  . مــع خاصــية الثب ــة الرفــع  : وبالت إن حال
ــا ت    ــاعًال، فإنهـ ــوع فـ ــول المرفـ ــا المعمـ ــي      بإعرابهـ ــف فـ ــوت الوصـ ــية ثبـ ــن خاصـ ــوة عـ ــد خطـ بتعـ

فـــاعًال (ولحـــّل هـــذا اإلشـــكال الظـــاهري تبـــرز أهميـــة إعـــراب المعمـــول المرفـــوع  . الموصـــوف
  .، وليس فاعّال حقيقيًا)ًشكليا

كمـا   –وهـذا  . أما حالة النصب، فتضعنا في مواجهـة وقـوع فعـل، ووجـود فاعـل ومفعـول بـه        :ثالثًا
وبالتـالي فـإن   . و ظاهريًا، مـع خاصـيتي اللـزوم والثبـوت معـاً     يتنافى، واقعيًا أ –في حالة الرفع 

  .حالة النصب تبتعد خطوتين عن واقعية الصفة المشبهة األصيلة

اللـزوم  : ولكي نحّل هـذا اإلشـكال الظـاهر ونـردم الهـوة بـين خصـائص الصـفة المشـبهة األصـيلة          
مية معمولهــا المرفــوع والثبــوت وفهــم حقيقــة عملهــا وإعــراب معمولهــا، يمكننــا أن نصــطلح علــى تســ  

كمـا سـماه   -و تسـمية معمولهـا المنصـوب شـبيهًا بـالمفعول بـه        -كما أشرنا من قبل-)ً فاعًال شكليا(
فكان إعرابهم أكثر دقة وداللة علـى حقيقـة الصـفة المشـبهة األصـيلة وخصائصـها، ال سـيما         -القدماء

تظـالن تتعالقـان فـي عمـل الصـفة       )الثبـوت واللـزوم  (إن خاصـيتي  : من هنا نقول. حقيقة فعلها الالزم
  . المشبهة بشكل مباشر أو غير مباشر

: إنــه مــن المتعــّذر أن نتجاهــل مــا لخاصــيتي : وأخيــرًا يمكــن تبســيط األمــر واختصــاره بمــا يلــي 

اب معمـوالت الصــفة المشـبهة وفهمهـا؛ إذ يظـل هــذا     راللـزوم والثبـوت مـن أثـر فــي توجيـه حـاالت إعـ       
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ويمكن تلخيص هذا األثـر  . اإلعرابية الثالثة لمعمول الصفة المشبهة األثر ظاهرًا في تفسير الحاالت
  : في المالحظات اآلتية

، و هـذا  )عمل شكلي(يلحظ أن عمل الصفة المشبهة، بشكل عام، عمل ضعيف، وغير حقيقي : أوًال
ال علــى ) التشــبيه(لــذا فهــو عمــل علــى  . اللــزوم والثبــوت، وينبــع منــه : ينســجم مــع خصائصــها 

  .األصالة الحقيقة أو

: وجـّل مـا فـي األمـر  هـو     . ، غيـر حقيقـي  )وقـوع وهمـي  (يلحظ أن وقوع فعل الصفة المشبهة : ثانيًا

  .نسبة وصف إلى موصوفه، نسبة دائمة شاملة لكل زمان

. يلحظ أن فاعل الصفة المشبهة إنما هو فاعل غير حقيقـي، ألنـه ال يقـوم بـأي فعـل أو حـدث      : ثالثًا

  ).لفاعل الشكليبا: (لذا نصطلح على تسميته

ــًا ــذا ســماه النحــاة          : رابع يلحــظ أن مفعــول الصــفة المشــبهة إنمــا هــو مفعــول، غيــر حقيقــي أيضــًا، ل
  ).شبيهًا بالمفعول به: (القدماء

أن كل واحدة منهـا تتصـل بشـكل أو بـآخر بخاصـية      : و المدقق في كل هذه المالحظات يلحظ
تصــور يمكــن فهــم الحــاالت اإلعرابيــة للصــفة  وفــي ضــوء هــذا ال . اللــزوم أو الثبــوت أو بكلتيهمــا معــاً 

المشبهة فهمًا يتناسب مع هاتين الخاصيتين، بحيـث يكـون إعـراب معمولهـا المجـرور أو المرفـوع أو       
المنصوب عامة، وتسمية معموليها المرفوع والمنصوب خاصة أكثـر انسـجامًا مـع داللتهـا علـى واقـع       

وتكـون  . ب مع هاتين الخاصيتين الجوهريتين أكثـر اللزوم والثبوت، وبحيث يظهر انسجام هذا اإلعرا
منسـجمة  ) المضـاف إليـه، الفاعـل الشـكلي، والشـبيه بـالمفعول بـه       : (مسميات معموالتها االصطالحية

ولعـل ذلـك يحقـق الرؤيـة التـي نسـعى إليهـا والتـي         . كل االنسـجام مـع دالالت هـذه المسـميات واقعيـاً     
الواقعية لهـا،  ) البنية الداللية(للصفة المشبهة األصيلة مع االصطالحية ) البنية الشكلية(تنسجم فيها 
 .انسجامًا تامًا
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Original Asyndetic Adjective Study of Peculiar 

Characteristics: Inevitability and Steadiness and their 
Effect in Structure and Semiotics 

 
Fathi Abu Murad, Al-Huson College, Al- Balqa University, Irbid, Jordan. 

Abstract 
This study aims at investigating the asyndetic adjective from the perspective of the 

two characteristics of inevitability and steadiness. It will observe their effect on most 
issues related to asyndetic adjective regarding its definition, being different from the 
present participle. It will also identify its different types such as the original, attached to 
the original, and the defective. Finally it will observe the effect of inevitability and 
steadiness on the work of asyndetic adjective. The study tries to achieve three objectives 
which all originate from the same source and aims at detecting the direct and indirect 
effect of the two characteristics on the most important issues related to the original 
asyndetic adjective. Therefore, the study takes the following form: definition and 
characteristics, differences from other adjectives, types, and finally function.     
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 إشكـال املفهـوم واملصطلـح.. .اســـم الفـعــل
  

  *عامر فائل محمد بلحاف

  ملخص

دراسًة تقوم على افتراض أن أساس  )اسم الفعل(درس هذا البحث اإلشكال الذي يثيره موضوع 
وقد تألف من ثالثة ، تسبب في مصطلح غامض غير مستقر، اإلشكال يتمثل في مفهوم غامض غير مستقر

 .مالمح اإلشكال عنى بتقديم صورة عامة للمشكلة عن طريق عدد من التساؤالت: بعنوان األول مباحث؛
مفهوم : وتكون من ثالثة مطالب؛ األول، إشكال المفهوم عرض ألهم جوانب االضطراب فيه: والثاني بعنوان

أما المبحث . بنىالمفهوم بين المعنى والم: والثالث، مفهومه عند الكوفيين: والثاني، اسم الفعل عند النحاة
وتألف من مطلبين؛ ، إشكال المصطلح ذكر المآخذ التي ُتؤخذ على هذا المصطلح: الثالث فحمل عنوان

 .المصطلح وأقسام الكالم: والثاني، المصطلح بين النحاة المتقدمين والمتأخرين: األول
  

  المقدمة

سيدنا محمـد النبـي   ، سلينوالصالة والسالم على خاتم األنبياء والمر، الحمد لله رب العالمين
  .وبعد، ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، األمين

وهــي تبحــث فــي  ، )إشــكال المفهــوم والمصــطلح .. .اســم الفعــل(فتحمــل هــذه الدراســة عنــوان  
شأنه ، ويحتاج األمر فيه إلى إعادة نظر ومراجعة، واحد من مواضيع النحو العربي تعتقد أّنه مشكل

ي ذلك شأن بعض الموضوعات النحوية واللغوية التي مازالت مثار جـدل بـين الدارسـين والبـاحثين     ف
  .قديما وحديًثا

ُخصـص  ، )مالمـح اإلشـكال  (األول بعنـوان  : لذا ُقسمْت مباحث هذه الدراسـة علـى ثالثـة أقسـام    
مّثلـت مشـكلة   لعرض الصورة العامة لإلشكال الذي يثيره هـذا الـدرس بواسـطة عـدد مـن التسـاؤالت       

  .المفهوم ثم المصطلح: ليخلص إلى أن اإلشكال يتحدد في أمرين هما، البحث

ــاني أن يجلــي المفهــوم     ــأن يحــدد ماهيــة اســم الفعــل    ؛ حــاول المبحــث الث ــه، ب ، وداللتــه، وتعريف
كمـا بحـث فـي المفهـوم     ، ومـدى تعبيـر المفهـوم بدقـة عـن تلـك العناصـر       ، والعناصر التي تندرج تحتـه 

  .معنى ومبنى

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .قسم اللغة العربية، كلية التربية بالمهرة، جامعة حضرموت، اليمن *
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أمــا المبحــث الثالــث فحــاكم المصــطلح الــذي يتحــدد إشــكاله فــي المقــام األول بضــمه لقســمين    
فكان الكالم علـى تعبيـر المصـطلح عـن المفهـوم مـن       ، االسم والفعل: كبيرين من أقسام الكالم العربي

وهل نحن بحاجـة إلـى قسـم رابـع ينـدرج      ، وعلى أقسام الكالم، عدمه عند النحاة متقدمين ومحدثين
 تحته هذا المفهوم أم ال ؟ 

وبثبـت للمصـادر والمراجـع التـي     ، انتهت الدراسة بخاتمة تضمنْت أهم النقـاط التـي خرجـْت بهـا    
  .أفاد منها البحث

  مالمـح اإلشكـال: المبحـث األول

ــل عملهــم هــذا   ، ابتكــر المتقــدمون مــن علمــاء النحــو العربــي عــددا مــن المصــطلحات      وقــد مّث
سـاعدهم  ، عوا فيه أن يقيمـوا دعـائم عملهـم التـي ال تقـوم إّال بمصـطلح جيـد       استطا، إبداعا حقيقيا

بيـد أّنـه قـد    .وقـدرتها علـى إنتـاج المصـطلحات واشـتقاقها وتوليـدها      ، في ذلك طواعية اللغـة العربيـة  
شّذ عن هذا العمل الخّالق عدد من المصطلحات التي شـابها شـيٌء مـن الغمـوض والتـداخل وعـدم       

ولعـّل واحـدا منهـا مصــطلح    ، ومسـببًة ألكثـر مـن إشــكال   ، ثيـرًة ألكثـر مــن سـؤال   فجـاءْت م ، االسـتقرار 
  ).اسم الفعل(

: علـى عـدٍد مـن الكلمـات التـي تحمـل معـاني األفعـال مثـل          )اسـم الفعـل  (أطلـق النحـاة مصـطلح    

ـا علـى عـدٍد مـن الصـيغ القياسـية مثـل         .. .،وهيهـات ، وشـتان ، وآمين، حيوانسـحب المصـطلح أيض :

وعلـى عـدد   ... .،ومكانـك ، وخلفـك ، أمامـك : وعلى عدٍد مـن الظـروف مثـل   .. .،ونزال، ودراِك، حذاِر
  ... .،وعليك، إليك: من حروف الجر ومجروراتها مثل

ولـم يخـُل تلخيصـه    ، خالف النحاة في حقيقة هذه الكلمات )هـ 900ت (وقد لّخص األشموني 
صـــحيح الـــذي عليـــه جمهـــور كـــون هـــذه األلفـــاظ أســماء حقيقيـــة هـــو ال " : فقـــال، هــذا مـــن إشـــكال 

وذهب الكوفيون إلـى أّنهـا   ، إّنها أفعال اسُتعملْت استعمال األسماء: وقال بعض البصريين، البصريين
بـل تـدل علـى مـا     ، وعلى الصحيح فاألرجح أن مـدلولها لفـظ الفعـل ال الحـدث والزمـان     .أفعال حقيقية

ى الحــدث والزمــان كالفعــل لكــن  إّنهــا تــدل علــ : وقيــل.يــدل عليــه الحــدث والزمــان كمــا أفهمــه كالمــه  
مـا سـبق اسـتعماله فـي ظـرف أو مصـدر       : وقيـل .مـدلولها المصـادر  : وقيـل .بالوضع ال بأصـل الصـيغة  

هـي قسـم   : وقيـل .نـزال وصـه  : ومـا عـداه فعـل كــ    ، ودونـك عمـرا  ، رويـدا زيـدا  : بـاق علـى اسـميته كــ    
(" برأسه يسمى خالفة الفعل 

1(.  

: إذ قسـم النحـاة قـديما الكلمـة إلـى     ؛ إشـكاًال فـي المصـطلح   ومن الوهلة األولى يتضح أن هناك 

وذكروا العالمات المميـزة لكـل قسـم مـن هـذه األقسـام الثالثـة لـئال         ، وحرف جاء لمعنى، وفعل، اسم
  ! االسم والفعل :ثم يأتي هذا المصطلح الذي يجمع بين القسمين الكبيرين، يتداخل أحدها باآلخر
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ــن ل   ــه ال يمكـ ــث أّنـ ــرى الباحـ ــد   ويـ ــي آن واحـ ــًال فـ ــما وفعـ ــون اسـ ــة أن تكـ ــذا  ، كلمـ ــن لهـ وال يمكـ
والحـق أن  .المصطلح الدال عليها أن يجمـع بـين قسـمين مـن أقسـام الكـالم يفتـرض أّنهمـا متباعـدان         

فمـا الـذي يــدل عليـه هـذا المصـطلح ؟ مـا المفهـوم         ، هذا اإلشـكال يسـبقه إشـكاٌل آخـر فـي المفهـوم      
درج تحتــه ؟ وهــل يمكــن أن تكــون ذلــك الخلــيط العجيــب مــن  الــذي يحملــه ؟ ومــا العناصــر التــي تنــ 

  والمصادر والظروف وحروف الجر مع مجروراتها ؟ ) صٍه ومٍه(الكلمات الدالة على أحداث كـ 

تحمل مصطلح االسـم   –إن جاز التعبير  –وثمـة أمـر آخـر شكلي هو أن هذه العناصر اللغوية 
ألن ؛ نعــم: مقترنــة بــه ؟ المفتــرض أن تكــون اإلجابــة فهــل هــي خاليــة مــن الــزمن غيــر  ، )اســم الفعــل(

بـدليل أن النحـاة كـانوا قـد قسـموا      ، غير أن زمن الفعل مالحـٌظ فيهـا  ، االسم ال داللة فيه على الزمن
وقـد يحـت محـت بـأن هـذه      .واسـم فعـل أمـر   ، واسـم فعـل مضـارع   ، اسم فعـل مـاض  : بعضا منها إلى

مـثًال يحمـل    )إن وأخواتهـا (والرد عليه بأن الحـروف الناسـخة   ، الكلمات أسماء تحمل معاني األفعال
وكـأن بمعنـى   ، ولكـن بمعنـى أسـتدرك   ، فـإن وأن بمعنـى أؤّكـد   : كّل واحد منها معنى فعـل مـن األفعـال   

، فلــم لــم يعاملهــا النحــاة معاملــة أســماء األفعــال، )2(ولعــل بمعنــى أرجــو ، وليــت بمعنــى أتمنــى، أشــبه
  !حروف األفعال ؟: جدًالفيطلقوا عليها 

علــى هــذه األدوات ألّنــه مصــطلح مشــكل علــى مــا   )حــروف األفعــال(لــم يطلــق النحــاة مصــطلح 
بيـد أّنهـم تسـامحوا فــي    ، الحـرف والفعـل  : فهـو يجمـع بـين قسـمين كبيـرين مـن أقسـام الكــالم        ، يبــدو 

  .الذي حـوى اإلشكال ذاته )اسم الفعل(مصطلح 

يتمثل في ذكر بعض أسماء األفعال ضمن كتب الحـروف  ، بقوهناك إشكال آخر ينضاف لما س
، ورويدا، وحيهل، وتعال، بله: في كتابه حروف المعاني )هـ 340ت (فقد ذكر الزجاجي ، واألدوات

ـــه، وصـــه ــم ، ومـ ــرادي  . )3(وهلـ ــر المـ ـــ 749ت (وذكـ ــه): هـ ـــا ، بلـ ــام   ، )4(وهـ ــن هشـ ــل ابـ ــذلك فعـ وكـ
  !أن تنضاف بعض هذه الكلمات إلى األدوات ؟ فهل من الممكن، )5( )هـ 761ت (األنصاري 

 الباحث يرى أن ا )اسم الفعل(إنا ومصطلحفال يمكن لمفهـوم نحـوي أن يضـم    ، مشكٌل مفهوم
وال يفترض بمفهوم نحـوي يحمـل   ، خليًطا من العناصر يمثل بعضها أبوابا مستقلة في النحو العربي

كمـا أن  ، فيمـا االسـم ال داللـة فيـه علـى الـزمن      ، منإن يكـون داًال علـى الـز    )اسـم الفعـل  (صفة االسـم  
بـل ربمـا   ، تردد بعض هذه العناصـر فـي كتـب األدوات يثيـر شـك�ا بأّنهـا ليسـت أسـماًء وليسـت أفعـاالً          

ألّنـه يجمـع بـين قسـمين     ؛ مصـطلح مشـكل   )اسـم الفعـل  (وينضاف لما سبق أن مصطلح .كانت أدوات
  .ختلفانكبيرين من أقسام الكالم يفترض أّنهما م

 مشكلة هذا البحث تكمن في أن يثيـر إشـكاًال   ، بهذا المفهـوم وبهـذا المصـطلح    )اسم الفعل(إن
عقبــًة لــدارس النحــو العربــي     –فــي رأي الباحــث   –وهــو يمثــل  ، ويســبب لبســا وغموضــا  ، وخالًفــا
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اسـم  إشـكاٌل فـي مفهـوم    : هذه هي المشكلة التي تقـوم عليهـا هـذه الدراسـة    .ومدرسه على حد سواء
المفهـــوم (وســـيجتهد الباحــث فــي تجليــة طرفــي اإلشــكال       .وآخــر فــي المصــطلح نــات عنــه     ، الفعــل 

مفيدا من تراث العلماء المتقدمين ومن جهود ، في المبحثين التاليين من هذه الدراسة )والمصطلح
  .وصوًال إلى أحكام ونتائ قد تساعد في إزالة اإلشكال وحله، المعاصرين

  إشـكـال المفهــوم :المبحـث الثـانـي

تحديد معالم المفهـوم تحديـدا دقيًقـا قبـل     " : من المبادئ التي يقوم عليها المصطلح ووضعه
(" وضع المصطلح المناسب له 

  واضحا في أذهان النحاة ؟ )اسم الفعل(فهل كان مفهوم .)6

  :مفهـوم اسـم الفعـل عنـد البصريين: المطـلب األول

هـذا بـاب مـن الفعـل سـمي الفعـل       " : ثه عن اسـم الفعـل قـائالً   حدي )هـ 180ت (بدأ سيبويه 
فمنها مـا يتعـدى   ، وموضعها من الكالم األمر والنهي، لم ُتؤخذ من أمثلة الفعل الحادثفيه بأسماء 

ومنهـا  ، ومنها ما يتعـدى المنهـي إلـى منهـي عنـه     ، ومنها ما ال يتعدى المأمور، المأمور إلى مأمور به
ومنهـا  ، أرِود زيـدا : فإّنمـا هـو اسـم قولـك    ، رويـدا زيـدا  : ما مـا يتعـدى فقولـك   أ.ما ال يتعدى المنهي

وزعــم أبــو الخطــاب أن بعــض .حيهــل الثريــد: ومنهــا قـول العــرب ، هــاِت زيــدا: إّنمــا تريــد، هلـم زيــدا 
(" ائتوا الثريد وائتوا الصالة : أي، ائِت الصالة: فهذا اسم، حيهل الصالة: العرب يقول

7(.  

وربمـا لـم يقصـد بالفعـل هنـا      ، )هـذا بـاب مـن الفعـل    : (عل سيبويه هـذا البـاب فعـًال فقـال    لقد ج
فهــذه ، )ســمي الفعـل فيــه بأسـماء  (بــدليل أّنـه أتبــع قولـه الســابق بــ    ، القسـم الثــاني مـن أقســام الكـالم   

مـن   علـى أّنـه ينبغـي أن يالحـظ مـن تمثيـل سـيبويه أن الواحـد        ، الكلمات عنده أسماء نائبة عن أفعال
بعبـارة  ، بـل يـدل علـى فعـل وفاعلـه     ، ال يدل على فعل فقط وحيهل، وهلم، رويد: هذه األسماء نحو

وسمعنا " : ومما يعزز هذا الرأي أّنه قال في موضع آخر، هو يدل على جملة ال على مفرد: أخرى
كقـول  ، أرِود الشـعر : يريـد ، والله لـو أردت الـدراهم ألعطيتـك رويـد مـا الشـعر      : من العرب من يقول

(" فقـد تبـين لـك أن رويـد فـي موضـع الفعـل        .لو أردَت الدراهم ألعطيتك فدع الشعر: القائل
فهـي  .)8

بل هي في موضع الفعل ؛ كما أّنها ال تـدل على موضع الفعـل فقط، هنا ليست فعـًال بكل معنى الكلمة
  .وفاعله

، س بفعل وال مصـدر ولي، هذا باب ما جرى مجرى الفعل": فقال )هـ 282ت (أما المبرد 
وال يجـوز فيهـا   ، فأجريـت مجـراه مـا كانـت فـي مواضـعها      ، ولكّنها أسماء وضعْت للفعل تـدل عليـه  

فألزمت موضعا ، تصرف الفعل )إن(كما لم تصرف ، ألّنها ال تصرف تصرف الفعل، التقديم والتأخير
، وراءك: وكــذلك، متعــٍدفلــيس ب، اســكْت واكفــف: فهــذا إّنمــا معنــاه ، صــه ومــه: وذلــك قولــك، واحــدا



  إشكـال المفهـوم والمصطلـح.. .اســـم الفـعــل
 

 409

" فمـا كـان مـن هـذا القبيـل فهـو غيـر متعـٍد         ، وأمرتـه أن يتـأخر  ، إذا حّذرته شيًئا مقبًال عليـه ، وإليك
)9(.  

غيـر أن أحكامهـا   ، أسـماء تحمـل معـاني األفعـال    : إن مفهوم اسم الفعـل كمـا يظهـر عنـد المبـرد     
وهي عنده كلمات دالة على أحـداث  ، ألّنها قاصرة عن األسماء وعن األفعال على حد سواء، قاصرة

  ).وراءك وإليك(وظروف ومجرورات كـ ، )صه ومه(كـ 

كمـا أن هـذه الكلمـات تحمـل     ، وفي قول المبرد إشارة لطيفة إلـى حـروف تحمـل معـاني األفعـال     
ولكـن بمعنـى   ، إن وأن بمعنـى أؤّكـد  : وقـد سـبقت اإلشـارة إلـى أن    ، وهي إن وأخواتها، معاني األفعال

والسؤال الذي ُطرح وينبغـي أن  .ولعل بمعنى أرجو، وليت بمعنى أتمنى، وكأن بمعنى أشبه، دركأست
فلم ال تكون ، لها داللة الفعل، صه ومه وحي وآمين: إذا كانت بعض أسماء األفعال مثل: يطرح هنا

مـادام أن المفهـوم   ؟ ِلم ال تكون مثلها في عدها أدوات ال أسماء  )إن وأخواتها(كالمشبهات بالفعل 
بــل نقصــد ذلــك المفهــوم الشــامل الــذي   ، ال نقصــد الحــروف فقــط  )أدوات(واحـــد ؟ وعنــدما نقـــول  

الحــروف ومــا شــاكلها مــن  : األدوات" : فــي كتابــه اإلتقــان وهــو  )هـــ 910ت (أشــار إليــه الســيوطي 
(" األسماء واألفعال والظروف 

بنـا إشـكال مفهـوم    إن الباحث يـرى أن تبنـي هـذا الـرأي ربمـا جنّ     . )10
  .أداة تحمل معنى الفعل و تشاكله: ألن مفهومه سيكون حينئٍذ، )اسم الفعل(

هـو مـا كـان مـن األسـماء      " : عن هذا المفهوم المشكل فقـال  )هـ 316ت (تحدث ابن السراج 
فمـا كـان منهـا فـي معنـى مـا       ، موضع هذه األسماء من الكالم في األمر والنهي: التي سموا الفعل بها

وهذه األسماء علـى  ، وما كان منها في معنى فعل متعٍد تعدى،  يتعدى من األفعال فهو غير متعدال
(" واسم استعمل مع حرف الجر ، واسم مضاف، فمنها اسم مفرد: ثالثة أضرب

11(.  

عـدا أّنـه فصـل المضـامين     ، وواضح أن المفهـوم عنـد ابـن السـراج ال يختلـف عنـه عنـد سـابَقيه        
، ولدى ابن السراج إشارة تتعلـق بـالمفهوم مـن حيـث المعنـى     .بذكر األضرب الثالثةالتي تندرج تحته 

، جئــت يــا فتــى: فنظيرهــا مــن األفعــال، دونــك زيــدا ودونكــم إذا أردت تــأخر : وأمــا قولــك" : إذ قــال
، علـي زيـدا  : وكـذلك تقـول  ، جئـت زيـدا  : وجائز أن تعديها فتقول، يجوز أن تخبر عن مجيئك ال غير

" خـذ زيـدا   : عليـك زيـدا فمعنـاه   : وإذا قلـت ، أعطنـي زيـدا  : علـي زيـدا فمعنـاه   : فإذا قلت ،وعلي به
كمـا أن االسـم   ، فابن السراج هنا يحاول أن يعقـد مقاربـة بـين اسـم الفعـل والفعـل الـذي بمعنـاه        .)12(

 كمـا  )خـذ (وقـد يكـون بمعنـى    ، )أعطنـي (فقـد يكـون بمعنـى    ، قد ال يدل على الفعل ذاته في كل مرة
  .مّثل

، فجميــع هــذه األســماء التــي ســمي بهــا الفعــل إّنمــا أريــد بهــا المبالغــة ": وقــال فــي موضــع آخــر
(" ولوال ذلك لكانت األفعال قد كفْت عنها

13(.  
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فـإذا  ، وهو المبالغـة فـي حـدوث الفعـل    ، وهذا الرأي يضيف مضموًنا جديدا لمفهوم اسم الفعل
، فبالغنا وأبقينا الصيغتين في قسم كالمي واحـد  )شكور( مثًال قلنا )شاكر(أردنا أن نبالغ في صيغة 

، فبالغنا من جهـة المعنـى  ، )هيهات(قلنـا  )بعـد(أما إذا أردنا أن نبالغ في معنى فعـل مثل ، هو االسم
خرجنـا مـن قسـم كالمـي     ، خرجنـا مـن الفعـل إلـى اسـم الفعـل      ؛ لكّننا خرجنا من قسم كالمي إلـى آخـر  

  !ًال وغموضا ولبسامستقر إلى آخر يثير إشكا

فكـرة أن يكـون اسـم الفعـل بمعنـى      ؛ وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين علـى هـذه الفكـرة    
افتـرق  : شـتان زيـد وعمـرو وبـين    : فـالفرق بـين  " : تمام حسـان الـذي قـال   / منهم الدكتور ، فعل ما

إذ ال تسـاويها فـي    ،فـال تصـلح الثانيـة لشـرح األولـى     ، زيد وعمرو هو فرق مـا بـين اإلنشـاء والخبـر    
لحـق   )أوه: (فلو أّنك أحسسَت بألم مفاجئ فقلَت، )أتوجع(وبين  )أوه(ومثل ذلك الفرق بين .المعنى

: لسألك السامع )أتوجع: (ولكّنك لو قلَت في هذا الموقف نفسه، على الناس أن يسرعوا إلى نجدتك

ويحتمــل بعــده ، إلــى تفســير ألن مــا قلتــه خبــر مجمــل يحتــاج ، مــم تتوجــع ؟ ولــم يخــف إلــى نجــدتك 
(" وليس إنشاًء يتطلب استجابًة عمليًة سريعة ، استفهاما

14(.  

 )اسـم الفعـل  (تمام حسان ال ينفي فكرة أن يكـون  / ويرى الباحث أن ما ذكره األستاذ الدكتور 
نفـي  بيد أّنـه يحـاول   ، ويؤدي داللة أكبر وأوسع، بل هو يحمل المعنى وزيادة، حامًال لمعنى فعـل ما

ــى الفعــل كــذا        ــى مفهــوم ومصــطلح   ، مــا اســتقر فــي األذهــان مــن أن اســم الفعــل كــذا بمعن وصــوًال إل
  .جديدين يرد كل منهما في موضعه من هذا البحث

جعله فيها أقرب إلى الفعـل  ، صورًة لمفهوم اسم الفعل )هـ 577ت (رسم أبو البركات األنباري 
الذي قامْت هـذه األلفـاظ مقامـه يسـتحق فـي األصـل        وذلك ألن الفعل" : فقال، من غير أن يكون هو

وأما هـذه األلفـاظ فـال تسـتحق فـي األصـل       ، وهو متصرف في نفسه فتصرف عمله، أن يعمل النصب
فينبغــي أن ال ، وهــي غيــر متصــرفة فــي نفســها ، وإّنمــا أعملــت لقيامهــا مقــام الفعــل ، أن تعمــل النصــب
(" يتصرف عملها 

15(.  

شأنه شأن غيره من النحاة عن اسـم الفعـل ومفهومـه     )هـ 643ت (وتحدث ابن يعيش النحوي 
ــده إشــكاالً     ، المشــكل ــد هــذه الكلمــات    ، مــن غيــر أن يكــون اإلشــكال عن اإليجــاز : وذكــر أن مــن فوائ

  .)16(كما أن فيها نوعا من المبالغة ، واالختصار
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ح إشـكاله فـي األمـور    مفهوما مشكًال يتض: هكـذا ظهر مفهوم اسـم الفعـل عند النحـاة البصريين
  : التالية

بــرأي  –وهــذا أمــر قــد ال يتــأتى ، اسـم الفعــل كلمــٌة تحمــل خصــائص االســم ومعنـى الفعــل   •
الحروف ومـا شـاكلها مـن    : أداة بمعناها الواسع، إّال إذا عددنا تلك الكلمة أداًة –الباحث 

  .األسماء واألفعال والظروف

بــل معنــى جملــة ، قــد ال يكــون معنــى لفــظومعنــاه ، داللــة اســم الفعــل قــد ال تكــون للمفــرد  •
؛ فإذا كان األمر كذلك فلن يعود الحـديث عنـه كلفظـة أمـرا مجـديا     ، مكونة من فعل وفاعل

 .ولن يكون الكالم على القسم الذي ينتمي إليه ذا بال

ومثل هذا األمـر  ، يضم اسم الفعل خليًطا من الكلمات والمصادر والظروف والمجرورات  •
إذ يبـدو أّنـه قـد    ، إشـكاًال فـي العناصـر التـي تنـدرج تحـت هـذا المفهـوم         من شـأنه أن يثيـر  

والســيما أّنــه ، والحــق أّننــا ال نملــك ســبيًال لــرد هــذا االســتعمال  ، دخــل فيــه مــا لــيس منــه 
غير أّننا نستطيع أن نجد مخرجـا كـان   ، مسنود بكالم الله عز وجل ومعضود بكالم العرب

أدوات حملــت  –أو بعضــها  –أســماء األفعــال  وهــو عــد: ورأيــا كــان قــد ســبق ، قــد ُذكــر
لكـن لـن يتسـامح فـي أن     ، فقـد يتسـامح فـي أن تكـون األداة مشـاكلة للفعـل      ، معاني األفعال

  .فاالسم اسم والفعل فعل، يكون االسم مشاكًال للفعل

  : مفهـوم اسـم الفعـل عنـد الكـوفيين: المطـلب الثـاني

: قال األشموني.أن أسماء األفعـال أفعـال حقيقية: مفادهتنسب بعض كتب النحو للكوفيين رأيا 

(" وذهب الكوفيون إلى أّنها أفعال حقيقية " 
مهـدي المخزومـي   / وعن األشـموني نقـل الـدكتور    .)17

فلـم  ، والحظـوا أّنهـا تعمـل عمـل األفعـال     ، هذه الطائفـة وقعـت للكـوفيين أيضـا    " : هذا الرأي ثم قال
ولــم ، بــل عــدوها أفعــاًال حقيقيــة  ، بذاتــه وأدخلوهــا فــي طائفــة األفعــال  يجعلوهــا لــذلك قســما قائمــا   

ــوين عليهــا    ــد الفــريقين كصــٍه ومــٍه وآٍه       –يمــنعهم دخــول التن مــن  –وهــو مــن عالمــات األســماء عن
(" تسميتها أفعاًال 

18(.  

بـل  ، والحق أن كثيرا مما قيل عن مذهب الكوفيين في هذا المفهوم ال يجده الباحث في كتبهم
بيـــد أّننــا لــو عـــدنا نــدقق فــي نســبة هـــذا الــرأي   .ي آراء منســوبة لــروادهم نقلتهــا كتــب المتــأخرين هــ

بل ينص ذلك القـول علـى   ، ينافي ذلك )هـ 207ت (للكوفيين فسنجـد قـوًال في معاني القرآن للفـراء 
اللــه عــز هــذا أمــر مــن  )19(علــيكم أنفســكم ﴾  وقولــه ﴿" : اءقــال الفــر!! أن هــذه الكلمــات أســماء 

: يقولـون ، وإليـك ، ودونـك ، وعندك، عليك: والعرب تأمر من الصفات بـ، عليكم أنفسكم: وجل كقولك
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وال تقـدمن مـا نصـبته    .. .فهذه الحروف كثيرة، وراءك وراءك: كما تقول، تأخر: يريدون، إليك إليك
زيـدا  : دا وال تقـول ضـربا زيـ  : تقـول ، واالسم ال ينصب شيًئا قبلـه ، ألّنها أسماء، هذه الحروف قبلها

(" ضربا 
20(.  

وعنــى بــالحروف هنــا الكلمــات ســيرا علــى  –إن قــول الفــراء هــذا صــريح فــي أن هــذه الحــروف 
وهذا يزعزع الرأي المنسوب للكوفيين في فعليـة أسـماء األفعـال    ، أسماٌء ال أفعال –طريقة القدماء 
فهــذا الكســائي يجيــز أن  .الفهم الفــراءإذ ربمــا انعقــد إجمــاع الكــوفيين فــي ذلــك وخــ  ، دون أن ينســفه

، مخالًفـا بـذلك رأي الجمهـور   ، )21(يتقدم معمـول اسـم الفعـل عليـه فـي اآليـة ﴿ كتـاب اللـه علـيكم ﴾          
  .)22(وهو يجيز ذلك التقديم ألّنه قد عد اسم الفعل فعًال حقيقيا 

، بيـرا فـي المفهـوم   فإّنه يجب االعتراف بأن مثل هذا الـرأي يزيـل إشـكاًال ك   ، ن من أمرومهما يك
صورة هذا الخالف عندما  )هـ 688ت (وقد جّلى الرضـي .وهو رأي يعتمـد المعنى ويتجاوز المبنى

والــذي حملهــم علــى أن قــالوا أن هــذه الكلمــات وأمثالهــا ليســت بأفعــال مــع تأديتهــا معــاني      " : قــال
وال يــدخل ، صــرف تصــرفهاوأّنهــا ال تت، وهــو أن صــيغتها مخالفــة لصــيغ األفعــال ، األفعــال أمــر لفظــي
(" وظاهر كون بعضها ظرًفا وبعضها جارا ومجرورا ، والتنوين في بعض، الالم على بعضها

23(.  

ولـم يلتفـت إلـى المعنـى إيثـارا      ، بموجبها تم رد قول الكـوفيين بفعليـة اسـم الفعـل    ، فالعلة لفظية
ض الكلمــات بــين الظــروف  وتــأرجح بعــ، ودخــول التنــوين، والتصــرف، الصــيغة: للشــكل المتمثــل فــي 

  :على أّنه يجب أن يثبت هنا أن رأي الكوفيين هذا أكثر إقناعا لسببين هما.والمجرورات

 .أّنه ال يخلق مشكلة كبيرة في المفهوم •

 .وينأى عن الشكـل، أّنه يؤِثر المعنى •

( فــردوه ولــم يقبلــوه، بيــد أن هــذا الــرأي لــم يحــَظ بــالقبول عنــد أغلــب النحــاة
وصــف وقــد ، )24

وهــو مــذهب غيــر جـــار علــى طريقــة      " : هــذا الــرأي بقولــه   )هـــ 790ت (الشــاطبي شــارح األلفيــة   
، واضـربوا يـا زيـدون   ، اضربا يـا زيـدان  : فتقول، ألن األفعال تتصل بها ضمائر الرفـع البارزة، صناعة

بهـا   فلــو كانـت أفعـاًال التصـلت    ، وصـه يـا زيـدون ال غيـر    ، وصـه يـا زيـدان   ، صـه يـا زيـد   : وأنت تقول
(" الضمائر 

25(.  

 وانبــرى بعضــهم يدعمــه ، وناصــر مــذهب الكــوفيين هــذا عــدد مــن اللغــويين العــرب المحــدثين     

مهدي المخزومي حين حاول إيجاد حل لمشكلة الشـكل  / منهم الدكتور ، بالبراهين ويعضده باألدلة
أمــا التنــوين " : فقــال، وبخاصــة دخــول التنــوين، التــي تحــول دون عــد هــذه الكلمــات أفعــاًال حقيقيــة 

ألّنـه لـيس تنـوين    ؛ وآٍه فـال أظنـه بمـانع أن تكـون أفعـاالً     ، ومـهٍ ، صـهٍ : الذي استند إليـه البصـريون فـي   
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ممـا بنـي علـى    ، ولكّنه جيء به لتكثير اللفـظ فـي كثيـر مـن أسـماء األفعـال      ، تنكير كما زعم البصريون
(" الثالثي  حرفين بعد أن استقرت الوحدة الكالمية في اللغة العربية في

26(.  

فكيـف سـيتعامل معهـا    ، وعنك، وإليك، وبله، رويد: لكن سيبقى إشكاٌل آخر يتصل بكلمات مثل
ومـذهب  " : فاضل السامرائي إلـى هـذا األمـر فقـال    / وهي تزعزع استقرار المفهوم ؟ أشار الدكتور 

ــه زيــدا ، رويــد خالــدا : الكــوفيين بعيــد فــي نحــو  فــإن رويــد وبلــه  ، وعليــك، ومكانــك، والنجــاءك، وبْل
ويسـتعمالن  ، وبله محمٍد بجر ما بعـدهما ، رويد خالٍد: مصدران معلومان يستعمالن مصدرين نحو

ومكانـك  ، والنجاءك مصدر محلى بـأل .وبله محمدا بنصب ما بعدهما، رويد خالدا: اسمي فعل نحو
ال خــالف بــين وعلــى أي حــال .فجعــل أســماء األفعــال أفعــاًال فيــه نظــر، وعليــك جــار ومجــرور، ظــرف

(" سواء قلنا باسميتها أم بفعليتها ، النحاة في أّنها تؤدي معاني األفعال
27(.  

يــتم بإرجــاع هــذه العناصــر اللغويــة إلــى  –بــرأي الباحــث المتواضــع  –إن تجــاوز هــذا اإلشــكال 
قــد خرجــت مــن   –بعــد ذلــك  –ثــم عــدها  ، والمجــرورات، والظــروف، المصــادر: حقولهــا األساســية

ورأي ، هـذا رأي ، دون أن تنتقل من قسـم كالمـي آلخـر   ، ُألول إلى معان ُأخر فيها أمر ونهيمعانيها ا
  .أن نعد هذه العناصر أدوات شاكلت األسماء واألفعال والظروف –قد سبق ذكره  –آخر 

بــل ألمــر آخــر ، ال للــرأي ذاتــه فحســب، والحــق أن رأي الكــوفيين هــذا يســتحق النظــر والــتمعن
  ضح مفهوم اسم الفعل ويتحقق ؟ أ بالمعنى أم بالمبنى ؟كيف يت: أثاره هو

  : المفهـوم بيـن المعنـى والمبنـى: المطـلب الثـالـث

إن النــاظر فــي درس اســم الفعــل عنــد المتقــدمين مــن العلمــاء يجــد أن معــالجتهم لــه كانــت فــي   
ن الحـديث عـن بعـض    وال يخلـو األمـر مـ   ، أي أن عنايتهم بالمعنى كانـت األكثـر  ؛ األعم األغلب معنوية

واللــه لــو : وســمعنا مــن العــرب مــن يقــول" : فقــد مضــت اإلشــارة إلــى قــول ســيبويه .األمــور الشــكلية
لـــو أردت الـــدراهم : كقـــول القائـــل، أرِود الشـــعر: يريـــد، أردَت الـــدراهم ألعطيتـــك رويـــد مـــا الشـــعر

(" فـي موضـع الفعـل     )رويـد (فقـد تبـين لـك أن    ، ألعطيتك فـدع الشـعر  
فأمـا مـا   " : ردوقـال المبـ  .)28

ومـا  ، ومهـًال يـا فتـى   ، وإيهـا ، وإيـهِ ، ومـه ، صـه : كان من سوى ذلك فـي معنـى الفعـل المـأمور بـه نحـو      
أما صه ومه وقد التي بمعنـى حسـب فمبنيـات علـى السـكون لحركـة مـا قبـل         .أشبه ذلك فنحن ذاكروه

(" افعـل  : وأّنها فـي معنـى  ، أواخرها
وخــروج  ، ر اللغويـة وتحـدث المبـرد عـن معـاني هـذه العناصـ      .)29

للزيـادة   )إيــهِ (وذكـر  ، )30(التـي فـي موضـع المصـدر وليــس بمصـد        )أف(فذكـر ؛ بعضها عن معانيها
وفعــل األمــر عنــد  ، اســم الفعــل عنــد الحجــازيين  ): هلــم(وذكــر ، للكــف عنــه  )إيهــا(و ، مــن الحــديث 
  .وعلى الدرب ذاته سار معظم النحاة، )31(التميميين 
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إذا كـان حـديث النحـاة فـي اسـم الفعـل يـدور فـي         : ينبغـي أن يطـرح هنـا    غير أن السـؤال الـذي  
ــى   ــه حــول المعن ــره أو قليل ـــوا عــن المعنــى ؟    : كثي ـــروا الشــكل وعدل ــم آث ـــ    ! فِل ــه ب ــم اصــطلحوا علي ل

إن الباحــث يــرى أن هــذا العــدول ســـبب     ! إيثــارا للشــكل المتمثــل فــي التنــوين بخاصــة ؟       )االســم (
وبغموض المفهوم واضطرابه غمـض المصـطلح واضـطرب علـى     ، رابا فيهغموضا في المفهوم واضط

  .ما سيأتي

هـل  : فقـابلهم اإلشـكال ذاتـه   ، وصل تراث المتقدمين إلى المعاصـرين مـن دارسـي اللغـة والنحـو     
نرجح كفة الشكل كما صنع أغلب المتقدمين ؟ أم نرجح كفـة المعنـى التـي هـي األكثـر قبـوًال وإقناعـا        

فقـد  " : ثـم ذكـر مـا يتميـز بـه عـن الفعـل الـذي بمعنـاه فقـال          ، ن اسم الفعل؟ تحدث عباس حسن ع
أن اسـم الفعـل أقـوى    : األولـى : اكتسب باالستعمال العربي القديم مزيتين ليسـتا للفعـل الـذي بمعنـاه    

مثًال  )بعد(فالفعل ، وأقدر على إبرازه كامًال مع المبالغة فيه، من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى
ألن ، يفيـد البعـد البعيـد أو الشـديد     )هيهـات (ولكن اسم الفعل الذي بمعناه وهو ، يد مجرد البعديف

ــه يــؤدي المعنــى علــى الوجــه الســالف مــع إيجــاز اللفــظ     : الثانيــة.. .بعــد جــدا : معنــاه الــدقيق هــو  أّن
(" ع اللتزامه في األغلب صورة واحدة ال تتغير بتغير المفرد أو المثنى أو الجم، واختصاره

32(.  

وأن فيـه مبالغـًة وتكثيـرا مـع إيجـاٍز واختصـار       ، وال اعتراض هنا على أن معناه أقوى مـن الفعـل  
لكن أال سبيل لتحقيق هذه األغراض دون االنتقـال مـن قسـم كالمـي آلخـر ؟      ، ال اعتراض، في اللفظ

     ا فــي المفهــوم ؟ ثــمنقنــ : ودون إدخــال عناصــر مختلفــة متعــددة تســبب اضــطراب ــم ع بالشــكل علــى  ِل
  !حساب المعنى ؟

عباس حسن عددا مـن األحكـام الخاصـة بهـذا الـدرس، تلخيصـها فـي        / هذا وقد جمع األستاذ 
  :النقاط التالية

 .فيجب االقتصار على الوارد منها، أّنها سماعية جامدة •

 .أّنها في الرأي الشائع أسماء مبنية ليس فيها معرب •

 .ًقاأن بعضـها ال يدخلـه التنـوين مطـل •

 .أّنها تعمل غالبا عمل الفعل الذي تدل عليه •

 !جميع أسماء األفعال ليس لها محل إعرابي مطلًقا مع أّنها أسماء مبنية  •

 .أن معموالتها في األعم األغلب ال تتقدم عليها •

 .أّنهـا ال تلحقـها نـون التوكيـد مطــلًقا •

 .اسم الفعل مع فاعله بمنزلة الجملة الفعليــة •
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(.لحقـها الكـاف سمـاعابعضـها ت •
33( 

ــا        ــة الشــكل عموم ــا تــرجح كف ــاظر فــي هــذه األحكــام يجــدها أحكام ــراث   ، إن الن وهــي أحكــام الت
ونـون  ، والتنـوين ، البنـاء : ذلـك أن ، جاء االنتصار فيها للمبنى على حسـاب المعنـى  ، النحوي البصري

  .كلوتقديم المعمول كلها أمور راجعة إلى الش، ودخول الكاف، التوكيد

اســتعمل سـيبويه اســم الفعــل  " : إبـراهيم الســامرائي عـن اســم الفعــل فقـال   / وتحـدث الــدكتور  
فقـد عبـر عنـه ابــن    ، إّال أن األوائـل مـنهم وصـلوا إلـى مـؤداه بالشـرح      ، كمـا اسـتعمله سـائر البصـريين    

(" الســراج باالســم الــذي يســمى بــه الفعــل   
ولســنا هنــا بصــدد الحــديث عــن المصــطلح بــل عــن    .)34

ال يتـأتى معـه   ، ربمـا كـان بسـبب غمـوض أو إشـكال      ذلـك أن الوصـول إلـى المـؤدى بالشـرح     ، هومالمف
الســامرائي بالمفهـــوم / وظهــر رأي الــدكتور .فيلجـــأ حينهــا إلــى الشـــرح ، الوصــول إلــى مفهــوم واضــح

غيــر أن العربيــة حــين احتفظــت بهــذه   " : إذ قــال، )نقــد وبنــاء . .النحــو العربــي (واضــحا فــي كتـــاب  
وبما أّنها من ، واالستعمال أكسبها شيًئا من الطواعية فصارت ألفاًظا، مواد أدخلتها في استعمالهاال

" وليس من فائدة في إطالق مصـطلح اسـم الفعـل عليهـا     ، مواد المعنى استخدمت استخدام األفعال
)35(.  

، هـا العربيـة  السامرائي صريح في أن هذه العناصر رواسـب لغويـة احتفظـت ب   / إن كالم الدكتور 
لـذا هـي عنـده    ، وما من شك في أن االستعمال مقرون بـالمعنى ، وأكسبها االستعمال مرونًة وطواعية

وعليـه ال حاجــة لمصـطلح مضـطرب كــ      ، استعملت استعمال األفعال ألّنهـا بمعناهـا  ، من مواد المعنى
  ).اسـم الفعـل(

وهو حكم قريب مـن  ، عناصرلطيف على بعض هذه ال فاضل السامرائي بحكم/ وخرج الدكتور 
منهـا مـا هـو أصـوات تشـير إلـى       : وأسـماء األفعـال علـى أقسـام    " : إذ قـال ، المعنى بعيد عـن الشـكل  

فهـذه فـي الحقيقـة أصـوات تشـير إلـى       ، وبس، وإيِه، وآه، ووي، وأف، ومه، صه: وذلك نحو، أحداث
(" ليـه  فالمتكلم يصدر هذه األصوات يرمـز بهـا إلـى حـدٍث متعـارف ع     ، أحداث معينة

وهـذا حكـم   .)36
  .فهي بحق أصوات لمن يالحظ طريقة لفظها، دقيق برأي الباحث

فاضل السامرائي هو االختالف في أصـل هـذه   / وينضاف إلى هذا الحكم إشكال ذكره الدكتور 
، هيـت : وذلـك نحـو  ، وقسم منها مختلف في أصله ومادتـه أو مجهـول  " : قال، الكلمات أو الجهل به

(" وأيا كان األصل فهي تؤدي معاني معلومة .اتوهيه، وآمين، وهلم
وهو يشير بهذا القول إلى .)37

  .)38(رأي مفاده أن أصول بعض هذه العناصر قد تكون سريانية أو عبرانية أو قبطية 

إن مجمــل مــا يمكــن أن يقـــال فــي هــذا المقـــام أن مفهــوم اســم الفعــل مــازال يثيــر إشــكاًال فــي        
وفـي ترجيحـه كفـة الشـكل علـى      ، ومجـرورات ، وظروًفـا ، ومصـادر ، أسـماءً  :المفردات المندرجة تحته
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أن نعد هـذه الكلمـات أدوات شـاكلت     -برأي الباحث  –وربما كان المخرج من هذا اإلشكال .المعنى
  .األسماء واألفعال والظروف

  إشـكـال المصطلـح: المبحـث الثـالـث

، ي رمــز يتفــق عليــه للداللــة علــى مفهــوم   أ" : عرفــْت المنظمــة الدوليــة للتقيــيس المصــطلح بـــ   
("  )الحـروف (ويتكون من أصوات متصلة أو من صورها الكتابيـة  

وعـرف الـدكتور عبـد الصـبور     .)39
اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يسـتخدم للداللـة علـى مفهـوم علمـي أو عملـي       " : شاهين المصطلح بـ

ــة   (" أو فنـــي أو أي موضـــوع ذي طبيعـــة خاصـ
ــن  / ور ونقـــل الـــدكت.)40 ــود فهمـــي حجـــازي عـ محمـ

كلمـــة أو مجموعـــة مـــن الكلمـــات مـــن لغـــة متخصصـــة علميـــة أو  : المصـــطلح" : تعريفـــه )لـــوكليرك(
وليدل علـى أشـياء محـددة    ، ويستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم، إلخ موروًثا أو مقترضا... .تقنية
 ")

41(.  

ويـدل علـى شـيء    ، مفهـوم مـا بدقـة   وتشترك هذه التعريفات الثالثة في أن المصـطلح يعبـر عـن    
موفًقا في التعبير عـن مفهومـه ؟    )اسم الفعل(فهل كان مصطلح .مانعا غيره من الدخول فيه، محدد

يجــدر بنـــا قبـــل اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال أن نبحــث عـــن المصـــطلح فـــي تـــراث النحـــاة المتقـــدمين    
  .لعّل البحث يجّلي صورة أو يوضح فكرة، والمحدثين

  :مصطلـح اسـم الفعـل بين النحـاة المتقدميـن والمحدثيـن: المطـلب األول

واعلــم أن هــذه الحــروف " : فــي أكثـر مــن موضــع فقـال   )اسـم الفعــل (صـرح ســيبويه بمصــطلح  
وهـي  " : وقـال .)42(.. " .وذلـك أّنهـا أسـماء   ، التي هـي أسـماء للفعـل ال تظهـر فيهـا عالمـة المضـمر       

لئال يخالف لفظ ما بعدها لفظ ما ، النجاءك: والالم نحو وأجريْت مجرى ما فيه األلف، أسماء الفعل
(" فقــد يجــيء هــذا المعــدول اســما للفعــل    " : وقــال أيضــا .)43(.. " .بعــد األمــر والنهــي 

وورد .)44
(" ولهـا بـاب ُتفـرد بـه     ، )رويـد (ومن أسماء الفعـل  " : المصطلح عند المبرد فقال

وتحـدث عنـه   .)45
مبنـي علـى الفـتح ألّنـه غيـر      : وشـتان " : ثم ذكره نصا فقال –ل كما سبق القو –ابن السراج شرحا 

(" البعد المفرط : وهو خبر ومعناه، إّال أن الفعل هنا غير أمر، فهو اسم للفعل، مؤنث
46(.  

، عنـد المتقـدمين مـن أمثــال سـيبويه والمبـرد وابـن الســراج       )اسـم الفعــل (هكـذا ظهـر مصـطلح    
أمــا .وهــذا هــو اإلشــكال األول، بيــرين مــن أقســام الكـالم ظهـر مصــطلحا مشــكال يجمــع بـين قســمين ك  

، اسـم فعـل   )النجاءك(فـ  ؛اإلشكال الثاني فيتمثل في احتواء المصطلح على مضامين غير معبرة عنه
و ، اسـما فعــل ومجـروران    )إليـك وعليـك  (و، ُتستعمل اسـم فعل ومصـدرا وأداةً  )بلـه(و، لكّنه مصدر

ولـم  ، فكـأن المصـطلح لـم يعبـر بدقـة عـن المفهـوم       ، ...وهكـذا ، اسـما فعـل وظرفـان    )عندك وأمامك(
  .يعد يدل على عناصر ومضامين محددة
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 686ت (عند المتأخرين مـن النحـاة واللغـويين، فهـذا ابـن النـاظم        )اسم الفعل(ظهر مصطلح 
عنـى  كشـتان بم ، أسماء األفعال ألفاظ نابت عن األفعال معنى واسـتعماالً " يذكر المصطلح بقوله ) هـ

واستعمالها كاستعمال األفعال مـن  .ومه بمعنى اكفف، وأوه بمعنى أتوجع، وصه بمعنى اسكت، افترق
فإّنهـا وإن كانـت كاألفعـال    ، بخالف المصادر اآلتيـة بـدًال مـن اللفـظ بالفعـل     ، كونها عاملة غير معمولة

(" فليست مثلها في االستعمال لتأثرها بالعوامـل  ، في المعنى
ي شــارح ألفيــة ابـن    وذكـره الشـاطب  .)47

اسم الفعل هو االسم الموضوع باألصالة موضـع الفعـل نائبـا عنـه فيمـا      " : بقوله )هـ 790ت (مالك 
(" له من عمل ومعنى 

أسماء األفعـال مـا كـان بمعنـى     " ): هـ 816ت (وقال الشريف الجرجاني .)48
("  بعــد: وهيهــات األمـر أي ، أمهلــه: رويــد زيـدا أي : األمـر أو الماضــي مثـل  

فالسـمة التــي تميــز  .)49
لكــن مــن غيــر أن يزيــل ذلــك التعريــف اإلشــكال  ، المصــطلح عنــد المتــأخرين أّنــه قــد صــار لــه تعريــف 

  .الحاصل في المصطلح

ومـنهم مـن   ، فمنهم من تابع المتقدمين، أما المحدثون فقد اختلفت نظرتهم إلى هذا المصطلح
اســم يــدل علــى فعــل " : ســن فــي اســم الفعــلعبــاس ح/ قــال األســتاذ .حــاول اإلتيــان برؤيــة جديــدة

(" ويتضــمن معنــاه وزمنــه وعملــه مــن غيــر أن يقبــل عالمتــه ويتــأثر بالعوامــل   ، معــين
وهــو بهــذا .)50

، بيد أّنه سيحس بإشكال المصطلح القائم علـى إشـكال المفهـوم   ، يتابع المتقدمين مفهوما ومصطلحا
  .وسيتبنى رأيا آخر على ما سيأتي

فصـار المصـطلح عنــده    ، تمام حسان االنتفاض على مصطلح ومفهوم مشـكلين  /وآثر الدكتور 
ـــر فـــي قــــوله  ، )الخالفــــة( ــار المفهـــوم أوســــع يظهـ ــاليب  " : وصـ والخوالـــف كلمـــات تســـتعمل فـــي أسـ

وهــذه  ... .أي في األساليب التي تستعمل للكشف عـن موقـف انفعـالي مـا واإلفصـاح عنــه      ؛ إفصاحية
ويقسـمونها اعتباًطـا دون   ، )اسـم الفعـل  (ويسميها النحـاة  : خالفة اإلخالة: الكلمات ذات أربعـة أنواع

واسـم فعـل أمـر    ، واسـم فعـل مضـارع كـوي    ، سند من المبنى أو المعنى إلى اسم فعل مـاض كهيهـات  
(" كصه 

والحـق أن رأي  .والمـدح والـذم  ، والتعجـب ، اسـم الصـوت  : أما بقية األنـواع الثالثـة فهـي   .)51
هـل مشـكلة اسـم الفعـل مصـطلحا تكمـن فـي        : ان هذا يقودنا إلى سؤال مهم هوتمام حس/ الدكتور 

  التقسيم العربي للكالم ؟ وهل سيساعد تقسيم آخر جديد في حل إشكال المصطلح ؟

  :مصطلـح اســم الفعــل وأقـسـام الـكـالم: المطـلب الثـانـي

بيد أن هـذا  ، )52(اء لمعنى وحرف ج، وفعل، اسم: قسم النحاة العرب الكالم على ثالثة أقسام
فانطلقت أصوات نحوية بين الحين واآلخر داعيًة إلى تقسيم ، التقسيم لم يِف بالغرض على ما يبدو

وعارضْت تلكم األصوات أصوات أخرى دعت إلى اإلبقاء علـى التقسـيم الثالثـي الـذي     ، كالمي جديد
  .رأته وافيا كافيا
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غير أن رأيـه هـذا ال   ، )هـ 207ت (م غير ثالثي الفراء ومن أوائل من ُنسب إليهم القول بتقسي
: فإن قيـل " : قال الشاطبي شارح األلفية.بل تنقله عنه المصادر النحوية، يطالعنا في كتاب من كتبه

، وهـو مـن الصـدر األول الـذين ال ينعقـد إجمـاع دونهـم       ، أين اإلجماع وقد خالف الفراء في المسألة
أّنها ليست باسم وال فعـل   )كال(أال ترى أّنه يقول في ، ويه في البصريينألّنه في الكوفيين نظير سيب

أن قــول الفـراء فـي    : فهي إًذا عنـده نــوع رابـع ؟ فـالجواب   ، بل هي بين األسماء واألفعال، وال حرف
لمـا تعارضـْت عنـده فيهـا أدلـة االسـمية وأدلـة        ، هو الوقف عن الحكم عليها بأّنها اسـم أو فعـل   )كال(

(" ال أّنه حكم عليها بأنها غير الثالثة ، فلم يحكم عليها بشيء، يةالفعل
53(.  

وهــذا التعــارض يســبب  ، والحــق أن أســماء األفعــال تتعــارض فيهــا أدلــة االســمية وأدلــة الفعليــة  
هـل  : األمـر الـذي يثيـر السـؤال ذاتـه     ، يليـه إشـكال ال منـاص عنـه فـي المصـطلح      ، إشكاًال في المفهوم

  !الكالمي ؟ المشكلة في التقسيم

، واســم الفاعــل، وصــيغ المبالغــة، المصـدر : ذكـر النحــاة األســماء التــي تعمـل عمــل الفعــل وهــي  
ومالحـٌظ أن هـذه األقسـام كلهـا     .)54(واسم التفضيل، واسم الفعـل  ، والصفة المشبهة، واسم المفعول

  !!  )اسم الفعل(بل هو ، أسماء بما فيها األخير غير أّنه ليس اسما خالصا

بسبب القسم الذي ينتمـي   )اسم الفعل(هناك إشكال بين في مصطلح : يسا على ما سبقوتأس
فـإن تمّكنـا مـن    ، وهـو إشـكال المفهـوم   ، ولن يزول هذا اإلشكال إّال بـزوال اإلشـكال الـذي سـبقه    ، إليه

وخّلصــناه ، والمجــرورات، والظــروف، كالمصــادر، فــرز العناصــر المندرجــة تحــت المفهــوم وتصــنيفها  
بـل  ، وهو مصـطلح ال مجـال لإلبقـاء عليـه    ، وباستقراره سيستقر المصطلح، فسيستقر المفهوم، منها

  .أو استمداده من التراث العربي، ال بد من ابتداع آخر جديد

فهـذا  ، )اســم الفعــل  (وقد احتار بعض المتقـدمين فـي تصـنيف عـدٍد مـن األلفـاظ التـي نسـميها         
بـاب تفسـير حـروف المعـاني ومـا شـاكلها مـن        : بعنـوان  يعقـد فـي كتابـه بابـا     )هــ  276ت (ابن قتيبة 
 )هيهــات (وتســببْت  .)55(ورويــد  ، وهلــم، وتعــال ، وهــات ، هــا : وذكــر فيــه ، التــي ال تتصــرف  األفعــال 
إذ نقـل ابـن   ، )هــ  377ت (وغموض القسم الذي تنتمي إليه بإشكال ألبي علـي الفارسـي   ، بغموضها

أنـا  ): هيهـات (كـان أبـو علـي يقـول فـي      : ن جنـي قـال ابـ  " : قولـه  )هــ  392ت (منظور عن ابن جنـي  
وأفتي مرة بكونها ظرًفا على قدر ما يحضـرني فـي   ، أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل كصه ومه

فغيــر ممتنــع أن تكــون مــع ذلــك اســما ســمي بــه ، وقــال مــرة أخــرى إّنهــا وإن كانــت ظرًفــا: قــال.الحـال 
(" الفعل كعندك ودونك 

56(.  

مصطلحا آثر كثيـر مـن النحـاة المتقـدمين اإلبقـاء       )اسم الفعل(شكال الذي يثيره ورغم هذا اإل
فالزجـاجي  ، ورفض بعضهم االعتراف بمصطلح جديد قـد ال يتــأتى إّال بتقسـيم كــالمي جديـد    ، عليه

فـإن كـان متيقًنـا    ، والمدعي أن للكالم قسما رابعا أو أكثر منه مخمن أو شـاك " : قال )هـ 340ت (
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ليكـون ذلــك ناقضـا لقــول   ، لنـا فــي جميـع كــالم العـرب قســما خارجـا عـن أحــد هـذه األقســام       فليوجـد 
ولـيس يجـب علينـا تـرك مـا تيّقّنـاه وعرفنـاه حقيقـة وصـح فـي العقـول            ، ولن يجد إليه سبيًال، سيبويه

(" ألن الشكوك ال تدفع الحقائق ، لشك من شك بغير دليل وال برهان
57(.  

والحـــق أن .هنـــا إلـــى الـــرأي المنســـوب للفـــراء بوجـــود قســـم رابـــع  ويبـــدو أن الزجـــاجي يشـــير
المطالبة بوجود قسم رابع أو أكثر لقصوٍر في التقسيم الثالثي ربما كان أمرا ال يحتاج إلى دليل أو 

 )اســم الفعــل(وحســبنا بمصــطلح ، والبرهــان أيضــا هــو االســتعمال ، فالــدليل هــو االســتعمال، برهــان
   .ومفهومه مثاًال

هو صـوت أبـي جعفـر أحمـد     ، مع صوٌت آخر في القرن الثامن الهجري على وجه التقريبلذا س
ــن صــابر النحــوي    وقصــد بــه اســم   ، )الخالفـــة(الــذي ذهــب إلــى أن للكلمــة قســـما رابعــا هــو        )58(ب

والنحويـون مجمعـون علـى    " : قال األشـموني فـي معـرض حديثـه عـن التقسـيم الثالثـي للكـالم        .الفعل
(" يعتد بخالفه  هذا إّال من ال

فإّنـه زاد اسـم الفعـل    ، هو أبو جعفر بـن صـابر  " : وعّلق الصبان، )59
(" والحق أّنه من أفراد االسم ، وسماه خالفة، مطلًقا

60(.  

ـــ     ــادى ب ــة(إن ابــن صــابر عنــدما ن ــا مــن أقســام الكــالم لــم يكــن متزيــدا وال       )الخالف ا رابعقســم
بوجـــود إشـــكال فـــي المفهـــوم يـــؤدي إلـــى إشـــكال فـــي     –علـــى األرجـــح  –بـــل كـــان يحـــس  ، مخالًفـــا

وإن نالـه مـا نالـه مـن معاصـريه      ، شجاعا في مخالفتـه ، وعلى األقل كان مقداما في طرحه، المصطلح
ويـرد فـي أغلـب الظـن علـى ابـن صـابر حـين         ، فهـذا الشـاطبي ينكـر وجـود القسـم الرابـع      .ومن بعدهم

وسماه ، لى المقرب أن بعضهم قد زاد نوعا رابعاوتأمل كالم ابن الحاج في كتابه المؤلف ع" : قال
، كأّنها عند هذا القائل ليسْت بداخلة تحت واحـد مـن الثالثـة   ، وعنى بذلك أسماء األفعال، )الخالفة(

إذ هـو فيمـا أحسـب متـأخر جـدا عـن       ، لقيام اإلجماع قبله علـى خـالف قولـه   ، وذلك قول غير صحيح
فكيـف  ، وألن خـواص األسـماء موجـودة ألسـماء األفعـال     ، حـويين أهل االجتهاد من المعتبـرين مـن الن  

(" وتسميتها أسماء أفعال يدل على ذلك أيضا ، يدعي خروجها عن األسماء
61(.  

إذ هو مصطلح يسمح بانتقال ، مصطلح غير موفق في كل المقاييس )اسم الفعل(إن مصطلح 
وقـد نظـر فـي    .كثير من الغموض واللبسوتداخل بعضها في بعض مما يؤدي إلى ، األقسام الكالمية

بـل نصـر بعضـهم مـذهب     ، هذا المصطلح الملبس عـدد مـن اللغـويين المعاصـرين فـردوه ولـم يقبلـوه       
  .وعده قسما رابعا من أقسام الكالم، )خالفة(ابن صابر في تسميته 

رأي وبالرغم من هذا البيان الذي عرضناه إليضـاح الـ  " : عباس حسن قد قال/ فهذا األستاذ 
كاعتبــار هــذه األلفــاظ أســماء عاملــة مــع أّنهــا ال    ، بعــض الضــعف –بحــق  –ال يــزال يشــوبه ، الغالــب

وال ، وال مضــاف إليــه، وال مضـاًفا ، وال فــاعًال، وال خبـرا ، فـال تكــون مبتــدأً ، موضـع لهــا مـن اإلعــراب  
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م رابـع مسـتقل   إّنها قســ : ويكاد الضعف يختفي لو أخذنا بالرأي القائل، ويخف االعتراض .ذلكغير 
(" وأصحاب هـذا الرأي يسمونه خالفة ، من أقسام الكلمة

62(.  

ثم أن هذه التسـمية بحـد ذاتهـا    " : فقال، إبراهيم السامرائي على المصطلح/ واحت الدكتور 
وذلــك أّنهــا ، ذلــك ألّنهــا ليســت أســماء ألّنهــا ُتلمــح إلــى الفعــل  ، قائمــة علــى شــيء كبيــر مــن االعتبــاط 

كما أّنها ليسْت أفعـاًال فـي الوقـت نفسـه ألّنهـا تقبـل شـيًئا مـن لـوازم          ، ا استعمال الفعلتستعمل أحياًن
(" االسم كالتنوين 

63(.  

عندما تحدث عن تقسيم جديـد للكـالم    )الخالفة(تمام حسان من مصطلح / واستفاد الدكتور 
/ عنـد الـدكتور    )الفـة الخ(فــ  ، عنده مخالف لما هو عند ابـن صـابر   )الخالفة(بيد أن مفهوم ، العربي

(" كلماٌت تستعمل في أسـاليب إفصـاحية   " : تمام حسان
أسـماء  : وقـد مضـى القـول فيهـا وهـي     .)64

خليفــة : عنــد ابــن صــابر فهــي  )الخالفــة(أمــا .والمــدح والــذم، والتعجــب، وأســماء األصــوات، األفعــال
(" خليفته ونائبه في الداللة على معناه " : أي، الفعل

65(.  

مفهـوما ومصطلحا قد يساعد في تجـاوز اإلشكال الذي يسـببه مصـطلح    )الخالفة( إن القول بـ
  : كما يمكن تجاوز اإلشكال بأحد رأيين، )اسم الفعل(

ــا     • ــى األداة مفهومـ ــات إلـ ــذه الكلمـ ــم هـ ــال     (ضـ ــماء واألفعـ ــن األسـ ــاكلها مـ ــا شـ ــروف ومـ الحـ
ــه يجــب تصــفية هــذا المفهــوم مــن بعــض الم     ، ومصــطلحا )والظــروف ضــامين التــي  بيــد أّن

إبراهيم السامرائي الـذي  / جريا على رأي الدكتور ، كبعض المصادر مثًال، اندرجت تحته
وإخضـــاعها  )اســـم الفعـــل(ودرجهـــا فـــي مـــادة ، إن تقســـيم هـــذه المـــواد الكثيـــرة" : قـــال

لتقسيمات األفعال كان بسبب من حرص النحويين على أن يشـمل درسـهم النحـوي جميـع     
والـذي أراه أن هـذه المـواد    ، ق شيء مـن ذلـك لـم يكـن لهـم فيـه قـول       فلم يب، مواد العربية

("  )اسم الفعل(الكثيرة ال يمكن أن تحمل كلها مصطلح 
66(. 

: مــثًال بمعنــى )صــه(فـــ ، ألن مــدلولها مــدلول جملــة ، عــد هــذه العناصــر جمــًال ال مفــردات  •

منـذ زمـن ابـن     وقـد ألمـح إلـى هـذا الـرأي     .وكـذلك بقيـة العناصـر   ، اسـكْت أنـتَ  : أي؛ اسكت
فأخــذ يــؤول ، غيــر أّنــه لــم يســتطع الــتخلص مــن قيــود النحــاة  )هـــ 680ت (فــالح اليمنــي 

وأمــا اســم الفعــل ، المعنــى المركــب مــن خصــائص الجمــل " : فقــال، ويبحــث عــن المخــارج
فلــذلك لـم يقـدح فــي حـد الكلمـة لعــدم ظهـوره فــي      ، لكــن تركيبـه تقـديري  ، فمدلولـه مركـب  

(" االستعمال 
67(. 
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ألّنـه رأي ال ينظـر   ، فلن يكون هناك إشكال في المفهـوم ، ما اعتمدنا هذا الرأي وأخذنا به فإذا
وسـيبقى أمامنـا أن نبحـث عـن     ، وال هـو يعـدها مـن أقسـام الكلمــة     ، إلى هذه العناصـر نظــرة الكلمـات   

  .مصطلح مالئم

  : خـاتمـة

وقـد  ، لنحـو العربـي  فـي ا  )اسـم الفعـل  (حاول هذا البحث أن يعرض لإلشكال الـذي يثيـره درس   
أمـا إشـكال   .إشـكال المفهـوم وإشـكال المصـطلح    : خرج في نهايته بأن اإلشكال يتحدد في أمرين همـا 

  : المفهوم فيظهر في النقاط التالية

، وآمــين، حــي: ضــمه لعناصــر لغويــة متنوعــة مــن الكلمــات التــي تحمــل معــاني األفعــال مثــل  •
ومـن الظـروف   .. .،ونـزال ، ودراِك، حـذارِ  :ومن الصيغ القياسية مثل.. .،وهيهات، وشتان
ــك، وخلفــــك، أمامــــك: مثــــل ــل  ... .،ومكانــ ــا مثــ ــر ومجروراتهــ ــن حــــروف الجــ ، إليــــك: ومــ

 .وهذه العناصر برأي الباحث ال يمكن أن تندرج تحت مفهوم واحد.. .،وعليك

، واسـم فعـل مضـارع   ، اسـم فعـل مـاض   : إذ قسم النحاة بعضا منها إلـى ، داللته على الزمن •
 .واالسم ال داللة فيه على الزمن عادًة، فعل أمرواسم 

بـل هـو دال علـى    ، فاسـم الفعـل ال يـدل علـى الفعـل فقـط      ؛ داللته داللة جملة ال داللة كلمـة  •
، وإذ كـان األمـر كـذلك   ، هو يدل على الجملة ال علـى المفـرد  : بعبارة أخرى؛ الفعل وفاعله

 .فهو غير داخل في تقسيم الكلمة

، إذ جـاء االنتصـار فيهـا للشـكل    ، ت إيثارا للمبنى على حسـاب المعنـى  معالجة النحاة له كان •
وتقــديم المعمــول كلهــا أمــور ، ودخــول الكــاف، ونــون التوكيــد، والتنــوين، البنــاء: ذلــك أن

 .راجعة إلى الشكل

اسـم فعـل وقـد تكـون حـرف       )بلـه (فــ  ، تردد بعض كلمات هذا الـدرس بينـه وبـين األدوات    •
وهـا ضـمن   ، وهلـم ، ومـه ، وصـه ، ورويـدا ، وحيهـل : تعـال : عـال كما ُذكرت أسـماء األف ، جر

 .مترددًة بذلك بين أكثر من قسم كالمي، كتب األدوات

وهـو يظهـر فـي    ، أما إشكال المصـطلح فمسـتمدٌ مـن إشـكال المفهـوم، ومـرتبط بـه، وعائـد إليـه         
  : أمرين هما

حـث إلـى أّنـه ال    وقد خلـص البا .االسم والفعل: جمعه بين قسمين كبيرين من أقسام الكالم •
كما ال يمكن لمصـطلح يجمـع بـين هـذين     ، يمكن لكلمة أن تكون اسما وفعًال في آن واحد
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القســمين المتباعــدين أن يكــون معبــرا وجيــدا، إذ هــو مصــطلح يســمح بانتقــال األقســام          
 .كثير من اللبس والغموض ىمما يؤدي إل، وتداخل بعضها في بعض، الكالمية

 )بلــه (و، لكّنـه مصـدر  ، اسـم فعـل   )النجـاءك (فــ  ، يعبر عنهـا بدقـة  احتواؤه على مضامين ال  •
اســـما فعــــل  )إليـــك وعليـــك(و، ُتســـتعمل اســــم فعـــل ومصـــدرا وأداًة كمـــا مضـــت اإلشـــارة 

فكـأن المصـطلح لـم يعبـر     ، ...وهكـذا ، اسـما فعـل وظرفـان    )عندك وأمامك(و ، ومجروران
 .محددةولم يعد يدل على عناصر ومضامين ، بدقة عن المفهوم

  :هما، وقد ارتضى الباحث في ثنايا الدراسة أحد رأيين قد يحالن اإلشكال

بـل  ، ال نقصد الحروف فقـط  )أدوات(وعندما نقـول ، عد أسماء األفعال أدوات ال أسماء •
" : نقصـــد ذلـــك المفهـــوم الشـــامل الـــذي أشـــار إليـــه الســـيوطي فـــي كتابـــه اإلتقـــان وهـــو  

فتبني مثل هذا الرأي ". سماء واألفعال والظروف الحروف وما شاكلها من األ: األدوات
أداة تحمــل معنــى : ألن مفهومــه ســيكون حينئــٍذ، )اســم الفعــل(ربمــا جّنبنــا إشــكال مفهــوم 

ــاكله ــروف، وهـــذا أمـــر مشـــروط بإرجـــاع بعـــض العناصـــر كالمصـــادر  .الفعـــل و تشـ ، والظـ
عانيهــا قــد خرجــت مــن م  –بعــد ذلــك  –ثــم عــدها ، والمجــرورات إلــى حقولهــا األساســية 
 .دون أن تنتقل من قسم كالمي آلخر، اُألول إلى معان أخر فيها أمر ونهي

؛ اسـكت : مـثًال بمعنـى   )صـه (فــ  ، ألن مدلولها مدلول جملـة ، عد هذه العناصر جمًال ال مفردات
فلــن يكــون هنــاك ، فــإذا مــا اعتمـدنا هــذا الــرأي وأخــذنا بــه ، وكــذلك بقيــة العناصــر، اسـكْت أنــتَ : أي

وال هـو يعـدها مـن أقسـام     ، ألّنه رأي ال ينظـر إلـى هـذه العناصـر نظــرة الكلمـات      ، المفهومإشكال في 
  وسيبقى أمامنا أن نبحث عن مصطلح مالئم، الكلمـة
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Verbal Noun…. The Ambiguity of  

The Connotation and Term  
 

Amer Fael Mohammed Belhaf, Arabic language dept., Faculty of Education, 
Hadhramout Univ., Yemen. 

Abstract 
This research studies the ambiguity of (verbal noun), resting on assuming that the 

ambiguity is that an ambiguous and unsteady connotation causes an ambiguous and 
unsteady term. 

It contains three chapters; the first chapter is about the features of the ambiguity, 
presenting a general idea of the problem by means of several questions.  

The second talks about the ambiguity of the connotation; it consists of three cases: 

 1. The connotation of verbal noun in the grammarians' view. 
 2. Its connotation in Kufics' view. 
 3. The sense and the indeclinable of the connotation. 

And the third chapter is about the ambiguity of the term, referring to its sources. It 
consists of two cases:  

1. The term in the grammarians' view. 
2. The terms and parts of speech. 
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أثر النظامني الداللي والنحوي في االستيعاب القرائي لدى الطلبة املتميزين  
  

 عماد محمد جميل السالمه   
*  

  ملخص

. تهدف الدراسة الحالية إلى تقصي أثر خصائص المقروء في االستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين

من الطلبة المتميزين، وزعوا في أربع  طالبًا وطالبًة) 160(ولتحقيق هذا الغرض اختيرت عينة مكونة من 
) مبني للمجهول، مبني للمعلوم(جري عليهما تعديل في التركيب أجموعات تجريبية، ثم اختير نصان م

، وكذلك تعديل بين المتغيرين معًا بحيث شمل جميع )مفردات معروفة، مفردات غير معروفة(والمعنى
ثم خضع جميع أفراد . تلك التعديالت على كل مجموعة عرض النصان بصورة واحدة فقط من. االحتماالت

عينة الدراسة الختبار استيعاب قرائي مكون من خمسة وخمسين سؤاًال من نوع االختيار من متعدد، يقيس 
وجود أثر دال إحصائيًا للنظام : وقد انتهت نتائ الدراسة إلى. االستيعاب القرائي الحرفي والتفسيري

لقرائي على المستويين الحرفي والتفسيري لدى الطلبة المتميزين، لصالح التركيب النحوي في االستيعاب ا
في ) النظام الداللي×النظام النحوي(وكذلك وجود اثر دال إحصائيا للتفاعل الثنائي . المبني للمجهول

  .االستيعاب القرائي المستوى الحرفي

  المقدمة

لـى سـيد األنبيـاء محمـد صـلى اللـه عليـه        قال تعالى فـي أول سـورة مـن القـرآن الكـريم ُأنزلـت ع      
الـذي  * ربـك األكـرم   و اقـرأ * خلـق اإلنسـان مـن علـق     * اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق      (: وآله وسـلم 
هي أول كلمة تنزل من كتابـه الحكـيم، وفـي هـذا      )إقرأ(لقد كانت كلمة ). 4ـ 1العلق، ( )عّلم بالقلم

الثقافـات  و لتـي يطـّل منهـا المـرء علـى المعـارف      فـالقراءة هـي النافـذة ا   . إيحاء بضرورة تعلـم القـراءة  
  . المتنوعة، وهي أحد ابرز عوامل تنمية الشخصية، وهي أساس عملية التعلم

وتمثـــل القـــراءة فـــي المجـــال التربـــوي أهـــم المهـــارات األكاديميـــة التـــي تـــدرس علـــى مســـتوى    
ة؛ لــذلك يحــرص  المدرســة، وأي مشــكلة فيهــا تتــرك آثــارًا مختلفــة علــى كافــة الموضــوعات التعليميــ     

  .التربويون على تمكين الطلبة من أدائها خير أداء

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

    .جامعة البلقاء التطبيقية، األردن *
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ونتيجــة ظهــور العلــوم التربويــة وفــي مقــدمتها علــم الــنفس التربــوي تطــور مفهــوم القــراءة مــن      
مفهوم يقوم على أن القراءة عملية ميكانيكيـة آليـة بسـيطة، إلـى مفهـوم معقـد يقـوم علـى أسـاس أنهـا           

القـــارئ بكـــل جوانبهـــا؛ فهـــي نشـــاط بصـــري فكـــري مـــرتبط   نشـــاط عقلـــي يســـتلزم تـــدخل شخصـــية  
النطـق بهمـا،   و الكلمـات و بالعمليات المعرفية، وهي ليست عملية آلية بحتة حدودها معرفـة الحـروف  

بــل هــي عمليــة معقــدة شــأنها شــأن كافــة العمليــات العقليــة، فهــي تســتوجب مــن القــارئ االســتيعاب،     
بحيث يتمكن القارئ الجيـد مـن توظيـف أسـلوبه الفريـد      والربط، واالستنتاج، والتفاعل مع المقروء، 

  ).Burns et al ,1999. (في تفسير وتقييم واالستجابة للمقروء

ويشكل االستيعاب القرائي الهدف األساسي المتوقع من أي عملية قرائية، فاالسـتيعاب القرائـي   
د للمـادة المقـروءة علـى    المقروء؛ فال يقتصر االستيعاب الجيو يتطلب التفاعل المستمر بين القارئ

مـا يسـمى   وإدراك المعاني الصريحة المباشرة للرموز الكتابية بل يشتمل على فهم المعاني البعيــدة أ 
   ).Smith, 1994( ،)Applegate& Quinn, 2002(أحيانًا بقراءة ما بين السطور 

  مشكلة الدراسة 

لي والنظـــام النحـــوي فـــي يمكـــن تحديـــد مشـــكلة الدراســـة الحاليـــة فـــي بيـــان أثـــر النظـــام الـــدال 
عليه، تتحد مشكلة الدراسة الحالية باإلجابة عن و االستيعاب القرائي بمستوييه الحرفي والتفسيري؛

   :السؤالين التاليين

ــد مســـتوى    . 1 ــائيًا عنـ ــة احصـ ــاك فـــروق دالـ ــى  ) 0.05=  ∝(هـــل هنـ ــي علـ ــي االســـتيعاب القرائـ فـ
من النظـام الـداللي والنظـام النحـوي     المستوى الحرفي لدى الطلبة المتميزين تعزى إلى كل 

  وإلى التفاعل بينهما ؟ 

ــد مســـتوى    . 2 ــائيًا عنـ ــة احصـ ــاك فـــروق دالـ ــى  ) 0.05=  ∝(هـــل هنـ ــي علـ ــي االســـتيعاب القرائـ فـ
ــزين، تعــزى إلــى كــل مــن النظــام الــداللي والنظــام         المســتوى التفســيري لــدى الطلبــة المتمي

  النحوي وإلى التفاعل بينهما ؟

  :أهمية الدراسة

ي أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة االســتيعاب القرائــي نفســه خاصــة فــي نهايــة المرحلــة       تــأت
األساسية؛ ألنها تمثل المرحلة التي يعتمد فيها الطالب في تعلمه للمـواد الدراسـية علـى االسـتيعاب     

لـة  القرائي أكثر مـن اعتمـاده علـى االسـتيعاب السـماعي؛ إذ يَتوقـع أن يكـون الطالـب فـي نهايـة المرح          
 األساسية قد امتلك مهارات االستيعاب القرائي، فامتالكه لها يسهل علية استخدام اللغـة دون مشـقة  

وتــأتي أهميــة الدراســة الحاليــة مــن  . يســهل عليــة تعلــم المــواد الدراســية المختلفــة  عنــاء، ومــن ثــمو
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صـة تتماشـى مـع    أهمية الطلبة المتميزين أنفسهم، تلك الفئة التي تمثـل رعايتهـا مـن خـالل بـرام خا     
  .خصائصهم االنفعالية والعقلية، استثمارًا حقيقيًا في الموارد البشرية

ثـر النظـام الـداللي والنظـام النحـوي فـي       عة لألدب النظري المتعلق بدراسة أإن المراجعة السري
االســتيعاب القرائــي تشــير إلــى أن معظــم هــذه الدراســات أجريــت علــى الطلبــة العــاديين ولــيس علــى      

ويأمـل الباحـث فـي أن تسـفر     . يكسـب الدراسـة الحاليـة أهميـة أخـرى      ين، وهذا بدورهلمتميزالطلبة ا
الدراسة الحالية عن نتائ ذات قيمة تساعد في تطوير المناه المتعلقة بالمتميزين وفـي تشـخيص   

  .بعض عيوب االستيعاب القرائي لدى الطلبة المتميزين

  : أهداف الدراسة

  : هداف التاليةتسعى الدراسة إلى تحقيق األ

فـي االسـتيعاب   ) التراكيب المبنية للمجهـول و التراكيب المبنية للمعلوم(ـ فحص أثر النظام النحوي 1
  .التفسيري لدى المتميزينو القرائي بمستوييه الحرفي

فـي االسـتيعاب القرائـي    ) المفردات غير المعروفةو المفردات المعروفة(فحص أثر النظام الداللي . 2
 .التفسيري لدى المتميزينو حرفيبمستوييه ال

  :الخلفية النظرية

  :مفهوم االستيعاب القرائي

لقـــد أورد التربويـــون وعلمـــاء الـــنفس تعريفـــات متعـــددة لمفهـــوم االســـتيعاب القرائـــي؛ فيعرفـــه    
 بأنــه عمليــة عقليــة نشــطة مركبــة تتطلــب مــن القــارئ نقــدًا للمعــاني،  Robinson,1968( )روبنســون

 & Goodman(بيـرك  و فيمـا يعرفـه جودمـان   . التعمـيم و درة علـى االسـتنتاج  قـ ، واختبـارًا لألفكـار  و

Burke,1983 (   بينمـا  . المنطوقـة والضـمني للمـادة المكتوبـة أ   وبأنه عملية اقتبـاس المعنـى الصـريح أ
ــى مــن المــادة        ) Harest,1985(يعرفــه هارســت   ــل فــي اســتنتاج المعن ــه نشــاٌط عقلــي فاعــٌل يتمث بأن

أن االسـتيعاب  ) McCarthy,1990(ويـرى ميكـارثي   . المعرفيـة للقـارئ   المقروءة فـي ضـوء الخلفيـة   
نشــاط ذهنــي متعــدد   وفهــ. القرائــي عمليــة معقــدة لمعالجــة المعلومــات واألفكــار الــواردة فــي الــنص     

إعـادة تنظـيم   و انتقـاء و يقـرأ، مـن خـالل تحويـل     واألبعاد يسـعى إلـى بنـاء تصـور داللـي لمـا يسـمع أ       
  . شبيهة لتلك التي يقصدها الكاتبوذهنية مطابقة أ المقروء بغية تكوين بنية

  :مكونات االستيعاب القرائي
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تتضمن عملية االستيعاب القرائي مجموعة من القدرات العقلية، فهـي عمليـة عقليـة مركبـة، لهـا      
ــة والحســية   ــة االســتيعاب        . مكوناتهــا العقلي ــات عملي ــد مكون ــاك محــاوالت عــدة لتحدي ــت هن وقــد كان

معرفـة  : أربعـة مكونـات لعمليـة االسـتيعاب القرائـي هـي       )Lennon ,1960(د لينـون  القرائي؛ فقد حد
المفردات واستيعاب المعنى الظـاهر واسـتيعاب المعـاني الضـمنية وتقـدير العمـل عـن طريـق الكشـف          

فيـرى أن مكونـات عمليـة    ) Goodman & Burke ,1983(أمـا جودمـان وبيـرك    . عـن قصـد الكاتـب   
فيمــا . دراك والـذاكرة والتفكيـر التجميعـي والتحليلـي والتطبيـق والتقـويم      اإل: االسـتيعاب القرائـي هـي   

أن عمليـة االسـتيعاب القرائـي تتكـون مـن معرفـة القـارئ        ) Burns et al ,1999(يرى بيرنز وزمالؤه 
بعلم األصـوات والمفـردات واسـتيعاب المعنـى الحرفـي للمقـروء واسـتيعاب المعنـى الضـمني المشـتق           

  .من السياق

  : االستيعاب القرائي مستويات

لقــد تبــاين البــاحثون فــي تصــنيف مســتويات االســتيعاب القرائــي، مــن حيــث عــدد مســتوياته             
وعلى الرغم من ذلك؛ فـإن هـذه التصـنيفات تتشـابه فـي الشـكل العـام، فقـد صـنف ديبـور           . ومسمياته

لسـطور  قـراءة ا : االستيعاب القرائي في ثالثة مستويات هي )Debeor & Dallman,1970(ودلمن 
فيصـنف االسـتيعاب    )Bloom, 1971(أمـا بلـوم   . وقراءة ما بين السطور، وقراءة ما وراء السـطور 

ــي   ــتويات هـــ ــة مســـ ــي ثالثـــ ــي فـــ ــتكمال : القرائـــ ــير واالســـ ــة والتفســـ ــت  . الترجمـــ ــنف باريـــ ــا يصـــ فيمـــ
)Barret,1972 ( الحرفـــي، والتفســـيري، والرمـــزي،  : االســـتيعاب القرائـــي فـــي أربعـــة مســـتويات هـــي

االسـتيعاب القرائـي فـي أربعـة     ) Goodman & Burke,1983(بيـرك  و ويصنف جودمان. والتطبيقي
  .الحرفي، والتفسيري، والرمزي، والتكاملي: مستويات ايضُا هي

  :العوامل المؤثرة في االستيعاب القرائي

تتأثر عملية االستيعاب القرائي بعدد من العوامل، ومن هذه العوامـل خصـائص المقـروء، وفـي     
 .نظامين النحوي والدالليمقدمتها ال

 : النظام النحوي

يشير النظام النحوي إلـى قواعـد تركيـب الجملـة وأحكـام إعرابهـا؛ إذ إن إلمـام القـارئ بقواعـد          
). Baumann & Johnson,1984(يساعد في تحسين اسـتيعاب النصـوص المعروضـة عليـه      والنح

المعنى : ، وبذلك يكون للجملة معنيانمن مفرداتهاو فتستمد الجملة معناها من تراكيبها القواعدية،
ال تقــل أهميــة المعنــى القواعــدي للجملــة عــن المعنــى المفرداتــي،  و .المعنــى المفرداتــيو القواعــدي،

لكنـه ال يفهــم المعنـى الكلــي للجملـة ألنــه ال يفهــم    و فقـد يفهــم القـارئ معــاني المفـردات فــي جملـة مــا    
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ة العالقـات بـين كلمـات الجملـة الواحـدة، فـإن هـذا        فإذا لم يفهم القارئ طبيعـ . المعنى القواعدي لها
   ).1995عطية، (يعيق استيعابه للجملة، ومن ثم للنص

إلـــى أن مـــن مســـتلزمات االســـتيعاب القرائـــي، أن يعـــي   ) 1990(اللبابيـــدي و ويشـــير الخاليلـــة
ربطهـا  و التركيبيـة والبالغيـة الخاصـة بالجملـة،    و أن يمتلك الكفايـة النحويـة  و القارئ مكونات الجملة،

فبناء الجملة له دور كبير فـي اسـتيعابها؛   . بالمعرفة الداللية، لتكوين استيعاب دقيق وواضح للجملة
فعلـى سـبيل المثـال يـؤثر البنـاء      . إذ إن التفاوت بين الجمل من حيـث التركيـب يـؤثر علـى اسـتيعابها     

ب الجملــة المبنيــة للمجهــول فــي اســتيعابها، فاســتيعا والقواعــدي للجملــة مــن حيــث البنــاء للمعلــوم أ  
أن معرفـة القـارئ   ) 1997(يـرى حبيـب اللـه    و .للمجهول أصـعب مـن اسـتيعاب تلـك المبنيـة للمعلـوم      

مـا تضـيفه مـن معنـى     و والتراكيب القواعديـة يسـاعده علـى تحديـد مكـان الكلمـة مـن الجملـة،         وبالنح
القـارئ مالحظـة    يسـتطيع " من كد في صغره استراح في كبـره  " ففي جملة . للمفهوم العام للجملة
" ووعليــه، فــإذا كــان الجــواب هــ  . كــون جــواب الشــرط نتيجــة لفعــل الشــرط   و كــون الجملــة شــرطية، 

ــن يتحقــق جــواب الشــرط إال بفعــل الشــرط     ، "العمــل واالجتهــاد  " وفــإن الشــرط هــ  " اســتراح   .فل
  ". تعب " وه" كد " عليه، فإن معنى الفعل و

ــه يصــعب علــى  ) Friedman,2003(ويؤكــد فردمــان   ــر مــن الجمــل،      أن ــارئ اســتيعاب الكثي الق
القواعديــة لهــا، كتحديــد االســم الــذي تعــود عليــه   و نتيجــة عــدم قدرتــه علــى تحليــل البنيــة النحويــة  

أن مــن مســتلزمات االســتيعاب القرائــي أن يكــون القــارئ علــى   ) 1999(ويــرى عصــر. الضــمائر مــثًال
 تسلسـلها، و انتظـام المفـردات فيهـا،   و ب،معرفة بالبنية التركيبية للجملة، من حيث نوع التركيو دراية

فالقـارئ يجـب أن   . بيانيةو والتأخير، وما تشتمل عليه من صور بالغية ما فيها من قضايا التقديمو
   .أن يتعرف على مختلف تراكيب الجملةو يحلل البنية النحوية،

م النحـوي،  هذا وقـد أشـارت نتـائ الدراسـات السـابقة إلـى أن االسـتيعاب القرائـي يتـأثر بالنظـا          
إلـى أن التركيـب   ) Abrahamsen & Shelton,1989(فقد أشارت نتائ دراسة أبراهامسن وشلتون

وتشـير نتـائ    .القواعدي المعقد يـؤثر سـلبًا علـى مسـتوى االسـتيعاب القرائـي لـدى القـارئ العـادي         
ــة      (Hawas,1990,p.45-63)دراســة حــواس   إلــى أن جهــل الطلبــة بالمضــامين النحويــة يعيــق عملي

 ,Gillon &   Dodd,1995( دودو وتظهـر نتـائ دراسـة أجـرى جيلـون     . االستيعاب القرائي لـديهم 

p.58-68 (  وأشــارت دراســة . مــن اســتيعابه القرائــي أن معرفــة الطالــب بالتراكيــب القواعديــة تحســن
(Yang et al,2009)            إلـى أن التركيـب النحـوي المعقـد يشـوش القـارئ وبالتـالي يعيـق قدرتـه علـى

  .اب المادة المعروضه عليهاستيع
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ــد     ــة بوالنـ ــائ دراسـ ــد نتـ ــار    أن أداء )Boland,1997,p.423-484(وتؤكـ ــى اختبـ ــة علـ الطلبـ
االســتيعاب القرائــي فــي المســتويين التفســيري والنقــدي يكــون عاليــًا عنــد تحليــل التراكيــب النحويــة    

ــيطة    ــة بســــــ ــب نحويــــــ ــى تراكيــــــ ــا إلــــــ ــدة وتحويلهــــــ ــاجي   . المعقــــــ ــة نســــــ ــائ دراســــــ ــير نتــــــ وتشــــــ
)Nassaji,2003,p.261-276 (  إلــى أن المســتوى المعقــد مــن عمليــات التركيــب يســاهم بشــكل دال

لصالح . إحصائيًا في التمييز بين الطالب العادي والطالب المتميز فيما يتعلق في االستيعاب القرائي
  .الطالب المتميز

   :النظام الداللي

حدد المعنى الضمني للمفردة إال من ال يو. معنى ضمنيًاو تحمل معظم المفردات معنى ظاهريًا
ــه      ــرد في ــذي ت ــًا مــا تمتلــك   ). Baumann & Johnson,1984,p.91-93(خــالل الســياق ال وغالب

 Anderson(ً المفردات مدلوالت ومعاني احتمالية كامنة أكثر من امتالكها معنى ظاهرًا ثابتًا محددا

& Shifrin,1980,p.30( . ويــورد عصــر)موقــف  :ضــية المعنــى همــا مــوقفين متصــلين بق) 1999
يشير إلى أن المعنى موجود في النص ذاته ويتعين على القارئ أن يستخرجه عن طريق حل ما في 

ما الـنص إال  و وموقف آخر يشير إلى أن المعنى موجود في ذهن القارئ. النص من رموز وشيفرات
أن القــارئ ) McCarthy,1990,p.10(ويؤكـد مكـارثي   .رمـوز بصـرية مـن قبيـل الداللــة علـى المعنـى      

بينما يتجـه القـارئ   ، الجيد يسعى جاهدًا للوصول إلى المعنى الضمني للمفردات الواردة في السياق
ــي الســياق        ــواردة ف ــى الظــاهري والســطحي للمفــردات ال ــى المعن ــرى كــالرك  . الضــعيف مباشــرة إل وي

)Clark,1973,p.29-33 ( ميـل ألن تكـون   أن معاني المفردات لدى األطفال الصغار، على األرجـح، ت
مـع التقـدم بـالعمر وزيـادة الخبـرة يصـبح بإمكـان الطفـل إجـراء          و .أكثـر تعميمـاً  و أقل تمييزًاو جامدة
أن  (Vougiouklis,1997,p.33-34)ويؤكـد فوجيـوكلس  . التفريـق فـي المعنـى أكثـر فـأكثر     و التمييز

نيهــا مــن خــالل أكثـر الطــرق شــيوعًا للحصــول علـى معــاني المفــردات غيــر المعروفــة هـي اشــتقاق معا   
  . السياق الواردة فيه

إلــى أن فهــم معــاني المفــردات غيــر المعروفــة،    ) Nelson,1974,p.267-285(ويشــير نلســون  
زيـادة المعرفـة بمعـاني    و ولكـن مـع زيـادة الخبـرة    . يكون في البداية معتمدًا على وجودها في السـياق 

المتعـددة للمفـردات دون االعتمـاد    غير مباشر يصبح باإلمكان فهم المعاني و المفردات بشكل مباشر
فاالستيعاب القرائـي يتطلـب مـن القـارئ أن يتعـرف علـى معـاني المفـردات         . على وجودها في السياق

بـين الجمـل مـن جهـة     و إضـافة إلـى القـدرة علـى الـربط بـين المفـردات مـن جهـة         ، المتضمنة في الـنص 
يكـون ذلـك عـن طريـق     و لتعبير عنهـا دمجها بسلسلة واحدة تجسد الفكرة التي أراد الكاتب او أخرى

  . بدقة تحديد معاني المفردات ومدلوالتها
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الـــذي يمتلـــك المتطلبــــات    وأن القـــارئ الجيـــد هـــ   ) Roblyer,1978,p.353(يـــرى روبليـــر   و
مــن أهــم هــذه المتطلبــات الــذخيرة اللغويــة بمــا تحتويــه مــن  و .األساســية لمهــارة االســتيعاب القرائــي

يؤكــد روجــر و .ث يكــون قــادرًا علــى إدراك المعنــى القريــب والبعيــد  معــان ومــدلوالت للمفــردات بحيــ 
)Roger,1982,p.82-83 (    ــى أن االســـتيعاب القرائـــي لـــن يتحقـــق إال إذا امتلـــك القـــارئ القـــدرة علـ

تحليــل كــل مــا تتضــمنه مــن معــان ودالالت مــن خــالل اســتخدام قــرائن      و الجمــلو تفســير المفــردات 
  . السياق الداللية

ا إلــى أن القــارئ الجيــد يقــوم بتنظــيم المفــردات فــي الــذاكرة كمجموعــات      وتجــدر اإلشــارة هنــ 
وتســاعد . سـببية وأ، قــد تكـون هـذه العالقـات ارتباطيـة    و مترابطـة علـى شـكل شـبكات بينهـا عالقـات،      

تنظيمهـــا حســـب و الـــربط بينهـــاو هـــذه العالقـــات القـــارئ فـــي معرفـــة كيفيـــة خـــزن معـــاني المفـــردات، 
   ).McCarthy,1991,p.56-62(مستويات محددة 

ــين القــاموس اللغــوي للقــارئ ومســتوى اســتيعابه للمقــروء عالقــة وثيقــة ؛ إذ إن        إن العالقــة ب
اشتقاق معانيها من  من المفردات وقدرته على االستيعاب الكلي للمقروء يعتمد على حصيلة القارئ

-Read,2000,p.37) من اسـتيعاب المقـروء   تمكنه، وتحويلها إلى معرفة وخبرات ذات معنى، النص

أن القــارئ الـــذي   (Rumelhart & Norman,1978,p.161) يــرى روملهــارت ونورمــان   و .(39
ويؤكـد  . يمتلك حصـيلة لغويـة وافـرة يـتمكن مـن اسـتيعاب الموضـوعات الدراسـية المختلفـة بسـهولة          

أن معرفة معـاني المفـردات يجـب أن تحظـى باهتمـام البـاحثين كـأي        ) Wilkins,1990,p.56(ولكـنـز 
آخر من جوانب اللغة كالقواعد واإلمالء والتهجئـة ؛ إذ إن محــدودية الـمــفردات لـدى القـارئ      جانب 

  .تجعله يواجه صعوبة في استيعـاب المقروء

  :الخصائص العقلية للطلبة المتميزين

ــرة       ــى حفــظ كميــة كبي ــزون بالقــدرة عل ــز الطلبــة المتمي ــوة الــذاكرة  ،المعلومــات يتمي  ودقــة ،وق

 وتعلمهـا فـي سـن مبكـرة، والنضـ المبكـر فـي قـراءة كتـب الكبـار،          ، القـراءة العة والمطوحب  التركيز،

  .(Cathie,2004)  وسرعة الفهم واالستيعاب وقراءتهم المستفيضة في مجاالت خاصة

حـب االسـتطالع ،وتفضـيل العمـل االسـتقاللي، ووضـوح التفكيـر        ب المتميـزون كما يتميز الطلبـة  
والقـدرة علـى التعامـل مـع الـنظم الرمزيـة        الفائقة علـى المالحظـة،  واليقظة والقدرة  ،وخصوبة الخيال

والقـدرة علـى التعبيـر عـن      تنـوع االهتمامـات والهوايـات،   و ,الخلقي المبكـر والنمـ و ,واألفكار المجـردة 
ــا،       ــتجابات وتنوعهـ ــدد االسـ ــر وتعـ ــي التفكيـ ــة فـ ــة، والمرونـ ــهولة ودقـ ــيلة بسـ ــار األصـ ــة األفكـ  والطالقـ

  .(Davis&Rimm,1994) .وغزارة التفكير ،وكثرة األسئلة ،تأملوال، والحساسية للمشكالت
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ن أو مــن أقــرانهم مــن نفــس الســن،  أفضــليكــون  المتميــزيناللغــوي لــدى  وكمــا أن معــدل النمــ
ــليمة    ــراءة السـ ــى القـ ــدرتهم علـ ــلقـ ــاديين  أفضـ ــن العـ ــا ، مـ ــمكمـ ــي    أنهـ ــاظ التـ ــة األلفـ ــزون بنوعيـ يتميـ

  .)(Clark,1992والقدرة على التفكير المنظم وبقدرتهم على الحوار والمحادثة يستخدمونها،
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 الدراسات السابقة

أشارت نتائ الدراسات السابقة إلى أن االستيعاب القرائي يتأثر بالنظام الداللي، ففـي الدراسـة   
والتي هدفت إلى التحقـق مـن    )McDaniel & Pressley ,1989(بريسلي و التي أجراها ماكدانيال

أظهرت نتائ الدراسة وجـود فـروق ذات   . لمفردات في االستيعاب القرائيأثر معرفة القارئ بمعاني ا
داللة إحصـائية فـي االسـتيعاب القرائـي بـين أفـراد المجموعـة التجريبيـة الـذين تعرضـوا للـنص الـذي             

سـياقات توضـح معـاني تلـك المفـردات وأفـراد       و يحتوي على مفـردات غيـر معروفـة مـدعمًا بتعريفـات     
سـياقات توضـيحية، لصـالح    و تعرضوا لذلك النص دون تدعيمه بتعريفـات  المجموعة الضابطة الذين
إلى أن هناك ارتباطـًا عاليـًا    (Hawas,1990)كما أشارت دراسة حواس . أفراد المجموعة التجريبية

بين معرفة الطلبـة بمعـاني المفـردات وبالمضـامين النحويـة واسـتيعابهم القرائـي؛ أي أن جهـل الطلبـة          
وتؤكد دراسة جيلـون  . المضامين النحوية يعيق عملية االستيعاب القرائي لديهمبمعاني المفردات وب

 ودود)Gillon & Dodd,1995(     على أهمية المهارات اللفظية وإدراك معـاني المفـردات والتراكيـب
 Senechal et(وتظهـر نتـائ دراسـة سـينيجال وزمـالؤه      . القواعدية في تحسين االستيعاب القرائي

al.,1995 (فروق ذات داللة إحصائية في االستيعاب القرائي بين الطلبة ذوي المعرفة العاليـة   وجود
بمعــاني المفـــردات والطلبـــة ذوي المعرفــة القليلـــة بمعـــاني المفــردات، لصـــالح الطلبـــة ذوي المعرفـــة    

  .العالية بمعاني المفردات

ســـتيعاب الطلبـــة علـــى اختبـــار اال فـــي دراســـته إلـــى أن أداء )Boland,1997(ويشـــير بوالنـــد 
 وتظهـر دراسـة هيلسـتيجين   . النقدي يكـون ضـعيفًا بوجـود مفـردات غيـر معروفـة      و القرائي التفسيري

وجــود أثــر ســلبي للمفــردات غيــر المعروفــة فــي االســتيعاب     )Hulstijn & Laufer,2001(لــوفرو
إلــى أن تحديــد  ) (Ronald,2001وكــذلك تشــير نتــائ دراســة رونالــد   . القرائــي المســتوى الحرفــي 

ني المفردات غير المعروفة مسبقًا باستخدام المعجم يزيد من مستوى االستيعاب القرائي بشـكل  معا
فتشـير نتائجهـا أن معرفـة القـارئ بمعـاني المفـردات       ) Nassaji,2003(أما دراسـة نسـاجي   . ملحوظ

ــى مســتوى             ــأثير ذلــك عل ــادي، ويقــل ت عنصــر أساســي لعمليــة االســتيعاب القرائــي لــدى القــارئ الع
 .عاب القرائي لدى القارئ المتفوقاالستي

   :حدود الدراسة

  :تحدد الدراسة بالمحددات التالية

  .الفعل المبني للمجهولو اقتصر النظام النحوي على الفعل المبني للمعلوم •

 .المفردات غير المعروفةو اقتصر النظام الداللي على المفردات المعروفة •
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ثبـــات مقبولـــة لـــألداة    و دقتحـــددت نتـــائ هـــذه الدراســـة بمـــدى تـــوفر دالالت صـــ       •
 .المستخدمة في هذه الدراسة

اقتصــرت الدراســة علــى طلبــة الصــف العاشــر األساســي فــي مــدارس الملــك عبداللــه       •
 .الثاني للتميز

  :الطريقة واإلجراءات

  :مجتمع الدراسة

 تكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة الصــف العاشــر فــي مــدارس الملــك عبداللــه الثــاني للتميــز            

  .2009/2010الدراسي  المسجلين للعام

  :عينه الدراسة

طالبـًا مـن طلبـة الصـف العاشـر األساسـي مـن مـدارس الملـك          ) 160(تكونت عينة الدراسة من 
  .تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، عبدالله الثاني للتميز

  تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية

ــاين   ــل التبـ ــتخدم تحليـ ــتخدام ) Way ANOVA-2(اسـ ــائي  باسـ ــار اإلحصـ ــى  )F(االختبـ علـ
: لـه مسـتويان  و النظام النحـوي، : مستقلين هما باعتبار أن هناك متغيرين) 2× 2(التصميم العاملي 

  .الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمجهول

أما المتغيـر التـابع   ، المفردات المعروفة، المفردات غير المعروفة: له مستويانو النظام الداللي،
  .الحرفي والتفسيري: االستيعاب القرائي بمستوييهفقد كان 

  :أدوات الدراسة

ثـم   تم اختيار نصين غنيين بالمفردات غيـر المعروفـة والتراكيـب المبنيـة للمعلـوم،      :النصوص .1
أجري تعديل في التركيب والمعنـى علـى النصـين، بحيـث أصـبح لـدينا أربعـة نصـوص جديـدة          

وقد جاءت النصوص األربعة على . هة تمامًا في األفكارمختلفة في التركيب والمعنى، ومتشاب
  :التاليوالنح

  .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته غير معروفة: النص األول

 .تراكيبه مبنية للمجهول، ومفرداته غير معروفة: النص الثاني

 .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته معروفة: النص الثالث
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 .للمجهول، ومفرداته معروفةتراكيبه مبنية : النص الرابع

وللتأكُّــد مـن صـدق النصـوص، تـم عرضـها علــى عشـرة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي اللغــة            
حيث طلب إليهم إبداء آرائهم حـول التعـديالت التـي ُأجريـت علـى التركيـب والمعنـى، وطلـب         ، العربية

ســبة فــي ضــوء مــا أبــداه وقــد أجريــت التعــديالت المنا. مــنهم إجــراء التعــديالت التــي يرونهــا مناســبة
  .المحكمون من مالحظات

 الحرفـي : ُأِعد هذا االختبار لقيـاس االسـتيعاب القرائـي بمسـتوييه     :اختبار االستيعاب القرائي .2
سـؤاًال مـن نـوع االختيـار     ) 55(التفسيري لدى طلبة الصف العاشر األساسـي، وتكـون مـن    و

ًال تقـيس االسـتيعاب القرائـي    سـؤا ) 28(من متعدد، توزعت على مجمـوعتين؛ أوالهمـا تضـم    
ســؤاًال تقــيس االســتيعاب القرائــي علــى المســتوى     )27(علــى المســتوى الحرفــي؛ وثانيهمــا   

  . التفسيري

وقد ُأعدت أسئلة اختبار االستيعاب القرائي على المسـتوى الحرفـي لتقـيس قـدرة القـارئ علـى       
أسئلة اختبار االستيعاب القرائي  في حين ُأعدت. تلخيصهاو التفصيالت الهامةو ذكر األفكار الرئيسة

على المستوى التفسيري لتقيس قدرة القارئ على إدراك العالقـات بـين األسـباب والنتـائ والتوصـل      
  . إلى استنتاجات والتنبؤ بالنتائ المتوقعة

  :صدق االختبار

علــى عشــرة مــن  ) مرفقــة بالنصــوص(تــم التوصــل إلــى دالالت صــدق االختبــار بعــرض األســئلة   
وقد ُطلب إلـى كـل مـنهم الحكـم     ، كمين المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويمالمح
  :على

  ).حرفي، تفسيري(مستوى االستيعاب القرائي الذي يصنف ضمنه كل سؤال  •

  . إبداء أية مالحظات أخرى مناسبة •

د ثــم أجريــت التعــديالت المناســبة فــي ضــوء مــا أبــداه المحكمــون مــن مالحظــات، حيــث اعُتمــ      
) الحرفـي، التفسـيري، التطبيقــي  (تصـنيف كـل سـؤال ضـمن واحـد مــن مسـتويات االسـتيعاب القرائـي         

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن    . فمـا فـوق  % 95بعد الحصول على نسبة اتفاق بـين المحكمـين تصـل إلـى     
  .من األسئلة% 93بخصوص % 100نسبة االتفاق بين المحكمين كانت 
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  :ثبات االختبار

ت االختبار من خالل استخراج معامل الثبـات باسـتخدام طريقـة اإلعـادة، فقـد      تم التأكد من ثبا
ُأعيد تطبيق االختبار على عينة عشوائية من طلبة الصف العاشر األساسي من خارج عينة الدراسة، 

حيث بلغت قيمة معامل االسـتقرار الختبـار االسـتيعاب     ، بعد مرور أسبوعين،ًامكونة من أربعين طالب
، وبلغــت قيمــة معامــل االســتقرار الختبــار االســتيعاب القرائــي علــى المســتوى     )0.83(ل القرائــي ككــ 

كمــا تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام    ). 0.84(، وعلــى المســتوى التفســيري  )0.81(الحرفــي 
). 0.81(طريقة التجزئة النصـفية، وبلـغ معامـل الثبـات النصـفي المصـحح بمعادلـة سـبيرمان ـ بـراون           

  .تان القيمتان مناسبتين ألغراض الدراسةوقد اعتبرت ها

  :إجراءات الدراسة

مجموعات، تضم كل منها أربعين طالبًا، وذلـك مـن    عينة الدراسة عشوائيًا إلى أربع ُقِسم أفراد
وتم التعامل مع كل مجموعة من المجموعـات  . خالل توزيع النصوص المختلفة عشوائيًا على الطلبة

  :التاليواألربعة على النح

  .لمجموعة األولى عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلوم ومفردات غير معروفةا •

 .المجموعة الثانية عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمجهول ومفردات غير معروفة •

 .المجموعة الثالثة عرض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلوم ومفردات معروفة •

 .معروفة النصان بتراكيب مبنية للمجهول ومفردات المجموعة الرابعة عرض عليها •

 :التصحيح

صــححت اإلجابــات وفــق مفتــاح اإلجابــة النموذجيــة المعــد لهــذا الغــرض، وقــد كــان لكــل ســؤال  
صـفر  " و لكـل إجابـة صـحيحة،   " درجـة  " وقد رصدت . أربعة بدائل، بديل واحد فقط منها صحيح

لب فـي اختبـار االسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى       وبهذا تراوحت درجة كل طا. لكل إجابة خاطئة" 
وتراوحـت درجـة كـل طالـب فـي اختبـار االسـتيعاب القرائـي علـى          . درجـة ) 28(الحرفي من صفر إلـى  

  . درجة) 27(المستوى التفسيري من صفر إلى 
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  :التعريفات اإلجرائية

  : يحتوي البحث على المصطلحات التالية

ــا يســـت : " االســـتيعاب القرائـــي • ــائق   محصـــلة مـ وعبه القـــارئ ومـــا يســـتنتجه مـــن معرفـــة وحقـ
باالســتناد إلــى خلفيتــه المعرفيــة ويقــاس بالعالمــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى االختبــار   

  .الذي أعده الباحث لهذه الغاية

  .وهي في الدراسة الحالية المستوى الحرفي والتفسيري : مستويات االستيعاب القرائي •

ويقــاس بالعالمــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى الفقــرات التــي تقــيس    : المســتوى الحرفــي •
  .قدرة المفحوص على ذكر األفكار الرئيسية والتفصيالت الهامة وتلخيصها

ويقاس بالعالمة التـي يحصـل عليهـا الطالـب علـى الفقـرات التـي تقـيس         : المستوى التفسيري •
  .والتنبؤ بالنتائ المتوقعة  قدرة المفحوص على إدراك العالقات بين األسباب والنتائ

: الحاليـة  في الدراسـة وويعنـي التركيـب القواعـدي للجملـة داخـل الـنص، وهـ       : النظام النحوي •

  . )الفعل المبني للمعلومو الفعل المبني للمجهول(

المفـردات  : (فـي الدراسـة الحاليـة    وويعنـي معنـى المفـردات داخـل الـنص وهـ      : النظام الداللي •
  . )ر المعروفةالمفردات غيو المعروفة

  :نتائ الدراسة

) 0.05=  ∝(هل هناك فروق دالـة احصـائيا عنـد مسـتوى    " النتائ المتعلقة بالسؤال األول : أوًال

في االستيعاب على المستوى الحرفي للنصوص المعروضة لدى الطلبة المتميزين تعزى إلى 
  " كل من النظام الداللي والنظام النحوي والتفاعل بينهما ؟ 

االنحرافـــات المعياريـــة كمـــا فـــي  و ة عـــن هـــذا الســـؤال، حســـبت المتوســـطات الحســـابية لإلجابـــ
  ).1رقم (الجدول 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة : )1رقم (جدول 

  على اختبار االستيعاب القرائي على المستوى الحرفي مصنِّفة وفقًا لمتغيري النظام الداللي والنحوي

 المتغيــــــــــر المتوسط راف المعيارياالنح

 مبني للمعلوم 19.625 3.215
 النظام النحوي

 مبني للمجهول 20.850 3.052

 النظام الداللي مفردات غير معروفة 20.437 3.145

 مفردات معروفة 20.037 3.231

   مبني للمعلوم معروفة مفردات 18.800 3.251

  النظام النحوي

×  

 يالنظام الدالل 

 مفردات غيرمعروفة 20.450 2.995

 مبني للمجهول مفردات غير معروفة 20.425 3.327

 مفردات معروفة 21.275 2.726

، أن متوسط درجات االستيعاب القرائي لمجموعات عينـة الدراسـة   )1رقم (يتِّضح من الجدول 
ــة   لفحــص مــا إذا كانــت هــذه الفــروق فــي االســتيعاب القرائــي علــى      و .متباينــة المســتوى الحرفــي دال

علــى التصــميم ) Way ANOVA -2(إحصـائيًا، ُأجــري تحليــل التبــاين الثنــائي أحــادي المتغيــرات  
الفعـل  و الفعل المبنـي للمعلـوم  (له مستويان و باعتبار النظام النحوي متغيرًا مستقًال) 2×2(العاملي 

لمفردات المعروفة والمفردات غيـر  ا(والنظام الداللي متغيرًا مستقًال وله مستويان  )المبني للمجهول
ــين و هــذا. أمــا المتغيــر التــابع فقــد كــان االســتيعاب القرائــي علــى المســتوى الحرفــي      . )المعروفــة يب
  .نتائ التحليل) 2رقم (الجدول 

  نتائ تحليل التباين الثالثي للفروق بين : )2رقم (جدول 

  لمستوى الحرفيمتوسطات درجات الطلبة على اختبار االستيعاب القرائي على ا

 مصادر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة

 النظام النحوي 60.025 1 60.025 6.310 0.013

 النظام النحوي 6.400 1 6.400 0.673 0.413

0.011 6.570 62.500 1 62.500 

  النظام النحوي

×  

 النظام الداللي 

  الخطأ 1484.050 156 9.513 -- --

 الكلي 67142.00 160 -- -- --
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  : ما يلي) 2رقم (نالحظ من الجدول 

وجود أثـر دال إحصـائيًا للنظـام النحـوي فـي االسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي، فقـد            
هذا يعني وجـود فـروق   و ).0.05=  ∝(هي دالة إحصائيا عند مستوىو )6.310(كانت قيمة ف 

ي االســـتيعاب القرائـــي علـــى المســـتوى الحرفـــي للنصـــوص المعروضـــة لـــدى   ذات داللـــة إحصـــائية فـــ
  .المتميزين تعزى للنظام النحوي، لصالح التراكيب المبنية للمجهول

فـي االســتيعاب  ) النظــام الـداللي × ام النحـوي  ـــــ النظ(وجـود أثـر دال إحصـائيًا للتفاعــل الثنـائي     
هــي دالـة إحصــائيا عنــد مســتوى  و )6.570( انت قيمــة فــــــالقرائـي علــى المســتوى الحرفــي، فقـد ك  

)∝  =0.05 .( 

النظــام × النظــام النحــوي  (يوضــح أثــر التفاعــل الثنــائي   ) 1(والرســم البيــاني فــي الشــكل رقــم   
  .في االستيعاب القرائي على المستوى الحرفي) الداللي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لداللي في االستيعاب القرائي الحرفيالنظام او يوضح أثر التفاعل بين متغيري النظام النحوي: )1رقم (الشكل 

أن االسـتيعاب القرائـي الحرفـي لـدى المتميـزين النـات عـن اعتمـاد         ) 1رقـم  (يتبين من الشـكل  
مبنـي للمعلـوم مبنـي    (يختلف باختالف النظام النحـوي   )معروفة وغير معروفة(أحد شكلي المفردات 

ــي الحرفــ    ). للمجهــول ــغ متوســط درجــات االســتيعاب القرائ ــر   حيــث بل ي للنصــوص ذات المفــردات غي
ــي     ووهــ) 20.450(المعروفــة والتراكيــب المبنيــة للمعلــوم    يفــوق متوســط درجــات االســتيعاب القرائ
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فـــي حـــين بلـــغ ) 18.800(الحرفـــي للنصـــوص ذات المفـــردات المعروفـــة التراكيـــب المبنيـــة للمعلـــوم  
والتراكيــب المبنيــة متوســط درجــات االســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات المعروفــة    

ــول  ــوص ذات     ووه) 21.275(للمجهــ ــي للنصــ ــي الحرفــ ــتيعاب القرائــ ــات االســ ــط درجــ ــوق متوســ يفــ
  ). 20.425(المفردات غير المعروفة ذات التراكيب المبنية للمجهول 

عدم وجـود أثـر دال إحصـائيًا للنظـام الـداللي فـي االسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي،            
 )0.05=  ∝(هي غير دالة إحصائيا عند مستوىو )0.673(فقد كانت قيمة ف 

ــًا =  ∝(هــل هنــاك فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى       " النتــائ المتعلقــة بالســؤال الثــاني     :ثاني

في االستيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري للنصـوص المعروضـة لـدى الطلبـة         ) 0.05
  " والتفاعل بينهما؟ تعزى إلى كل من النظام النحوي والنظام الداللي المتميزين

االنحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات و لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، حســـبت المتوســـطات الحســـابية  
الطالبات علـى اختبـار االسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري وفقـًا لمتغيـرات النظـام النحـوي            

  ).3رقم (مبين في الجدول وكما ه، والنظام الداللي

  الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة المتوسطات : )3رقم (جدول 

  على اختبار االستيعاب القرائي على المستوى التفسيري مصنِّفة وفقًا لمتغيرات النظام النحوي والنظام الداللي

  

 المتغيــــــــــر المتوسط االنحراف المعياري

 مبني للمعلوم 16.725 2.972
 النظام النحوي

 مجهولمبني لل 18.762 2.517

 النظام الداللي مفردات غير معروفة 18.087 2.969

 مفردات معروفة 17.400 2.866

   مبني للمعلوم مفردات غير معروفة 17.100 3.318
 النظام النحوي

×  

 النظام الداللي

 مفردات معروفة 16.350 2.567
 مبني للمجهول مفردات غير معروفة 19.075 2.200

 معروفة مفردات 18.450 2.791

، أن متوســط درجــات االســتيعاب القرائــي المســتوى التفســيري      )3رقــم (يتِّضــح مــن الجــدول   
لفحـص مـا إذا كانـت هـذه الفـروق فـي االسـتيعاب القرائـي علـى          و .لمجموعات عينـة الدراسـة متباينـة   

-2(المســــتوى التفســــيري دالــــة إحصــــائيًا، ُأجــــري تحليــــل التبــــاين الثنــــائي أحــــادي المتغيـــــرات          

WayANOVA ( على التصميم العاملي)نتائ التحليل) 4رقم (يبين الجدول و هذا). 2×2.  
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  نتائ تحليل التباين الثنائ للفروق بين : )4رقم (جدول 

  متوسطات درجات الطلبة على اختبار االستيعاب القرائي على المستوى التفسيري
  

 مصادر التباين ربعاتمجموع الم درجات الحرية متوسط المربعات قيمة ف مستوى الداللة

 النظام النحوي 166.056 1 166.056 21.965 0.000

  النظام الداللي 18.906 1 18.906 2.501 0.116

 النظام النحوي 0.156 1 0.156 0.21 0.886

×  

 النظام الداللي

 الخطأ 1179.375 156 7.560 --  -- 

 الكلي 51739.00 160 --  --  -- 

  : يلي ما) 4رقم (يتِّضح من الجدول 

وجود أثر دال إحصائيًا للنظام النحوي في االسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى التفسـيري فقـد       
هــذا يعنــي وجــود   و ).0.05=  ∝(مســتوى هــي دالــة إحصــائيا عنــد  و )21.965(كانــت قيمــة ف  

فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي االســتيعاب القرائــي علــى المســتوى التفســيري للنصــوص المعروضــة    
  .ن تعزى للنظام النحوي، لصالح التراكيب المبنية للمجهوللدى المتميزي

ــام النحـــوي(عـــدم وجـــود أثـــر دال إحصـــائيًا للنظـــام الـــداللي والتفاعـــل الثنـــائي    ــام × النظـ النظـ
علـى  ) 2.501، 0.21(في االستيعاب القرائي على المستوى التفسيري فقد كانت قيمة ف ) الداللي

 ).0.05=  ∝(وىمست التوالي وهي غير دالة إحصائيا عند

  :النتائمناقشة 

كشــفت نتــائ الدراســة الحاليــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي االســتيعاب القرائــي علــى   
المســـتويين الحرفـــي والتفســـيري لـــدى الطلبـــة المتميـــزين تعـــزى إلـــى النظـــام النحـــوي؛ إذ تبـــين أن  

نة الذين تعرضوا للنصـوص  لدى أفراد العي) الحرفي والتفسيري(متوسط درجات االستيعاب القرائي 
ذات التراكيب المبنية للمجهول يفوق متوسط درجات أولئك الذين تعرضوا للنصـوص ذات التراكيـب   

  . المبنية للمعلوم

يمكـن أن يعــود تفـوق االســتيعاب القرائـي فــي حـال التراكيــب المبنيـة للمجهــول منهـا فــي حــال       و
طبيعتهم وخصائصهم، فهـم يميلـون إلـى التعامـل     التراكيب المبنية للمعلوم لدى المتوقين عقليا، إلى 

مــع األمــور المعقــدة والغامضــة، ويســتمتعون بــذلك فــاألمور والقضــايا الســهلة والبســيطة ال تســتثير     
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ن التراكيب المبنية للمعلوم ال تترك فراغًا معرفيًا لـدى  لذلك فإ.  تلبي رغباتهم المعرفيةدافعيتهم وال
التشـويق األمـر   و اإلثارة فاألفكار تعرض بطريقة بسيطة خالية من القارئ؛ ألن الفاعل يكون معلومًا،

 المقـروء  ودافعيـًة نحـ  و بالتالي يصبح أقل انجذابًاو الذي يجعل القارئ يسترخي أثناء قراءته للنص
إدراك العالقـات بـين   و فهـم األفكـار،  و هـذا بـدوره يحـد مـن قدرتـه علـى تتبـع       و تركيزًا،و اقل انتباهًاو

التوصـل إلـى اســتنتاجات، األمـر الـذي يـؤدي إلــى قصـور فـي األداء علـى اختبــار         و ائالنتـ و األسـباب 
   .االستيعاب القرائي

وكذلك في حال التراكيب المبنية للمجهول، فان غياب الفاعل يترك فراغـًا معرفيـًا لـدى القـارئ     
خــالل  مــلء ذلــك الفــراغ مــن  وفتصــبح الصــورة المعرفيــة لديــه غيــر مكتملــة، األمــر الــذي يدفعــه نحــ   

الغموض في النص، وهذا بدوره و هذا بدوره يخلق حالة من التعقيدو البحث عن الفاعل المجهول،
بالتـالي  و أكثـر انتباهـًا وتركيـزًا،   و المقروء فيصبح أكثـر التصـاقًا بـه    وللقارئ يجذبه نح يشكل حافزًا

ــع   ــى تتبـ ــه علـ ــزداد قدرتـ ــار، و تـ ــم األفكـ ــباب و فهـ ــين األسـ ــات بـ ــاو إدراك العالقـ ــى  و ئالنتـ ــل إلـ التوصـ
  . استنتاجات

 & Abrahamsen(لقــد جــاءت هــذه النتيجــة مخالفــة لنتــائ دراســة أبراهامســن وشــلتون        

Shelton,1989(        التي كشفت تفوق االستيعاب القرائي في حـال التراكيـب المبنيـة للمعلـوم منهـا فـي
لتي أشارت إلى ا )Gillon & Dodd,1995(دود و ودراسة جيلون. حال التراكيب المبنية للمجهول

تحســن االســتيعاب القرائــي بعــد تــدرب القــارئ علــى إدراك التراكيــب القواعديــة المعقــدة كالتراكيــب      
ــة للمجهــول  ــد  . المبني ــي فــي     التــي أ )Boland,1997(ودراســة بوالن كــدت تحســن االســتيعاب القرائ

ــى بســيطة، وتت          ــب مــن معقــدة ال ــل التراكي ــق هــذه  المســتويين التفســيري والنقــدي فــي حالــة تحوي ف
ن التركيـب النحـوي المعقـد يسـاعد     التي أشـارت إلـى أ  ) Nassaji,2003(دراسة نساجي  النتيجة مع

  .في التمييز بين الطالب العادي والطالب المتميز

كما كشفت نتائ الدراسة عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي االسـتيعاب القرائـي لـدى        
ن تفسـير ذلـك اسـتنادا إلـى قـدرة المتميـزين العاليـة علـى         المتميزين تعزى إلـى النظـام الـداللي ويمكـ    

استنتاج معاني المفردات غير المعروفة من السياق وبالتالي فإن استيعابهم للنصوص ذات المفردات 
  . غير المعروفة ال يختلف بشكل جوهري عن استيعابهم للنصوص ذات المفردات المعروفة

قـــارئ فـــي البحـــث عـــن معنـــى المفـــردات غيـــر  الجهـــد اللـــذين يصـــرفهما الو كـــذلك فـــإن الوقـــت
ويصــرفهما فــي  المعروفــة مــن خــالل الســياق، يوفرهمــا فــي حــال النصــوص ذات المفــردات المعروفــة 

أمـا  . التوصـل إلـى اسـتنتاجات مناسـبة    ووفهمهـا   األفكـار  بالتـالي تتبـع  و التركيز في المقروء،و التمعن
جهـده فـي البحـث عـن معانيهـا      و نه يصرف وقتـه في حال عدم معرفة القارئ بمعاني مفردات النص فإ

خاصــًة عنــدما يكــون الــنص زاخــرًا ، قــد ال يســعفه الســياق فــي تحديــد معانيهــاو. مــن خــالل الســياق
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. عندما يكون السـياق غيـر موضـح لمعـاني تلـك المفـردات غيـر المعروفـة        وبالمفردات غير المعروفة أ

التـوتر  و بـدوره يخلـق حالـة مـن اإلحبـاط      هـذا و. التعقيـد و بالتالي يسود الـنص حالـة مـن الغمـوض    و
هـذا بـدوره يحـد مـن     و. تركيـزاً و قـراءة الـنص، فيصـبح أقـل انتباهـاً      ولدى القارئ، فتقّل دافعيته نح

والتوصــل إلـــى   النتــائ و إدراك العالقــات بـــين األســباب  و المعــاني و فهـــم األفكــار و قدرتــه علــى تتبــع   
  .داء على اختبار االستيعاب القرائياستنتاجات، األمر الذي يؤدي إلى قصور في األ

 & Abrahamsen(وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتــــائ دراســــة أبراهامســــن وشــــلتون        

Shelton,1989(    التــي كشــفت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي االســتيعاب القرائــي تعــزى إلــى
 & McDaniel(بريســـلي و بينمـــا تختلـــف هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائ دراســـة ماكـــدانيال . المعنـــى

Pressley,1989( دراســــة حــــواس و)Hawas,1990( ألــــن و دراســــة تومــــاسو)Tomas & 

Allen,1991 (      التي كشفت جميعها تفوق االستيعاب القرائي في حـال المفـردات المعروفـة عليـه فـي
التي كشفت وجود  )Gillon & Dodd,1995(ودراسة جيلون ودود . حال المفردات غير المعروفة

ــائيًا إلدر  ــر دال إحصـ ــانيأثـ ــي،    اك معـ ــتيعاب القرائـ ــردات فـــي االسـ ــينيجال  المفـ ــة سـ  زمالئـــهو ودراسـ

)Senechal et al,1995( دراسـة بوالنـد   و)Boland,1997 (ـاجي   ودراسـة نس)Nassaji,2003( 

  .التي أشارت جميعها إلى أهمية معرفة القارئ بمعاني المفردات في االستيعاب القرائي

لحالية ونتائ هذه الدراسة يعود إلى أن تلـك الدراسـات   إن هذا االختالف بين نتائ الدراسة ا
أجريت على أفراد عاديين بينما أجريت هذه الدراسة على أفراد متفوقين عقليًا لذلك جاءت النتيجة 

  .متوقع ومختلقة عن ما ه

× النظـام الـداللي  (كذلك كشفت نتائ الدراسة الحالية وجود أثر دال إحصائيًا للتفاعـل الثنـائي   

فاالسـتيعاب القرائـي الحرفـي لـدى     . فـي االسـتيعاب القرائـي علـى المسـتوى الحرفـي      ) م النحـوي النظا
يختلـــف بـــاختالف  )معروفـــة وغيـــر معروفـــة(المتميــزين النـــات عـــن اعتمـــاد أحـــد شـــكلي المفــردات   

فاالستيعاب القرائي الحرفـي للنصـوص ذات المفـردات غيـر     ). مبني للمعلوم مبني للمجهول(التركيب 
والتراكيــب المبنيــة للمعلــوم يفــوق االســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات          المعروفــة
التراكيــب المبنيــة للمعلــوم، كــذلك االســتيعاب القرائــي الحرفــي للنصــوص ذات المفــردات      والمعروفــة 

المعروفة والتراكيب المبنية للمجهول يفوق االستيعاب القرائي الحرفي للنصوص ذات المفردات غيـر  
ويمكــن أن يفســر ذلــك اســتنادا إلــى مــا يتطلبــه مســتوى   . روفــة ذات التراكيــب المبنيــة للمجهــول المع

االستيعاب الحرفي من قدرة المفحوص على تذكر األفكار الرئيسـية والتفصـيالت الهامـة وتلخيصـها،     
للمجهول مع وجود مفـردات   فالمفحوص عندما ينشغل في ملء الفراغ الذي تخلقه التراكيب المبنية

ن ذلك قد يحد من قدرته على تذكر بعض المعلومات الواردة في النص، الن جهده يصـبح  قدة فإمع
وفي الوقت نفسه المفحـوص  . موزعا بين ملء الفراغ المعرفي واشتقاق معاني المفردات من السياق
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المتفــوق عقليــًا عنــدما تعــرض عليــه النصــوص بتراكيــب مبنيــة للمعلــوم ومفــردات بســيطة فــان ذلــك      
اقل انجذابًا والتصاقًا بالنص وبالتالي اقـل اهتمامـا وانتباهـا وتركيـزا ممـا يـؤدي إلـى قصـور         يجعله 

   .في أدائه على اختبار االستيعاب القرائي الحرفي، والعكس صحيح

  المقترحات 

ــادة        • ــول لزيـ ــة للمجهـ ــب المبنيـ ــزين بالتراكيـ ــة المتميـ ــى الطلبـ ــة علـ ــوص المعروضـ ــراء النصـ إثـ
  ستيعاب القرائي الحرفي والتفسيري لديهمدافعيتهم وتنمية مهارة اال

مــن المفــردات    تجنــب اإلكثــار مــن التراكيــب المبنيــة للمجهــول فــي حــال وجــود عــدد كبيــر           •
 .االستيعاب القرائي الحرفي ىن ذلك قد يحد من قدرة المتميزين علالمعقدة في النص؛ أل

صـة عنـدما تكـون    إثراء النصـوص المعروضـة علـى الطلبـة المتميـزين بـالمفردات المعقـدة خا        •
 .التراكيب مبنية للمعلوم

  

The Effect of Syntax and Semantic in Reading 
Comprehension for Superior Students 

 

Emad M. Al-Salameh, Al- Balqa' Applied University, Jordan. 

Abstract 
This study aims to investigate the effect of Syntax (passive & active), semantic 

(known and unknown) in reading comprehension for Superior Students. To fulfill this 
purpose, (160) Superior students were randomly chosen from the tenth grade. Students 
were divided into (4) groups. Two written short stories adopted for this purpose. The two 
stories were modified for structure & meaning. Moreover, other modifications were 
made among the two variables to include all possibilities. 

Then, each group was shown both written stories with only one modification. All 
members of the study sample had to take a reading comprehension examination that 
included (55) multiple choice questions. The questions were designed to measure both 
levels of reading comprehension including the literal, interpretive. Results of the study 
may be summarized as follows: There was a statistically significant effect for Syntax 
(passive) in reading comprehension at literal & interpretive levels. And there was a 
statistically significant effect for dual interaction (Syntax * Semantic) in reading 
comprehension at literal level. 
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 : دراسة تحليلية في الرواية الفلسطينية

  قراءة في الشخصية النسوية، املحورية والثانوية


  

  *فتحي أبو مراد

  ملخص

ترمي هذه الدراسة لرصد شخصية المرأة، وتحليل جوانبها المختلفة في بعض الروايات الفلسطينية 
حركة الواقع الفلسطيني، السيما المختارة، إذ إن شخصية المرأة تكتسب أهمية خاصة ودورًا ملحوظًا في 

  .والرواية الفلسطينية معنية بشكل أساس بتصوير حركة هذا الواقع. في جانبه النضالي خاصة

وقد عمدت الدراسة إلى استقصاء دور المرأة في الرواية الفلسطينية، سواء على مستوى المبنى أم 
وايات، وتراجع دورها في بعضها اآلخر فلحظت أن المرأة قد مارست دور البطولة في بعض الر. المعنى

ثم رصدت الخصائص الفنية التي تجسدت في شخصية المرأة في الرواية الفلسطينية، . لتكون شخصية تابعة
ورصدت كيفيات خلق هذه الشخصية والتجليات المختلفة التي تراءت بها، ومدى قدرة الكاتب على شحنها 

  .بالطاقة واإليحاء والداللة

  

  المقدمة

كمـا تعرضـها  بعـض الروايـات الفلسـطينية،       –اول هذه الدراسة أن تقـارب شخصـية المـرأة    تح
واقــع المقاومــة والتشــبث  . .الســيما شخصــية المــرأة الفلســطينية  فــي تعاملهــا مــع واقعهــا المعــيش     

ففــي الــداخل . اوقضــية األرض مــن جوانبهــا المختلفــة، ســواء داخــل فلســطين أم خارجهــ  . .بــاألرض
المـرأة تواجـه رحلـة العـذاب     /سطينية مهددًة باالغتصاب والمصادرة، ونجد شخصيةنجد األرض الفل

الطويلـــة وصـــراع البقـــاء والوجـــود، أمـــا خـــارج األرض الفلســـطينية فـــي المهـــاجر والمنـــافي العربيـــة  
  .المرأة تواجه تحديات المقاومة، وتحديات الغربة فتصبح حربها حربين/شخصيةوالعالمية، فنجد 

ســنوات (الدراســة ثــالث روايــات مختلفــة لتحقيــق هــذه الغايــة، هــي روايــة      لــذلك فقــد اختــارت 
البكاء علـى  (لناصر الدين النشاشيبي، ورواية  ) حفنة تراب(لهارون هاشم  رشيد، ورواية ) العذاب

فمـن ذلـك   . وقد كان لهـذا االختيـار مسـوغاته الموضـوعية والفنيـة     . لرشاد أبو شاور) صدر الحبيب
لـم تحـَظ  بحـظ وافـر مـن الدراسـة الفنيـة الكافيـة، ال          -علـى أهميتهـا  -يات الثالثـة  أن هذه الروا: مثًال
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أضف إلـى ذلـك أن شخصـية المـرأة نفسـها  فـي الروايـة        . سنوات العذاب وحفنة تراب: سيما روايتي
ال سـيما فـي    ،بحٍظ كاف من الدراسات الفنيـة المتخصصـة المنفـردة    -بدورها –الفلسطينية لم تحظَ 

فــي  -إلــى جانــب الرجــل-علمــًا أن المــرأة الفلســطينية لعبــت دورًا فعــاًال  . ثالثــة المــذكورةالروايــات ال
ــاألرض      ومســاندة الرجــل فــي نضــاله، بشــكل مباشــر أو غيــر       ،النضــال ومقاومــة العــدو والتشــبث ب

ــل فــي تقــديم العــون النفســي لــه وتشــجيعه علــى الصــمود، ورعايــة األبنــاء أثنــاء غيــاب          مباشــر، تمّث
في حال استشهاده، ومن ثم القيام بمهمة إعداد األبنـاء وتنشـئتهم علـى ثقافـة المقاومـة       والدهم، أو

  .وتحضيرهم إلكمال مهمة والدهم في النضال والمقاومة والتشبث باألرض

لدراسـة شخصـية المـرأة      )سـنوات العـذاب  وحفنـة تـراب    (لذلك فقد اختارت الدراسـة روايتـي   
بغيـة تصـوير رحلـة عـذابها ومطاردتهـا وصـمودها أمـام كـل          علـى أرضـها  الفلسـطينية   . .في الـداخل 

،  فتصـور  )البكاء على صـدر الحبيـب  (أما رواية . محاوالت العدو لالستيالء على أرضها الفلسطينية
  .أبعاد شخصية المرأة وقضيتها الوطنية خارج الوطن المحتل

السـتجالء    -الدراسـة  محـور   –كما عمدت الدراسة إلى اختيار روايتين مـن الروايـات الثالثـة    
ــة          ــان داللتهــا، عنــدما تــنهض المــرأة بــدور الشخصــية المحوري أبعــاد شخصــية المــرأة وتحليلهــا وبي

كمـا اختـارت الدراسـة    ). سـنوات العـذاب وحفنـة تـراب    : (كما ظهر في روايتـي  –النامية  في الرواية 
تهـا، عنـدما تـنهض هـذه     لمقاربـة أبعـاد شخصـية المـرأة  ودالال      )البكـاء علـى صـدر الحبيـب    : (رواية

  .المرأة بدور الشخصية الثانوية التابعة

وقـــد ابتـــدأت الدراســـة بمهـــاد نظـــري مـــوجز، تنـــاول مفهـــوم الشخصـــية القصصـــية، وســـماتها   
ــة  ــا المختلفــ ــية       . وأبعادهــ ــة الشخصــ ــاول بنيــ ــى تنــ ــي، إلــ ــا التطبيقــ ــي جانبهــ ــة، فــ ــت الدراســ ــم دلفــ ثــ

لتها وإيحاءاتها في صراعها المسـتميت مـع واقعهـا    المرأة، راصدًة أنواعها المختلفة ودال/الفلسطينية
المعــيش وألجــل قضــيتها الوطنيــة، الفتــًة إلــى خصوصــية هــذه القضــية وأهميتهــا، وهــذا قــد انعكــس     

المـرأة، وأكسـبها أهميـة خاصـة ووضـعًا مميـزًا فـي الصـراع، ممـا جعـل           /بدوره على طبيعة الشخصية
وتوقفـت الدراسـة عنـد    . روايـة الفلسـطينية، عامـةً   سمة الواقعية سمة ظاهرة فـي طبيعـة المـرأة فـي ال    

الواقعيــة، وحاولــت أن تكشــف صــنيع الكاتــب الفلســطيني فــي خلــع مــا تقتضــيه واقعيــة   / هــذه الســمة 
القضية وواقع الشخصية المعيش من سمات الواقعية  على شخصية المرأة في الرواية، كمـا حاولـت   

الم إلـــى المكـــان المفقـــود، فـــي شـــطحات  الحـــ يأن تكشـــف صـــنيعه عنـــدما يأخـــذه الحـــس الرومانســـ  
  . رومانسية تنعكس آثارها على رسم الشخصية في بعض المواضع

ثم تناولت الدراسة دور المرأة فـي الروايـة الفلسـطينية، فلحظـت دورهـا المحـوري فـي روايتـي          
ا ، والسـمات الفنيـة التـي اكتسـبتها نتيجـة ممارسـتها لهـذا الـدور، كمـ         )سنوات العـذاب وحفنـة تـراب   (
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، حـين تضـحي شخصـية ثانويـة  تابعـة      )البكاء على صـدر الحبيـب  (: لحظت دورها الثانوي في رواية
  .لآلخرين، والسمات الفنية التي تظهر في شخصيتها

محـور   -وأخيرًا فقد توقفـت الدراسـة طـويًال عنـد رصـد شخصـية المـرأة فـي الروايـات الثالثـة           
فلحظـت أن شخصـية المـرأة ظهـرت     . تقديمهاوقرأت دالالت شخصيتها، وطرق رسمها و –الدراسة 

واآلخـر  . )األم أو البنـت (داخـل اإلطـار األسـري، مثـل شخصـية المـرأة       : ضمن إطارين  اثنين، األول
خــارج هــذا اإلطــار األســري، نحــو شخصــية المــرأة الفلســطينية، وشخصــية المــرأة العربيــة، وأخيــرًا      

  .شخصية المرأة اليهودية أو الصهيونية

حاولــة  متواضــعة  لدراســة شخصــية المــرأة فــي بعــض الروايــات الفلســطينية،     فهــذه م : وبعــد
اتخذْت من هذه الروايات نفسها أساسًا في الرصد والتحليل وإطالق األحكام، فإن أصبُت فيها شيئًا 

  .من نجاح، فهذا فضل من الله ونعمة، وأما دون ذلك فحسبي أني حاولت

  الشخصية اإلنسانية في الرواية

وتتـراءى  . ية من أهم الفنون األدبية اللصيقة بهموم الناس ومشكالت الحياة المعيشـة تعد الروا
فـاألدب مـا هـو إال تفسـير عميـق      . غاية الرواية فـي التعبيـر عـن الواقـع وتفسـيره ونقـده بشـكل ممتـع        

ــاة ــي     . للحيــ ــر األدبــ ــة أو لخلــــود األثــ ــة الروايــ ــي لعظمــ ــك الحقيقــ ــتالف األســــاليب   -والمحــ ــى اخــ علــ
 ،مدى اتصاله بالحقائق التي تجعل الحياة اإلنسانية أكثـر عمقـًا وأوسـع شـموالً    "و ه -والموضوعات

لكـن العبـرة فـي الروايـة     . )1("ومقدار ما فيه من القيم التي تبرز النـواحي الروحيـة فـي الحيـاة ناصـعة     
وإنمـا فـي كيفيـة تقـديم هـذه المـواد بشـكل         ،ليست فـي الفكـرة أو الموضـوع أو المـادة التـي تقـدمها      

كمـا يـرى رينيـه    -والروايـة  .  ومدى مالمستها للـوتر الحسـاس فـي اإلنسـانية     ،)استطاطيقي(لي جما
: )3(، شأنها شـأن أي فـن قصصـي تقـوم علـى أربعـة عناصـر رئيسـة هـي         )2(إنشاء  نثري ممتد -ويليك

غير أن الشخصيات تضطلع بأهميـة  . ، والبيئة، ثم األسلوب)سلسلة األحداث(الشخصيات، والحبكة 
ــداث   خاصـــة،  ــل األحـ ــداث، وال يمكـــن فصـ ــانعة األحـ ــا هـــي صـ ــن  )The Plot( )4(الحبكـــة /إذ إنهـ عـ

لــذا فالشخصــية تكتســب أهميــة كبيــرة ودورًا مميــزًا فــي   . إال فصــًال مؤقتــًا )People()5(الشخصــيات
وذلك بفعل التجربة الحياتية  التـي  . العمل القصصي عامة،  وفي العمل القصصي الفلسطيني خاصة

ــا الشخ ــها         تعانيهـ ــى أرضـ ــواء  علـ ــيش، سـ ــا المعـ ــع واقعهـ ــر مـ ــي صـــراعها المريـ ــطينية فـ ــية الفلسـ صـ
ــا  . فـــي المنـــافي العربيـــة والعالميـــة : الفلســـطينية المحتلـــة، أم خـــارج أرضـــها  فاألحـــداث التـــي تعانيهـ

الشخصية في العمل القصصي الفلسطيني هي أحداث واقعيـة معيشـة، تعـاني فـي أتونهـا  الشخصـية       
  .صراعات مميتة



  أبو مراد

  458

نمضي بعيدًا مـع شخصـية المـرأة فـي الروايـة الفلسـطينية، أرى أنـه مـن الضـروري أن           وقبل أن
نتعرف مفهوم الشخصية بشكل عام، وأبعادها، وطبيعتها، كي تتجلى لنا هذه المفاهيم أوًال، ومن ثم 

  .نستطيع أن ندرس على ضوئها شخصية المرأة في الرواية الفلسطينية

فنية في الرواية، وهي محور األفكـار والمعـاني واآلراء، وهـي    تعد الشخصية من أهم العناصر ال
ولكـي  . صانعة الحدث، وهي تشكل العنصر الوحيد الذي يتقاطع مـع كـل العناصـر الفنيـة فـي الروايـة      

تكون الشخصية فاعلة في الروايـة، البـد للكاتـب مـن  أن يحسـن رسـمها، وأن يكـون قـادرًا علـى بـّث           
ــروح فيهــا، بحيــث تظ   ــة  الحيــاة وال ــة، وتتنازعهــا كــل عوامــل      ،هــر وكأنهــا شخصــية حي تتصــرف بحري

. الضــعف والقــوة التــي تتنــازع اإلنســان، وتمتــزج فيهــا تناقضــات الحيــاة مــن خيــر وشــر وغيــر ذلــك       

أو شخصـية   ،وكأنها شخصية حية واقعية تعيش بيننا، فال تبدو شخصـية خارقـة تعـيش فـوق الواقـع     
  .منكمشة أقل من الواقع

تلك الشخصية التي يصور الكاتـب كـل   " إنها : د مفهومه للشخصية، فيقولويوضح بعض النقا
أبعادها، فال يقف عند مستوى الحوادث وتعاقبها واتصالها بعضها ببعض، لكنه يغوص في أعماقهـا  

وعلى القاص أن يجمع الحاالت من مصادر شتى ثـم يمـارس فيهـا    . ليكشف أزماتها، ودوافع سلوكها
       . )6("لق شخصًا ليس له وجود بين الناس، لكنه من خلقه هوفاعليته الموحدة ليخ

وهــذا المفهــوم للشخصــية يتطــابق تمامــا مــع روح الشخصــية وســلوكها، والمتأمــل فــي الروايــة   
بشــكل عــام يلحــظ أن كّتابهــا قــد خلقــوا شخصــيات، أضــحت معروفــة بصــفاتها وخصائصــها، مثــل            

إليـوت فـي   . س.، ووظفهـا ت )هاملـت (مسـرحية  مثًال التـي أوجـدها شكسـبير، فـي     ) هاملت(شخصية 
  .)7()المعادل الموضوعي(نظرية 

ســتميح أو-اإلنســانية فــي القصــة وصــفاتها  إبــراهيم الفيــومي مالمــح هــذه الشخصــية.ويوضــح د
، -لنفسي عذرًا في اقتباس قوله كامًال في هذا الموضع ألهميتـه وداللتـه علـى طبيعـة هـذه الشخصـية      

يقــول . وداًال داللــة وافيــة علــى ذلــك، مــن هنــا تــراءى لــي أن أثبتــه كــامالً   إذ إن حديثــه جــاء مفصــًال 
كنــا نفتــرض أن الشخصــية اإلنســانية محكومــة بعالقــات متشــابكة ضــمن إطــار البيئــة   "وإذا : الفيــومي

بمفهومها الواسع، فإننا نتوقع أن يمتزج في هذه الشخصية عنصـرا الخيـر والشـر قـي صـورة جدليـة       
تحب وتكره، وتحقد وتصفح، وتثور ثم تهـدأ ثورتهـا، وتتـوالى عليهـا هـذه       فهي: عبر تفاعل مستمر

ويقودنا هذا االفتراض إلى القناعة التامة، بأن  مثـل هـذه الشخصـية،    . التقلبات عبر الزمان والمكان
ال يمكن أن تكون معزولة عن حركة المجتمع ال تفكر إّال في ذاتها كما ينفي عنها الصـفات المطلقـة،   

بيضــاء مالئكيــة، أو ســوداء شــيطانية، وإنمــا تتــأرجح بينهمــا، فيغلــب عنصــر الخيــر فــي    ، كــأن تكــون
كما يفترض أن تكـون  . لحظة معينة، ثم تنعكس اآلية في لحظة  أخرى ليغلب العنصر اآلخر النقيض

األفعال وردودها، واألقوال التـي تصـدر عـن الشخصـية اإلنسـانية مصـورة ألبعادهـا المختلفـة بعمـق،          
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من المشكالت المطروحة، فال تصدر عنها أفعال خارقة يعجـز   المواقعها في الرواية، وموقفه مالئمة
عنهــا عــدة رجــال وال أقــوال فــوق مســتواها  أو دونــه، ومــا دامــت هــذه الشخصــية متحركــة متغيــرة،    

وإذا افتقــدت الشخصــية كــل  . فالبــد أن تنكشــف أبعادهــا تــدريجيًا، فتبــدو دائريــة وليســت مســطحة    
معظمهــا، فقــد تــأتي ممتعــة، لكنهــا ليســت مقنعــة، تعــيش فــوق الســطح، وال تســعى فــوق    الصــفات أو
وكثيرًا ما يكون األديب قاصرًا عن إدراك هذه السمات الفنية للشخصية اإلنسانية، من . أرض الواقع

مما ينعكس على شخصـياته، فتقـف فـي    . خالل تصوره إلمكانية وجود القيم المطلقة في واقع الحياة
وقـد يقـوم بعمليـة إسـقاط ذهنـي علـى هـذه الشخصـيات فتتحـول          . متناقضين ال ثالث لهما معسكرين

وإذا أقبـل القـراء عليهـا بعـض الوقـت      . إلى أبـواق تـردد آراء الكاتـب فـي الحيـاة والنـاس فتولـد ميتـة        
جريــًا وراء التســلية، فإنــه لــن يكتــب لهــا الخلــود عبــر القــرون، شــأن األعمــال اإلنســانية التــي قاومــت   

  .)8("مل الزمن والنسيانعوا

والشخصية اإلنسانية في الرواية ال تقاس بمقدار المساحة التي تشغلها في الرواية، وإنما فـي  
الــدور الــذي تقــوم بــه، ومــا يرمــز إليــه هــذا الــدور، ومــدى األثــر الــذي تتركــه فــي القــارئ،  ومــدى      

  .التساؤالت التي تطرحها

  رسمها وأنواعها: بناء الشخصية

األولـــى الطريقـــة . لبنـــاء الشخصـــية ورســمها فـــي العمـــل القصصـــي  )9( رئيســـتان ثمــة طريقتـــان 
، التي تقوم على السرد المباشـر فـي رسـم جوانـب الشخصـية كلهـا،  حيـث يقـوم الـراوي          )التحليلية(

فقـد يرسـم الشخصـية    .) .كـان، وكـان،  (العالم بكل شيء، برسم الشخصية باستخدام ضـمير الغائـب   
وقـد  . ح عواطفهـا وأحاسيسـها، ويعّقـب علـى تصـرفاتها، ويفسـر اآلخـر       من الـداخل والخـارج، فيشـر   

غيـر المباشـرة، التـي تقـوم      )التمثيليـة (أما الطريقـة األخـرى، فهـي الطريقـة     . يعطي رأيه صريحًا فيها
على الحوار، حيث ينحي الكاتب نفسه جانبًا، ونتعرف صفات الشخصية من خـالل الحـوار القـائم فـي     

يات المختلفـة، حيـث تقـوم الشخصـية بتقـديم نفسـها بنفسـها، باسـتخدام ضـمير          الرواية بين الشخصـ 
المـــتكلم مـــن خـــالل حوارهـــا مـــع غيرهـــا، أو مـــن خـــالل حـــوار الـــنفس أو الـــذكريات، أو مـــن خـــالل    

  .تصرفاتها وأفعالها، أو عن طريق شخصية أخرى في الرواية تتحدث عن شخصية ما

   : ، هما)10(تطور إلى نوعينويقسم النقاد الشخصيات من حيث الثبات وال

شخصـية ال تتـأثر، أو   : وهي ، أو الشخصية الثابتة، )Flat character(الشخصية المسطحة : أوًال
تؤثر باألحداث طوال الرواية، ويسـهل فهمهـا منـذ بدايـة الروايـة، مثـل شخصـيات المغـامرات         

هـي مثـل فقـاقيع    فالشخصيات المسطحة، هي شخصيات ذات بعد واحـد غالبـًا، و  .  البوليسية
وتمثـل الشخصـية   "والتسـطيح لـيس إدانـة لهـا، لكنـه وصـف لطبيعتهـا،        . المـاء تظهـر وتختفـي   
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المسطحة فكرة، أو صفة ال تفارقها، وال تستطيع األحداث تغييرها، فكأنها حجارة شطرن ال 
. )11("وهي موضـوع للتفّكـه، ألنهـا تصـور عـادات أو إشـارات تقتـرب مـن اآلليـة          . تتأثر باللعب

 ،مزيدًا مـن الضـوء علـى الشخصـية المسـطحة       -وزميله-) نظرية األدب(ويلقي صاحب كتاب 
الذي يتراكب عامـة   )Flat(ويقدم التشخيص المسطح ": يقول. ويرى أنها شخصية سكونية

ترى على أنها السجية السـائدة أو األكثـر وضـوحًا     ،سجية منفردة ) التشخيص السكوني(مع 
  .)12("من الناحية االجتماعية

، )Dynamic character(، أو الشخصـية الناميـة   )round character(الشخصية الدائرية : ثانياً 
وهي التي تؤثر وتتأثر بأحداث الرواية، ونكتشفها تدريجيًا كلما تقدمنا في القراءة، وأهم ما 

بعمــل جديـد، أو صــفة جديــدة ال   –بطريقــة مقنعـة  –قــدرتها الدائمـة علــى مفاجأتنـا   : يميزهـا 
عرفهــا فيهــا، وهــي شخصــيات ممتــدة فاعلــة، لهــا شــبكة عالقــات مــع اآلخــرين، يلقــي الــراوي     ن

ورويـــدًا رويـــدًا نتعـــرف ، الضـــوء عليهـــا مـــن جميـــع جوانبهـــا، وتقـــدم علـــى دفعـــات تدريجيـــة  
ويقـدم رينيـة ويليـك مزيـدًا مـن التوضـيح علـى طبيعـة          .خصائصها وسماتها الَخلقية والُخلقية

فيطلــب مــدى   )الــدينامي(مــا التشــخيص المســتدير شــأنه شــأن     أ: " هــذه الشخصــية بقولــه  
ومن الواضح أنه يصلح لالستعمال من أجل شخصـيات تتركـز فيهـا وجهـة نظـر أو       ،وإلحاحًا 

  .)13()اهتمام معين

الشخصية في الرواية حسب دورها في مجريات األحداث إلى  فوثمة بعض الدارسين من يصن
  :، هي)14(أصناف ثالثة

ة الجاذبــة، وهــي شخصــية محوريــة تســتأثر  باهتمــام كــل الشخصــيات، وتلحــظ هــذه    الشخصــي: أوًال
 .الشخصية  بشكل واضح في الرواية الفلسطينية

. الشخصية المنّفرة، وهي شخصية ذات صفات أخالقية وسـلوكية ممقوتـة فـي عـرف المجتمـع     : ثانيًا

ــه يســاعد علــى تحريــ         ــة، ألن ــر أن وجــود مثــل هــذه الشخصــية مهــم فــي الرواي ك الصــراع غي
 .وتثوير األحداث

الشخصية التابعة، وهـي الشخصـية التـي تـدور فـي فلـك شخصـية جاذبـة، أو شخصـية منّفـرة،           : ثالثًا
    . وهذه الشخصية تفتقد إلى استقاللها الذاتي

ورأى أن ثمــة  فــي الشخصــية، الــربط بــين االســم والمســمى وهنــاك بعــض الكّتــاب مــن لجــأ إلــى  
وأنـه لكـل شخصـية نصـيب مـن      ، شخصية وخصائصها ودالالتهـا، وأفعالهـا  عالقة ملحوظة بين اسم ال

، اســمها، وأن تســمية الشخصــية إنمــا هــو شــكل مــن أشــكال رســم الشخصــية وتشخيصــها وإحيائهــا    
وكل تسمية نوع من أنواع البعـث واإلحيـاء   . أبسط أنواع التشخيص" ويرى أن  تسمية الشخصية 
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لقضـــية األهـــم  مـــن ذلـــك فـــي تســـمية الشخصـــية هـــي    ، ويـــرى رينيـــه ويليـــك أن ا )15("وخلـــق الفـــرد
غير أن العمليـة األمهـر هـي االسـتفادة مـن      : "فنراه يقول، االستفادة من اإليحاءات الصوتية للكلمات

، فاألســماء تحمــل معــاني ذات مغــزى، وهــي شــكل مــن أشــكال      )16("الكلمــات الصــوتية ذات اإليحــاء 
  .االقتصاد والتشخيص

ال تلتفـت إلـى هـذه القضـية وال يتنبـه الكاتـب علـى الـرابط بـين           ةيغير أن بعض األعمال القصص
إيمانـًا مـنهم بأنـه     ،وهناك بعض الكتاب يغفلون هذه العالقة بين االسم والمسـمى .  االسم والمسمى

بالضرورة إطالقًا أن يتطابق اسم الشخصية مـع داللتـه، فكـم مـن شـخص يحمـل اسـمه معـاني          ليس 
  .أو يحمل اسمه دالالت الخير والعطاء، وهو في غاية الشر والبخلالشجاعة وهو غاية في الجبن، 

  دور الرواية الفلسطينية

تحــاول الروايــة الفلســطينية أن تصــور واقعهــا وأن تصــوغه فــي شــكلها الفنــي، إذ أصــبح الهــم       
الوطني يستغرق معظم صفحاتها، كما حاولت الرواية التعبير عـن تجربـة االقـتالع والنفـي منـذ وقـت       

إال أن مجمل اإلنتاج األدبي الذي أفرزته تلك المرحلـة ظـل موسـومًا بالحـدة االنفعاليـة      " ًا مبكر جد
التي تجللها حالة من الحزن، ويطفو عليه إيقاع الحنـين الرومانسـي إلـى المكـان المفقـود، واإلصـرار       

هـذه  خيـر مـا يمثـل    ) سـنوات العـذاب  (ولعـل روايـة   . )17("األرض ىالمباشر الشعاري، على العودة إل
إْذ يعلـو صـوت الكاتـب علـى صـوت الشخصـية المحوريـة فـي          -في الروايات محور الدراسـة  –الرؤية 

الروايــة، حتــى تضــحي هــذه الشخصــية بوقــًا يبــّث مــن خاللــه الكاتــب كــل آرائــه وتصــوراته للواقــع              
الحالم، والسـيما فـي الحنـين إلـى ماضـي الشخصـية فـي         يالفلسطيني، ويتجلى فيها الحس الرومانس

  .اياف

من هنا راحت الرواية الفلسطينية تصور واقعها المعيش، وتتمثله وتنقله بكـل حـرارة وصـدق،    
فكانـت بحـق   . جـًا، بكـل جراحاتـه الراعفـة وآمالـه وإحباطاتـه      ل معه وتصـوره تصـويرًا فنيـًا وها   وتتفاع

ة فكانـت مـرآ  ، صورت حياة شخصياتها وجّلـت وجهـات نظـرهم تجـاه واقعهـم المعـيش       ،)صورة حياة(
الروايـة محاولـة   : "وكمـا يقـول كـولن ولسـن فـإن     . أعادت خلق الواقع الفلسطيني بكل آالمـه  وآمالـه  

ــة وجهــه         ــا رؤي ــي مــن خالله ــا يســتطيع الروائ ــق مــرآة  مــن المراي ــة لخلــف    ، لخل وهــي أساســًا محاول
  .)18("الذات

تحسـس   محاولـةً . ومع بداية الستينات أخذت الروايـة الفلسـطينية تنحـو منحـى واقعيـًا واضـحاً      
فـإذا كنـا قــد   . الواقـع، بكـل مرارتـه وأســاه، وتصـويره والتعبيـر عنــه، وطـرح قضـاياه بجـرأة وشــجاعة        

إلى المكـان المفقـود، فإننـا     يقد اتشحت بوشاح الحنين الرومانس) سنوات العذاب(لحظنا أن رواية 
. يرومانسـ لـم تـنح مثـل هـذا المنحـى ال      )حفنـة تـراب و البكـاء علـى صـدر الحبيـب      (نلحظ أن روايتي 
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مـن اللجـوء إلـى الخطابيـة فـي       –فـي كثيـر مـن األحيـان      – تغير أن ذلك لم يمنع كّتاب هـذه الروايـا  
  .ةبعض المواضع، وبّث المعتقدات األيديولوجي

فالرواية العربية عامة، والفلسطينية خاصة تختزن في خلفيتهـا إيـديولوجيا معينـة، وتحـاول أن     
كما تحاول أن ترفع مـن درجـة    المحشوة داخل النص الروائي،تمد القارئ بكم هائل من المعلومات 

فالهــدف مــن  .  )ســنوات العــذاب(كمــا نلحــظ علــى ســبيل المثــال فــي روايــة     الــوعي واليقظــة عنــده، 
وأن الروايـة واحـدة   . وأن الـوعي اليـومي ضـيق ومحـدود    ، هـو تقـديم وعـي متسـع الزاويـة     "الرواية  

  .)19("اإلنسان أن يبتكرها لحد اآلن من أكبر التعويضات الممتعة التي استطاع

أضـــف إلـــى ذلـــك أن الروايـــة العربيـــة بشـــكل عـــام، والفلســـطينية بشـــكل خـــاص هـــي  روايـــة           
فهــا هــو ذا . ، تحــاكي الواقــع وتطــرح أدق تفاصــيله السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية )20(مسيســة

مميــت علــى األرض بــين  يصــور ذلــك  الصــراع ال  )حفنــة تــراب(ناصــر الــدين النشاشــيبي فــي روايتــه   
لحظـات احــتالل األرض  . .حتـى ليعـود بالقـارئ إلـى تلـك اللحظـات الماضـية األليمـة        . العـرب واليهـود  

وســحبها مــن تحــت أهلهــا، حتــى لكــأن القــارئ يصــبح يســمع أّنــات أهلهــا وآمــالهم تتكســر شــظايا فــي  
يصـور واقـع المقاومـة     فإنـه ، )البكاء على صدر الحبيب(أما رشاد أبو شاور في روايته . رحاب التيه

ــول ســنة     ، وخــروج المقاومــة مــن األردن، فيكشــف سلســلة مــن     1970الفلســطينية بعــد أحــداث أيل
بل إنه قد حمل هذه القيادة مسؤولية كـل مـا آلـت إليـه     . سلبيات قادة المقاومة، بكل جرأة وصراحة

  .المقاومة من ترٍد وتمزق

المشـروع   ايتعـرض لهـ   يكـامن الخطـر الـذ   وهكذا فقد حاولت الرواية الفلسـطينية أن تكشـف م  
السياســي الــوطني الفلســطيني، عبــر رســمها لإلنســان وللحيــاة اليوميــة التــي يعيشــها اإلنســان ضــمن    
مناخات سياسية مختلفة ومتناقضة، والربط بينها بعالقـة جدليـة تبحـث عـن معنـى الوجـود الجغرافـي        

ــه ووطنـــ       ــطيني الفاقـــد ألرضـ ــه اإلنســـان الفلسـ ــذي يتواجـــد عليـ ــا نلحـــظ أن الشخصـــية   . هالـ إّال أننـ
الفلســطينية فــي أدب المقاومــة كثيــرًا مــا تكــون ضــمن إطــار التفــاؤل، وال بــد  أن يعطــى هــذا اإلطــار  

الحــدث شــديد  نومــن هنــا نــرى أ . معنــاه، وال يتحقــق هــذا المعنــى فــي الروايــة إّال بواســطة العمــل   
واية الفلسطينية يتخذ مسـارات  اللصوق بالشخصية، فالشخصية هي صانعة الحدث، والحدث في الر

الوعي بضرورة التشبث باألرض والوطن، وعدم الركون لألمر الواقع، ومحاولة الكشف : عدة، أهمها
   .عن جوهر الواقع الفلسطيني، وسبل الخالص من هذا الواقع المؤلم

يني لذا فقد حاولت الرواية الفلسـطينية اسـتلهام كـل هـذه المعـاني واالرتقـاء بـالوجود الفلسـط        
وهـي أن   ، إن مهمـة الروائـي مهمـة روحيـة    :" وكمـا يقـول كـولن ولسـن      ،إلى آفاق الحريـة والتحريـر  

  .)21("ونقل ذلك إلى القارئ، يحرر نفسه من هذه المحدودية ويحقق رؤية متسعة الزاوية
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  وشخصية المرأة . .الواقعية

تظل تظهر في طبيعة  يلحظ بوضوح أن الواقعية سمة –محور البحث  –المتأمل في الروايات 
، تعــيش واقعهــا -غالبــًا  –فالشخصــية ذات طبيعــة واقعيــة حيــة  . الشخصــية فــي الروايــة الفلســطينية 

كمــا يلحــظ أن حيــاه الشخصــية فيهــا،     . المفرحــة والمترحــة : وتتفاعــل معــه، بكــل صــوره وتجلياتــه    
فـإن لحركـة الحـدث     وحركتها تظل مرتبطة بحركة الواقع الفلسطيني، وخاضعة لكل تغيراته، وبالتالي

ــاه الشخصــية وفعلهــا، أو رد فعلهــا تجــاه الحــدث السياســي أو         ــة قصــوى علــى حي الفلســطيني أهمي
مــن هنــا فــإن الشخصــية فــي الروايــة الفلســطينية تظــل تقــوم بــدور لــه خصوصــيته وأهميتــه  . الــوطني

انون وحساســيته، إذ إن أغلــب شخصــيات الروايــة الفلســطينية هــم أنــاس يمثلــون قضــية وطنيــة ويعــ    
مجرد عـرض مباشـر للواقـع    "وكما يقول فلوبير فان العمل الروائي  .واقعًا سياسيًا  ومعيشيًا مريرًا

  .   )22("كالصورة

وتظهــر الطبيعــة الواقعيــة للشخصــية المحوريــة فــي الروايــة الفلســطينية أكثــر مــن ســواها مــن        
  : لحــظ فــي روايتــيكمــا ن. الســمات األخــرى التــي يمكــن أن تظهــر فــي طبــائع الشخصــيات بشــكل عــام 

 –إذ يلحظ أن الشخصيات المحوريـة فـي هـاتين الـروايتين     . مثًال )حفنة تراب(، و )سنوات العذاب(
فهــي  . هــي شخصــيات ارتبطــت بــالواقع واكتــوت بســياطه وجراحــه الراعفــة        -منــى وهنــاء الغــزاوي   

أن نحـس  ومـن هنـا يمكـن أن  نحـس بوجودهـا، و     . شخصيات واقعية فـي حياتهـا، كمـا فـي عالقـاتهم     
ســـواء أنجـــح الكاتـــب فـــي رســـم مالمـــح هـــذه  . باأللفـــة بيننـــا وبينهـــا، إذا حاولنـــا أن نـــتفهم معاناتهـــا

كمـا سـنالحظ ذلـك     –الشخصيات وإكسابها الواقعية التي تتناسب مع هذا الواقع، أم أخفق في ذلـك  
يــك فالروايـة كمـا يقـول رينيـه ويل    . -بوضـوح عنـد رسـم بعـض الشخصـيات، ال سـيما شخصـية منـى         

  .التي يعيشها الناس )23("صورة عن الحياة الواقعية : " إنما هي

وممـا يلحـظ أيضــًا أن هـذه الشخصــيات إنمـا هـي ضــحايا بشـكل أو بــآخر للصـراع الفلســطيني        
 ر، وتلــك المأســاة والتشــرد والقهــ)ســنوات العــذاب(الصـهيوني، كمــا نلحــظ بشــكل مباشــر فــي روايــة  

ووطنهــا، وباتــت نهبــًا للضــياع والتشــرد، وفقــدت والــدها    ، التــي فقــدت أرضــها  )منــى(الــذي تعانيــه  
ــك عــن عــذابه    ــة  . النفســي والجســدي  اوجــدها، ناهي ــراب (أو فــي رواي ــة ت ــاني   )حفن ــث تع هنــاء (حي

وحفيـدتها   )ثابـت (من آثار الصراع ومحـاوالت سـلب األرض، وفـي سـبيل ذلـك تفقـد ابنهـا         )الغزاوي
 )هـاديف (قد سلبت أرضها، وضمت إلى مستعمرة ، وليت األمر انتهى عند هذا الحد، بل ل)خديجة(

  .شأنها في ذلك شأن  الفلسطيني األسير في وطنه المعذب على أرضه. وأودعت السجن األبدي
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أن شخصية المرأة الفلسطينية هي شخصية واقعية حية، تعـيش واقعهـا وتتفاعـل    : آية ذلك كله
ــه  بحــرارة  ــذا تظــل هــذه الشخصــية لهــا خصوصــياتها وحساســي     . مع ــك الهــم الــوطني    ل تها بفعــل ذل

الضاغط على صدرها أبدًا، وبذلك فهي شخصية مأزومة باستمرار، وتعاني صراعات نفسـية متعـددة   
  .المنابع

  وشطحات الكاتب الرومانسية.  .ةبين الواقعي: شخصية المرأة

والمتأمل في الروايات الثالثة يلحظ بوضوح أن القضية الفلسـطينية، ومـا تفجـره مـن صـراعات      
ولعل هذا الهم . ي الرابط بين شخصيات هذه الروايات، وهو ما يميز هذه الشخصيات عن سواهاه

الوطني والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني قد أضـفى علـى بعـض كّتـاب هـذه الروايـات، حتـى        
، كمــا نلحــظ فــي يفــي أعلــى درجــات الواقعيــة شــيئًا مــن العاطفــة واالنفعــال الحــاد والخيــال الرومانســ 

إْذ إن الكاتب اعتمد أصًال في روايته على قصـة واقعيـة حصـلت مـع إحـدى      . )سنوات العذاب(اية رو
وفي الحقيقة فإن أحداث الرواية التي حصلت لبطلته وأمها و أسرتها بالفعل "بطلة الرواية : قريباته

ذه ضاعت من خالل مغاالة عواطف الكاتب، ومن خـالل فرضـه التجاهاتـه السياسـة والوطنيـة علـى هـ       
الشخصـيات، حيـث فــرض عليهـا أن تنطـق بكــل مـا يعتمـل فــي نفسـه ويـدور فــي خلـده مـن شــعارات           

وما عانت وكابدت من عنت وظلـم واضـطهاد مـن العـدو     . وهتافات، فأضاع بذلك قضية هذه األسرة
ــدًا مــع الشخصــية  فــي شــطحات رومانســي     . )24("اإلســرائيلي ــى المضــي بعي ومواقــف  ال    ةإضــافة إل

  .)25(هذه  الشطحات الرومانسيةتحتمل  مثل  

نــرى الشخصــية الفلســطينية تتجــه اتجاهــًا وطنيــًا مغاليــًا، حتــى أنــه     ) حفنــة تــراب(وفــي روايــة 
أحيانًا يظهر عليها االنفعال والتسّطح والخطابية المباشرة، وذلك مـن خـالل بعـض الشخصـيات مثـل      

وقد تنبـه   –شخصية وسواها كما سنبين ذلك عند تناول هذه ال –. شخصية هناء الغزاوي وغيرها
تســرد " إن الروايــة : أحــد الدارســين لهــذه الروايــة علــى هــذه المالحظــة، فقــال معلقــًا علــى الروايــة   

األحــداث بتقريريــة وخطابيــة واضــحة، كمــا أنهــا تحفــل بــذكر القــوانين واإلجــراءات البريطانيــة التــي      
ت الرواية، إلى حد ما، عن زمـن  لقد عبر. ساعدت اليهود، مما وصمها بطابع التسجيلية والمباشرة

الصراع في فترة الثالثينات واألربعينات، لكن تعبيرهـا كـان فجـًا ومباشـرًا، ولـم يكـن مـؤثرًا فـي كثيـر          
من األحيان، ولم يضع المؤلف الخاص في قالب االستفادة منـه، بـل عرضـه كمـا هـو دون تحليلـه أو       

    .)26("الضائع في الوقت الضائعربطه بالحاضر، فجاءت روايته مجرد بكائية على الزمن 

ولعل إغراق الكاتب بالشعور المأساوي لضياع األرض والوطن، وعـدم قدرتـه اسـتيعاب األمـر،     
ــك       ــر قاصــٍد ذل ــي، غي ــًا مــن الجانــب الفن ــه يتخفــف أحيان ــه     . جعل ــًا، وشــعب يحكــم علي فــأن تفقــد وطن

 )هنـاء الغـزاوي  (لشخصـية هنـا   ولذلك فإن ا. باإلعدام ألمر ليس من السهولة تصديقه أو التسليم به
تقف مندهشة ومفجوعة أمام هذا الزمن الفلسطيني، أمام هـذا الضـياع الفلسـطيني، ومـن هنـا نراهـا       
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داخل سجنها تعاني حالة تشبه حالة الجنون، إنها ال تصدق أن ُتسلب أرضها، ويقتل ولدها ويحكم 
  .عليها بالسجن المؤبد

ــزاوي داخــل ســجنها       ــاء الغ ــرى هن ــا ن ــة، ممــا صــرفها عــن      ومــن هن ــي األســى والفجيع ــة ف غارق
االختالء إلى صوت العقل والمنطق، وهذا صرفها بدوره عن إثارة السؤال والبحـث حـول مـا حـدث،     

  . وما أسبابه؟  ومن المسؤول عنه ؟ وكيفية التغلب عليه ؟

ــة   ــي روايـ ــل فـ ــر أن المتأمـ ــب  (: غيـ ــدر الحبيـ ــى صـ ــاء علـ ــطحات    )البكـ ــذه الشـ ــل هـ ــظ مثـ ال يلحـ
على رشاد أبو شـاور، إذ يلحـظ    رسية للكاتب، بل يلحظ أن الطابع الواقعي يظل هو المسيطالرومان

ــة       ــاه الواقعيـ ــده باتجـ ــاد عنـ ــال الحـ ــرة واالنفعـ ــة المباشـ ــالم، والخطابيـ ــي الحـ ــع الحـــس الرومانسـ تراجـ
الموضوعية، وهذا ينعكس إيجابًا على رسم الشخصية وحياتها عند الكاتب بشكل عام، إْذ قد تبدو 

مصـورًة مشخصـًة، ال مقـررًة خياليـًة، ويصـبح اتصـالها بالبيئـة أكثـر لصـوقًا،          : صيات في الروايةالشخ
  .وحركتها في الحياة أكثر واقعية وموضوعية

سنوات العذاب وحفنـة  ( : لكن ثمة نقطة جديرة بالمالحظة، هنا، فشخصية المرأة  في روايتي
البكـاء علــى  : (أمــا فـي روايــة . الـروايتين  ، كانــت هـي الشخصــية المحوريـة الســائدة فـي هــاتين   )تـراب 

فـي حـين اضـطلعت شخصـية الرجـل بالبطولـة       . ، فكانـت المـرأة شخصـية ثانويـة تابعـة     )صـدر الحبيـب  
  . المحورية والسيادة

 –غالبـًا  –فهل يا ترى أن  طول تعامل الكاتب مع المرأة بطبيعتها االنفعاليـة الحساسـة الحـادة    
، كـان لـه دور فـي ظهـور مثـل      )سـنوات العـذاب وحفنـة تـراب    : (يوبطبيعة دورها المحوري في روايتـ 

هذه الشطحات الرومانسية عند الكاتب، ظنًا منه أنها تتناسب مع طبيعة المرأة ؟؟ سواًء أظهر ذلك 
فــي حــين أن البطولــة والمحوريــة كانــت للرجــل فــي   . بشــكل واع، أم غيــر واع عنــد رســم الشخصــية 

ذو طبيعة واقعية أكثر من المرأة، مما أسهم  –غالبًا  –والرجل  ،)البكاء على صدر الحبيب: (رواية
فــي غلبــة الســمة الواقعيــة علــى رســم الشخصــية، وتخففهــا مــن الحــس الرومانســي الحــالم واالنفعــال     

  الحاد ؟؟ 
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  دورها وأنواعها: شخصية المرأة

ى صــفحة يلحـظ أن شخصـية المـرأة قـد توزعـت علـ       –محـور الدراسـة    -المتأمـل فـي الروايـات    
ــين   ــة الناميــة، كمــا فــي روايتــي   : هــذه الروايــات مــا ب ــة   ( : الشخصــية المحوري ســنوات العــذاب وحفن

  ). البكاء على صدر الحبيب(: ، وبين الشخصية الثانوية التابعة، كما في روايتي)تراب

ففـي  . وما بين الشخصية الجاذبـة التـي تسـتأثر باهتمـام الجميـع، والشخصـية المنّفـرة المملولـة        
تمثل الشخصية المحورية الوحيـدة فـي الروايـة، حملهـا الكاتـب       )منى(كانت  )سنوات العذاب(ية روا

كل همـوم القضـية وجـراح المأسـاة، بـل وحملهـا كـل معتقداتـه األيديولوجيـة حتـى أضـحت شخصـية             
تعبــر عــن آراء الكاتــب نفســه ورغبتــه الجامحــة فــي تحريــر وطنــه، أكثــر ممــا تعبــر عــن    ، منتفخــة جــدًا

ال يسـتطيع أن   –أي كاتـب   –لعـل الكاتـب   . ا هي نفسها ورغبتهـا فـي التحـرر مـن نيـر االحـتالل      آرائه
 )27(علـى حـد تعبيـر كـولن ولسـن      -فالكّتـاب الجيـدين  . يتجاهل وجهة نظره، وينفـك منهـا انفكاكـًا تامـاً    

 غيـر أن . يقومون بتجسيد وجهة نظرهم بالحياة في أعمالهم واإلفصـاح عـن رغبـتهم العارمـة للحريـة     
  .ذلك ال يعني أن تصبح الشخصية القصصية بوقًا لصوت الكاتب يبّث من خالله آراءه بشكل مباشر

ودار فـي  ، شخصـية جاذبـة اسـتأثرت باهتمـام الجميـع      يلحظ أنهـا ) منى(والمتأمل في شخصيته 
هنـاء وسـلوى   : فلكها عدد كبير من الشخصيات التابعة أو الثانوية ؛ مثـل أمهـا وجـدها وصـديقاتها    

وثمـة  . هما، والممرضات في المستشفى، والجند فـي أطـراف البلـدة، والمعلمـات فـي المدرسـة      وغير
ــد أم فــي          ــة، ســواء فــي شخصــيات الجن ــرة، تمثــل فــي الشخصــيات اليهودي ظهــور للشخصــيات المنّف

  .شخصية الطبيب أم في غير ذلك

ي ظلـت  هـي الشخصـية المحوريـة التـ     )هنـاء الغـزاوي  (كانـت شخصـية    )حفنة تـراب (وفي رواية 
تتحرك في الرواية منذ اللحظة األولى إلى النهاية، وتقوم  بدور المحرض الثوري، والمعبـئ الـوطني   

ولكافـــة ســـكان القريـــة كـــي يتمســـكوا بأرضـــهم،   -الشخصـــية الثانيـــة فـــي الروايـــة    - )ثابـــت(البنهـــا 
اذبة، وقـد  تمثل الشخصية المحورية الج )منى(وهي مثل . ويرفضوا إغراءات رأس المال الصهيوني

الذي يعد امتـدادًا  ) ثابت(تحّلق حولها عدد من الشخصيات األساسية والنامية، مثل شخصية ابنها 
لدور أمه الوطني، وعمران  الضابط  المصري الذي  يمثل بعـدًا  قوميـًا فـي القضـية  الفلسـطينية،      

  .أيضًا )هناء الغزاوي(وأخته خديجة، وهما امتداد لشخصية  )ثابت(وحفيدها 

، فقــد ظهــرت شخصــية المــرأة بصــورة الشخصــية    )البكــاء علــى صــدر الحبيــب  (مــا فــي روايــة  أ
، وظلــت هــذه الشخصــيات تــدور فــي فلــك  )فجــر، وهنــاء، ونهــاد : (الثانويــة التابعــة، مثــل شخصــيات 

  .)زياد وغالي(البطلين الرئيسين في الرواية 
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  وطرق رسمها . .ودالالتها. .تحليلها: رصد شخصية المرأة

  المرأة داخل إطار األسرة: أوًال

ــة بالرصــد   تشخصــية المــرأة فــي الروايــا   -مــن الدراســة   –ســنتناول فــي هــذا الموضــع    الثالث
: أوًال شخصــية المــرأة لوالتحليــل والتمحــيص، فنرصــد تــوزع هــذه الشخصــية رصــدًا دقيقــًا، ونتنــاو 

  .اإلطار األسريداخل إطار األسرة، ثم نعرج على شخصية المرأة  خارج هذا ) األم، البنت(

والمتأمل في الرواية الفلسطينية، بشكل عام، يلحظ وجـود نـوعين مـن شخصـية المـرأة، األول      
. الهروبيـة /ما يمكن أن  يسمى بالشخصية الثورية، واآلخر سنطلق عليه تسمية الشخصية التقليدية

أقل بكثير مـن   -محور الدراسة  - توإن كان ظهور مثل هذا النوع األخير من الشخصية في الروايا
والمالحظ أن الشخصية التقليدية، في هذه الروايات، غالبـًا مـا كانـت شخصـية ثانويـة،      . النوع األول

فــي حــين أن الشخصــية الثوريــة كانــت فــي هــذه الروايــات شخصــية ناميــة متطــورة، وهــي الشخصــية      
  .الصفحاتالمحورية في الروايات في أغلب األحيان، كما سنلحظ أثناء الدراسة، في قادم 

العالقـة بـين الرجـل والمـرأة، وإبـراز المكانـة التـي تحتلهـا          راهتمت  الرواية الفلسطينية بتصـوي 
المـرأة فــي عــالم الرجــل، وال ســيما الرجـل الثــوري المناضــل، فــي حــين أنهـا لــم ُتعــن كثيــرًا بتصــوير     

المـرأة، وتطورهـا    العالقة بـين المـرأة والرجـل التقليـدي السـلبي، بوصـفه يشـكل عائقـًا أمـام تحريـر           
 -سياسـيًا واجتماعيـًا وعقليــًا، ومـن هنــا نلحـظ أن شخصـية المــرأة فـي بعــض الروايـات الفلســطينية        

ولم يكن للمرأة . كان باهتًا تمامًا  -لغسان كنفاني على سبيل المثال  )رجال في الشمس(مثل رواية
ة فـي هـذه الروايـة كانـت     إذ إن الشخصيات المحوريـ  . في هذه الرواية دور فاعل، أو حضور واضح

ــة أو نضــالية        ــر ثوري ــة تقليديــة، أو شخصــيات غي وهــي شخصــيات مّثلهــا     –كلهــا شخصــيات هروبي
وأنها كلها شخصيات انشغلت بالهم الـذاتي عـن     -) أبو قيس، أسعد، مروان، أبو الخيزران(الرجل 

الثـورة عليـه أو   الهم الوطني، وهـي شخصـيات سـلبية تستسـلم لمصـيرها الفـاجع دون أن  تفكـر فـي         
  :بعد وصوله البصرة يسترجع ماضيه في وطنه  -مثًال-ومن هنا نرى أبا قيس . تغييره

لقـد احتجـت إلـى عشـر     . .في السنوات العشر الماضية لم تفعـل شـيئا سـوى أن تنتظـر    "
فـي هـذه   . .سنوات كبيرة جائعة كي تصدق أنك فقدت شجراتك وبيتك وشبابك وقريتك كلها

مـاذا تـراك كنـت    . .ق الناس طرقهم وأنت مقع ككلب عجوز في بيت حقيـر السنوات الطويلة ش
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اسـكن هنـا   : رجل كريم قال لك... .تنتظر ؟ أن تثقب  الثروة سقف  بيتك؟ إنه  ليس  بيتك
هذا كل شيء وبعد عام قال لك أعطني نصف الغرفة فرفعت أكياسًا مرقعة من الخيش بينك ! 

حتــى جــاءك ســعد وأخــذ يهــزك مثلمــا يهــز الحليــب   وبقيــت مقعيــًا.. .وبــين الجيــران  الجــدد
. ال يمكـن اسـتمرار الحيـاة معهـا    ، وهكذا فأبو قيس يعاني ظروفًا معيشية قاتلـة . )28("ليصير زبدا 

وراح يبحـث  ، ولكنه لم يحاول أن يبحث عن جـذر المشـكلة ويواجههـا، ولكنـه واجههـا بـالهروب منهـا       
خنقـا داخـل خـزان الشـاحنة دون أن      –هو ورفيقـاه   حتى مات ،عن المال في صحراء الكويت القاتلة

لمــاذا لــم تــدقوا جــدران الخــزان ؟ لمــاذا لــم   "جــدران الخــزان  هــو أو مــن معــه، ، يفكــر أن يــدق
  .)29("تقرعوا جدران الخزان ؟ لماذا ؟ لماذا ؟

ــة       ــي روايـ ــرأة فـ ــية المـ ــارز لشخصـ ــور البـ ــظ الحضـ ــين نلحـ ــي حـ ــراب (وفـ ــة تـ ــظ أن ). حفنـ ويلحـ
رجــال فــي  (ة فــي هــذه الروايــة كانــت شخصــية ثوريــة، علــى النقــيض مــن روايــة      الشخصــية المحوريــ 

يلحــظ،  )العــذاب تســنوا(، وروايــة )البكــاء علــى صــدر الحبيــب  (أمــا فــي روايــة  . الســابقة) الشــمس
أيضًا، أن الشخصيات فـي هـاتين الـروايتين هـم شخصـيات ثوريـون، ومـن هنـا نلحـظ حضـور المـرأة            

  .البارز في هذه الروايات

  األم / المرأة  شخصية

ــال، إْذ إن األم، فــي المجتمــع         ولعــل شخصــية المــرأة تجســدت فــي الغالــب فــي صــورة األم المث
ويظـل الواقـع الفلسـطيني    . العربي خاصة، تحاط بهالة أشبه ما تكـون بالتقـديس واإلجـالل واالحتـرام    

ــرًا مــا كــان  األب يستشــهد أو يمــوت،        ــه علــى شخصــية األم، وكثي ويتــرك وراءه الفــاجع يلقــي بظالل
أرامل تحمل هم األرض المهددة باالفتراس، واألبناء األيتام الذين بحاجة إلى من يقف إلـى جـانبهم،   

  .في ظل ظروف االحتالل األليمة

صورة عن الحيـاة  : "فالرواية كما يرى رينيه ويليك. وقد جسدت الرواية الفلسطينية ذلك كله
ومـن هنـا نلحـظ أن حضـور شخصـية      . )30("ي كتبـت فيـه  الواقعية وعن عادات الناس وعن العصر الذ

األب /وبالمقابل انحسر حضور الرجل  –محور الدراسة  –األم كان واضحًا في الرواية الفلسطينية 
ــى أن المــرأة      "فــي األســرة   ــك إل ــة ونفســية    / وربمــا يعــود الســبب فــي ذل األم  تشــكل قيمــة اجتماعي

إلـى   ،ي على قدرة غير محدودة في العطـاء والتفـاني  وأخالقية في عقلية اإلنسان العربي، وهي تنطو
ــة           ــزل وتربي جانــب كونهــا رمــزًا للــوطن واألرض والخصــب، ولهــا اليــد الطــولى فــي تــدبير أمــور المن

  .)31("األطفال وتنشئتهم وتوجيههم وتعليمهم وتزويجهم

: لاألم، األو/ والمتأمل فـي الروايـات، محـور الدراسـة، يلحـظ وجـود نـوعين لشخصـية المـرأة          

، )أم ثابت(األم الثورية المناضلة، كما نلحظ في رواية حفنة تراب، من خالل شخصية هناء الغزاوي 
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األم التقليديـة المستسـلمة لظروفهـا وواقعهـا، كمـا نلحـظ فـي روايـة         / المـرأة  : أما النوع اآلخـر فهـو  
الحبيب من خـالل  وفي رواية البكاء على صدر ). أم منى(سنوات العذاب، من خالل شخصية فاطمة 

  ).أم غالي و أم زياد(شخصيتي 

، األم الفلســطينية المكافحــة )األرملــة(ففــي روايــة حفنــة تــراب تطالعنــا شخصــية هنــاء الغــزاوي   
المناضلة بقوتها وتشبثها بأرضها وأوالدها وأحفادهـا، وهـي شخصـية ثوريـة تشـكل امتـدادًا طبيعيـًا        

  .و وممارستها الفعل النضالي بشكل من األشكالفي تصديها للعد –كما رأينا  -للرجل الثوري  

ــاء الغــزاوي    ــع اليهــود        : وملخــص قصــة هن ــرة َطم ــا، فــي فت ــا امــرأة فلســطينية فقــدت زوجه أنه
ــاوالتهم        ــود محـ ــاد اليهـ ــت أعـ ــد ثابـ ــا الوحيـ ــر ابنهـ ــدما كبـ ــذه األرض، وعنـ ــكت األم بهـ ــه، فتمسـ بأرضـ

ومساندًا البنها، وفي اللحظة التي يدرك  لالستيالء على أرضه بالترغيب والترهيب، وتقف األم مآزرًا
لن يتخلى عن أرضه يقتلونه، فتدفنه أمه في أرضه، وتنشغل بالمحافظة علـى  ) ثابتًا(فيها اليهود أن 

وراحـت جـدتهما تحـدثهما عـن      ،، حتـى إذا مـا كبـر الطفـالن    )حامد وخديجة: (األرض وتربية طفليه
هود باالستيالء على أرضه وضـمها إلـى المسـتعمرة    بطوالت والدهما وتضحيته ومقاومته ألطماع الي

أصــرا علــى جــدتهما الــذهاب إلــى هــذه المســتعمرة والتعــرف عليهــا، وهنــاك تكــون      ) هــاديف(القريبــة
بقتــل إحــدى الفتيــات الصــهيونيات ثــأرًا البنهــا،   )هنــاء(الفاجعــة، حيــث تقتــل خديجــة، وُتــتهم الجــدة  
  .اب بعارض الجنون، ويلفعها الحزن واألسىفيحكم عليها بالسجن المؤبد، وأثناء ذلك تص

الثوريـة   ةاألم الفلسطينية المناضل/وقد جسد الكاتب  من خالل هذه الشخصية نموذج المرأة 
في أزمتها الواقعية والنفسية، في تحديها لظروف الواقع الفاجعـة، كاشـفًا مـن خـالل ذلـك معانـاة األم       

غالبـــًا بأبنائهــا الـــذين تحصــدهم رشاشـــات الغـــدر    الفلســطينية فـــي الــوطن المحتـــل، األم المفجوعــة   
الصــهيوني الحاقــد، وتالحقهــا لالســتيالء علــى أرضــها واالعتــداء علــى شــرفها وكرامتهــا وحريتهــا،       

كمـا يكشـف مـن جانـب آخـر، مـن خـالل هـذه         . والزج بها في سجون الظالم، وتـدمير فكرهـا ووعيهـا   
، )بريطانيـا (، وتواطـؤ الـدول الغربيـة معـه     الشخصية، عن وحشـية العـدو ودمويتـه وتزييفـه للحقـائق     

كما يكشف أيضًا عن الصدمة العنيفة التي انتابت الشخصية الفلسطينية بعد النكبة، حتى كادت هذه 
 –فـي تلـك الفتـرة     –الشخصية تصـاب بـالجنون لهـول المأسـاة، وتكشـف أيضـا عـن الموقـف العربـي          

مـــن خـــالل شخصـــية (ضـــباب وانعـــدام الرؤيـــة ملفعـــًا بال )الرســـمي(للمأســـاة، إْذ كـــان هـــذا الموقـــف 
  ).عمران

إن شخصــية هنـــاء كانـــت شخصـــية محوريـــة فـــي هـــذه الروايـــة، لعبـــت دورًا خطيـــرًا فـــي حركـــة   
األحــداث، وأثــرت فــي كــل الشخصــيات مــن حولهــا، ســواء أكــان هــذا األثــر ســلبيًا، مــن خــالل إدراك     

مــا جعلهــم يتــآمرون عليهــا حتــى م –اليهــود واإلنجليــز لخطــورة دورهــا، ال ســيما بعــد مقتــل ولــدها 
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الـذي  ) عمـران (أم كـان إيجابيـًا، مـن خـالل تأثيرهـا فـي الضـابط المصـري         . أودعوها السجن المؤبد
  .طلب إعفاءه من الخدمة العسكرية، وتطوع مع المجاهدين لتحرير البالد

وقد قدم الكاتب هذه الشخصية ألول مرة عـن طريـق الحـوار مـع الضـابط عمـران فـي السـجن،         
بأنهـا سـجينة مـن أجـل قضـية وطنيـة، ولـيس بسـبب         : يث اكتشف الضابط خصوصية هذه السـجينة ح

إن جريمتـي تمشـي مـع جريمـة غيـري      ... .أنـا هنـا ألن بلـدي لـم يعـد هنـا       –" جريمة أخالقية 
بعـد أن قتـل   .. .أجل قتلته يا حضرة الضابط.. .عندما حاول أن يغتصب مني أرضي، قتلته

ــد ا    ــدي الوحي ــه األرض   هــو أيضــًا ول ــع ل ــذي رفــض أن يبي ــو مغتصــب   ...  .ل إن ضــحيتي ه
  .)32("هو قاتلي . ...وطنـي

:  وقد لجأ الكاتب أيضًا إلى التقارير المباشرة في تقديم هذه الشخصية، كما في التقرير التالي

فقــد كانــت هنــاء تعــيش مــع أســرتها الصــغيرة فــي تلــك القريــة، وتعمــل فــي زراعــة األرض       "
، وكـان زوجهـا يعمـل    )ثابت(ئلتها مكونة من زوجها ومن ولدها الوحيد وكانت عا.. .بالبطيخ

وتـوفي تاركـًا وراءه قطعـة    ... .إلـى أن وقـع لـه حـادث    ... .مفتشًا على عمال الخط الحديـدي 
  .)33("وعاشت هناء مع ولدها ثابت )ثابت(أرض لولده الوحيد 

قـول هنـاء مخاطبـة    وقد حرص الكاتب على تصوير نفسية هذه الشخصـية مـن خـالل الحـوار، ت    
وماذا يمنعك أن تتم المقابلة هنـا ؟ هـل تكـره جـو الزنزانـة ؟ لقـد مضـى علـي هنـا          ": الضابط

سبع سنوات طوال، ولم أعد أطيق فراق هذه الجدران السوداء، لقد أصبحت أنا جزءًا منها، 
  .)34( "وأصبحت الجدران بعض جسدي 

الســترجاع ماضــي هــذه الشخصــية مــع     ولقــد لجــأ الكاتــب إلــى بعــض أســاليب الســرد كــالحوار    
فهــا هــي ذي تخاطــب ابنهــا ثابتــًا بعــد أن التقــى    . العــدو لالســتيالء علــى أرضــه   تزوجهــا، ومحــاوال 

أنـا ال أريـد أن   .. .ثابـت  –" : الشباب اليهود والفتاة اليهودية، وقبل أن يفحصه الطبيـب اليهـودي  
أنت تعلم أن أرضـك هـي األرض   ... .ينجح اليهود معك فيما فشلوا مع أبيك منذ عشرين سنة

وهـذا  مـا حـاولوه معنـا     ... .المجاورة ألرض المسـتعمرة وهـؤالء النـاس يطمعـون فـي أرضـك      
وجــاءوا ألبيــك يحــاولون إغــراءه ببيــع األرض لهــم، ولكنــه رفــض عرضــهم     ... .قبــل والدتــك

  .)35("وطردهم

ســتيالء علــى  وتبــدو هــذه المــرأة مدركــة لكــل أطمــاع اليهــود ومخططــاتهم و أســاليبهم فــي اال     
  .)37(حتى أنها تميز بين اليهودية والصهيونية )36(األرض ونصب المكائد واالستغالل والدموية
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ــل       ــذا العلـــم، والـــوعي الكامـ ــيطة أن تحـــيط بكـــل هـ ــن لهـــذه المـــرأة البسـ ــا نتســـاءل مـــن أيـ وهنـ
بمخططات العدو، في فترة، مبكرة من الصراع العربي الصـهيوني ؟ لعـل ذلـك يكشـف أن الكاتـب قـد       
استغل هذه الشخصية وحملها أفكاره ومعتقداته في التضحية والفداء، ورؤيته لطبيعة الصـراع علـى   

  .في تلك الفترة، وكل ذلك من شأنه أن يحد من حرية الشخصية، وواقعيتها، األرض

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن شخصــية هنــاء تظــل غنيــة بالداللــة واإليحــاء، وقــد حــاول الكاتــب       
مقــررة، علــى دفعــات عديــدة، كاشــفًا عــن أعماقهــا النفســية، ومعاناتهــا لواقعهــا       تقــديمها مصــورة ال

المعيش، فجاءت شخصية موحية بتجربة األم الفلسطينية في معاناتها لواقعها األليم، وفي وجه آخـر  
لهــا جســدت مأســاة الشــعب الفلســطيني األســير فــي وطنــه بعــد أن ابتلــع الــوحش الصــهيوني أرضــه        

ضحى إنسانًا غارقًا باألسى والحسرة إلى درجة تفـوق اإلحســاس، وتفضـي بـه إلـى      وافترس أبناءه، فأ
  .حالة من الجنون والذهول

ويظهر في الرواية نفسها جيـل آخـر جديـد لشخصـية هنـاء يتمثـل فـي شخصـية ريحانـة زوجـة           
ب فالكاتـ . ثابت، التي تعد امتدادًا لشخصية هناء في النضال من أجل األرض والتشبث بتراب الوطن

ويــؤمن بــأن طريــق التحريــر طويــل،   . يــؤمن باســتمرار النضــال ضــد العــدو، مهمــا كانــت الصــعوبات   
     . طويل، وبحاجة إلى مزيد من التضحية والفداء في سبيل الوطن واألرض

األم الفلســطينية  فــي إطــار إنســاني وفنــي بــديع   "لقــد حــرص الكاتــب الفلســطيني علــى تقــديم   
فلــم تستســلم للواقــع المــزري الــذي  . تقبل، محبــة للحيــاة ولــألرضومميــز، إذ قــدمها متفائلــة بالمســ 

فرضه عليها االحتالل من جهة، وفقد الزوج من جهة ثانية، بل عملت وكافحـت، بكـل مـا أوتيـت مـن      
  .)38( "قدرة على مغالبة الشدائد   والصمود أمام جبروت االحتالل 

هذا الوجـه للمـرأة الفلسـطينية،    قد عرضت  –محور الدراسة  –وإذا كانت الرواية الفلسطينية 
، فإنها قد عرضت الوجـه اآلخـر لهـا، أعنـي تلـك المـرأة التقليديـة المنسـجمة         )األم الثورية المناضلة(

مع واقعها، غالبًا، المستسلمة لظروفها وقدرها المفروض من اآلخـرين عليهـا، وهـذا ينسـجم تمامـا      
فلــيس كــل امــرأة  . عــيش، فــي بعــض جوانبــه  ، ومــع الواقــع الم)الروايــة صــورة حيــاة (مــع فــن الروايــة  

وهذا يخطو بالرواية الفلسطينية باتجاه الواقعية الموضـوعية، وينـزع بهـا    . فلسطينية ثورية مواجهة
  .عن الحس الرومانسي الخيالي

يلحظ شخصية األم التقليدية، ففي سنوات العـذاب   –محور الدراسة  –والمتأمل في الروايات 
وأكثـر  . ، وفـي البكـاء علـى صـدر الحبيـب نلحـظ أم زيـاد، وأم غـالي        )منـى أم (نلحـظ شخصـية فاطمـة    

  ."أرامل " هذه األمهات 
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يلحـظ أنهـا كلهـا    ) شخصـية األم التقليديـة  (والمتأمل فـي هـذا النـوع مـن الشخصـية الفلسـطينية      
جـاءت شخصــيات ثانويــة، تمثـل فكــرة بعينهــا ال تحيـد عنهــا، وبالتــالي فهـي شخصــيات ثابتــة جامــدة     

ررة ال مصـورة، لـم يكــن لهـا أثـر فاعـل فـي توجيــه حركـة األحـداث فـي الروايـات، أو تــأثير           جـاءت مقـ  
فهـي شخصـيات هامشـية مسـطحة، والتسـطح خاصـية لهـا، وليــس         . ملموس في الشخصيات األخرى

  .)39(عيبًا   فيها

أن هـذه األم الفلسـطينية، عامـةً ، كانـت تعـاني ظروفـًا قاسـية أليمـة أوجـدتها ظـروف           : آية ذلـك 
ــادية       ا ــية واالقتصـ ــا السياسـ ــل معاناتهـ ــطينية بكـ ــية األم الفلسـ ــل شخصـ ــي تمثـ ــالي فهـ ــتالل، وبالتـ الحـ

  .واالجتماعية

  البنت/  ةشخصية المرأ

وإذا كانـت الروايـة الفلســطينية قـد عرضــت صـورة األســرة الفلسـطينية فــي حـدود األب واالبــن       
 –إذا تأملنـا الروايـات الثالثـة    و. واألم، فإنها قد عرضت أيضًا صورة البنـت فـي حـدود هـذه األسـرة     

فــي  لــم تظهــر إال –فــي حــدود األســرة الفلســطينية   –نلحــظ أن شخصــية البنــت   –محــور الدراســة 
ــكل         ــي تشـ ــنوات العـــذاب، وهـ ــي سـ ــية منـــى فـ ــة، األولـــى شخصـ ــات الثالثـ ــين مـــن الروايـ روايتـــين اثنتـ

ب، وهــي شخصــية شخصــية خديجــة فــي حفنــة تــرا : الشخصــية المحوريــة فــي هــذه الروايــة، والثانيــة 
ثانوية، وظفها الكاتب لتكون شاهدًا على الجريمـة الصـهيونية ضـد الشـعب الفلسـطيني، وفـي الوقـت        

  .ذاته شاهدًا على التضحية والبذل والعطاء الفلسطيني

أما شخصية منى فهي تلعب دور الشخصية المحوريـة فـي روايـة سـنوات العـذاب، وهـي تصـور        
وتبـدأ قصـة منـى مـن يافـا، وهـي        . فـي ظـل االحـتالل الصـهيوني    رحلة العـذاب والتشـرد الفلسـطيني    

طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، حيث يقوم والدها بترحيلها هي وأمها إلـى بئـر السـبع عنـد جـدها      
 اإلسـرائيلي ألمها، ثم ُتقصف بئر السـبع فيفـرون مشـيًا علـى األقـدام إلـى المحـاجر، ويتـوالى القصـف          

جدها، من المحاجر  إلـى مضـارب البـدو إلـى عـرب أبـو خضـيرة إلـى         يطارد هذه الشخصية، وأمها و
حتـى إذا مـا اسـتقروا فـي خـان يـونس       . العوجا حفير إلـى بيـرين إلـى رفـح إلـى غـزة إلـى خـان يـونس         

ودخلت الطفلة المدرسة عاد القصف يطال البلدة، فتصـاب الطفلـة وأمهـا فـي آن معـًا، ثـم ُتنقـل إلـى         
اليهـود ويفتحـون النـار علـى كـل مـن فـي المستشـفى، فتنجـو هـذه           المستشفى، وهناك يدخل الجنود 

. البلـدة، ونجـت منهــا   )الحصــبة(  )40(الفتـاة وأمهـا بأعجوبـة، تمامــا، كمـا نجـت عنــدما داهـم المـرض       

، ولكن من خـالل عالقتهـا بالممرضـة    )41(وفي المستشفى تتعلق بالفدائي الجريح وتحبه دون أن تراه
  .ي الرواية برحيل اليهود عن غزةلطيفة، التي تحدثها عنه، وتنته

والمتأمل في هذه الشخصية يلحظ بوضوح أنها شخصية مفتعلة، وتفتقـد إلـى الواقعيـة تمامـا،     
وهي ليست أكثر من قالب جاهز أتى به الكاتب وصب فيه كل آرائه ومعتقداته لتصوير رحلة العـذاب  
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 ةمليئـة باألخطــاء الفنيـة ملفعــ  وشخصــية منـى شخصــية  . الفلسـطيني، ومأسـاة الشخصــية الفلسـطينية   
ــررة ال مصــورة،           ــذلك فقــد جــاءت شخصــية مق ــالحس الرومانســي الحــالم والخطابيــة المباشــرة، ول ب

حتــى أضــحت  )42( فرضــها الكاتــب فرضــًا علــى القــارئ لكثــرة تدخلــه فــي حياتهــا، وتوجيههــا المباشــر  
أال هـاكم هـي   : (ليـاً شخصية متورمة منتفخـة إلـى حـد تكـاد فيـه أن تنفجـر صـارخة بصـوت الكاتـب عا         

، ُتقدم منى على أنها الشخصـية المحوريـة فـي الروايـة، وتقـوم      )مأساة فلسطين بكل صورها الفاجعة
ــة الســرد   ــا أنهــا، وهــي فــي ســن الرابعــة، تســرد ذكريــات دقيقــة ال يتــذكرها        . هــي بعملي والغريــب هن

فهــي فــي ســن . ًاالشـخص الكبيــر، وتقــوم بتصــرفات ال تتحقــق لطفـل فــي مثــل ســنها، مهمــا كـان ذكيــ   
 وعلى صغر سني قدرت الموقف" الرابعة وتقرأ حالة والدها النفسية، وتقدر الحالة التي تعيشـها  

ومــا بــين هــذا الســن، ونهايــة فتــرة المراهقــة تقــوم هــذه الشخصــية بروايــة أحــداث القضــية        . )43(" 
. 1956صـر عـام   ، حتى العـدوان الثالثـي علـى م   1948الفلسطينية بدقة وتفصيل، ابتداًء من  نكبة 

تروي القضية الفلسطينية بكل مآسيها وجراحها وخياناتهـا، وبعـض القضـايا الحساسـة، مثـل قضـية       
، والنقــــد )46(، ووحشــــية الجنــــدي الصــــهيوني)45(، ونقــــد القيــــادة الفلســــطينية)44(الســــالح الفاســــد 

عـة فتـاة فـي    وكل ذلك يخـالف طبي . )48(، والقصف اإلسرائيلي، وتثير التساؤالت الكبيرة)47(االجتماعي
فمن أين لها بكل هذه الثقافة واالطالع والـوعي  . هذا السن، فتاة صغيرة، لم تنِه المرحلة اإلعدادية

وصـب فيهـا   . افتعـل هـذه الشخصـية الجـاهزة    . إنه باختصار صوت المؤلف! بالقضية الفلسطينية ؟؟
ــه تجــاه القضــية    ــر واقعيــة   . كــل أفكــاره ورؤاه ومعتقدات إطالقــًا، تشــوبها   فجــاءت هــذه الشخصــية غي
ــة رومانســية    ــة، وتغلفهــا هال ، ولغــة شــفافة تتناســب مــع شخصــية المؤلــف الشــعرية     )49(األخطــاء الفني

ــها  ــاً   (نفسـ ــاعرًا أيضـ ــان شـ ــف كـ ــية علـــى       ، )المؤلـ ــم الشخصـ ــي رسـ ــلوب فـ ــذا األسـ ــد انســـحب هـ وقـ
فكـاره  ونحن هنا ال ننكر على الكاتـب أن يلـون شخصـياته بـبعض أ    "الشخصيات جميعًا في الرواية،  

واتجاهاته، ولكن ما ننكره عليه هو أن تتحول هذه الشخصيات إلى أبـواق دعائيـة، يعبـر مـن خاللهـا      
الكاتب عن آرائه و اتجاهاته، ويوزع هذه اآلراء  واالتجاهات على الشخصيات، فنحصـل بـذلك علـى    

تمثلهـا  نماذج مجزوءة وذات وجـه، أو جانـب واحـد، بحيـث تكـون كـل هـذه الجوانـب والوجـوه التـي           
  .)50("الشخصيات، شخصية الكاتب نفسه

الثالثـة،   توهكذا يلحظ أن هذه الشخصية هي أقـل الشخصـيات المحوريـة واقعيـة، فـي الروايـا      
محور الدراسة، سواء في شخصية الرجل أم شخصـية المـرأة، ولكنهـا، علـى أيـة حـال، تظـل تجسـد         

اقعهـا ورفضـه، أو علـى األقـل عـدم      عذاب الشخصية الفلسطينية، وتـوحي بمحاوالتهـا للثـورة علـى و    
  .االستسالم له، في ظل ظروف االحتالل الصهيوني لفلسطين
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  المرأة  خارج إطار األسرة: ثانيًا

ــي إطــار األســرة الفلســطينية الواحــدة، صــورة أخــرى          ــدت شخصــية البنــت، ف وهكــذا فقــد جس
مـرأة دورًا ظـاهرًا فـي    وكمـا لعبـت ال   – فـي الروايـات محـور الدراسـة     –لشخصية المـرأة الفلسـطينية   

البنـت، فإننـا نلحـظ، أيضـًا  ظهـورًا آخـر       /األم، و المـرأة  /إطار األسرة الفلسطينية، تمّثل فـي المـرأة   
للمــرأة تمّثــل فــي المــرأة  الفلســطينية بشــكل عــام، خــارج حــدود األســرة، وفــي المــرأة العربيــة، وفــي   

جـنس مـن هـذه األجنـاس الثالثـة علـى       وسنتناول بعـض الشخصـيات الممثلـة لكـل     . المرأة الصهيونية
  .التوالي، مبتدئين بالمرأة الفلسطينية

يلحـــظ أنـــه ثمـــة شخصـــية أخـــرى جـــاءت امتـــدادًا   )ســـنوات العـــذاب(إن المتأمـــل فـــي الروايـــة 
، ولكن هذه الشخصـية لـم تكـن شخصـية محوريـة فـي       )لطيفة(لشخصية منى، هي شخصية الممرضة 

لكاتــب أن تكــون شخصــية محوريــة لكانــت صــورة أخــرى    الروايــة مثــل شخصــية منــى ولــو شــاء لهــا ا   
  .مفتعلة لشخصية منى المحورية

وقد أسقط الكاتب عليها كل معتقداته في الحمـاس الـوطني والتضـحية والفـداء، وأعطاهـا كـل       
مـــن إقـــدام  وتضـــحية وعطـــاء، وقـــد اكتســـبت طـــابع المغـــامرة   ةمـــا يتصـــوره فـــي الفتـــاة الفلســـطيني 

كل هذه المعاني من خالل عالقتها بالفدائي الجريح، وحبها المجنون له تتراءى . والتضحية والفداء
وشخصـية لطيفـة شخصـية غيـر     . من أول نظرة، وقد فسـرنا أسـباب ذلـك فـي تناولنـا لشخصـية منـى       

واقعية، وتقوم بتصرفات ومغامرات ال تستطيع فتاة، في مثـل وضـعها أن تقـوم بهـا، بـل إن المغـامرة       
دائي والفــرار مــن أيــدي الصـــهاينة أولــى أن تقــوم بهــا فرقـــة قــوات خاصـــة   التــي تقــوم بهــا لتهريــب الفــ

  ).صاعقة(

وبــذلك فقــد ولــدت هــذه الشخصــية ميتــة، ولــم تــتح لهــا فرصــة الحيــاة الطبيعيــة، والتفاعــل مــع     
األحــداث بواقعيــة وحريــة، وإنمــا جــاءت شخصــية مســيرة، يحركهــا الكاتــب وفــق أفكــاره ومعتقداتــه        

كل ذلك جعلها شخصية مفروضة فرضا، وبوقًا للكاتـب  . والتضحية، والمقاومةالخاصة تجاه النضال 
  .يبث من خالله آراءه

وإذا ما نظرنـا فـي مصـير هـذه الشخصـية، فإننـا نـراه، أيضـًا، غيـر مقنـع، إذ تتـزوج لطيفـة مـن              
ولـيس الغرابـة فـي الـزواج، بـل فـي       . الفدائي الـذي هـرب مـن المستشـفى بعـد رحيـل العـدو عـن غـزة         

فالفـدائي بعـد أن هـرب مـن المستشـفى تنقطـع أخبـاره        . منطقيـة األحـداث التـي أدت إلـى الـزواج      عدم
، وعنـدما يرحـل العـدو عـن غـزة ويحتفـل النـاس        )51(نهائيا، ولطيفـة يغيـب دورهـا إلـى نهايـة الروايـة       

  .)52(بهذا اليوم السعيد، تظهر فجأة لطيفة ُتزف إلى الفدائي وسط ذاك العرس الفلسطيني الكبير
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الــذي تعيشــه الشخصــية  التفــاؤل التــاريخيعلــى أيــة حــال فــان هــذه النهايــة الســعيدة تعكــس   
وأن النصـر ال  . الفلسطينية، واألمل العريض المعقود على المقاومة الفلسطينية في التحرير والنصـر 

  .يتحقق إّال بمزيد من التضحية والنضال ضد العدو

آخــر لشخصــية المــرأة الفلســطينية الثوريــة وفــي روايــة البكــاء علــى صــدر الحبيــب نلحــظ نمطــًا  
وهناء فتاة فلسطينية تدرس في جامعة بيروت العربيـة، وتعمـل   . المتحررة، يتمثل في شخصية هناء

كاتبـــة وصـــحفية تنضـــم إلـــى المقاومـــة الفلســـطينية، وتتعـــرف العديـــد مـــن المســـؤولين والقـــادة فـــي    
دعــوة مــن أحــد، وأضــحت امــرأة     حتــى أضــحت ال تــرفض  ، المقاومــة، وتقــيم معهــم عالقــات جنســية   

مومسًا، يائسة من الحياة لكثرة ما غرر بها هؤالء المسؤولون في المقاومة، حتى أوصلوها  إلى ما 
وفـي أحـداث بيـروت    . تتعرف على غالي وتحبه، ويحبهـا، ويعفـو عـن سـقطاتها    . هي فيه من انحطاط

  .تقتل هي وغالي معًا 1973

 ةتــدّخن بكثــر: متحــررًة مــن كــل العــادات والقــيم فهــي وقــد صــور الكاتــب  هــذه الشخصــية فتــاًة
وتسكر، وتمنح جسدها لكل من يطلبه من المسؤولين والقادة، حتى أضحت فتاة محطمة يائسة من 

  .وتريح نفسها من كل هذا العذاب الذي تعيشه. الحياة، تريد أن تنتحر

ــا -(: تها فجــرتقــول هنــاء مخاطبــة صــديق . نفســية هــذه الشخصــية  أبعــادوقــد رســم الكاتــب   أن
لقـد منحـت   . أشبه ما أكون بمومس  حتى أننـي خفـت أن أكـون مريضـة    ..إنني..انتهيت يا فجر

كنـت أريـد   . جسدي للكثيرين  أنـا ال أصـلح أن أكـون زوجـة، أليمـا رجـل، مهمـا كانـت قيمتـه         
بربك هل هـذا الجسـد جسـد امـرأة، إننـي مثـل       . دائما أن أؤكد نفسي أنني امرأة، وأنني حرة

في أيام القحـط، يـأتي وأحـدهم أحيانـًا إلـى المجلـة ومعـه زوجتـه يحـاول أن  ال تلتقـي            ماعز 
نظراتي بنظراته، يتحدثون عن الثورة والوطن والوفاء الزوجي، وأعباء الحياة النضالية، ثـم  

  .)53("بعد أن تخرج الزوجة يتحول إلى ذئب، قرفت

، وبالتــالي فهــي ام بقيــة جوانبهــلقــد قــدم الكاتــب هــذا  الجانــب مــن حيــاة الشخصــية، ولــم يقــد   
كما  –شخصية ذات  وجه واحد، وتمثل فكرة واحدة، منذ بدء حياتها في الرواية إلى موتها، إنها 

تبدو ضحية للقادة والمسؤولين في المقاومة، فهم الذين غرروا بها حتـى وصـلت    –تقدمها الرواية 
أراد اإلساءة إلـى كـل مـن لـه     " الكاتب  وكأن، هذا المستوى  من االنحالل الخلقي  والدمار النفسي

عالقـــة بالمســـؤولين فـــي حركـــة المقاومـــة، أو يريـــد أن يلـــبس كـــل شخصـــية لهـــا عالقـــة بالمقاومـــة     
وفـي هـذا   . )54("الفلسطينية  مأسـاة حياتيـة سـببها انحـراف المقاومـة ومسـؤوليها عـن الخـط القـويم         

ســتغلون، متصــنعون، ومخــادعون، إدانــة مريــرة لممارســات بعــض القــادة فــي حركــة المقاومــة، فهــم م 
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يؤدون بالشخصـية الثوريـة النضـالية إلـى التحطـيم والـدمار النفسـي، حتـى يضـحي المـوت أرحـم مـن             
ــاة ــاة، وستســقط مــن أول         . الحي ــا الحي ــب له ــن تكت وال شــك أن شخصــية نضــالية محطمــة ومــدمرة ل

  .)55( مواجهة، كما رأينا في مصير هناء، إذ تموت موتًا عبثيًا مجانيًا

. لعل الكاتب يرمي إلـى أكثـر مـن هـدف مـن خـالل هـذا المصـير الـذي واجهتـه شخصـية هنـاء            و

فإنه يدين ويرفض هـذا الـنمط مـن الشخصـية الفلسـطينية النضـالية        ، فإضافة إلى ما ذكرنا قبل قليل
الثورية المتحررة إلى درجة االنحالل، ويرى أن مثل هذه الشخصية ال تستحق الحيـاة، ولـذلك حكـم    

  .بالموتعليها 

قــد أبـرزت الشخصــية الفلســطينية ودورهــا   –محـور الدراســة  –وإذا كانـت الروايــة الفلســطينية  
فــي الصــراع حــول القضــية الفلســطينية، فإنهــا  لــم تغفــل دور الشخصــية العربيــة، كونهــا، بشــكل أو      

ن غيـر أ . بآخر، تشكل طرفًا في هذا الصراع، وتشكل االمتداد االسـتراتيجي للشخصـية الفلسـطينية   
يظل حضـورًا محـدودًا قياسـًا     –محور الدراسة  –حضور الشخصية العربية في الرواية الفلسطينية 

إن الشخصــية : إلــى حضــور الشخصــية الفلســطينية، وكــأن كاتــب الروايــة الفلســطينية يريــد أن يقــول  
الفلســـطينية هـــي التـــي تحمـــل العـــبء األكبـــر فـــي عمليـــة النضـــال والمقاومـــة، إضـــافة إلـــى أنهـــا هـــي  

  .خصية األساس التي تنعكس عليها فاجعة فلسطين المأساويةالش

فجـر األردنيـة ونهـاد السـورية،     : وفي رواية البكاء على صدر الحبيب نصادف امـرأتين عـربيتين  
وكلتاهمــا انضــمت إلــى المقاومــة الفلســطينية فــي الخــارج، وعاشــت ظــروف القيــادة الفلســطينية بكــل  

الفتـاة األردنيـة، شـاركت بالعمـل المسـلح، وتنقلـت بـين عـدة         وفجـر   . سلبياتها التي كشـفتها الروايـة  
عواصم عربية، أحبت صديقًا لها في المقاومة، و منحته كل شيء، ثم اكتشفت أنه مخـادع ومـراوغ،   

ويحـولهم بـدورهم إلـى إسـفنجات      نيمـتص الثـوريين الحقيقيـي   " وأنه يعـيش علـى دم اآلخـرين    
. أفقدها عذريتها، علـى أمـل الـزواج القريـب منهـا     ولكن بعد أن كان قد . )56("تمتص غضب غيرها

تتعـرف علـى زميلهـا زيـاد فـي المقاومـة والسـالح وتحبـه ويحبهـا، وعنـدما تشـرح لـه مـا أصـابها مـن                
أنــا متــألم اآلن، ال أريــد أن أكــذب عليــك، أنــا   -" االمســؤول القيــادي، يقــدر وضــعها ويعفــو عنهــ  

لقذر، إننـي أشـعر وكأنـه اغتصـب أمـي أمـامي،       مقهور اآلن ليس ألنِك فقدِت  عذريتِك مع ذلك ا
    .، ثم ينتهي بهما المطاف إلى الزواج)57("ولكن لكل شيء نهاية. لقد أهانونا كثيرًا

والمتأمل  في شخصية فجر  يلحـظ أنهـا ال تختلـف عـن شخصـية هنـاء، مـن حيـث أن كلتيهمـا          
أخالقيـًا، ومضـت معظـم    ففـي حـين أن هنـاء كانـت منحلـة      . ضحية لمسؤولي القيـادة، مـع فـارق معـين    

حياتهــا الســابقة فــي االنحــالل  والتعهــر، نلحــظ أن فجــرًا علــى نقيضــها، إذ إن فجــرًا كانــت موعــودة      
بــالزواج القريــب جــدًا مــن هــذا المســؤول، وســقطت هــذه الســقطة بــدافع الــزواج الوشــيك، ولــم تكــن   
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ذي القتـه كـل واحـدة     وقد انعكس هذا الفارق بين الشخصيتين علـى المصـير الـ   . مثل هناء) عاهرة(
منهما؛ ففي حين نلحظ أن الكاتب لـم يغفـر لهنـاء هـذا السـلوك المنحـل، نـراه يلـتمس العـذر  لفجـر،           

وهكـذا فالكاتـب يـرى أن القيـادة     . ويعفو عنها، ويمنحها  فرصة أخرى للحياة عبـر الـزواج مـن زيـاد    
ــة     ــة التقدميـ ــية الثوريـ ــدفع بالشخصـ ــلبياتها، تـ ــا وسـ ــطينية، بأخطائهـ ــدمير  الفلسـ ــاط والتـ ــى االنحطـ إلـ

  .النفسي، وأن هذه الشخصية الثورية تصبح بشكل أو بآخر، ضحية سهلة لمسؤولي القيادة

ومن جانب آخر نلحظ أنه يرفض انسياق الشخصية الثورية وراء هذه القيـادة فـي هـذا الـدرب     
شخصـــية ال االنحطـــاطي، وإذا لـــم تتنبـــه الشخصـــية الثوريـــة لهـــذا المســـار الخـــاطئ وتقومـــه، فإنهـــا  

أمـا إذا تنبهـت الشخصـية لهـذا المسـار الخــاطئ،       –تسـتحق الحيـاة، كمـا لحظنـا فـي شخصـية هنــاء       
  .واتجهت نحو العناصر الثورية الصادقة، فلها فرصة أخرى جديدة في الحياة

وقد كانت شخصية فجر ثابتة تمثل فكرة واحدة، ولم يدعها الكاتب تنمو بشكل طبيعي وحر، 
. وإنمــا حصــرها فــي زاويــة واحــدة مــن زوايــا الصــراع الفلســطيني   ، ا بنفســهابحيــث تعبــر عــن نفســه 

. لتشـير إلـى األمـل   ) فجر(وحاول أن يربط من خالل شخصيتها بين االسم والمسمى، بحيث سماها 

األمـور  .ال تحـزن كثيـرا  -(): أبـو خليـل  (تقـول فجـر  لزيـاد عنـدما انتحـر أحـد زمالئهـا فـي السـالح          
ــا ليســت ســيئة تم   ــاك ضــوء .امــاصــعبة ولكنه ، وهــو أســلوب يــتحفظ عليــه النقــاد، فلــيس     )58()هن

  .-كما أشرنا من قبل  –بالضرورة المطابقة  بين االسم والمسمى 

، فهــي شخصــية حشــرت فــي الروايــة حشــرًا، لتقــول فكــرة بعينهــا   )الســورية(أمــا شخصــية نهــاد 
فهــي . ا وثوريتهــاوبيــان نزاهتهــ ) أبــو ســامر (إدانــة المســؤول المســتغل فــي القيــادة    : تــتلخص  فــي 

، ولـو حـذفت مـن الروايـة نهائيـًا      )59(ظهرت فجأة، واختفت فجأة، ولم ترتبط بالرواية ارتباطـًا عضـوياً  
فهـي ليسـت أكثـر مـن بـوق مكشـوف للكاتـب إلدانـة         . لما تغير شيء على سير األحداث والشخصيات

  .القيادة الفلسطينية بشكل عام

فلــم يكــن لهــا   –فــي الروايــات محــور الدراســة   –أمــا شخصــية المــرأة اليهوديــة أو الصــهيونية  
إن الروايـات  الثالثــة األخريـات قــد غابــت   : فباسـتثناء روايــة حفنـة تــراب يمكـن القــول   . حضـور كبيــر 

  .فيها شخصية المرأة اليهودية نهائيًا

خاصـة، مـع    )سـارة (أما في روايـة حفنـة تـراب فقـد تجسـدت الشخصـية اليهوديـة فـي شخصـية          
وسارة فتاة يهودية والدها من أصل عربي، وأمها . )كالرا(الصهيونية  ةلممرضوجود دور هامشي ل

صهيونية، توفي أبوها وعمرها سنة، فرفض أهـل والـدها االعتـراف بهـا، فحملتهـا أمهـا ورحلـت بهـا         
إلى حـي يهـودي وعاشـت معهـم وتولـوا رعايتهـا، وجـد لهـا خالهـا عمـًال فـي شـركة صـهيونية لشـراء               

واسـتغلها  الصـهاينة إلغـراء ثابـت       . موظفة في إحـدى المسـتعمرات الصـهيونية   األراضي، ثم عملت 
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ببيــع أرضــه، لكنهــا  عنــدما تعرفــت عليــه أحبتــه حبــا عميقــًا، وأفصــحت لــه عــن مخططــات الصــهاينة        
لالستيالء على أرضه، وعندما علم  المجلس األعلى للمستعمرة بهذا، استجوبوها وعـذبوها عـذابًا   

ــار العربــي       شــديدًا، ثــم قتلوهــا   ــة المخت ــار عصــبي نتيجــة محاول  )ثابــت(وادعــوا أنهــا ُأصــيبت بانهي
  . -على حد زعمهم   -االعتداء  عليها، مما أفضى بها في النهايـة إلى الموت   

قــدم الكاتــب هــذه الشخصــية ألول مــرة بواســطة بعــض أســاليب الســرد مثــل الحــوار، ثــم والــى     
. الحوار أيضًا، وترك الشخصية تقـدم نفسـها بنفسـها   تقديمه لهذه الشخصية على دفعات عن طريق 

أريدك أن تعلم أوًال أننـي لسـت مـن سـكان المسـتعمرة األصـليين،        -(: تقول سارة مخاطبة ثابتـاً 
ــي إدارة المســتعمرة فقــط     ــة ف ــا موظف ــا أن ــد     .. .وإنم ــي هــذا البل ــدت ف ــي قــد ول ــى  -وأنن وعل

المستعمرة ألنـي أجيـد اللغـة العربيـة     ولكنهم جاءوا بي إلى ! في مدينة القدس    –التحديد 
قلـيًال قبـل أن    )سـارة (ثـم سـكتت   .. .التي يحتـاجون إليهـا فـي عالقـاتهم مـع القـرى المجـاورة       

  :تقول 

  ...وأريدك أن تعلم أيضا أنني لست صهيونية  -

  :واستطردت على الفور    

  هل تفهمني؟: ولكني لست صهيونية ..هذا صحيح ..أنا يهودية  -

أنـا أريـد أن أعـيش بسـالم     : صابات السرية الصـهيونية كالهاجانـا واألرجـون   أنا ضد الع
وتبقــى فلســطين .. .مــع الســكان العــرب فــي هــذه الــبالد وأن يبقــى يهــود أوروبــا فــي أوروبــا    

  .)60()...ولكم...لنا..ألهلها

إن سارة تمثل الشخصية اليهودية المعتدلة التي تنادي بالسالم بين العرب واليهود، وهي ضد 
وحشية الصـهيونية وسـفك الـدماء والقتـل،  وضـد الهجـرة اليهوديـة إلـى فلسـطين، غيـر أن الكاتـب            ال

قد استخدم هذه الشخصية اليهوديـة  للتمييـز بـين اليهوديـة والصـهيونية القائمـة علـى مـص الـدماء          
وفـي سـبيل تنفيـذ    . واستغالل كل شيء في سـبيل تنفيـذ مخططاتهـا لالسـتيالء علـى األرض العربيـة      

المخططات، فإن هذه الشخصية الصهيونية ال تتورع عن التضحية حتـى باليهوديـة نفسـها، فمـا      هذه
من خالل المصير الفاجع الذي القته سـارة علـى    –خاصة –ويتضح ذلك !!  بالك بالنسبة إلى العرب

  .أيديهم، عندما علموا أنها متعاطفة مع العرب

داللــة، فإضــافة إلــى أنــه يكشــف طبيعــة   ولعــل هــذا المصــير الــذي القتــه ســارة يحمــل أكثــر مــن  
الشخصية الصهيونية  القائمـة علـى الوحشـية وسـفك الـدماء واالسـتغالل، فإنـه قـد يشـير أيضـًا إلـى            
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إيمان الكاتب بعدم جدوى مثـل هـذه الطروحـات السـلمية بـين العـرب واليهـود، وال سـيما فـي فشـل           
محـاوالت للتواصـل بـين العـرب واليهـود      إذ إن الكاتب يـرى أن مثـل هـذه ال   . الزواج بين سارة وثابت
  . حتى مع أشد الفئات اليهودية تعاطفًا وصلًة مع العرب، مصيرها الفشل والموت

نبــوءة مبكــرة بفشــل كــل طروحــات الســالم بــين العــرب  -فــي وقتهــا –ولعــل هــذه الرؤيــة  كانــت 
فالســالم لــم . اتـب ولعــل معاهـدة الســالم بـين العــرب واليهــود الحاليـة تؤكــد وجهـة نظــر الك    . واليهـود 

  !يتحقق بين الطرفين، وهل يتحقق السالم بين الذئب والحمل ؟

غيــر أن الكاتــب قــد حمــل هــذه الشخصــية أكثــر ممــا تحتمــل، فجعلهــا بوقــًا بــّث مــن خاللــه كــل   
ــة، ولكــل طروحــات الســالم، والتواصــل بــين العــرب واليهــود، وقضــية         مفاهيمــه للصــهيونية واليهودي

ن، وقضية االسـتيالء علـى األرض، واألسـاليب الصـهيونية القـذرة فـي تنفيـذ        الهجرة اليهودية لفلسطي
  .وما إلى ذلك، مخططاتها، وما تمتاز به هذه الشخصية الصهيونية من استغالل وتزوير ودموية

، وكــان باإلمكــان أن تكــون هــذه )سـارة (وكـل ذلــك  يقلــل مــن واقعيـة هــذه الشخصــية اليهوديــة   
  .وال المفاهيم التي أسقطها الكاتب عليها، وألزمها بترديدهاالشخصية أكثر واقعية وحرية ل
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مكتبته وثقافته ): هـ366- 350(الحكم املستنصر 
  

  *أحمد حامد المجالي  

  ملخص

تبحث هذه الدراسة أثر ثقافة الحكم المستنصر األندلسي على الحياة الثقافية في زمنه، وذلك بدراسة 
 يرى الباحث أن ثقافة. مقتنيات مكتبة الحكم المستنصر وبخاصة الكتب التي صنفت برغبة منه أو من أجله

، وبخاصة في العلوم التي - واستمرت فيما بعد–المستنصر ساهمت في توجيه الثقافة األندلسية في زمنه 
وذلك من خالل توفير الدعم المادي والمعنوي للمشتغلين بتلك . كانت محور اهتمام المستنصر نفسه

  .العلوم

نظيمها وإدارتها، وكذلك أبرز فتناولت هذه الدراسة ثقافة المستنصر ونشأته العلمية، ومكتبته وكيفية ت
الكتاب الذين صنفوا للحكم المستصر والكتب التي صنفت بناًء على طلبه وموضوعاتها والمكافآت المالية 

 .التي صرفت لمؤلفيها

  المقدمة

كمـا يــزعم   -إن الدراسـات التاريخيـة التـي تتنــاول إحـدى الحضـارات لــم تـأِت هروبـًا مــن الواقـع        
االسترشاد واالستفادة بما يفيد حاضرنا ومسـتقبلنا، فقـد عرفـت األمـم     وإنما جاءت بهدف  -البعض

قدر الثقافة واالهتمام بالعلوم ودور ذلك في تقدم ورقي تلك األمـم، وكـان اهتمـام المسـلمين بـالعلم      
أنموذجًا عالميًا يحتذى به ومن صوره اهتمام الخلفاء واألمراء والحكـام بإنشـاء المكتبـات وتشـجيع     

التـأليف والبحـث ممـا سـاهم بتشـكل حالــة ثقافيـة اسـتحقت اإلشـادة بهـا لمـا أفـادت بــه            العلمـاء علـى   
ولعل من أبرز تلك الحاالت الثقافية المتميزة تلك التي كانت فـي  . البشرية جمعاء في مختلف العلوم

األنــدلس وبالتحديــد زمــن الخليفــة الحكــم المستنصــر باللــه والتــي بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن النضــ    
  .جعلها مثار تساؤل الباحثين والتقدم

دور الحكـم  "من حياة الحكم المستنصر منهـا   انببالرغم من وجود دراسات سابقة تناولت جو
العزيـز عثمـان، فبـالرغم مـن أهميـة       لمحمد عبـد " المستنصر في ازدهار الحركة العلمية في األندلس

ة تقديمـه فـي إلقـاء الضـوء علـى      تلك الدراسات، إّال أنها أغفلت جوانب، منها ما تحاول هذه الدراس
ثقافة الحكم المستنصر ودور تلك الثقافة في تشكيل مقتنيات مكتبته، وما صـاحب ذلـك مـن تـأثيرات     

                                                           
 2013ي اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء ف.  
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على الحالة الثقافية األندلسية في عصـره، متبعـًا فيـه المـنه الوصـفي بشـكل عـام والمـنه التحليلـي          
  .متى دعت الحاجة

  :النشأة الثقافية للحكم المستنصر

هـ عقب وفـاة  350خالفة في األندلس عام ، وبويع بال)1(هـ302الحكم المستنصر بالله عام  ولد
وقـد أفاضـت المصـادر فـي وصـف      . هــ 366أبيه عبدالرحمن الناصر، فحكمها إلى أن توفاه اللـه عـام   

، ممــا شــكل فــي  )2(مــا تميــز بــه الحكــم المستنصــر باللــه مــن حبــه للعلــم والمعرفــة وتقــديره للعلمــاء     
ســوقًا نافقــة للعلــم   "حالــة ثقافيــة فريــدة، فأقــام بهــا      -حاضــرة الخالفــة -س وبخاصــة قرطبــة  األنــدل

ــاء ــات       " والعلمـ ــه المؤلفـ ــلت إليـ ــا ُأرسـ ــبة، كمـ ــة المناسـ ــة والبيئـ ــدفعهم الرغبـ ــاء تـ ــه العلمـ ــد إليـ وتوافـ
، وتتجلــى موهبــة المستنصــر باللــه الثقافيــة بســعة معرفتــه واطالعــه  )3(والــدواوين مــن أمــاكن متعــددة

ارســته لكثيــر مــن العلــوم المعروفــة فــي عصــره وإتقانــه لبعضــها فقــد عــرف عنــه اشــتغاله بالشــعر    ومم
راغبــًا فــي جميــع العلـوم الشــرعية مــن الفقــه والحــديث  "وبأنـه كــان مــن أهــل الـدين والعلــم    )4(واألدب

ــون العلــم  ــاريخ       )5(وفن ــى المــذهب المــالكي، عالمــًا باألنســاب، حافظــًا للت ــه فقيــه عل ع متســ"، )6(، وبأن
  .)7("الدائرة، كثير المحفوظ، ثقة فيما ينقله

كان لنشأة المستنصر بالله أثرها فـي تشـكيل ثقافتـه فكـان تعليمـه وتعلـيم أخوتـه مـن أولويـات          
والده الخليفة عبدالرحمن الناصر، إذ سخر لهم ثلة من العلماء المتميـزين، فتلقـى المستنصـر باللـه     

الـذي كـان   ) هــ 317ت (محمـد بـن عبـدالجبار الغـافقي      تعليمه األولي على يـد هشـام بـن الوليـد بـن     
، كمــا ســاهم عـدد مــن المعلمــين فـي تكــوين ثقافــة   )8(عروضـيًا نحويــًا وكــان مؤدبـًا للناصــر قبــل ذلـك   

، ومحمـد بــن إســماعيل  )9()هـــ325ت(المستنصـر باللــه مـنهم أبــو جعفــر عثمـان بــن نصـر المصــحفي     
نــه كــان الغايــة فــي علــم العربيــة والحســاب    الــذي وصــف بأ) هـــ331ت (النحــوي المعــروف بــالحكيم  

دقيق النظر، لطيف االستخراج، صـحيح الخـاطر، ولـم يكـن أحـد مـن أهـل زمانـه يتقدمـه فـي علمـه            "
، وقـد أشـار الزبيـدي إلـى     )11(، وعلى يـده تخـرج جملـة مـن الشـعراء والكّتـاب والمـؤدبين       )10("ونظره

ن المنـذر وهـو شـاعر وعـالم بالعربيـة،      استخدام عبدالرحمن الناصر لكل مـن عبداللـه بـن سـليمان بـ     
 )12(وأيوب بن منصور بـن عبـدالملك األنصـاري النحـوي المعـروف بالـذهن وهـو أيضـًا عـالم بالعربيـة          

لتعلــيم أوالده حيــث كــان لــه نظــر فــي المنطــق والفلســفة     ) هـــ340ت (وكــذلك ملحــان بــن عبيداللــه   
لم أبنائه لعلم العربية ممـا كـان لـه أثـره     ، وبذلك نلحظ اهتمام الناصر بضرورة تع)13(باإلضافة للعربية

في توجه المستنصر بالله إلى النحو والشـعر، ومـن ثـم اطالعـه علـى العلـوم األخـرى وازديـاد شـغفه          
بالعلوم وأهلها؛ فكان هذا دأبه زمن واليته للعهد واسـتمر عليـه زمـن خالفتـه، ممـا كـان لـه أثـره فـي          

  .الحياة العلمية األندلسية
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مستنصــر باللــه بالثقافــة علــى إدارتـه للدولــة حيــث كــان االهتمــام بالمؤسســات  انعكـس اهتمــام ال 
العلمية؛ فكان تعيين المؤدبين لتعليم القرآن الكريم ألوالد الضعفاء والمسـاكين مجانـًا لنشـر التعلـيم     

-في مختلف الطبقات االجتماعية أحد األوامر التي أصـدرها المستنصـر باللـه، وبلـغ عـدد الكتاتيـب       

سـبعة وعشـرين مكتبـًا     -حاضـرة األنـدلس  –فـي زمنـه فـي قرطبـة      -قدم التعلـيم األولـي لـألوالد   والتي ت
، كمـا  )14(ثالثة منها حوالي المسجد الجامع بقرطبة، فيما توزع الباقي على أرباض المدينة المختلفة

ه أثـره  كان علم الفلسفة أحد العلوم التي نالت نصيبًا من اهتمام المستنصر باللـه األمـر الـذي كـان لـ     
عصـر  ) هــ 462ت (في تطور هذه العلوم وتوسيع قاعـدة الممارسـين لهـا، فيصـف صـاعد األندلسـي       

تحـرك النـاس   : "المستنصر بالله واهتمام الناس بالعلوم القديمة مـن فلسـفة ومنطـق وغيرهـا، بقولـه     
واهتمامـه  كما تشكلت معرفتـه بالفقـه المـالكي    . )15("في زمانه إلى قراءة كتب األوائل وتعلم مذاهبهم

بهذا المذهب من خالل تعليمه األولي ومباحثتِه لعدد من الفقهاء فيما بعد فقد سمع مـن أحمـد بـن    
جل ما عنده من السـنن واآلثـار، وكـان ابـن دحـيم مـن أهـل العلـم والفقـه حافظـًا           ) هـ338ت (دحيم 

بـًا مـن العلـم    ونقـل عنـه أبوا  ) هــ 351ت (، وكان يذاكر إسحاق بن إبراهيم بن ممرة )16(لمذهب مالك
ت (، كمـا أن لـه جلســات وصـداقة تربطـه بالفقيـه محمــد بـن عبداللـه بـن عبــدالبر         )17(وأخبـار السـلف  

  .)18()هـ363

  :مكتبة الحكم المستنصر

لم تكن األندلس لتبلغ تلك المنزلة المتقدمـة فـي المجـال الثقـافي مـا لـم يرافـق االهتمـام بـالعلم          
تبــات، وتــوفير الــدعم المــادي والمعنــوي للمثقفــين بتشــجيع   والعلمــاء اهتمامــًا موازيــًا بالكتــب والمك 

فقد عمل الحكـم المستنصـر علـى تأسـيس مكتبـة كانـت نواتهـا خاصـة بـه          . رجال الدولة وكبارها لهم
لتصبح مكتبة شاملة فيما بعـد، حيـث جمـع فيهـا الكتـب، وأرسـل فـي طلبهـا إلـى األقطـار، بـاذًال فيهـا             

مـا لـم يجمعـه أحـد مـن ملـوك األنـدلس        "ضخمة فـي الكـم والنـوع     ، فتكونت له مكتبة)19(أمواًال كثيرة
، )22(، حيث وصل تعـدادها فـي زمنـه نحـو أربعمائـة ألـف كتـاب       )21(، حتى ضاقت خزائنه عنها)20("قبله

 فهرسـة فـي كـل فهرسـة خمسـون      ينليبلغ عدد فهارسها أربعـة وأربعـ   وتم تسجيل مقتنياته من الكتب
-أي الكتب-رقة، وهذه الفهرسة لم يسجل فيها سوى الدواوينو ان ومائتاورقة أي بما مجموعه ألف

ــة        . )23( وفتحــت هــذه المكتبــة أبوابهــا للعلمــاء والطلبــة، وتــم تــوفير أدوات الكتابــة، وخــدمات مجاني
  .لتسهيل البحث والدراسة

عملت إدارة المكتبة وعبر سلسلة من العمليات المكتبية إلـى إغنـاء مقتنياتهـا لتمكـين البـاحثين      
ستفادة منها بسهولة ويسـر، ويـأتي علـى رأس تلـك العمليـات عمليـة التزويـد وكانـت تـتم عبـر           من اال

عدة طرق منها الشراء المباشر يقوم بتنفيذها وكالء متواجدون في البلدان المختلفة ممن مارسـوا  
حرفة الوراقة وتميزوا بالمعرفة، فكان للمستنصر بالله عـدد مـنهم كانـت مهمـتهم الرئيسـة استنسـاخ       
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المؤلفـات الغريبـة والنـادرة ومـا تقـع عليـه أعيـنهم مـن المؤلفـات المفيـدة، كمـا أنـه كـان يرسـل بعـض                
رجالــه ألمــاكن مختلفــة مــن العــالم للبحــث عــن الكتــب لنســخها وجلبهــا إلــى المكتبــة، فكــان محمــد بــن   

تـه  أحـد وراقـي المستنصـر باللـه ببغـداد، وكانـت مهم      ) هــ 339ت (طرخان العالم المعروف بالفـارابي  
، وكــان )24(اإلطـالع علــى نتاجــات العـراق الفكريــة وتزويــد المستنصـر باللــه بنســخ مـن تلــك المؤلفــات    

الفارابي أحد المميزين في تاريخ الحضارة اإلسالمية فهو فيلسوف وطبيب وله عـدد مـن المصـنفات    
لسفة وفي ذلـك  أهمها آراء المدينة الفاضلة وغيرها، وهو الملقب أيضًا بالمعلم الثاني لتميزه في الف

  .)25(مقاربة بينه وبين أرسطو الملقب بالمعلم األول

ومن الوسائل األخرى في تزويد المكتبة ما كـان يـتم عبـر ضـم بعـض المقتنيـات الخاصـة إليهـا         
ومنهــا التركــات، فــألحق بمكتبــة المستنصــر باللــه مــا ورثــه عــن بعــض أمــراء األنــدلس ممــن اهتمــوا        

حيـــث عـــرف عـــن الكثيـــر مـــنهم اهتمـــامهم بجمـــع الكتـــب كـــاألمير  باقتنـــاء الكتـــب وإنشـــاء المكتبـــات، 
عبدالرحمن األوسط الذي شغف بجمع الكتـب الثمينـة والقيمـة، وكـان عبـاس بـن فرنـاس أحـد الـذين          
أرسلهم هذا األمير للبحث عنها في المشرق فجمع له النفيس منها، فكانـت تلـك المكتبـة نـواة لمكتبـة      

ك المجموعـة التـي كـان يقتنيهـا عبداللـه بـن عبـدالرحمن الناصـر         ، وكذل)26(المستنصر بالله فيما بعد
ــب،             ــم وجمــع الكت ــة العل ــه فــي محب ــه المستنصــر بالل ــى شــاكلة أخي ــذي كــان عل ــد وال المعــروف بالول

، )27(هــ 339فتشكلت له مكتبة كبيـرة ورثهـا عنـه المستنصـر باللـه عقـب وفاتـه زمـن أبيـه الناصـر عـام            
العليـل  "بأنه كان فقيهًا شافعيًا، إخباريًا، أديبـًا، لغويـًا، لـه كتـاب      وقد تميز عبدالله بالعلم إذ وِصف

  .)28("في أخبار بني العباس" والقتيل

ولتمكين المستفيد من الوصول للمعلومات التي تضمها مكتبة المستنصر باللـه بسـهولة ويسـر    
الفهرسـة التـي تـم    عمليـة  : ُأخضعت المكتبة لعدد من اإلجـراءات التـي تهـدف لتنظـيم مقتنياتهـا، منهـا      

اإلشــارة لهــا ســابقًا والتــي تهــتم بتســجيل بيانــات عمــا تحويــه المكتبــة مــن مقتنيــات، وهنالــك عمليــة     
التصــنيف التــي ُتعنــى بترتيــب مقتنيــات المكتبــة حســب الموضــوعات وفقــًا للتشــابه واالخــتالف، وقــد    

كـان أبـو    -تكـن األولـى  ويبدو أنهـا لـم   –أجريت عملية كبيرة لتصنيفها في صدر خالفة هشام المؤيد 
عمر أحمد بن عبدالملك األشبيلي المعروف بابن المكوى أحد أعضائها، وكان الهـدف منهـا تفتـيش    

وُألحـق مـع اللجنـة طائفـة مـن      " ما يعرض فيها مـن آالتـه وردهـا إلـى مواضـيعها مرتبـة إلـى أشـكالها        "
ــو ع         ــر أب ــة، وقــد عب ــي إتمــام هــذه العملي ــان الصــقالبة لمســاعدتهم ف مــر عــن ســرعة اســتجابته    الفتي

للمشاركة في هذه العملية بدافع حب المعرفة ورغبته فـي االطـالع علـى مقتنيـات المكتبـة وذخائرهـا،       
فوجد نفسه مضطرًا لالعتذار إلى زمالئه ويطلب منهم إعفاءه من مباشرة تصـنيف المكتبـة مـع بقائـه     

تغرقت هذه العملية لوفرة الخـزائن  في اللجنة للتفرغ للقراءة لالطالع على محتويات تلك الكتب، واس
، وعنـدما ضـاق المكـان بهـا كـان ال بـد مـن نقلهـا لمكـان أوسـع           )29(وكثـرة الكتـب مـا يزيـد علـى العـام      

  .)30(فاستغرق نقلها فيما بعد ستة أشهر مما يدلل على كبر حجم مقتنياتها
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ب والتـي  وربما رافـق هـذه العمليـات مـا أشـارت لـه بعـض المصـادر فيمـا يعـرف بعمليـة التعشـي            
تعني بإبعاد الكتب الضارة وتأتي في كثير من األحيان تلبية لسياسة الدولة، فقد أمر محمد بـن أبـي   

والمتغلــب علــى أمــور قرطبــة زمــن هشــام المؤيــد،   ) هـــ393ت (عــامر المعــروف بالحاجــب المنصــور  
ســاب،  بــإجراء هــذه العمليــة باســتبعاد مــا يعــرف بكتــب األوائــل مــع اإلبقــاء علــى كتــب الطــب والح            

، وطـرح بعضـها فـي    )31(فتعرضت كتب الفلسفة والمنطق وعلم النجوم وغيرها إلى اإلحراق والطمـس 
وكان ذلك فـي محاولـة مـن     -وكانت كثيرة جدًا-، )32(آبار قصر الزهراء وهيل عليها التراب والحجارة

فقـد أفلتـت    ، وبـالرغم مـن ذلـك   )33("وتقبيحًا لرأي الحكـم ومذهبـه  "الحاجب المنصور للتقرب للعامة 
  .، وربما كان للجنة دور في ذلك أيضًا)34(بعض المؤلفات في الفلسفة وغيرها من قبضة المنصور

بالسياســة  -والتــي دونهـا التـاريخ فــي صـفحاته البيضـاء    -ارتبطـت نهايـة مكتبــة المستنصـر باللـه     
ن تــردي الماليـة التـي انتهجهـا هشــام المؤيـد وحاجبـه واضــح الفتـى الصـقلبي عنـدما عانــت قرطبـة مـ          

الحالــة االقتصــادية بســبب الحــروب التــي خاضــها النظــام ضــد البربــر والمســتعين، األمــر الــذي أرغــم    
، وبيع مقتنيـات المكتبـة ومـا فيهـا مـن ذخـائر لتـوفير المـال للحـرب،          )35(المؤيد علي بيع أثاث قصوره

جهـاز علـى مـا    ، كما كان للبربـر دورهـم فـي اإل   )36(فكانت بداية نهايتها على يده ويد واضح الصقلبي
تبقــى مــن هــذه المكتبــة التاريخيــة وذلــك عنــد دخــولهم لقرطبــة فقــاموا بنهــب مــا تبقــى مــن مقتنياتهــا     

، وسـاهم انهيـار المكتبـة ولـو بشـكل غيـر مباشـر فـي نهضـة األنـدلس الثقافيـة            )37(وبيعها في األسواق
ــوفر هــذه المصــنفات           ــذي ســاهم بت ــدة األمــر ال ــات  فقــد بيعــت تلــك المصــنفات بأثمــان زهي بيــد طبق

  .)38(المجتمع وبالتالي انتشارها بين أيدي العلماء وغيرهم من المهتمين بالعلوم

  :العاملون في المكتبة

لم تكن مكتبـة المستنصـر باللـه مسـتودعًا لجمـع الكتـب بـل كانـت مؤسسـة ثقافيـة بحثيـة حافلـة             
طــور العلــوم فــي   بالنشــاط ولعبــت دورًا أساســيًا فــي نشــر الفكــر والمعرفــة األمــر الــذي ســاهم فــي ت       

األندلس فضمت المكتبة كادرًا وظيفيًا أبـرز سـماته تميـزه فـي المجـال العلمـي والمعرفـي ممـا سـاهم          
في رقـي هـذه المكتبـة وتميزهـا، ففيهـا أقسـام لـإلدارة وأخـرى للنسـخ والمقابلـة والتزويـد والترجمـة             

استعملهم المستنصر  وصوًال إلى قسم التجليد وغيرها، وكان توفير عدد من أصحاب المعرفة ممن
بالله لمهمات خاصة منها ما يتعلق بالكتب كالتأليف واإلكمال والتذييل والتبويب وغيره، حيث جمـع  

ــه   ــه بمكتبتــ ــي     " المستنصــــر باللــ ــادة فــ ــبط واإلجــ ــي الضــ ــرة فــ ــناعة النســــخ والمهــ ــي صــ ــذاق فــ الحــ
ــة ، الــذي كــان صــاحب خزان )40(، ومــن العــاملين فــي المكتبــة، تليــد الفتــى    )39("التجليــد ــه العلمي ، )41(ت

ويبــدو أنــه حــاز ثقــة المستنصــر باللــه ليكــون قائمــًا علــى األعمــال اإلداريــة واإلشــراف علــى أعمــال         
  .المكتبة



  المجالي

  490

ولتزويد المكتبة بالمؤلفات تم تـوفير عـدد مـن النُّـسـاخ والـوراقين لنسـخ المؤلفـات التـي تنـوي          
سـخ المتداولـة بمـا يوافـق األصـل،      المكتبة اقتنائها أو لعمل نسخ إضافية كاملة لها عندما تتعـدد الن 

فأشارت المصـادر إلـى اسـتخدام المستنصـر باللـه لعـدد مـن المهـرة فـي هـذا المجـال ممـن يتصـفون              
بالحذق والخط الحسن والمهارة، كان منهم الحسين بن سليمان الذي توافرت لديه كتب فـي الزهـد   

ــاب   ــى الطريــق  "منهــا كت ــارك الصــوري وغيرهــ   " النجــاة إل ــن المب ا كــان قــد نســخها بخطــه   لمحمــد ب
للمستنصر بالله كما أشـار ابـن بشـكوال الـذي قـرأ ذلـك بخـط المستنصـر باللـه كمـا أثبـت علـى تلـك              

، وهنالك ظفر البغدادي الذي كان من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسـن الخـط   )42(النسخة
  .)43(وقد استخدمه المستنصر بالله بالوراقة

الذين عملوا بمهنة الوراقة في المكتبة منهم إسحاق بن محمـد  كما أوردت المصادر عددًا من 
، وهنالك أيضـًا  )44(بن إسحاق بن منذر الذي كان وراقًا له في حياة أبيه وكان من أهل األدب والفهم

، )46(، وإبراهيم بن سالم األفريقي الوراق الذي خرج لمكـة وتـوفي بهـا   )45(إبراهيم بن محمد األصيلي
س وكـــان نحويـــًا ضـــابطًا للكتـــب ونســـخ للمستنصـــر باللـــه الكثيـــر مـــن   وأحمـــد بـــن ســـعيد بـــن مقـــد 

وهــو مــن صــقلية دخــل ) هـــ379ت (، ومــنهم عبــاس بــن عمــرو بــن هــارون الكنــاني الــوراق  )47(الكتــب
هـ واتصل بالحكم وعمل لديه، وكان لديه المعرفة بعلم الكالم والمذاهب وغيرهـا  336األندلس عام 

  .)48(من العلوم

ي حاضــرًا فــي الكــادر الــوظيفي للمكتبــة فكانــت لبنــى كاتبــة الخليفــة الحكــم     كــان العنصــر النســائ 
إحـدى موظفاتهـا وعـرف عنهـا حـذقها فـي مجـال الكتابـة وبأنهـا مـاهرة           ) هــ 374ت(المستنصر باللـه  

، وهــي )49(بــالخط، إضــافة لكونهــا نحويــة وشــاعرة وعروضــية وبصــيرة بالحســاب، مشــاركة فــي العلــم   
  .وظيفةمواصفات الزمة لشغر هذه ال

لم يتوقف األمر في األعمال المزاولة فـي المكتبـة عنـد نسـخ المؤلفـات فقـط بـل كـان هنالـك مـا           
يعرف بخطة المقابلة والهدف منهـا مقابلـة مـا ُنسـخ مـن المؤلفـات مـع األصـول للتأكـد مـن مطابقتهـا            

ه لجنـة  لها، وللتعرف على خطة المقابلة هنالك حادثة أوردتهـا المصـادر حيـث شـكل المستنصـر باللـ      
مــن العلمــاء لمقابلــة كتــاب العــين للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي بمــا يحفظــه أفــراد تلــك اللجنــة ومــا    
توافر لديهم من نسخ للكتاب، وكان محمد بن أبـي الحسـين أحـد أعضـاء تلـك اللجنـة يشـاركه فيهـا         

ان بـن  ، وأحمد بن إبان بن سيد، ومحمـد بـن إبـ   )هـ356ت (عدد من العلماء منهم أبي علي القالي 
، ومن النسخ التي دخلت في عملية المقابلة نسخة المنذر بن سعيد البلـوطي التـي   )هـ354ت(سيد 

تعرضــت للنقــد الشــديد واتهمــت بأنهــا أكثــر النســخ أخطــاًء وتصــحيفًا، وكــان هنالــك اهتمــام مباشــر     
مـا أنجـز   للمستنصر بالله بهذا العمل حيث قام بزيارة تلك اللجنة بمكان عملهـم فـي القصـر لمتابعـة     

  .)50(منه
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لله وفـي خطـة المقابلـة والتـي     وأوردت المصادر عددًا من الذين عملوا في مكتبة المستنصر با
أنها من الخطط المهمة حيث مكِّنت بعض العاملين المتميزين فيهـا مـن الوصـول إلـى المناصـب       يبدو

المستنصـر باللـه   الـذي اسـتخدمه   ) هــ 367ت(العليا في الدولة وهذا ما كان من أبـي بكـر بـن سـليم     
حافظـًا للفقـه، بصـيرًا بـاالختالف،     "زمن واليته للعهـد فـي مقابلـة الـدواوين فـي بيـت الحكمـة، وكـان         

عالمــًا بالحــديث، ضــابطًا لمــا رواه، متصــرفًا فــي علــم النحــو واللغــة، حســن الخطابــة والبالغــة، لــين    
بالمستنصر باللـه أن يرقيـه    اأنه أظهر نشاطًا وتميزًا مما حد ، ويبدو)51(وله حظ من األدب" الكلمة

  .)52(إلى خطة الشورى عند توليه للخالفة ثم قدمه لقضاء المظالم والشروط ثم قضاء الجماعة

، وكان قبل ذلك قد عين من )هـ372ت (وهنالك أيضًا أبو القاسم أحمد بن يوسف المعافري 
لة، وأجرى له رزقًا نظيـر ذلـك،   في خطة المقاب  -زمن واليته على العهد-ِقبل المستنصر بالله أيضًا 

. وكان نجاحه في هذه المهمة إضافة لتعدد معارفه سببًا في اختياره معلمًا لهشام المؤيـد فيمـا بعـد   

ــي المكتبــة بوجــه عــام مــن األهميــة بم            ــة علــى وجــه الخصــوص وف ــي هــذه المهن كــان وكــان العمــل ف
م المختلفـة التـي تتـوفر فـي المكتبـة،      الفرصـة لهـم لالطـالع علـى العلـو      احللباحثين في العلوم حيث ُتِت

إضافة إلى المردود المـادي الـذي يجنيـه متـولي هـذا العمـل، وكـذلك إمكانيـة التقـدم الـوظيفي، وقـد            
عبــر أبــو القاســم المعــافري عــن رأيــه بهــذه الوظيفــة فهــو يســتفيد مــن العلــم الــذي فــي تلــك الكتــب         

  .)53(ة أعباء الحياةويصححها ويتلقى على ذلك دخًال ماديًا يساعده على مواجه

ومن العاملين في مقابلة الكتب للمستنصـر باللـه والنظـر فيهـا محمـد بـن يحيـى بـن عبدالسـالم          
، وهــو الــذي )54(، ووســع لــه المستنصــر فــي الجرايــة)هـــ358ت(األزدي النحــوي المعــروف بالربــاحي 

للعمل في هـذا  أدخل كتاب سيبويه برواية أبي جعفر النحاس المصري لألندلس، ومما أهل الرباحي 
وطـالع كتـب أهـل الكـالم، ونظـر فـي المنطـق، وربمـا         "المجال معرفته الموسوعية فهـو نحـوي وفقيـه    
  .)55("ناظر أهل الفقه وأهل الطب والتنجيم وغيرهم

وهنالك خدمات أخرى كانت تجري في مكتبة المستنصر لتحسين الخدمة المكتبية منهـا عمليـة   
داخل وترتيـب أبوابـه بحيـث يسـهل اسـتخدام الكتـاب والوصـول        التبويب وتأتي لتنظيم الكتـاب مـن الـ   

ــن ســيد              ــه ب ــن عبدالل ــب والعــالم محمــد ب ــه األدي ــام ب ــا ق ــه بســهولة ويســر وذلــك م ــى معلومات ت (إل
  .)56(بأمر من المستنصر بالله" المستخرجة"من تبويبه لكتاب ) هـ363

م فــي تزويــد المكتبــة وهــي إحــدى الوســائل المهمــة لنقــل المعرفــة، والتــي تســاه  -أمــا الترجمــة 
كان لها مكانها في مكتبة المستنصر بالله إدراكًا منه لضـرورة االنفتـاح علـى     -ورفدها بما هو جديد
، ومن ثـم إعـادة صـياغتها واالسـتفادة منهـا، وذلـك مـن خـالل إطـالع          وعلومها حضارة األمم األخرى

وعلى الصـعيد السياسـي فقـد    . الباحثين عليها، ومن ثم اإلضافة إليها، وخلق ما هو جديد وحديث
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عمــل المترجمــون فــي بالطــه، وكــان مــن مهــامهم مباشــرة الترجمــة الفوريــة بينــه وبــين ســفراء ملــوك    
، كعيسى بن منصور قاضي النصارى، ومعاويـة بـن   )57(أوروبا، ومنهم عدد من كبار النصارى بقرطبة

ــت           ــن القاســم، حيــث كان ــه ب ــب قــومس أهــل الذمــة، ومطــران إشــبيلية عبيــد الل ــة الرومانيــة أو  ل اللغ
كمـا كـان للصـقالبة دور مهـم فـي مجـال الترجمـة،        . )58(الالتينية متداولة بين نصارى األنـدلس آنـذاك  

  . )59(اللغة الالتينية -ممن وجدوا في البالط األندلسي-نظرًا إلتقان عدد كبير من أكابرهم 

والثقـافي ولعـل مـن أبـرز     شهد األندلس نشاطًا في عملية الترجمة فيما يتعلق بالجانب العلمي 
عمليــات الترجمــة التــي تمــت فــي المكتبــة تلــك التــي أمــر بهــا الحكــم المستنصــر باللــه بتشــكيل لجنــة      

ــاب   " ديوســقوريدس"مهمتهــا دراســة كتــاب   ــ"تــاريخ أورســيوس "عــن األعشــاب الطبيــة، وكت  ذينالل
ــى العرب       ــده قســطنطين الرابــع إمبراطــور بيزنطــة، ومباشــرة نقلهمــا إل ، وكــان مــن  )60(يــةأهــداهما لوال

أعضــاء تلــك اللجنــة التــي تمكنــت مــن إنجــاز مهمتهــا الطبيــب حســداي بــن شــبروط اليهــودي، ورجــل   
يــدعى محمــد النبــاتي ويبــدو أنــه علــى معرفــة بعلــم النبــات وأبــو عبداللــه الصــقلي الــذي يشــار إلــى       

القسـطنطينية   ، وقـد أشـار صـاحب   )61(معرفته باليونانية، ويتكلم بها إضـافة إللمامـه بتركيـب العقـاقير    
كــان باللغــة " ديسـيقوريدس "إلـى الكتــابين برسـالته التــي حملهــا سـفيره إلــى بـالط قرطبــة وأن كتــاب     

كتــاب هيروشــيتس فهــو بالالتينيــة فعنــدك مــن فــي بلــدك مــن الالتينيــين مــن يقــرأون   "اإلغريقيــة، أمــا 
  .)62("باللسان الالتين

  :بعض المؤلفات التي حوتها المكتبة

ــه فــي هــذا البحــث       لــيس باإلمكــان حصــر   ــة المستنصــر بالل ــع المصــنفات التــي حوتهــا مكتب جمي
ــى بعــض المؤلفــات التــي وردت فــي المصــادر المتاحــة ممــا كــان          لكثرتهــا ولــذلك ســتكون اإلشــارة إل
تأليفها له أو ما كان له إضافات أو تعليقات عليها، وما ارتبط ذكر وجودها فـي المكتبـة بقصـة تفيـد     

شـار سـمعة المستنصـر باللـه الثقافيـة ووصـولها إلـى المشـرق العربـي مـا           ومما يدلل على انت. البحث
حيث صنف كتابه األغاني وأرسل نسخة للحكـم المستنصـر   ) هـ356ت (قام به أبو الفرج اإلصفهاني 

، ممـا شـجع   )64(، فكافـأه الحكـم بـألف دينـار ذهبـي     )63(-موطن المؤلف–قبل أن يتم تداوله في العراق 
أنساب قومه من بني أمية موشحة بمناقبهم وأسـماء  "اب آخر يعرف فيه بـِ األصفهاني على تأليف كت

  .)65(وأرسله لقرطبة ليحظى باهتمام المستنصر" رجالهم

لــم يكــن المستنصــر باللــه مثقفــًا عاديــًا بــل كانــت لــه رؤيــة خاصــة ومشــروع ثقــافي قــام بتنفيــذه   
يـر فـي الحالـة الثقافيـة فـي األنـدلس فـي        عمليًا من خالل تنميته لمجموعته المكتبية ما كان له أثـر كب 

عصره، فقد كان يستشعر النقص في الموضوعات التـي لـم تـتم تغطيتهـا مـن خـالل المؤلفـات والتـي         
ــذه         ــي هـ ــة فـ ــؤلفين بالكتابـ ــى المـ ــه علـ ــان اقتراحـ ــا كـ ــن هنـ ــية ومـ ــة األندلسـ ــاحة الثقافيـ ــا السـ تحتاجهـ

من تحقيق جزء كبير من مشروعه  الموضوعات لتغطية هذا النقص، وبتسيده للهرم السياسي تمكن
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الثقــافي، وإليمانــه بأهميــة البحــث العلمــي ولكــي يحصــل علــى نتــائ أفضــل عمــل علــى تــوفير المنــاخ   
ــادي          ــدعم المـ ــاد الـ ــادر وإيجـ ــوفير المصـ ــة كتـ ــث والدراسـ ــة للبحـ ــروف الالزمـ ــة الظـ ــب وتهيئـ المناسـ

لمــي إضــافة إلــى رعايتــه    والمعنــوي للعــاملين فيــه، وكــذلك تمكــين البــاحثين مــن التفــرغ للبحــث الع        
ومتابعته الخاصة والمباشرة لهذه العمليـة ومـن ثـم مكافـأة المبـدعين وتقـدير مـا يبذلونـه مـن جهـد،           
مما ساهم بشكل كبير بازدهار الحركة الثقافية في األندلس، األمر الذي أدى لزيـادة اإلنتـاج العلمـي    

ــه، وصــدور مؤلفــات شــملت صــنوف متعــددة مــن المعرفــة البشــر        ية، ومــن خــالل اســتعراض   فــي زمن
اإلنتاج العلمي زمـن المستنصـر باللـه يمكننـا القـول أن الكثيـر منهـا يتصـل بثقافـة الحكـم المستنصـر            

  . نفسه

وفيما يلي عرض ألهم النتاجات الفكرية التي ساهم الحكم المستنصر بصـدورها وفـي مجـاالت    
  .علوم األخرىمختلفة كالفقه والحديث واللغة واألدب والتاريخ والجغرافيا وال

  : الفقه والحديث

اهــتم المستنصــر باللــه بــالعلوم الفقهيــة علــى العمــوم مــع التركيــز علــى المــذهب المــالكي مــذهب  
الدولة الرسمي والمذهب السائد في األندلس وكان يفضله على غيره من المذاهب، وقـد تـأثر عـدد    

كتابــه  لــذي ينــاقش ذلــك فــي مــن العلمــاء بالمستنصــر باللــه فــي هــذا االتجــاه مــنهم القاضــي عيــاض ا  
تباع الحكم المستنصر لمذهب مالك ومناصـرته لـه حجـة علـى مـن يتبـع       افيرى أن " ترتيب المدارك"

المذاهب األخرى؛ فالمستنصر بالله حالة متميزة في العلم وممن يعتـد بـآرائهم، فهـو علـى مـا يقـول       
بلـغ فيـه شـأوه الكثيـر مـن أهـل       ممن طالع الكتب ونقر عن أخبار الرجال نقيـرًا لـم ي  : "القاضي عياض

، حيث يرى القاضي عياض أن اتخاذ المستنصر لهذا المذهب لم يكن على سـبيل التقليـد   )66("العلم
  .وإنما بعد اطالع وبحث واقتناع ودليل على أفضلية مذهب اإلمام مالك

ســاهم المستنصــر باللــه فــي توجيــه عــدد مــن المــؤلفين للكتابــة فــي مــذهب اإلمــام مالــك فقــام         
فقـد كـان هنالـك خمسـة     ) رضـي اللـه عنـه   (كليف من يعمل على إتمام كتاب االسـتيعاب لقـول مالـك    بت

أجزاء أو نحوها منه بدأها أحد أصحاب إسـماعيل القاضـي جمـع فيهـا أقـوال اإلمـام مالـك خاصـة ال         
يشاركه فيها قول أحد من الصحابة باختالف الرواية عنه، ولـم يكـن قـد أتمهـا بسـبب وفاتـه، فكانـت        

بــة المستنصــر باللــه فــي أن يــتم العمــل، وشــغل نفســه فــيمن ســيتولى هــذا العمــل وبعــد مشــورة        رغ
) هــ 367ت (أصحابه استقر رأيه على تكليف كل من أبي بكر محمد بن عبيد الله المعيطي القرشي 

إلنجـاز هـذا العمـل، وقـدم     ) هــ 401ت (وأبي عمر أحمد بن هشام اإلشبيلي المعروف بابن المكوى 
حتاجانه من إمكانات منها توفير موظف ذي مقـدرة علـى تبيـيض مـا يودانـه مـن مسـودات،        لهما ما ي

كما مكنهما من االسـتفادة مـن مقتنيـات مكتبتـه، وبعـد االنتهـاء مـن هـذا العمـل اطلـع عليـه، وصـرف             
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لكل منهما ألف دينار ومنديل وكسوة، وقام بترقيتهما إلى مرتبة الشورى مكافأة لهما على ما بذاله 
  .)67(هد في إخراج هذا الكتابمن ج

الـذي وفـد مـن المغـرب إلـى األنـدلس واتصـل        ) هــ 361ت (كما أن محمد بن الحارث الخشني 
، فـي موضـوعات   )68(بالحكم المستنصر بالله وصنف له كتبًا كثيرة يقدرها ابـن الفرضـي بمائـة ديـوان    

كتــاب "و " ذهب مالــكاالتفــاق واالخــتالف فــي مــ "متنوعــة منهــا مــا كــان فــي الفقــه المــالكي ككتــاب    
ــاب " الفتيــا ــه األبهــري     يبمكافــأة أبــ ، كمــا قــام  )69("التحاصــر والمغــاالة "وكت بكــر محمــد بــن عبدالل

الذي كان أحـد أبـرز رجـال المالكيـة فـي العـراق، بـألف دينـار لشـرحه          ) هـ375ت (البغدادي المالكي 
  . )70(وموضوعه في الفقه المالكي *لمختصر ابن عبدالحكم

هتمــام الموجــه نحــو الفقــه المــالكي فقــد حــوت المكتبــة مؤلفــات فــي المــذاهب       وبــالرغم مــن اال 
الفقهية األخرى ربما كان بعضها مما ورثه المستنصر بالله عن أخيـه عبداللـه الـذي كـان علـى الفقـه       
الشـافعي؛ فمـن تلـك المؤلفـات كتـاب الشـافعي الكبيـر المكـون مـن مائـة وعشـرين جـزءًا، وُكتـب بخــط              

  .)71(والذي أصبح من أمالك المستنصر بالله فيما بعد) هـ383ت (مداني يوسف بن محمد اله

وفـي الحــديث النبـوي الشــريف كانــت مسـاهمة المستنصــر باللـه فــي إظهــار عـدد مــن المؤلفــات      
، وألـف  )72()هــ 380ت (الذي ألفه له محمد بن يحيى بن مفـرج   **منها مسند حديث قاسم بن أصبغ

وهنالــك أبــو  . )73(بــأمر منــه " *مســند حــديث ابــن األحمــر  "لــه يعــيش بــن ســعيد بــن محمــد الــوراق     
 ًاالـذي ألـف للمستنصـر باللـه  كتبـ     ) هـ348ت(عبدالله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القرطبي 

عدة وربما كان عدد منها في الحديث وفي طبقات المحدثين ذلك أنه تلقى تعليمـه علـى يـد مـائتين     
فرضي بـأن نقـل عـن أحـد مؤلفاتـه تلـك ترجمـًة للمحـدث أبـي          ، وقد أفاد منه ابن ال)74(وثالثين شيخًا

  . )75(موسى عبدالرحمن بن موسى القرطبي

  :اللغة واألدب

كانت علوم اللغة العربية أحـد أبـرز اهتمامـات المستنصـر باللـه وقـد تمـت اإلشـارة إلـى اعتنائـه           
تبــوا مؤلفــاتهم بــأمر بهــذا العلــم ودراســته لــه وكــذلك إكرامــه لعلمــاء العربيــة وأدبائهــا، فمــن الــذين ك   

الـذي سـكن األنـدلس وصـنف     ) هـ356ت(الحكم المستنصر في علم اللغة  أبو علي القالي البغدادي 
، وكان الحكم المستنصر بالله قـد راسـله زمـن    )77(، وطرزه باسم المستنصر بالله)76("األمالي"كتاب 

يبعثـه علـى   "، وكـان  )78(هــ 330واليته على العهـد ورغِّبـه فـي القـدوم إلـى األنـدلس، فقـدم إليهـا عـام          
وقد نت عـن هـذه العالقـة    . )79("التأليف وينشطه بواسع العطاء، ويشرح صدره باإلفراط في اإلكرام

هـــ 350فــي اللغــة الــذي كتبــه للمستنصــر باللــه أيضــًا فبــدأ بــه عــام  " البــارع"مؤلفــات أخــرى ككتــاب 
عمل وقع اختيار المستنصر باللـه  هـ، ولم يكن قد أنجزه بعد لوفاته، وألهمية هذا ال355وحتى عام 

على تلميذي القالي ووراقيه محمد بن الحسين الفهري ومحمد بن معمر الجياني، لكـي يعمـال علـى    
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وبعـد  تهذيبه ونسخ ما لم يهذب منه ويقارنا ذلك باألصول التي لديهما وما كتباه بين يـدي القـالي،   
الرأي فحرص على معرفة مقـدار الزيـادة عـن     لمستنصر بالله إلبداءإلى ااالنتهاء من العمل تم رفعه 
  .)80(كلمة) 5683(األصل الذي جمع فوجدها 

ت (ومن الذين عاشوا في بالد الخليفة المستنصر بالله أبـو بكـر محمـد بـن الحسـين الزبيـدي       
الـذي حظــي بـدعم الخليفــة ورعايتـه، فيشـير ابــن حيـان إلــى أنـه قـدم علــى الخليفـة فوصــله         ) هــ 380

فاخرة جزاء علـى مجهـوده المبـذول فـي اختصـار كتـاب العـين للخليـل بـن أحمـد            بصلة سنية وخلعة
الفراهيـــدي، وإقامتـــه الكتـــاب علـــى الترتيـــب والتصـــنيف الـــذي حـــددهما لـــه المستنصـــر باللـــه ومـــن   
المعروف أن الخليـل بـن أحمـد رتـب كتابـه علـى مخـارج الحـروف ويبـدو أن المستنصـر باللـه اختـار             

واستحسـان المستنصـر    ىف بـائي، ونـال عمـل الزبيـدي هـذا رضـ      رتيب األلـ ترتيبًا آخر ربما يكون الت
، وذكــر )81(هـــ362باللــه عنــد تصــفحه لــه، فــأدنى مكانتــه وقربــه إليــه وكــان ذلــك فــي ذي القعــدة عــام   

بعـد أن أشـاد بمعرفـة الحكـم المستنصـر      " طبقـات النحـويين واللغـويين   "الزبيدي في مقدمته لكتـاب  
واختيار موضوعه وكيفية تنظيمه وترتيبه كان بتوجيـه مـن المستنصـر     وعلمه، أن تأليف هذا الكتاب

لمـا اختصـه اللـه     -رضـي اللـه عنـه   –إن أميـر المـؤمنين الحكـم المستنصـر باللـه      : "بالله نفسه، فيقول
به، ومنحه الفضيلة فيه؛ من العناية بضروب العلوم، واإلحاطة بصـنوف الفنـون، أمرنـي بتـأليف كتـاب      

لف من النحويين واللغويين في صدر اإلسالم، ومن تالهم من بعد إلـى هلـم   يشتمل على ذكر من س
جــرا، إلــى زماننــا هــذا، وإن أطــبقهم علــى أزمــانهم وبالدهــم؛ بحســب مــذاهبهم فــي العلــم ومــراتبهم،      
ــك،            ــاريخ وفــاتهم علــى قــدر اإلمكــان فــي ذل ــدهم وأســنانهم ومــدد أعمــارهم وت ــك موال وأذكــر مــع ذل

ــه، وأجلـــ  ــمنة     وبحســـب اإلدراك لـ ــات المتضـ ــاتهم، والحكايـ ــاريخ وفـ ــارهم، وتـ ــف أخبـ ــن نتـ ــة مـ ب جملـ
، وللزبيـدي مؤلفـات أخـرى منهـا كتـاب اإليضـاح فـي        )82( ......"لفضائلهم، المشتملة على محاسنهم

  .، ربما كان عدد منها مؤلفًا للمستنصر بالله)83(النحو، ولحن العوام، واالستدراك على سيبويه

وهو من تأليف أحمـد بـن إبـان بـن سـيد      " العالم"قد يكون كتاب  وفي علم اللغة العربية أيضًا
قد ُألف للمستنصر بالله، والكتاب مكـون مـن مائـة مجلـد مرتـب علـى       ) هـ382ت (اللغوي األندلسي 

  .)84(األجناس بدأ به بالفلك وختم بالذرة

، فممـا  أما في مجال األدب فهنالك العديد من المؤلفات منها ما غلب عليها الطـابع الموسـوعي  
ت فـي حـدود   (ألبي عمر أحمد بـن محمـد بـن فـرج الجيـاني      " الحدائق"ُألف للمستنصر بالله كتاب 

، وقد عارض بـه كتـاب الزهـرة ألبـي بكـر محمـد بـن داود األصـبهاني الـذي حـوى فـي كتابـه             )هـ360
ورد مائة باب في كل باب مائة بيـت مـن الشـعر، وفـاق ابـن الفـرج فـي تأليفـه هـذا كتـاب الزهـرة بـأن أ            

مائتي بـاب فـي كـل بـاب مائـة بيـت لـم يشـتمل عليهـا كتـاب الزهـرة، كمـا أنـه قصـر هـذا الكتـاب علـى                  
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وأشادت المصادر بكتاب الحـدائق وصـاحبه فقيـل    . )85(الشعراء األندلسيين فلم يورد أشعارًا لغيرهم
 . )86("أحسن االختيار ما شاء وأجاد فبلغ الغاية، وأتى الكتاب مفردًا في معناه: "فيه

ويعد الكتاب في حكم المفقود، ولكن العديد من المصادر األندلسية كانت قد نقلت عنه كأحد 
ــة         ــه قضــاة قرطب ــي كتاب ــا الخشــني ف ــاريخ األدب األندلســي منه ــي ت ــب المهمــة ف ــن فــرج  . )87(الكت والب

والــذي علــى مــا  )88("كتــاب المنتــزين والقــائمين باألنــدلس وأخبــارهم "الجيــاني مؤلفــات أخــرى منهــا 
  .يبدو من خالل عنوانه أنه في التراجم ويتحدث عن رجاالت األندلس والقادمين إليها

ومما يدلل على مكانة المستنصر بالله العلميـة أنـه كـان يحـدد ويختـار الموضـوعات للمـؤلفين        
بقصد التأليف فيها وكذلك تدخله في وضع الخطة التفصيلية لبعض المؤلفات، وكيفية ترتيبها وكـان  

بارزًا في كثيـر مـن المؤلفـات، فقـد أوردت المصـادر عنـد ترجمتهـا لعبداللـه بـن محمـد بـن             ذلك أمرًا
، مســاهمة المستنصــر باللــه فــي تصــنيف )89(الــذي كــان أثيــرًا عنــد الخليفــة الحكــم) هـــ352ت(مغيــث 

تأليف كتـاب تنـاول أشـعار الخلفـاء مـن بنـي أميـة بالمشـرق واألنـدلس، فـذكر الحميـدي قصـة تـأليف              
هذا الكتاب وفيها داللة على ثقافة المستنصر بالله واهتمامه وتدخلـه فـي عمليـة البحـث العلمـي فـي       

جـه هـو مـن موضـوعات، وفـي توجيـه البـاحثين        زمنه، وإدراكه ما تحتاجه الساحة الثقافية أو ما يحتا
نحــو تلــك االهتمامــات وبالتــالي تغطيــة الــنقص فــي الموضــوعات التــي لــم يبحــث فيهــا، وحــدث ذلــك      

عـن الخـروج مــع المستنصـر باللـه لغـزو الـروم عــام        -لضــعف فـي جسـمه  –عنـدما اعتـذر ابـن المغيـث     
تــأليف كتــاب فـي أشــعار الخلفــاء  هــ، فوافــق المستنصـر علــى إعفائــه شـريطة قيــام ابــن المغيـث ب    352

األمويين بالمشرق واألندلس على غرار كتاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس، وقد خيره بـين  
أن يؤلف هذا الكتاب في منزله وإما في دار الملك المطلة على النهر فسأل ابن المغيث أن يـتم ذلـك   

وعند فراغه من التأليف أرسله في مجلـد إلـى    في دار الملك طلبًا للهدوء ولالنفراد والتفرغ للتأليف
  .)90(طليطلة حيث كان المستنصر بالله في طريق عودته لقرطبة، فقرأه وسر به

فقـد سـجن   ) هــ 403ت (وأما الشاعر أبو عمر يوسف بن هـارون الكنـدي المعـروف بالرمـادي     
ويقـع فـي   " لطيـر ا"في عهد المستنصر باللـه فاسـتغل وجـوده فـي السـجن فقـام بتـأليف كتـاب سـماه          

عدة أجزاء كله من شعره، وأورد فيه كـل طـائر معـروف وذكـر خواصـه وذيـل كـل قطعـة بمـدح ولـي           
  .)91(العهد هشام بن الحكم، مستشفعًا به إلى أبيه في إطالق سراحه

والهتمام المستنصر بالله بالشعر والشعراء حرص على توجيه المـؤلفين لضـرورة جمـع أشـعار     
دواوين خاصة بهم، ومما جمـع لـه فـي هـذا البـاب شـعر أحمـد بـن عبدربـة           بعض األندلسيين وإفراد

وديـوان شـعر   . )92(ومنها أشعار كتبت بخط المستنصر وبلغ الكتاب نيفًا وعشرين جزءًا)  هـ328ت(
الـــذي أدرك ) هــــ430ت نحـــو (يحيـــى بـــن حكـــم الغـــزال عـــن طريـــق حبيـــب بـــن أحمـــد الشـــطجيري  

  .)93(المستنصر وهو مرتب على الحروف
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  :تاريخ والجغرافياال

كان للتاريخ والجغرافيا نصيب وافـر مـن اهتمـام المستنصـر باللـه وأشـادت المصـادر فـي مـدح          
  )94("من أشد الناس صبابة بالعلوم وال سـيما باألخبـار والمقـاالت   "مكانته في هذه العلوم وبأنه كان 

ــائلهم فيصــفه ا       ــارهم وتــواريخهم وقب ــاريخ الرجــال وأخب ــه حبــه لت ــار بأنــه كــان   وقــد غلــب علي بــن األب
، )95("حريصــًا علــى تــأليف قبائــل العــرب وإلحــاق مــن دِرس نســبه أو جهلــه بقبيلتــه التــي هــو منهــا       "

مميزًا للرجال من كل عالم وجيل، وفي كل مصـر وأوان، تجـرد لـذلك    : "ويصفه ابن الخطيب فيقول
األمــر فــي تشــجيع   ، وقــد ســاهم هــذا )96("وتهمــم بــه، فكــان فيــه حجــًة وقــدوًة وأصــًال يوقــف عنــده     

العلماء على البحث والتدوين في هذه األبواب كعلم التراجم والذي يهـتم بمعرفـة الرجـال وأحـوالهم     
وطبقــاتهم، ممــا أنــت مؤلفــات كثيــرة أثــرت الســاحة الثقافيــة األندلســية وأظهــر عظمتهــا ومكانتهــا            

مـة كتـاب خالـد بـن سـعد      المميزة، ومن المؤلفات التي ظهرت في هذه المرحلة في علـم التـراجم العا  
، وهنالــك مؤلفــات أخــرى اختصــت فــي الترجمــة    )97(فــي رجــال األنــدلس الــذي ألفــه للمستنصــر باللــه   

ألفــراد مــن فئــات مهنيــة أو طبقــات معينــة منهــا كتــاب محمــد بــن الحــارث الخشــني فــي تــراجم قضــاة     
كم المستنصـر  في مقدمة كتابه هذا بعد أن أشاد بمقدرة الح) هـ361ت (قرطبة، فقد ذكر الخشني 

واستحكمت بصيرته سدده الله في حفظ العلوم ومطالعـة األخبـار، وفـي معرفـة     : "بالله العلمية بقوله
النسب وتقييد اآلثار، وفي اإلشادة بفضائل السلف، والتقليد لمناقب الخلف، وفي التذكير بالمنسي 

اب القضـاة علـى أن يكــون   ويشـير إلـى أمـر الحكـم المستنصـر باللـه لـه بتـأليف كتـ         ...." مـن األنبـاء،   
وصنف الخشـني الكثيـر مـن المصـنفات     . )98(مقصورًا على من عمل في سلك القضاء للخلفاء بقرطبة
و " كتـاب فـي تـاريخ األنـدلس    "ومنهـا  . )99(للمستنصر بالله، حيث قـدرها ابـن الفرضـي بمائـة ديـوان     

  .)100("كتاب النسب"و " تاريخ األفريقيين"

قـات المالكيـة للتعريـف برجالهـا وشـيوخهم وتـواريخ والدتهـم        كما حوت المكتبة مؤلفـات فـي طب  
والتــي جمعــت للمستنصــر " فــي ذكــر المالكيــة مــن أهــل العــراق"ووفــاتهم وغيــر ذلــك، فهنالــك أوراق 

كما قـام عبداللـه بـن محمـد بـن أبـي       . )101(بالله، وأفاد منها القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك
الطبقــات فــيمن روى عــن مالــك،  "بتــأليف كتــاب   -الزاهــرة والــذي تــوفي بقصــر –) هـــ351ت (ديلــم 

  .)102("وأتباعه من أهل األمصار

وهنالك مؤلفات أخرى تناولت علـم األنسـاب منهـا كتـاب أنسـاب الطـالبيين والعلـويين القـادمين         
إلى المغرب ُألف للحكم المستنصر، والذي ضم ترجمات لهم منها ترجمة هاشم بن الحسين العلوي 

كما تناولـت مؤلفـات أخـرى تـراجم شـعراء مدينـة معينـة منهـا كتـاب أخبـار           . )103(ندلسالذي دخل األ
  .) 105(الذي ُألف للمستنصر بالله ووقع في عشرة أجزاء ورآه ابن حزم األندلسي )104(شعراء إلبيرة
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كمــا ضــمت المكتبــة ممــا ألــف للحكــم المستنصــر فــي التــأريخ لمنــاطق محــددة بعينهــا يبــدو أن   
اصــًا بمعرفــة أحوالهـا، منهــا مــا كتبــه أبــو عبداللـه محمــد بــن يوســف التــاريخي    للمستنصـر أهمامــًا خ 

الــوراق والــذي عمــل بمهنــة الوراقــة للحكــم المستنصــر باللــه، حيــث صــنف مؤلفاتــه فــي أخبــار ملــوك   
ــار تيهــرت ووهــران وتيــنس وسجلماســة          ــًا أخــرى فــي أخب إفريقيــا وحــروبهم والقــائمين عليهــا، وكتب

  .دن التي تقع في المغرب العربي، من الم)106(ونكور وغيرها

ــًا تناولــت جغرافيــة          وفــي الجغرافيــا نلحــظ مــن خــالل مــا ألــف للمستنصــر باللــه بــأن هنالــك كتب
ــاني       ــًا ككتـــاب مطـــرف بـــن عيســـى الغسـ ــا مـــا يجمـــع بـــين التـــاريخ والجغرافيـ األنـــدلس ومـــدنها ومنهـ

وأقاليمهـا وغيـر   ] بواديهـا [ المعارف في أخبار كورة إلبيرة وأهلها وبوائرهـا "المعنون بـِ ) هـ377ت(
ــا   ــك مــن منافعه ــاب   " ذل ــع جــداً  "ووصــف بأنــه كت ــاض إلــى أن    )107("حســن ممت ، ويشــير القاضــي عي

ــرة  ــاء ألبيـ ــه مؤلفاتـــه تناولـــت فقهـ ــا     ، ولـ ــازلين بهـ ــرب النـ ــاب العـ ــي أنسـ ــاب فـ ــي شـــعرائها وكتـ ــاب فـ كتـ
رافيـة المغـرب   وهنالـك مؤلفـات أخـرى دلـت علـى اهتمـام المستنصـر باللـه بمعرفـة جغ         . )108(وأخبارهم

ألبـــي عبداللــــه محمـــد بـــن يوســـف التــــاريخي     " كتـــاب مســــالك أفريقيـــا وممالكهـــا   "العربـــي ومنهـــا   
  .، الذي مزج في مؤلفاته التاريخ والجغرافيا أيضًا)109(الوراق

وربما كان هنالك مؤلفات في جغرافية البلدان فقد كان لمحمد بن أحمد بـن محمـد بـن يحيـى     
مكانــة خاصــة لــدى الحكــم المستنصــر، وألــف لــه عــدة     ) هـــ380ت (بــن مفــرج المعــروف بــابن مفــرج  

دواوين، وكانت له رحالت إلى المشرق زار بها عددًا من المدن منها مكة والمدينـة وبيـت المقـدس،    
  .)110(وطرابلس وبيروت وقيسارية واإلسكندرية وغيرها

  : العلوم األخرى

يـة وعلـوم اللغـة العربيـة والتـاريخ      لم تتوقف اهتمامات الحكم المستنصر بالله على العلوم الدين
والجغرافيـا بــل جاوزهــا إلــى علــوم أخـرى ولكــن بتركيــز أقــل ففــي علـم الفلــك كــان ابــن زيــد األســقف     

فــي ذكــر " تفصــيل األزمـان ومصــالح األبـدان  "المـنجم مختصــًا بالمستنصـر باللــه ولـه تصــانيف منهـا     
  .)111(منازل القمر وما يتعلق بذلك

حمد بن عبدون الجبلي وكان ذا معرفة بالحساب والهندسة والطب وفي الطب هنالك الطبيب م
ــدلس عــام          ــي بيمارســتان الفســطاط بمصــر ثــم عــاد لألن هـــ وخــدم المستنصــر   360وعمــل مــدبرًا ف

  .)112(والمؤيد وله تأليف حسن في التكسير

إلـــى باإلضـــافة وعلـــم الطـــب ودوره فـــي حفـــظ األبـــدان، وإيمانـــًا مـــن المستنصـــر باللـــه بأهميـــة 
فقد عمل المستنصر بالله على تأسـيس خزانـة للطـب أسـند مهمـة اإلشـراف عليهـا للطبيـب          ،ةلمكتبا

كــان مــن مهامهــا صــناعة األدويــة ومــا يتعلــق بهــا مــن أبحــاث، ورتــب     )113(أحمــد بــن يــونس الحرانــي 
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، وقــد مكِّــن الحكــم  )114(الحكــم المستنصــر لــه اثنــي عشــر صــقلبيًا لطــبخ األشــربة وصــناعة المعــاجين   
  .)115(مة والمساكين والمرضى من االستفادة من محتويات هذه الخزانةالمستنصر العا

  : مساهمات المستنصر الفكرية

أدرك الحكم المستنصر أهمية البحث العلمية فأنشأ بقصر الزهراء مؤسسة علميـة ثقافيـة تقـوم    
لـوم  على البحث حافلة بالنشاط، كان لها إسهاماتها في نشر الفكر والمعرفة مما ساهم فـي تطـور الع  

فــي األنــدلس، كمــا عمــل علــى اســتقدام العديــد مــن العلمــاء المميــزين إلــى قرطبــة ممــا كــان لــه أثــر     
، وأبـي غالـب تمـام بـن عبداللـه بـن       )116(مباشر في ازدهار الحركة الثقافية كأبي علي القالي من بغداد

أبـو علـي   ، و)118(، وأبو محمد عبدالله بـن إبـراهيم األصـيلي   )117(تمام بن غالب المعافري من طليطلة
، ومحمـد  )119(الذي استقدمه لقرطبة عندما كان وليًا للعهـد وسـمع منـه    *زكريا بن خطاب من تطيلة

اسـتقدمه  ) هــ 367ت (، ومحمد بن فرح بن سـبعون البجلـي مـن بجانـة     )120(بن عبدالله بن أبي شيبة
زاد ، وغيـرهم الكثيـر مـن العلمـاء سـواء مـن األنـدلس أم مـن خارجهـا وقـد           )121(هـــ 361لقرطبـة عـام   

ذلك في إغناء الحياة الثقافية فـي زمنـه واسـتمر تـأثير تلـك الحالـة الثقافيـة إلـى مـا بعـد وفاتـه، وقـد             
ممن عاصروا الحكم يًا مائة وأربعة وثالثين عالمًا وقاضلنحو  ورد لسان الدين ابن الخطيب أسماءأ

باشـر بنهضـة   ، األمـر الـذي سـاهم بشـكل م    )122(المستنصر واستمر وجودهم زمن ابنـه هشـام المؤيـد   
قرطبة العليمة واتجاه أهل قرطبة نحو العلم والتعلم إما بدافع الرغبة في التعلم وإمـا بـدافع المكانـة    
االجتماعية التي حظي بها العلماء من خالل تشجيع الحكام ورجال الدولة لهـم وتقـريبهم مـنهم وقـد     

لمسـاهمين فـي الحركـة العلميـة     شمل ذلك التأثير طبقة الموالي والرقيق إذ برز منهم عدد كبير من ا
مــولى الحكــم المستنصــر الــذي وصــف بأنــه كــان مــن نجبــاء        ) هـــ380ت (األندلســية مــنهم بشــري   

  .)124("يتحقق بعلم العربية والتدقيق لمعانيها"، وجؤذر الحكمي الخادم الذي كان )123(الموالي

لــم يكـن بالقــارئ  كـان المستنصـر باللــه مـداومًا علــى قـراءة مــا تحتويـه المكتبـة مــن مؤلفـات إذ        
قـل مـا نجـد    : "العادي فكان يتتبعها بالتدقيق والمراجعة سواء باإلضافة أو التصحيح حتى قيـل إنـه  

له كتابـًا فـي خزانتـه إال ولـه فيـه قـراءة أو نظـر فـي أي فـن كـان، ويكتـب فيـه نسـب المؤلـف ومولـده                
، ومن خـالل قراءتـه   )125("أنووفاته، ويأتي من ذلك بغرائب ال تكاد توجد إال عنده لعنايته بهذا الش

ومراجعته تحصل على ثقافة عالية مكِّنته من إفادة العديد من العلماء سواء مـن الـذين عاصـروه أو    
ثبـت مـن خطـه علـى تلـك المؤلفـات حجـة يحـت بهـا           من الذين جـاءوا مـن بعـده فأصـبح خطـه أو مـا      

ــه      ــة يتناقلونهــا، وكــان يعــد ثقــة فيمــا ينقل ــار مــن جمــع تلــك     ،وقــد تم)126(العلمــاء ورواي ــن األب كــن اب
يشـتمل علـى فوائـد    "اإلضافات في جزء مفيد مما عثر عليه من خـط المستنصـر باللـه ويصـفه بأنـه      

  .)127("جمة في أنواع شتى
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، ولم يكتـِف بروايـة   )128(وكان من مساهمات المستنصر بالله روايته عن عدد من علماء عصره
م بالنقد الموضوعي فمما نقله عن خطه القاضي األخبار عن الرجال فقط وإنما كان يميز بين بعضه

عياض نقده والتمييز بين القاضي أبو بكر بن سـليم الـذي تـرجم لـه الحكـم المستنصـر باللـه مقارنـة         
هـو فقيـه بمـذهب مالـك، حـافظ متقـدم، مـن أهـل         : "بالمنذر بن سعيد البلـوطي، فيقـول فـي أبـي بكـر     

يــل القضــاء بقرطبــة أفقــه منــه، وال أعلمــه، إال    المعرفــة بالحــديث والرجــال، لــه حــظ مــن األدب، لــم     
، وكــان لــه اهتمامــه فــي األدب )129("المنــذر بــن ســعيد، لكنــه أرســخ فــي علــم أهــل المدينــة مــن منــذر 

فطــالع كتبــًا كثيــرة منهــا كتــاب الكامــل للمبــرد الــذي رواه أكثــر مــن عــالم مــنهم محمــد بــن عالقــة              
ارنـة نقديـة مـع غيـره مـن الروايـات ممـا دفعـه         عن األخفش وكانت قراءته لـه مق ) هـ325ت(األندلسي 

  .)130("ولم يصح عندنا برواية، إال من قبل ابن عالقة"للقول 

وهنالك عدد من النقوالت التي أفاد بها المستنصر بالله العديد من العلماء من بعده منها ما  
ــام       ــاة أبـــو محمـــد الهمـــداني فـــي ســـجن صـــنعاء عـ ــه فـــي وفـ نقلـــه صـــاعد مـــن خـــط المستنصـــر باللـ

وقد أشار الحميدي إلى معلوماتـه عـن والدة ووفـاة ابـن عبدربـه صـاحب العقـد الفريـد         . )131(هـ334
وخطـه حجـة عنـد    "جاءت بقراءته خط المستنصر بالله على أحد المؤلفات، وقـال فيـه   ) هـ328ت (

  .)132("أهل العلم عندنا، ألنه كان عالمًا ثبتًا

ا عن خط المستنصر باللـه ألحـد الوافـدين    وينقل المقري ما نقله عن ابن حزم في ترجمة نقله
  .)133(على األندلس وهو علي بن بندار البرمكي الذي جاء للتجارة وتتلمذ على يد ابن المغلس

وعن خط المستنصر في كتاب الخشني صـاحب كتـاب قضـاة قرطبـة ينقـل ابـن الفرضـي ترجمـة         
ونقـل عنـه فـي مواضـع      ويصـف خطـه بالثقـة   . )135(، ونسب عبداللـه بـن المغلـس   )134(زنباع بن الحارث

،  وترجمـــة )136(هــــ350أخـــرى منهـــا تـــاريخ وفـــاة عبداللـــه بـــن محمـــد الـــذي تـــوفي بالمشـــرق عـــام  
 )هــ 271ت(، ونسـب وكنيـة حوشـب بـن مسـلمة      )137(عبدالرحمن بن عبيدالله ومكان سكنه في بغـداد 

ــام    )138( ــابن اإلمـ ــروف بـ ـــ337ت (، وترجمـــة عمـــر بـــن يوســـف األمـــوي المعـ ــاب  ) هـ ووجـــده فـــي كتـ
، )141( )هـــ320ت (، وترجمــة محمــد بــن يزيــد  )140( )هـــ332ت(، ووفــاة قاســم بــن ثابــت  )139(ةالقضــا

، وترجمـة موسـى   )143(، وفي وصـف كتـاب مفـرج بـن مالـك النحـوي      )142(وينقل عنه في قضاة األندلس
  .، وغيرها)145(، وكذلك تحقيق اسم عبدالملك بن حبيب بن ربيع ونسبه)144(بن هارون

ت (ألبـــار ترجمــــة أصـــبغ بــــن محمـــد بــــن يوســــف    وعـــن خــــط الحكـــم المستنصــــر نقـــل ابــــن ا   
، ونقل عن خطه ابن عذاري معلومات مهمة عن مشـروعه فـي تجديـد المسـجد الجـامع      )146()هـ300

  .)147(بقرطبة، تتضمن المبالغ التي أنفقت في ذلك العمل
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وقد أشار النباهي عند ترجمته للقاضي أحمد بن بقـي بـن مخلـد، حيـث ينقـل عـن الحسـن بـن         
. )148(االحتفال دعاء وجـده الحسـن بخـط المستنصـر سـمعه مـن القاضـي أحمـد         محمد صاحب كتاب

  .)149(كما أفاد من خط الحكم المستنصر في تحقيق تاريخ وفاة القاضي منذر بن سعيد البلوطي

  : الخالصة

من أهم األسباب التي شكلت الحالـة الثقافيـة المتميـزة التـي شـهدتها األنـدلس فـي عهـد الحكـم          
وجـود الحـاكم المثقـف والـذي يمتلـك اإلرادة السياسـية والثقافيـة، حيـث  تميـز          المستنصر بالله هو 

بنشأته العلمية واطالعه على الكثير من العلوم كما أنه مارس بعضها بنفسه، مما أبرز دوره القيادي 
فــي تشــجيع العلــم والعلمــاء ممــا جعلــه يقــوم بتــوفير اإلمكانــات الماديــة والمعنويــة الالزمــة لتحقيــق       

  .العلمية، وتوفير البيئة المناسبة لهاالنهضة 

آخر ومهم من روافد العلم حيث تـم تـوفير المصـادر والمراجـع      كان لتشكيل مكتبة الحكم رافد
للباحثين وكان حفظها ألجيال قادمـة كمـا أنـه مّكـن البـاحثين مـن االطـالع عليهـا بعـد أن تـم تهيئتهـا            

لميـة سـاهمت فـي تزويـد المكتبـة بالمؤلفـات       بشكل جيد، خاصة وأن اهتمامات الحكم المستنصر الع
كـم  حيـث سـاهم الح  . التي تغطي موضـوعات متعـددة؛ وبالتـالي تنـوع المقتنيـات ومصـادر المعلومـات       

اختيار الموضوعات وتوجيه البـاحثين نحـو البحـث العلمـي، كمـا      في المستنصر بشكل مباشر أحيانًا 
ون إلـى قرطبـة األمـر الـذي سـاهم بازدهـار       تمكن من تشكيل بيئـة ثقافيـة مناسـبة جعلـت العلمـاء يفـد      

كما كـان السـتقدامه لعـدد كبيـر مـن العلمـاء دوره فـي إثـراء الحـراك          . العلوم والحركة التعليمية فيها
  .العلمي في قرطبة بشكل خاص وفي األندلس بشكل عام
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Abstract 
This study is highlight on the relationship between al-Hakam al-mustanser culture 

and the cultural life in Andalusia in his period by studying his library properties 
especially books that composed for his library. 

Al-mustanser was interested in some subjects this interest direct many of 
Andalusian authors  to composed in.    
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ــار القضــاعي البلنســي          ــن األب ــي بكــر ب ــن أب ــه محمــد ب ــو عبدالل ــار، أب ــن األب ـــ658ت (اب ، )م1260/ه
 . م1955جـ، نشر عزت العطار الحسيني، القاهرة، 2، التكملة لكتاب الصلة

ــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه    )م1260/هـــ658ت (أبــن األبــار   ــي بكــر القضــاعي،   ، أب ــة بــن أب الحل

 .م1985، تحقيق حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 2ج، ط2، السيراء

ت (ابن أبي أصيبعة، موفـق أبـو العبـاس أحمـد بـن القاسـم بـن خليفـة بـن يـونس السـعدي الخزرجـي             
ــاء   ، )م1270/هـــ668 ــات األطب ــاء فــي طبق ــون األنب ــة    عي ــزار رضــا، مكتب ، شــرح وتحقيــق ن

 .ت.، دالحياة، بيروت

  .م1985، دار الثقافة، بيروت، 6، طعصر سيادة قرطبة: إحسان عباس، تاريخ األدب األندلسي
أنخـــل جنثالـــث بالنثيـــا، تـــاريخ الفكـــر األندلســـي، ترجمـــة حســـين مـــؤنس، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية،   

  .م1955القاهرة، 
لهيئـة المصـرية   ، قسـمان، ا كتـاب الصـلة  ، )هــ 578ت(ابن بشكوال، أبو القاسم خلـف بـن عبـدالملك    

 .م2008العامة للكتاب، القاهرة، 

طبقـات األطبـاء   ، )م987/هــ 377ت بعـد  (ابـن جلجـل، أبـو داود بـن سـليمان بـن حسـان األندلسـي         

 . م1985، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، تحقيق فؤاد السيد، طوالحكماء

جمهــرة  ،)م1063/هـــ456(ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد ابــن حــزم األندلســي       

 .م1983، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، أنساب العرب
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رسـائل ابـن   ، )م1063/هــ 456(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد ابـن حـزم األندلسـي      

جـ، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت،    4، حزم األندلسي
  .م1983

إرشـاد األريـب إلـى معرفـة األديــب،     : ، معجـم األدبـاء  )م1225/هــ 622ت (لرومـي  الحمـوي، يـاقوت ا  
 .م1993جـ، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 7

جــذوة المقتــبس فــي تــاريخ  ، )م1095/هـــ488ت (الحميــدي، أبــو عبداللــه محمــد بــن أبــي نصــر   

ــدلس  ــاء األن ــاري، دار الكتــ   2ق، ط2، علم ــراهيم األبي ــق إب ــاهرة ، تحقي دار -اب المصــري، الق
  .م1983الكتاب اللبناني، بيروت، 

الــروض المعطــار فــي ، )م1326أو  1323/هـــ 727أو 723ت (الحميــري، محمــد بــن عبــدالمنعم 

، مكتبـة لبنـان،   2معجم جغرافي مع فهـارس شـاملة، تحقيـق إحسـان عبـاس، ط     : خبر األقطار
 . م1984بيروت، 

المقتــبس فــي أخبــار بلــد  ، )م1076/هـــ469ت (رطبــي ابــن حيــان، أبــو مــروان حيــان بــن خلــف الق 

 . م1983، تحقيق عبدالرحمن علي حجي، دار الثقافة، بيروت، األندلس

اإلحاطــة فــي أخبــار   ، )م1374/هـــ776ت (ابــن الخطيــب، لســان الــدين بــن الخطيــب الســليماني       

 .م1977جـ، تحقيق محمد عبدالله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4، غرناطة

، أعمال األعـالم فـيمن بويـع    )م1374/هـ776ت (بن الخطيب السليماني  لخطيب، لسان الدينابن ا

. ، القسـم الثـاني، تحقيـق إ   أو تـاريخ إسـبانيا اإلسـالمية   : قبل االحتالم من ملوك اإلسـالم 

 .م1956ليفي بروفنسال، دار مكشوف، بيروت، 

، قضــاة قرطبــة ، )م971/هـــ361ت (الخشــني، أبــو عبداللــه محمــد بــن حــارث بــن أســد القيروانــي     
 . م2008الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

بــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب ، الــع)م1405/هـــ808ت (ابــن خلــدون، عبــدالرحمن 

ــر     ــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان األكب ــر وم ــة  ،جـــ7 ،والعجــم والبرب  ،دار الكتــب العلمي
 .م1992بيروت 

المطـرب  ، )م1235/هــ 633ت (بو الخطاب عمر بن حسن بن دحية الكلبـي  ابن دحية، مجد الدين أ

ــل المغــرب    ــن أشــعار أه ، تحقيــق إبــراهيم األبيــاري، وحامــد عبدالمجيــد وأحمــد أحمــد       م
 .م1997بدوي، مطبعة الكتب المصرية، القاهرة، 



  مكتبته وثقافته): هـ366-350(الحكم المستنصر 
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اإلسـالم ووفيـات    تـاريخ ، )م1416/هــ 748ت (بـن أحمـد بـن عثمـان      محمـد  الـدين  الـذهبي، شـمس  

التـدمري ، دار الكاتـب العربـي، بيـروت،      جـ، تحقيق عمر عبدالسـالم 25، شاهير واألعالمالم
 .م1989

، فـي خبـر مـن غبـر     العبـر ، )م1416/هــ 748ت (محمد بن أحمـد بـن عثمـان     الذهبي، شمس الدين
زغلـول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،      جـ، تحقيق أبو هاجر محمـد بـن السـعيد بـن بسـيوني     3

  .م1985
، تحقيــق طبقــات النحــويين واللغــويين ، )هـــ380ت نحــو (أبــو بكــر محمــد بــن الحســن    الزبيــدي،

  .ت.، دار المعارف، القاهرة، د2محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
ج، 2، المغرب في حلى المغـرب ، )م1286/هـ685ت ) (أكمله(ابن سعيد، علي بن موسى المغربي 

 .ت.، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، د3ط

، تحقيـق حيـاة العيـد بوعلـوان، دار الطليعـة،      طبقـات األمـم  ، )م1070/هــ 462ت (د األندلسـي  صاع
 .م1985بيروت، 

 جـ، اعتناء25، الوافي بالوفيات كتاب، )م1362/هـ764ت (خليل بن أيبك  الصفدي، صالح الدين

 .م1992عدد من المحققين، فرانز شتاير، شتوتغارت، 

غيـة الملـتمس فـي تـاريخ رجـال      ، ب)م1202/هـ599ت(ضبي الضبي، أحمد بن يحيى بن عميرة ال

 .1997، تحقيق روحية عبدالرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيروت، األندلس

البيان المغرب فـي أخبـار األنـدلس    ، )م1312/هـ712ت (ابن عذاري، أحمد بن محمد المراكشي 

دار الثقافــة، بيــروت،  ليفــي بروفنســال،  . كــوالن و إ. س. ، تحقيــق ج 3جـــ، ط4، والمغــرب
 . م1983

مـن الفـتح حتـى    : ، القسـم األول العصـر األول : دولـة اإلسـالم فـي األنـدلس    عنان، محمـد عبداللـه،   
 .م1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4بداية عهد الناصر، ط

تـاريخ علمـاء   ، )م1013/هــ 403ت (ابن الفرضي، أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسـف األزدي  

 .م1996م، .قسمين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ،األندلس

، ترتيــب المــدارك )م1149/هـــ544ت (القاضــي عيــاض، أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى اليحصــبي   

جــ، دار الكتـب   2، ضـبط محمـد سـالم هاشـم،     وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك
 . م1998العلمية، بيروت، 
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جـ، تحقيق إحسـان  5، فوات الوفيات والذيل عليها، )م1363/هـ764ت (شاكر  الكتبي، محمد بن
 .ت.صادر بيروت، د عباس، دار

، الـــذيل والتكملــــة لكتــــابي  )م1303/هــــ 703ت (المراكشـــي، محمـــد بــــن عبـــدالملك األنصــــاري    

 .م1973، السفر السادس، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، الموصول والصلة

نفح الطيب من ذكر األندلس الرطيب ، )م1631/هــ 1041ت ( المقري، أحمد بن محمد بن أحمد

جـ، تحقيق إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت،     8، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
 . م1968

أو : تــاريخ قضــاة األنــدلس، ) م1390/هـــ793ت (النبــاهي، أبــو الحســن بــن عبداللــه بــن الحســن   
، دار اآلفـــاق الجديـــدة، بيـــروت، 5يـــا، طكتــاب المرقبـــة العليـــا فـــيمن يســـتحق القضـــاء والفت 

 .م1983

ــدين    ــاقوت الحمــوي، شــهاب ال ــه الحمــوي الرومــي البغــدادي        ي ــن عبدالل ــاقوت ب ــه ي ــو عبدالل ت (أب
جــ، تحقيـق إحسـان    7إرشـاد األريـب إلـى معرفـة األديـب،      : معجـم األدبـاء  ، )م1228/هـ626

  .م1993عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
Juan Lalaguna, A Traveller's History of Spain, 3ed, Interlink Books, New 

York,1996. 
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  في الرسالة األدبية  الوجدان وأثرها فيالصورة 

  )شتويات العمري والصفدي أنموذجًا( 

    سالمة هليل الغريب *  

  ملخص

يهدف هذا البحث إلى إبراز الترف الفكري الذي شاع بين كتِّاب ديوان اإلنشاء في العصر المملوكي، 
ية بين ابن فضل الله العمري وصالح الدين حيث يقف البحث عند غرض تمثِّل في المناظرات الشتو

ال  ،وما فيهما من تالق واختالف ،شتاء الشام ومصر في وصفرسائل شتوية  اللذين تبادال ،الصفدي
  .سيما وقد تعددت أسفارهما بين الشام ومصر بحكم الوظيفة

 ،بين تشكيالت الصورة ، إْذ ربط البحثهالصورة في أثرومدى  ،وقد اعتنى البحث بالجانب الوجداني
  .عند الكاتبين المرتبط بالمكان و اإلنسان ومدى تأثُّـر الجانب الوجداني

  المقدمة

تبادل األدباء في العصر المملوكي الرسائل الشخصية على نطاق واسع، و ألِّـفت الكتب في هذا الغرض، 
ثِّـل هذا اللون من الفن، فقـد ضـمنه   خير ما يم "ألحان السواجع بين البادي والمراجع"وكان كتاب الصفدي 

مراسالته الشخصية مع أقرانه من األدباء، وقد تنوعت األغراض الشخصية في هذه المراسـالت، وكـان علـى    
، حيـث شـطت المسـافات بينـه وبـين خّالنـه؛ نظـرًا ألسـفاره الكثيـرة مـن رحبـة            ∗∗رأسها إظهار البعد الوجـداني 

ا الترحـال فـي نفسـه أثـرًا حسـيًا نبـع عنـه فـيض مـن المشـاعر الوجدانيـة،            خلِّف هذ و. حتى القاهرة ∗∗∗طوق
حركها الشوق والحنين إلى عنصـري المكـان واإلنسـان، وقـد تنوعـت هـذه األحاسـيس بتلـون األغـراض التـي           

ــر عــن مقصــد ذ         ــة التــي تعب ــا الرســالة االجتماعي ــان منه ــا الرســالة ، فك ــد اجتمــاعي  يحملته  الرســالة، و بع
فـي معظـم األحيـان همـًا أدبيـًا وفكريـًا،        كانت تحمـل الرسالة التعبيرية التي والشخصية ذات البعد الشخصي، 

إضافة إلى حملها الهم الوجداني، ولكن من غير قصد ظاهر، بل يظهـر هـذا البعـد مـن خـالل النسـي الـذي        
 .رهايؤلِّـف متنها، كما يلمح من خالل اإليحاءات التي تنبض بها سطو

مـن األلفـاظ    وجـد فـي النسـي المتماسـك، المتشـّكل     هائلـة ت  شـعورية  وفي الرسالة التعبيرية تكمن طاقـة 
يحـس  مـا إن يطـالع المتلقِّــي الـنص حتـى       شعور التعبيريال ا، ولكن هذالتي يتخيرها الكاتب البارع والعبارات

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  

  .، الطفيلة، االردنجامعة الطفيلة التقنية، كلية اآلداب، قسم اللغة العربية وآدابها *
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داني، وهذا البعد تحركه لواع الشوق ، فكل لفظة وعبارة تشي بأثر حسي يعود إلى بعد وجبه، ويستشعره
  .والحنين

"وأحسن األشياء التي ُتعرف ويهي األشياء التـي فطـرت النُّـفـوس علـى      ،تأثِّر لها إذا عرفتتأثِّر لها أو ي
ذة واأللم، كالذكريات للعهـود الحميـدة المتصـرمة    استلذاذها، أو التألُّـم منها، أو ما وجد فيه الحاالن من اللِّ

  .)1( "وجد النُّـفوس تلتّذ بتخيلها وذكرها، وتتألِّم من تقضيها وانصرامهاالتي ت

ومن الرسائل التعبيرية التي حملت البعد الوجداني، رسائل الشتويات التي تبادلها الصفدي مع صـديقه  
  .نيل وهبتهابن فضل الله العمري، وتمثِّـل هذه الرسائل الجو العام في فصل الشتاء لكورة الشام، وكنانة ال

ــن القضـــايا               ــة، فمـ ــة أدبيـــة وتاريخيـ ــة ذات قيمـ ــايا موضـــوعية وفنيـ ــرز قضـ ــذه الرســـائل تبـ ــي هـ وفـ
ذكرها لمناخ تلك البالد، وعقد المقارنة بين المصرين في النواحي المناخية الحادثـة فـي فصـل     :الموضوعية

صـوت المزاريـب، وصـورة المـدافئ وتحلُّــق      الشتاء، كاألمطار، والبروق، والثلوج، والبرد، والبـرد الشـديد، و  
 .الناس حولها، إضافة إلى مظاهر أخرى تبرز في هذه الرسائل

  :عالقة الصورة بالوجدان

 التـي ءات الخياليـة،  افإنِّـه يهـتم اهتمامـًا كبيـرًا بالفضـ      ؛الكلمات، ولـذا  عن طريقإن األديب يرسم صوره 
نتـاج تتعـاون فيـه كـل الحـواس، وكـل       "رهـا، فالصـورة البصـرية    اد جماًال كلِّمـا تعاونـت الحـواس فـي إظها    دتز

ومعاناتـه، إلـى جانـب قـوة      ،وتأمالتـه  ،ومشـاهداته  ،الملكات، وإنِّها بمثابة اإللهام يأتي نتيجة قـراءات الشـاعر  
ة وال يتميز بهذه السم -وليس الشاعر وحده -والحقيقة أن كل أديب ،)2("وعمق تفكيره ،وسعة خياله ،ذاكرته
ّتاب العصـر المملـوكي الـذين تميـزوا فـي أغلـبهم بـنظم الشـعر إلـى جانـب الكتابـة            إذا ما تحدثنا عن ُك ،سيما

وهي من أكثر الصور المسـتخدمة عنـد   "الفنية، وقد أكثر األدباء في ذلك العصر من إبراز الصورة البصرية، 
 ،والمشـــاهدة ،لصـــورة البصـــرية ألفـــاظ الرؤيـــة، ونجـــدهم يســـتخدمون لخلـــق ا...الشـــعراء قـــديمًا وحـــديثًا

  .)3("واللحظ وغيرها ،والمعاينة

ــا تــؤثِّـر الصــور البصــرية كمــا تــؤثِّـر الصــور الحســية األخــرى فــي أعمــاق األديــب          وفــي األحــوال جميعه
معيـار جـودة الصـورة علـى مـدى فاعليتهـا وعمـق تأثيرهـا فـي          "والمتلقِّـي الـواعي علـى حـد سـواء، ويعتمـد      

  . )4("انالوجد

مدى براعة األديب في رسم  يستند إلى، فإن قوة تأثير الصورة الفنية  في الوجدان من أمر ومهما يكن
 مولــود الفنيـة فالصـورة  " والعبـارات ذات الطاقـة اإليحائيـة الهائلـة،      ،والكلمـات  ،لوحتهـا مـن خـالل المفـردات    

عمل على استنفار كينونة األشياء؛ ليبني منها عمًال فنيًا، ، والخيال نشاط فعال يالخيال َنِضر لقوٍة خّلاقة هي
  )5("متحد األجزاء منسجمًا، فيه ِهزة للقلب، ومتعة للنفس 

 األديب قبل الشروع في عمله األدبي وعليه، فإن،    ينبغي عليه أن يأخذ بأسباب نجاح ذلـك العمـل؛ ألن
لألحاسـيس والعواطـف الوجدانيـة، فكلِّمـا كانـت هـذه        نجاحه يكمن في مدى توفيقه في رسم الصـور المثيـرة  

فالكاتــب البــارع مــن اســتطاع أن يصــور الخيــال    ،زاد تأثيرهــا فــي وجــدان المتلقِّـــي  ،الصــورة موهمــة بــالواقع 
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ويلبسه رداء الواقع، وحينئٍذ يتمـاهى الخيـال بـالواقع، ويخلـق حالـة عـدم اتِّــزان فـي نفـس المتلقِّــي،            المجنِّـح،
  .، فكلِّما كانت هذه الهزة أعمق، كان األثر أكبريداخلالالحالة هزة في وجدانه ُتحدث هذه 

نقل كلٍّ منهما صاحبه إلى الجو الذي يريده اآلخر، وهذه الصور،   مثل وقد اعتمد العمري والصفدي
م ومصـر ميـدانًا   فكانت الرسائل المتبادلـة بينهمـا فـي موضـوع شـتاء الشـا       ،كما نقال المتلقِّـي حيث أرادا نقله

واسعًا لرسم الصور ذات اإليحاءات الكبيرة فـي مجـال تحريـك الوجـدان مـن فـرح إلـى تـرح، إضـافة إلـى نقـل            
والشعور بالحنين إلى المكان مـن خـالل أنسـنته، وذلـك بالرسـم الكلمـاتي، وهـذا         ،المتلقِّـي إلى حالة االغتراب

التجربة حول الذات، وانطالق الصورة الفنية من الوجدان  ومن دوران"المكان المؤنسن يفيض بالوجدانيات 
  .)6("يتِّسم الشعر الوجداني بسمات فنية

  .)7(وهذه الصور تتولِّد عن ألفاظ شعرية محملة بدالالت شعورية غير مقيدة بمعان مادية محدودة

  :الدالالت الوجدانية والحضارية لشتويات العمري و الصفدي

لقي الذي يطالع نصوص هذه الشتويات، تسترعي نظره الدالالت الوجدانيـة، المحملـة بالمنـازع    إن المت
الشعورية، كما تلفت نظره جملة من الدالالت الحضارية،المتمّثلة في بعض مناحي الحياة اليومية، خاصة في 

  .بها في ثنايا البحث دأيام الشتاء، فقد أوردا طرفًا منها في النصوص المستشه

كيـف أصـبح   : "يصـف فيهـا تـواتر األمطـار والثلـوج      -وهو قاطن دمشـق  –من رسالة بعث بها العمري ف
موالنا في هذا الشتاء الذي أقبل يرعب مقدمـه، ويرهـب تقدمـه، ويريـب اللِّبيـب مـن برقـه المـومض تبسـمه،          

لياليه التي ال نبيت منها بليلةٍِ  ه الكالحة، وشرِرأياِم ه النافخة، ووجوِهه الصارخة، ورياِحوكيف حاله مع رعوِد
صالحة، وسحابِه، وجليِده، وأمواجه، والمشي فوق زجاجليل فرعه األثيث،  ه، وتراكم مطره األنيث، وتطاول

ه المتصبب، وتحير نجمه ئحمراء ياقوتة، وتحدر نو ومواقده الممقوتة، وذوائب جمره وأهون به ولو أن كلِّ
  .)8( ..."المتصيب

إن الذي يطالع هذه الفقرة من الرسالة، يدرك تمامًا مدى العالقة التي تربط بين األديبـين، حيـث ُتظهـر    
فقـد رسـم    ،تصويره لمظاهر تلك الليلـة معتمـدًا التصـوير الحسـي     طريقن عالفقرة جوًا من الرعب والخوف 

متباينة،  انسيجًا من عناصر مختلفة، وألوانلوحة غائمة تتداخل فيها مدركات الحواس، فشكِّلت هذه الصورة 
وقد راعى الكاتـب فـي هـذه اللوحـة منطقيـة ترتيـب الحـواس، حيـث بـدأها بالصـور البصـرية، إذ رسـم صـورة              

 ،المتمثِّـلة في صراخ رعده ،الصورة السمعيةبعليه  نىثو بصرية شكِّـلت عناصرها من وميض البرق وتبسمه 
، ...والمشـي فـوق زجاجـه    ،صورة اللمسية التي يكشف عنصر البرودة عنهـا، كالجليـد  متبعًا ذلك بال ،ورياحه
بمـا يصـدر عـن هـذه المواقـد مـن دخـان         "ومواقـده الممقوتـة  "همل حاسة الشـم، إْذ تـوحي عبـارة    يكما لم 

، واألصـدقاء  وروائح يعبق بهـا األنـف، وكـل هـذه الحـواس تعاضـدت فـي إظهـار صـورة تـوحي بجـو الصـداقة            
فهذه اللوحة متعددة المصادر، أسهمت في الكشف عن  ،تفّقد أحوالهم والشعور معهم في مثل هذه األجواءو

ويمضـي العمـري فـي     .مشاعر الصداقة والشعور بالمسـؤولية تجـاه األصـدقاء، واإلحسـاس بمـا يحسـون بـه       
: ر اليـوم المـاطر، قـائالً   يرسـم لوحـة لمظـاه    -هـذه المـرة   -رسم مشهد آخر مـن مشـاهد هـذه اللوحـة، ولكنِّـه     
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وكيف هـو مـع جيشـه الـذي مـا أطـلِّ حتـى مـد مضـارب غمامـه، وظلِّـل الجـو بمثـل أجنحـة الفواخـت               " ∗ مـن   
∗∗أعالمه

 ")9(.  

والحقيقة، أن العمـري   ،والنِّاظر في هذه الفقرة، يجد العمري يرسم بالكلمات لوحًة ذهنية لهذا المشهد
فلما  ،المرعبة، فاختار لها صورة الجيش، تلك الصورة الموحية بالدمار والقتلظلِّ مستمرًا في رسم اللوحة 

استحكمت هذه الصورة في ذهنه، بدأ يشكِّـل إطارها، حيث رسم لوحة مـن الغمـام، وقادتـه هـذه اللوحـة إلـى       
هــذه  وال شــك أن ،بأجنحتهــا الجــو طيــور، حيــث غطِّــت هــذه الطيــررســم لوحــة أخــرى مســتوحاة مــن عــالم ال

 ، ويظهـر تبرمـه مـن هـذه األحـوال،     ويحـس بـاأللم   ،اللوحة توحي بجو نفسي مختنق، فالعمري يشعر بالضيق
إذ لــزم بيتــه بّطــاًال، بســبب مــا جــرى لــه مــع  ، يعيشــه العمــريولعــلِّ هــذه اللوحــة تشــي بــالجو النفســي الــذي  

  .)10(نه مائة ألف درهم، وأخذ م...، إذ اعتقله∗السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون

 -خيوط هذه اللوحة، فيظهر جانبًا من العيث الذي لحق بالمباني والممتلكات نسويمضي العمري في 
 ،)11("شتيةهذا على أنِّه حلِّ عرا األبنية، وحلِّل مما تلف في ذمة سالف األ: "قائًال -فالغيث ال يخلو من العيث

 ،المتهدمة، والحقيقـة أن هـذه اللوحـة تـوحي بالـدمار والتلـف والخـراب       ففي هذه اللِّوحة تجد المباني التالفة 
ولعــلِّ ذلــك يشــير إلــى األحاســيس والعواطــف وفتورهــا، كمــا أظهــر العمــري مظــاهر هــذا العيــث فــي العنصــر     

في  وجمد ،وفّخرها األجسامفلقد جاء من البرد بما رض العظام وأنخرها، ودق فخارات : "اإلنساني، قائًال
إالِّ أنِّه لسان المنطيق، ويبس األصابع، حتى كادت أغصانها توقد حطبًا، وقيـد   ،الفم الريق، أو عقد اللسان

  . )12("األرجل فال تمشي إالِّ تتوقِّع عطبًا

لقد برع العمري في رسم لوحة إنسانية تثير الشفقة، حيث جسد من خالل المفردات الدالة صورة تكاد 
 ،وقيـد ، وحطـب  ،وتوقـد  ،ويـبس  ،ونخـر  ،رض( ألفـاظ برد رض العظـام وأنخرهـا، وال شـك أن فـي     تنطق، فـال 

التلـف والـدمار، فالعنصـر اإلنسـاني      يتسع لـدالالت ما فيها، فكل هذه األلفاظ تفيد معنى  القسوةمن ) وعطب
حيـات الـنِّفس البشـرية التـي     حاكى عنصر الجماد وشاركه فـي التلـف والهـالك، وهـذا ممـا ال شـك فيـه مـن مو        

  .تشربت العناء والشقاء، ففاضت ينابيعها من جنس هذه المعاناة

ة البيأخذ العمري في وصف شد ثمِدر عن طريق التشخيص، فيرسم لوحة للبولكنِّها مستوحاة من ِدر ،
رف جــنس هــؤالء الجنــد، فلربمــا  ال يعــ إذ لكنِّــه جعلــه عاَلمــًا مبهمــًا، ، للزمهريــر جنــودًاجعــل فعــالم اإلنســان 

وأتـى الزمهريــر بجنــود مــا  "د الحـروب والقتــال، وهــذا يظهـر مــن قولــه   نــيكونـون مــن جنــد العـذاب ال مــن ج  
وفي هذه . )13( ..."سآوي إلى جبل: للقوي بها ِقبل، وحمل األجسام من ثقل الثياب ما ال يعصم منه من قال

وال شك في أن كلمة الثقل  ،في كثرة القيود، ومن بينها ثقل الثياباللوحة تظهر معاناة من لون آخر تتمثِّل 
، ولكــن المعانـات،و الخــوف، والترقُّـــب لهـا فــي الــنِّفس وقــع خـاص، وهــذا الثقــل لــه مدلوالتـه، فهــو يشــير إلــى    

 -لبية، وعمق هـذه الداللـة السـ   س والوجدانالعمري آثر استخدام هذه اللفظة لما لها من وقع سلبي في النِّْف
الذي نالـه الغـرق علـى الـرغم مـن أخـذ        �عندما استدعى صورة ابن نوح -التي تزيد الصورة رهبة وفزعًا 

  .ِحْذره 
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ثم انبرى العمري للتساؤل عن صديقه في مثل هذه األحوال غير المطمئنة، بل بادره بالسؤال عن حاله 
البـروق   ∗، كمـا صـور هـراوات   ...الثعـابين وسط هذه األهوال التـي شـيبت نواصـي الجبـال، وبطـون األفـاعي و      

، ثـم  ..، وكل هذه المعطيات تشكِّلت من رموز سلبية بدءًا من الشيب والثعابين والهراوات)14(وخيوط السحب
نا مــع مجــامر كــانون، وشــرار برقهــا  دوكيــف ســي: "يمضــي متخــيًال وضــع صــديقه وســط هــذه األهــوال قــائالً  

  .)15("ادح، وقوس قزحها المتلون، رد الله عليه صوائب سهامهالقادح، وهم ودقها الف

وفي هذه الفقرة من الرسالة، يقترب العمري كثيرًا من الشعور مع صديقه، فيخيل للنِّاظر في الفقرة أنِّـه  
ي بالصفدي جالس معه حول أتون النِّار المشتعلة، وهذا التخيل يقود إلى القول بأن العالقة التي تربط العمر

  .على ما يحتمل من استقراء الصور ؛  نتيجة لبعدهمامتينة مهما اعتراها من فتور

وبدل منه بوشائع حلـل الربيـع، ونضـارة أيامـه، وجعـل      : "ويختم العمري الرسالة متفائًال من خالل قوله
توأمـه، وعوضـنا وإيـاه    حظ موالنا من لوافحه ما يذكيه ذهنه من ضرامه، ومـن سـوافحه مـا يولِّــده فكـره مـن       

نظره رسم الصور الذهنية المعتمدة حاسة البصر  يسترعيوالنِّاظر في هذا النص، . )16("بالصيف والله يتقبل
ففــي لفــظ وشــائع حلــل الربيــع،    ،ًا لفصــل الربيــع المؤمــل ســارأوًال، حيــث رســم مــن خــالل المفــردات مشــهدًا   

  .الجمالالنشوة و ويشيع فيها مواطن ونضارة أيامه، ما يسر النِّفس،

ــة تــؤمن باإلحســاس والشــعور مــع       و مــا يســترعي النظــر  ليســالة أنِّهــا تنبــع مــن خــواطر تأمفــي هــذه الر
معطيات الطبيعة، بل تؤكِّـد هذه الخواطر مدى تعايش تأمالت العمري مع الطبيعة الصامتة، وقد أسبغ عليها 

فيها التمازج بين عناصر الطبيعة، ومعطيات الحواس، فنت عن ذلـك فـيض    ألوانًا من تضاريس نفسه، وظهر
 تجلـى ي قـد إن العالقـة بينهمـا    إذمن الوجدانيات، التي تعكس مدى حميمية العالقة بين العمري والصـفدي،  

ـف بنياتـه           "، ويمكـن  صـور منها من خـالل هـذه ال   جانبكشـف مـا تحـت سـطح الـنص والحفـر فيـه حتـى تتكش
 و، منـازع شـعورية  فكـل هـذه الصـور المسـتمدة مـن خيالـه تخفـي خلفهـا         . )17("عميقة، وتنـت دالالتـه الغائبـة   ال

  .    يستطيع المتلقِّـي التنقيب والكشف عن أبعاد وجدانية داخل فسيفسائها

ملـت  وفي شتوية الصفدي التي جاءت ردًا على سابقتها، يشعر المتلقِّـي بعمق الصداقة من خـالل مـا ح  
تلك الرسالة من صور ومشاهد تصب كّلها في قالٍب من الجمال النفسي، حيث بدأ الصفدي رسالته باإلطراء 
النابع من رسم مشاهد جميلة، مستعينًا بعناصر الطبيعة الصامتة، واختـار مـن الطبيعـة إنسـان عينهـا، فجعـل       

رض وينهي ورود هذه الرقعة التي هي طـراز فـي   يقبل األ: "يقولمن فصل الربيع ومظاهره مفتتحًا لرسالته، 
حّلة الدهر، وحديقة ذّكرت زمن الربيع وما تهديـه مـن أيامـه الزهـر، فوقـف منهـا علـى الـروض الـذي تهـدلت           

  .)18( ..."فروع غصونه باألثمار، ونظر منها إلى اُألفق الذي كل كواكبه شمس وأقمار

سالة يجد أنـابقة التـي بـدأت باالسـتفهام        والنِّاظر في هذه الرسـالة السة الرهذا المفتتح يجنح عن جـاد
أمـا هـذه الرسـالة فبـدأت بهـذا الجـو اللِّطيـف؛        . عن تصور األهوال التي حملها جو الشتاء الصاخب المرعب

مـدى الشـعور الـذي اكتنـف      ألنِّها جاءت ردًا على رسالة سـابقة، فهـذه االفتتاحيـة مـا هـي إالِّ تحيـة تعبـر عـن        
الصــفدي بعــد مطالعتــه رســالة العمــري، وعنــد إنعــام النِّظــر، تجــد أن الرســالة األولــى ختمــت بمشــهد الربيــع   
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وجمــال الطبيعــة، ومــن هنــا، فــإن مفتــتح هــذه الرســالة حــاكى مختــتم ســابقتها، وهــذا التالقــي مبعثــه تقــارب      
  .العواطف واالنفعاالت وتوحد الوجدان

عد هذا االفتتاح، يشرع الصفدي في رسم لوحٍة ليوم ماطر شديد البرودة، وُتظهر هذه اللِّوحة يومًا وب
ــحائب الســحابة، والغمــائم الســكاِّبة، والرعــود      : "يقــول، شــديد الهــول و الرعــب  مــاطرًا  ــا ولهــذه الس فمــا لن

ابة، والثُّـلوج التي أصبحت بحصبائها حصابة، والبرد الذي أمست إبره لغصون الجلود الصخِّابة، والبروق اللِّه
  .)19("قطِّابة

   ة علــى غيرهــا مــع عــدم إقفــال مــدركات الحــواســور البصــريفالنِّــاظر فــي هــذه الفقــرة، يــدرك طغيــان الص
كل هذه المفردات شكِّلت نسيجًا من الصـور البصـرية،   .... والثلوج ،والبروق ،والغمائم ،فالسحائب ،األخرى

مــن الشــعور النِّفســي بــالجو المــاطر شــديد البــرودة، كمــا أردف الكاتــب هــذه     ةالمتلقِّـــي طاقــ يالتــي بعثــت فــ
، حيــث حاســة الســمع، فـالرعود الصــخِّابة، كمــا ظهــرت حاســة اللِّمــس متمثِّـلــة  صــوتيةالصـورة بصــورة أخــرى  

  ... .بالبرد الذي قطِّب الجلود

وقـد تمثِّلـت هـذه الشـكوى فـي التبـرم مـن هـذا الجـو          بثِّهـا العمـري،   أوقد أظهر الصفدي شكوى غريبـة  
المكفهر الذي خيم، فالثُّـلوج كالقطن المنثور على الجبال، واألنهار كالدالص من الدروع، والسحاب كالحلل، 
والمطر يتساقط على الغدران كاإلبر، وأكثر الصفدي من الصور المثيرة للشفقة، إضافة إلى الصـور الغريبـة،   

وتكحلها البروق بالنِّار؟ وإلـى متـى نثـار هـذه الفضـة ومـا        ،وإلى متى تجمد عيون الغمام"لناظر أن يتأمل فل
يــرى مــن النُّـجــوم دينــار؟ وإلــى متــى نحــن نحنــو علــى النِّــار حّنــو المرضــعات علــى الفطــيم؟ وإلــى متــى تبكــي    

  . )20(..."الميازيب بكاء األولياء بغير حزن إذا استولوا على مال اليتيم

 اللـذين  الضـيق و األلـم  إن المتأمل في هذه الصور التي تجمع بين الحواس المختلفة يدرك تمامًا مدى 
تظهـر مـن خـالل التسـاؤالت      التـي حالـة مـن ثـورة الوجـدان،      ُتفصح عنالكاتب ، فهذه الصور  ان نفسيةتكتنف

  .تصويره من خالل الضجر و التبرمالالمنتهية، فالكاتب يظهر جملة من مشاعر 

فالصورة األولى التي تثير الشفقة، صـورة عيـون الغمـام التـي ال تنضـب، تلـك العيـون التـي ال تجمـد إالِّ          
تكحيلها بالبروق الملتهبة، فالنِّار هي الدواء لهذا الداء، والكاتـب يتلـذِّذ بـذكر النِّـار، فـربط بـين البـروق         بعد

،  لمشاعر والعواطفا فيلينعكس على الدفء محيط المكاني؛ ال في ه إشعاع الدفءهدفوالنِّار، وهذا الربط 
  .فالكاتب يشعر بالبرد، ولذا جاء ذكر النِّار ليشع الدفء في النِّفس والوجدان

تخيل تساقط الثُّـلوج بنثار الفضة، وربط ذلك بصـورة  ب  ، وذلكثم يرسم الكاتب صورة أخرى لهذا اليوم
طريق تشبيههان عالكاتب قد رسم صورة للثِّل في الرسالة  الدينار والنُّـجوم، علمًا بأن  دبالقطن، ولكن ال ب

فربمـا   من القول أن صـورة الفضـة والـدينار هنـا تعطـي داللـة نفسـية وشـعورية لهـا صـدى فـي نفـس الكاتـب،             
لنِّفس، حيث كما رسم الكاتب صورة أخرى أكثر وجدانية في ا. ُتفصح هذه الصورة عن حاجة الصفدي للمال

حنو األم على طفلها، إذ صور الصفدي اجتماع النِّاس على مواقد النيران وتجمعهـم حولهـا بحنـو األم علـى     
تكشـف عـن مـدى شـعور      فهيرضيعها، وفي هذه الصورة طاقات من اإلحساس الفطري والشعور الوجداني، 

حاسيسه ووجدانه، فتأتي الصورة األخرى التي الصفدي بالحاجة الماسة إلى من يبعث الدفء في مشاعره وأ
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والــذي قــاد   .تثيــر الرحمــة والشــفقة، صــورة اليتــيم الــذي يبكــي أوليــاؤه دون حــزن وهــم يقتســمون أموالــه      
الصفدي لهذه الصورة مشاهدته للميازيب التي تسـكب المـاء، فجعـل هـذه الميازيـب تبكـي ولكـن دون حـزن،         

تــيم المحــاط بالمتبــاكين مــن أوليائــه، فالظــاهر أنِّهــم يبكــون حالــه،   فقــاده هــذا اإلحســاس إلــى رســم صــورة الي 
 ،وال شك أن في هذه الصورة طاقات هائلة من التخييل. حقوقه عتدون علىوي ،والواقع أنِّهم يأخذون أمواله

  .تذكي في النِّفس شعورًا بخيبة األمل من الواقع الذي يعيشه الكاتب وهي

ث عن صور المطروظلِّ الكاتب يراوح بين الصة يتحدور المستوحاة من عناصر الطبيعة الهائجة ، فمر، 
، كما يرسم أحيانًا صورة الريـاح  ِدروالب ،والجليد ،والرعود، وأخرى يرسم صورة للثلوج ،والبروق، والغمام

 ،اإلنسـاني والزمهرير وهي تثيـر المتاعـب واآلالم للعنصـر البشـري، وكـل هـذه الصـور مسـتوحاة مـن العنصـر           
تثيره وتحاوره بسحرها وجاللها، فكانت مصدرًا لدهشـته  : فلقد احتضنت الطبيعة منذ البدء الفعل اإلنساني

ــة  شــخِّص ، فقــد)21(ومبعثــًا لحنينــه وإحساســه، ال بــل كانــت رمــزًا لتشــوقه وحنينــه     الصــفدي الظــواهر الكوني ،
وقـد دأب الكاتـب    ،تظهـر الطغيـان والتمـرد    عواطف وأحاسيس بشرية تثيـر الشـفقة أحيانـًا، وأخـرى     هاألبسو

  .على أنسنة المكان والطبيعة من خالل األحاسيس والعواطف

ووقع كـل جبـل علـى    : "فيهاومن رسالة أخرى للعمري بعثها من دمشق إلى الصفدي في القاهرة، جاء 
 ..."روابيـه ممـا تضـلع    جنبه، وقد عصب رأسه مما تصدع، وفاض كلُّـ واٍد امتأل بطنه مما شرب، وانتفخت

إن هـذا المشـهد مــن الرسـالة يصــور مـا لحــق بالطبيعـة الصــامتة مـن أهــوال نتيجـة الظــروف الجويـة مــن         . )22(
فالصورة التي رسمها  ،أمطار وثل وبرد، ولكن العمري أصر على إضفاء الجانب اإلنساني على هذه الطبيعة

علـى جنبهـا، وتعصـب رأسـها مـن األلـم والصـداع، وظلِّـت هـذه الصـور            الجبـال تميـل  فخياله جاءت إنسـانية،  
أنِّـه   ،عـن رسـالته السـابقة    مختلفة هذه الرسالة يجعلاإلنسانية متوالية من أول الرسالة حتى نهايتها، والذي 

صـور الحضـارة فـي    زاد مشهدًا يتمثِّل في صورة إزالة الثُّـلوج بالجواريف التي تجرها البقر، وهي صـورة مـن   
ذلك الزمن، والذي قاد العمري لرسم هذا المشهد أنِّه بعث بهذه الرسالة إلى الصفدي نزيل القـاهرة، فرسـم   

ودخلتها بالجواريف البقـر لجـرف   "تلك الصورة حتى يجعل الصفدي يتخيل هذا المشهد، فجاء في الرسالة 
  .أقل عدد من المفرداتب، وقد أحدث حذفًا ليكّثف الصورة )23(" *)وما دخلت آلة الحرث دار قوم"(الثِّل، 

الحديث يعبر عن ملمح بـديعي قـد شـاع فـي زمـان الكاتـب،        جملةوالحقيقة، أن هذا االقتضاب في آخر 
وهو أن يأتي الشاعر ببيت مـن الشـعر وقافيتـه متعلِّـقـة بمحـذوف، فلـم       "وقد كانوا يسمونه حينئٍذ باالكتفاء 

وهـذا االكتفـاء إنِّمـا جـاء فـي اسـتخدام أسـاليب        . )24("ذكر المحـذوف لداللـة بـاقي لفـظ البيـت عليـه       يفتقر إلى
  .)25(القرآن الكريم والحديث الشريف؛ ألن فيهما حذفًا كثيرًا، فذهب الكتِّاب يتأثِّرون بها في هذا الجانب

تناصه في الرسالة يفضي إلى سلبية الحال، وال شك في أن الداللة العامة والرابط بين مناسبة الحديث و
 ،)26("أي أن المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شغلوا عن الغزو؛ فيأخـذهم السـلطان بالمطالبـات والجبايـات    "

ولكـن الكاتـب أخـذ هـذه الصـورة       ،فظاهر الحديث يـدلُّـ علـى كراهيـة االنشـغال عـن الجهـاد بـالحرث والزراعـة        
ة ليعبيق من جو الثِّلالسلبيالذي ال سبيل من الخالص منه إالِّ بحرثه بجواريف  ،ر عن مدى إحساسه بالض

  .  والتي تدلُّـ على ملمح حضاري كانوا يستخدمونه ،الثِّل التي ذكرها في رسالته
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 ،وأكثر العمري من رسم صور ألحوال الشتاء ومظاهره، وكيف انعكـس هـذا المشـهد علـى حيـاة النِّـاس      
، ال يستطيعون دفن موتاهم، حيث همر الشلل التِّام لحياة العامة، فأهل المساكن أصبحوا سجناء مساكنفأظه
وحجبت الدار فما نظر إليها إالِّ من وراء زجاجة من الجليد، عز بها حتِّى علـى الميـت أن يقبـر، ولـم     : "قال

  .)27(..".ير فيها إالِّ قتيل في بيته، إالِّ أنِّه القتيل المصبر

يقبـل األرض التـي يخجـل السـحاب     : "وقابل الصفدي هذه الرسالة بشعور الحنين إلى تلك الديار قائًال
  .)28(..."من نداها، ويشفي لثم ترابها القلوب من صداها

ثم أردف الصفدي يذكر مشـاهد مـن هـذا الشـتاء كمـا تخيلهـا فكـره مـن خـالل وصـف العمـري، إالِّ أنِّـه             
علـى أن الـديار المصـرية فـي هـذا العـام       : "د هذه المشاهد ليقارن شـتاء الشـام بشـتاء مصـر، حيـث قـال      أور

فللنِّاظر في هـذا   ،)29("وصل إليها فضلة ذلك البرد، ورمى أهلها بما عهدوه من مزاجها الذي كأنِّه زمن الورد
لربيـع فـي دفئـه وخضـرته، ولكـن      العبارات أن يدرك مدى إعجاب الصفدي بشـتاء مصـر الـذي يحـاكي فصـل ا     

إحساسه ببـرد الشـام وشـتائها الـذي ورد عليـه فـي رسـالة العمـري سـرى فـي شـعوره ومزاجـه، فعكسـه علـى               
فعمق االنفعال أهم عناصر  ،طبيعة مصر، فتأثِّر مناخ مصر بهذا الشتاء، كما تأثِّر الصفدي ببرد تلك الرسالة

موضوعه ويحترق في أتونه، وأن يستغرق فيه بحسه وعقله في في التجربة الشعرية، وعلى األديب أن يذوب 
حالة اتِّـحاد تشبه ذلك الذي يحدثنا عنـه الصـوفية، علـى أن يمتلـك الشـاعر بعـد ذلـك وسـيلة األداء الخليقـة          

رسـائل  وال شك أن فـي هـذا األمـر مـن التـأثير النفسـي قـدرًا كبيـرًا، فهـذه ال          ،)30(بإظهار هذه التجربة وتجليتها
  . حين ُتقرأ ُتحدث في الوجدان والمشاعر ما يعكس أثرها على كل شيء في حياة األديب

وقد بالغ الصفدي في وصف البض لهـا النِّـاس   لد الذي لحق بأهل مصر  رن مدى المعاناة التي يتعريبي
مصر، وقد جاءت عبـارات   فذكر الصفدي أصنافًا من المعاناة التي أحس بها أهل ،من شدة برد شتاء الشام

وكــم طــاف بكعبــة كــانون ومــا أتــى غيــر   "الصــفدي التــي تحمــل أصــناف المعانــاة بصــور مبتكــرة، فكــان منهــا   
الجمرات، يكاد لذلك البرد واليبس يتجسد حتى الكـالم، ويتوسـد اإلنسـان طلـب الـدثار تحـت الرجـام، تلهـ         

كون بحرف العّلة، أو عيون العشموع المستهّلة، أو البدائع والبداية بكلمات موالنا الرعدة به له الساق بالد
  .)31("المتدفِّـقة، أو الفهاهة والعي بعبارة المملوك وكلماته الملفِّقة

فللقارئ أن يتأمل هذه الصور المأخوذة من عالم اإلنسان، فكل األشياء وظِّفها الصفدي لتخدم غرضـًا  
اريها قوة الكلمات، ولألشـياء سـلطة تسـتمد وجودهـا مـن الهيمنـة علـى        في نفسه، إْذ لألشياء قوة قد ال تج

أن يـدركها بحسـه وبصـره بـل بحواسـه كافـة، والالفـت         قاِرئهـا وهذه الصور يكاد  ،)32("النِّظر والحس واإلدراك
قـلُّـ فيـه هـذه    للنِّظر أن الصفدي لم يصف الغيوم وال البرق والرعود، وال عواصف الشتاء؛ ألن منـاخ مصـر ت  

هـذا وبـين اإلقليمـين هـذا     : "الظِّواهر، ولكنِّه صرح بأن شتاء الشام قد انعكس على طبيعة مصر، حيـث قـال  
البعد الذي ما للجه ساحل، والمسافة التي إذا سرى فيها طيف شيق أصبح دون الغاية بمراحل، ولم يصـل  

فهــذه رمــوز مــا هنــاك مــن   ،الجــو مــن الرعــود القواصــف وُلفاظــات مــا ينفثــه فــم إالِّ ُفضــاالت تلــك العواصــف،
  .)33("التصريح، أو بعض شرر ما ينفخه كير الريح
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هـو  ،)34(وقد أكثر الصفدي من استخدام األلفاظ ذات الطِّابع اإليحـائي، وقـد فتنتـه تلـك األلفـاظ فـي ذاتهـا       
  .والتركيب ،قابلةوالم ، واالستعارة،التشبيه القائمة علىالصورة الشعرية يعزز بذلك 

  : البعد الفني في شتويات العمري و الصفدي

دبجــت مــن أجلــه، فــال شــك أن هــذه   ذيوالنِّــاظر فــي هــذه المراســالت الشــتوية يــدرك تمامــًا هــدفها الــ  
الرسائل تفصح عما في ثنايا تفكير كتِّابها من حب إلظهار ما في جعبتهم من مـوروث تليـد، كمـا تشـي هـذه      

ما شاع في عصرهم مـن حـلِّـ المنظـوم، وتوظيـف     بسائل بمقدرة الكتِّاب على االستفادة من هذا الموروث الر
  .النُّـصوص مباشرة، أو بالتلميح لخدمة النص الجديد

اللُّـغـة الشـعرية    أسـاليب وقد أكثر الكاتبـان مـن رسـم صـور ذهنيـة تـدرك بـالحواس، مـن خـالل اسـتخدام           
فالنِّـاظر فـي لغـة هـذه الرسـائل يجـدها تفـيض         ،ت الكامنـة فـي المفـردة والعبـارة    توظيف الطاقا على المعتمدة
الحديثة في توظيف الموروث، وقد أشار إلى ذلك سابقًا ناقد عصرهم وكاتبه ابن خلـدون، حيـث    باألساليب

جاع، والتـزام  ذكر أن المتأخِّـرين من الكتِّـاب، اسـتعملوا أسـاليب الشـعر وموازينـه فـي المنثـور مـن كثـرة األسـ          
التقفية، وتقديم النِّسيب بين يدي األغراض، وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب الشعر وفنِّـه، ولم يفترقـا  

  .)35(إالِّ في الوزن

الرأي باإلضافة إلى االطِّـالع على الرسائل الفنية في ذلك العصر يصل إلى قناعـة تامـة    في هذافالمتأمل 
أهميــة توظيــف المــوروث، ونقــل لغــة الخطــاب مــن مســتوى اإلخبــار إلــى   هــمإدراكو ذلــك الــزمنبمعرفــة كتِّــاب 

 .وضروب الخيال األدبي ،والمحاكاة ،والتصوير ،التخييل على شعريةمستوى لغة الخطاب الشعري المعتمدة 
رة التي يقدمها األول، كففال. ويلحظ القارئ لهذه النُّـصوص استمطار األفكار نتيجة تعالق النُّـصوص المتبادلة

ُتحدث عصفًا ذهنيًا يستمطر فكر اآلخر، حيث يحشد كل الصور التي تخدم تلك الفكرة، وهذه الصور تحمل 
إْذ يجسـد خـالل هـذه     ،)36("تقوم في جوهرها علـى فرحـة الفـرد باكتشـاف ذاتـه     "عواطف وأحاسيس وجدانية 

ــان       ــي نفســه اإلعجــاب بالمك ــر ف ــا يثي ــور م ــرد        الص ــزاز الف ــور مــدى اعت ــه، كمــا تظهــر هــذه الص ــين إلي والحن
بأحاسيسه المرهفة، وكل هـذه الصـور مـا هـي إالِّ فضـاءات لغويـة ُترسـم بـالمفردات والعبـارات ذات الطاقـات           

النص الذي يحقِّــق قـدرًا عاليـًا مـن الشـعرية بأنِّـه قـائم علـى سـعة الفضـاء الـذي             فوِص" إذالشعرية الهائلة، 
  .)37("قِّـقه الصورة القائمة على طرفين متباعدين، أو غير متجانسينتح

والحقيقة أن الكاتبين أكثرا من رسم اللِّوحات التـي تقـرب الفـن التعبيـري مـن الواقـع الـذي تصـوره تلـك          
عــرف يعتمــد األداء التعبيــري علــى تشــكيالت تنقليــة مســتمدة مــن الفــن الســينمائي فيمــا ي "الرســائل، ولــذلك 

 ٍدوحـ بتيجمـع بينهـا جميعـًا فـي الصـورة الكليـة        ،يعقبهـا صـور أخـرى    ،حيث تتوالى صـور متعـددة   ،بالمونتاج
يستطيع إثارة توجه  ،وتناسق يصنعه الشتات الظاهري الذي يستطيع في تواليه في أنساقه المرئية والسمعية

ه الرسائل ُتشِغل جميع حواس المتلقـي بمـا فيهـا    فهذ".)38(نفسي للخيط الداخلي الذي يجمع وحداته المبددة
   .من صور متنوعة، ومتخيلة، تحاكي ما في الواقع من مشاهد، ولوحات طبيعية
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  :الخاتمة

الر والصـفدي، مـا هـي إالِّ منـاظرات       ئلساويمكن القول، إن ة التي كان يتبادلها األديبان العمـريالشتوي
ديـه مـن معـارف وثقافـة موسـوعية، إضـافة إلـى إظهـار مـا عنـدهما مـن موهبـة             أدبية يبرز كل أديب فيهـا مـا ل  

رسم الصور الموحية باألجواء الشتوية، وانعكاس تلك الصور والمشاهد على وجـدان كـل    عن طريقأدبية، 
  .منهما، حيث ربطت تلك الصور بين الجانب الوجداني، وأنسنة األماكن واألشياء

ون مــن الترســل، فــإن األديــب فيــه يبقــى دائمــًا أســير المواقــف التأمليــة، تلــك     ومهمــا يكــن مــن هــذا اللِّــ  
المواقــف ذات األثــر العــاطفي النــابع مــن الوجــدان، كمــا تشــي هــذه الرســائل بمــدى تمســك اإلنســان بأرضــه     

  .وربوعها إذا ما نأت به األحوال، وشطِّت به المسافات في األسفار

 ــواجع بــين البــادئ والمراجــع"وقــد اشــتمل كتــاب الصــفديبضــع رســائل تبادلهــا األديبــان،  "ألحــان الس
تصف شتاء الشام، وشتاء مصـر، فـأظهرت هـذه الرسـائل األجـواء الشـتوية العاصـفة فـي الشـام، بينمـا تميـز            

  .شتاء مصر باالعتدال

ورة البصـرية أخـذت حيـزًا    وقد اعتمـدت هـذه الرسـائل الصـور الحسـية فـي رسـم المشـاهد، إالِّ أن الصـ         
فالقـارئ لهـذه الرسـائل يلحـظ هـذا البعـد المتمثِّــل فـي تشـكيل الصـور            ،كبيرًا بين مدركات الحـواس األخـرى  

  .مدركات الحواس على الحركية المعتمدة

رًا مـن  وعليه، فإن الرسالة الشتوية جسـدت مـدى عمـق الصـداقة بـين األديبـين، كمـا أظهـرت حيـزًا كبيـ          
شخصية الكاتبين األدبية، إْذ تبـين أنِّهمـا حشـدا فـي هـذه الرسـائل ألوانـًا مـن المعـارف فـي النِّـواحي الثقافيـة             
والفنية، كما كشفت الرسائل جانبًا من حياة النِّاس ومعاناتهم في ظلِّـ الظُّـروف القاسية أيام الشتاء، وخاصـة  

 .في بالد الشام

 

The Image and its Impact on the Emotions in the 
Literary Writing (Al Umari and Al Safadi's Literary  

Writing of the Image of Winter as a Sample) 
 

Salameh H. Al Ghareeb, Arabic Lang. dept., Faculty of Arts, Tafila Univ., 
Tafila, Jordan. 

Abstract 
This research aims at showing the literary talent that spread among the writers of 

prose in the Mumluk period. It shows debates about the image of winter between Ibn 
Fadhlalah Al Umari and Salah Iddean Al Safadi. These two writers exchanged the 
literary writing about the image of winter showing winter in Al-Sham and Egypt and the 
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similarities and differences between them, since both of the writers traveled a lot to Al 
Sham and Egypt due to their job. 

The research shed light on feelings and the impact of the image of writing on 
feelings. It also shows that feelings are linked with the place and human kind as 
suggested by the writers.  

  

  15/1/2012قبل في و 8/9/2011 قدم البحث للنشر في

  

  الهوامش

 
وسمع بالقاهرة ودمشق مـن   بن يحيى بن فضل الله العمري  ولد بدمشق في شوال سنة سبعمائة، أحمد ∗

كتابة السـر بمصـر ثـم دمشـق، وصـّنف       وباشر جماعة، وتخرج في األدب بوالده وبالشهاب محمود،
، ولـه  "شـريف  التعريـف بالمصـطلح ال  "وهـو كتـاب جليـل، و   " مسالك األبصار في مسالك األمصـار "

 :ينظر الحنبلي. ديوان في المدائح النبوية، ومات في دمشق يوم عرفة سنة سبعمائة وتسع وأربعين

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دراسة وتحقيق مصطفى عبد  ):مـ  1678/هـ1089(ابن العماد
  342/ 6ج مـ،1998/هـ1419، 1ط دار الكتب العلمية، القادر عطا، بيروت،

 أبو الصفا خليل بـن أيبـك بـن عبداللـه الصـفدي، مولـده بصـفد فـي سـنة أربـع أو سـبع            صالح الدين

وتقـي   ،وتسعين و سبعمائة، سمع الكثير، وقرأ الحديث، وكتب بعض الطباق، أخذ عـن ابـن جماعـة   
باشـر كتابـة اإلنشـاء بمصـر و دمشـق، ثـم كتابـة السـر بحلـب و           والـذهبي وغيـرهم،   ،الدين السـبكي 

انظــر . ألمــوي  وحلــب، تــوفي بدمشــق فــي شــوال ســنة أربــع و ســتين وســبعمائة حــدث فــي الجــامع ا
 393/394/ 6المصدر نفسه ،ج

يستعمل الوجدان في الوجد، ووجد الرجل في الحزن وجدًا، انظر ابن منظور، جمال الدين محمد بـن   ∗∗
  ).وجد(، مادة )ت.د(، دار صادر –لسان العرب،  بيروت): م1311/هـ711(مكرم 

ذة أو األلم، وثانيًا على ضرب من الحاالت النفسـية  ان يطلق أوًال على كل إحساس أولي باللِّوالوجد 
أنـيس، إبـراهيم   ". ذة أو األلم في مقابل حاالت أخرى تمتاز بـاإلدراك والمعرفـة  من حيث تأثُّـرها باللِّ

 ).دوج(م، مادة 1972/هـ1392، 2ط، دار المعارف –المعجم الوسيط،القاهرة: وآخرون

، لم يكن لها  أثـر قـديم  ، ومن حلب خمسة أيام، بينها وبين دمشق ثمانية أيام "رحبة مالك بن طوق" ∗∗∗
انظـر الحمـوي،   . إنما أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي فـي خالفـة المـأمون وقـد ُنسـبت إليـه      

  .34/ 3ج 1979، دار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم البلدان) م1229/هـ626(ياقوت 

  



  الغريب

  522

 
منهـاج البلغـاء وسـراج األدبـاء، تحقيـق محمـد الحبيـب        ): م1225/هــ 684(القرطـاجّني، حـازم      1 

 .21، ص3بن خوجة، دار الغرب اإلسالمي، ط

 .99م، ص1983، دار الفكر للنشر –الصورة في شعر بشار، عمان: نافع، عبد الفتاح   2 

يال والمعاني والصور الفنية حتى نهاية القرن الثاني الواقع والخ(شعر العميان : مصاروة، نادر   3 
 .365م، ص2008/هـ1429، 1ط، دار الكتب العلمية –، بيروت )عشر الميالدي

 .364المرجع نفسه، ص   4 

–إربـد ، النظريـة و التطبيـق  ، دراسـة فـي   النقد الشعري في الصورة الفنية: عبد القادر، الرباعي  5 

 .69ص م،1995، 2ط، مكتبة الكتاني

، مكتبــة الشــباب –االتجــاه الوجــداني فــي الشــعر العربــي المعاصــر،  مصــر   : القــط، عبــد القــادر    6 
 .12م، ص1986

 .12المرجع نفسه، ص   7 

ألحـــان الســـواجع بـــين البـــادئ  ): م1362/هــــ764(الصـــفدي، صـــالح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك     8 
، 1م، ج2007/هــ 1428، 1ط، لميـة دار الكتـب الع  –والمراجع، تحقيق محمد عايش، بيروت

 .148ص

( لسـان العـرب مـادة    : ابـن منظـور   . وهي ضرب من الحمام المطوق ، الفاختة  واحدة الفواخت  ∗

 )فخت 

والبيـت فـي رسـالة شـتوية     . يـوم كـأن سـماءه      حجبـت بأجنحـة الفواخـت       : يشير إلى البيـت   ∗∗
هـا الصـفدي فـي ترجمـة الغـزي فـي أعيـان        بعث بها بدر الدين الغـزي  إلـى الصـفدي إذ أورد   

:   )م1362/هـــ764(، صــالح الــدين خليــل بــن أيبــك  العصــر و أعــوان النصــر،انظر الصــفدي 

ــد آخــرين ،دمشــق          ــان العصــر و أعــوان النصــر، تحقيــق علــي أبــي زي  1دار الفكــر، ط –أعي
 2/220مـ ،ج1998/هـ1418،

 .149-148، ص1ج، ألحان السواجع: الصفدي   9 

هــ، وتـوفي   684ولـي الملـك ثـالث مـرات، ولـد     ....ظم ملوك األتـراك، ومـن دانـت لـه األقـدار     من أع ∗
 103-73، ص5ج، :أعيان العصر و أعوان النصر: الصفدي هـ، انظر ترجمته في741

 .419، ص1ج، :المصدر نفسه انظر  10 

 .149، ص1، جنفسهالمصدر    11 

 .149، ص1المصدر نفسه، ج   12 

 .149، ص1ج ،نفسه: الصفدي  13 

لســان العــرب مــادة  : ابــن منظــور .  هــراوى الوالجمــع ، الهــراوة العصــا ،وقيــل العصــا الضــخمة   ∗
   )هرا(



   في الرسالة األدبية الوجدان وأثرها فيالصورة 

 

 523

 
 .149، ص1ألحان السواجع، ج: انظر الصفدي    14 

 .149، ص1المصدر نفسه، ج   15 

 .149، ص1، جنفسهالمصدر    16 

عـالم المعرفـة، مطـابع     –، الكويـت  "ثـة اإلبهام فـي شـعر الحدا  : "القعود، عبد الرحمن محمد   17 
 .295م، ص2002/هـ1422، السياسة

 .150، ص1ألحان السواجع، ج: الصفدي   18 

 .150، ص1ج، المصدر نفسه   19 

 .151، ص1ج، المصدر نفسه   20 

، 2003، 1ط، دار الشــروق –فــي حداثــة الــنص الشــعري، عمــان : انظــر العــالق، علــي جعفــر  21 
 .51ص

 .159، ص1السواجع، ج الصفدي ألحان  22 

الحديـدة التـي   : السـّكة فـي هـذا الحـديث    ". مـا دخلـت السـكِّة دار قـوم إالِّ َذلُّــوا     : "في الحديث*    
  . ُتحرث بها األرض، وإنِّما كان كذلك ألنِّه من تشاغل بالزراعة طولب بالخراج

. د: قيــــق، تح)م1200/هـــــ597(ابــــن الجــــوزي، أبــــو الفــــرج عبــــد الــــرحمن  : غريــــب الحــــديث    

؛ 488، ص1م، ج2004/هـــ1425، دار الكتــب العلميــة –عبــدالمعطي أمــين قلعجــي، بيــروت 
، تحقيـق طـاهر أحمـد    )م1209/هــ 606(انظر النهاية في غريب الحـديث واألثـر، ابـن األثيـر     

الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه،    
 .384، ص2، جم1963/هـ1383، 1ط

 .159، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   23 

: نـــة األدب وغايـــة األرب، تحقيـــقاخز): م1433/هــــ837(الحمـــوي، ابـــن حجـــة تقـــي الـــدين    24 

 .277، ص1م، ج2008، 1ط، دار الكتب العلمية –محمد ناجي عمر، بيروت 

ــر   25  ــوقي : انظـ ــيف، شـ ــاهرة    : ضـ ــر العربي،القـ ــي النثـ ــه فـ ــن ومذاهبـ ــارف –الفـ ، 13ط، دار المعـ
 .380-379م، ص1960

حيـاة الحيـوان الكبـرى، بيـروت     ): م1405/هــ 808(الدميري، كمال الدين محمد بـن موسـى      26 
 .212، ص1م، ج2006/هـ1427، 1ط، دار المعرفة –

 .159، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   27 

 .160، ص1المصدر نفسه، ج   28 

 .161ص 1، جنفسهالمصدر    29 
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دراســة فــي التــراث النقــدي عنــد  (العاطفــة واإلبــداع الشــعري : العــاكوب، عيســى علــي: انظــر   30 

ــري   ــرن الرابـــع الهجـ ــة القـ ــى نهايـ ــر  –، دمشـــق)العـــرب إلـ ـــ1423، 1ط، دار الفكـ م، 2002/هـ
 .24ص

 .162، ص1الصفدي، ألحان السواجع، ج   31 

دار الشــؤون  –، بغــداد )ســة نقديــة درا(إشــكالية المكــان فــي الــنِّص األدبــي   : نصــير، ياســين    32 
 .22م، ص1986، 1ط، وزارة الثقافة واإلعالم/ الثقافية العامة

 .162، ص1ألحان السواجع، ج: الصفدي   33 

 .408االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص: القط: انظر   34 

دار   –خلــدون، بيــروت مقدمــة ابــن ): م1405/هـــ808(ابــن خلــدون، عبــد الــرحمن : انظــر   35 
 .628ص، الجيل

 .10االتجاه الوجداني، ص: القط   36 

ظـواهر فـي لغـة الشـعر العربـي الحـديث وإشـكالية التأويـل، مؤتـة للبحـوث           : الرواشدة، سامح   37 
ـــ1418، العــــدد الثــــاني، )12(األردن، المجلــــد  –والدراســــات، جامعــــة مؤتــــة  م، 1997/هــ

 .399ص

، منشـأة المعـارف   –، اإلسـكندرية  )قراءة في الشعر العربي الحـديث (عر لغة الش: عيد، رجاء   38 
 .17،صم1985

  المصادر والمراجع

، تحقيــق طــاهر أحمــد الــزاوي، النهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر، )م1209/هـــ606(ابـن األثيــر  
، 1ومحمــود محمــد الطنــاحي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه، ط   

 .2م، ج1963/هـ1383

م، مـادة  1972/هــ 1392، 2ط، دار المعـارف  ،، القـاهرة المعجـم الوسـيط  : وآخـرون  أنيس، إبراهيم 
 ).وجد(

عبـد المعطـي   . د: تحقيـق  غريب الحـديث ، )م1200/هـ597(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن 
  .1م، ج2004/هـ1425، دار الكتب العلمية ،أمين قلعجي،  بيروت

محمــد : ، تحقيــقنــة األدب وغايــة األرباخــز ،)م1433/هـــ837(حجــة تقــي الــدين   الحمــوي، ابــن
 .1م، ج2008، 1ط، دار الكتب العلمية ،ناجي عمر، بيروت

 .1979دار إحياء التراث العربي، ، ، بيروتمعجم البلدان) م1229/هـ626(الحموي، ياقوت  
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   اِملعمار الصرفي والنحوي في شعر راشد عيسى 

  

  *سهى فتحي نعجة  

  ملخص

الصرفي والّنحوي في المنجز الشعري الممتد زماًنا وكما للشاعر األردني : يتغيا البحُث المعمارين
ة المبِدع في إبداع ِمعمار لغويا داال على قصديكتور راشد  عيسى أنموذجًا فريدفي مجمل  الد استثنائي

، وبعض ) حفيد الجن(، و) ما أقّل حبيبتي(شعره، بل في كل قصيدة من قصائده، والسيما قصائد ديواني 
القصائد المتداولة المنشورة في الصحف والمجالت األردنية والعربية؛ ذلك أّني أحسب أن قارئ المْنجز 

لم يقرر أن في الوعيه الشعري مهندسا لغويا حصيًفا  الشعري لراشد  عيسى ال شك في أّنه سيحدس إن
دا يا أصيال مجدِذًقا، وفّناًنا أدبيدحقصَتدِخُل نظام اللغة إذ يس.  

ويقيم أودها على وْفق معايير تكفل السالمة البنائية للغة، وتتيه بالّذائقة األدبية إذ يجدد، ويؤسس 
ة تفعالذي صاغه المازني بجسارة لمدرسة لغوي لته ) هـ249(ل القانون اللغويبَقو في القرن الّثالث الهجري

) الكيفي(؛ إذ يوسع دائرة الّتوزيع الكمي والّنوعي )ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب:(المشهورة 

حيها وميتها، :عربي واستثمار دواّله للدواّل والمقوالت واألنساق الّنحوية والصرفية، وتعيد قراءة المعجم ال
وحسنها وقبيحها؛ إيماًنا منه بأن الداّل اللغوي قسيم اإلنسان في ثنائية الحياة والموت، وبأّنه يختلف عن 
اإلنسان في أّنه قد يحيا بعد موت، أما الّثاني فموته ال حياة بعده، وأن نباهَة األديب َتحوُل دون القول 

الحسن والدال القبيح؛ إذ حسن الدال وقبحه منوطان أبدا بآفاق سياقه، وتناغم فضاءاته بالدال 
  .والداللية والّتركيبية)اإليقاعية(الصوتية

  المقدمة

ة اللغة في المنجز األدبيويه:  

فــي الّتواصــل  إفــرادا وتركيبــا، حقيقــة ومجــازا : اللغــة وســيلة وغايــة؛ وســيلٌة بقــدر مــا ُتســتثمر دواّلهــا  
ـة المألوفـة، وفـي الّتعبيـر عنهـا اّتفاًقـا وافتراًقـا          :الحياتيـة والكونيوفي نقل الحقـائق المعرفي ،والخاص العام .

وغايٌة بقدر ما َتْنزاح عن المعيار، وَتجوز الحقيقة، وتحرك الساكن، وتروض الشاذ، وتستفز السائد، وتوقد 
الّنـادر وُتِشـيعه، وَتسـمو بالــدارج، وتفصـح العـامي، وتبنـي جسـور الّتواصـل مــع         الدهشـة واللـّذة؛ إذ تصـطاد    

  .الّتراث، وتتفّلت من سلطة الزمان وجبروت المكان، وتفجر الّطاقات الكامنة في األصول لمد الفروع
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          وح فـي ميـباب فـي مـداخلها اللغويـة الهرمـة، وَتـْنفخ الـرـط   اللغة غاية بعبقريتهـا؛ إذ تـوقظ الشتهـا؛ وتنش
ــة، والعامــة  : خاملهــا، وتنجــز المحتمــل الممِكــن مــن كامنهــا مســتفيدة مــن قوانينهــا الرياضــية     ــة والجزئيالكّلي

  .والخاصة

ــة،           ــي باالنزياحــات اللغوي ــّنفس مــدلوالُتها؛ إذ تغتن ــا، وتمطــر ال ــهيَل دوالُّـه الص ــرف ــدر مــا تحت ــة بق وغاي
  .ثمارها ما أمكن مما تتيحه قوانيُنها اّلصوتية والصرفية والّنحويةوبالّتوليد الداّلي والداللي باست

إضــاءة ويقظــة؛ إضــاءة مــا يمكــن مــن االنحــراف عــن مســار الــّذاكرة العامــة الّتقليديــة، ويقظــة   "والشــعر 
وهـو فـي مـا يفعـل ذلـك يقـدم صـورة للعـالم مغـايرة، ويتغيـر هـو            . تسمي األشياء تسـمية أخـرى بلغـة أخـرى    

  )1(" نفسه

الواقـع بالخيـال، والجنـون بالعبقريـة، والحقيقـة بالمجـاز، والهـدم بالبنـاء،         : وفي الشـعر تشـتبك الّثنائيـات   
ــد، واألصــالة بالمعاصــرة، والحاضــر           بالمقي ــا بــاآلخر، والحــر ــالمعنوي، واألن ــالمتحول، والمــادي ب ــت ب والّثاب

، وتتجــاوز المنجــز والمســتهلك )2("اســتعمالها العــاديتتفّلــت اللغــة مــن قيــد العــادة، ومــن قيــود  " بالغائــب، فـــ
  .)3( والموروث والوصفي والّتقليدي، ويفّتش الشعراء عن الكلمة البْكر العذراء

ليست وعاء، وإّنمـا ذات مسـتقّلة، لهـا كيانهـا البـديع، وقيمتهـا الجماليـة واإلبداعيـة         " واللغة في الشعر 
تســتبطن، وتكتشــف، وتثيــر، وتحــرك، وتهــز األعمــاق، وتفــتح أبــواب االســتباق،   ؛ إّنهــا ذات حــرة؛ )4("المميــزة

، -كمـا قـال أدونـيس   -ال تنتمي إلى السيف والرمح والقبيلـة والّنظـام والشـرطة والمسدسـات والقنابـل      " وهي
ة والحبيوء؛ تنتمي إلى اإلنسان والحر5("وإنما تنتمي إلى الّتراب والهواء والماء والض(   

ــة    ) موكاروفســــكي(ّكــــد ويؤ ــا وبــــين اللغــ الّناقــــد الروســــي الشــــكالني هــــذه االســــتقاللية، ويفــــرق بينهــ
بتفردهـا بنظـام خـاص بهـا علـى المسـتوى المعجمـي والّتركيبـي يكشـف عـن مـدى االرتبـاط الوثيـق              )6(المعيارية

س االنحراف الجمالي المتعمـد للغـة   بينهما، وتأثير كّل منهما في اآلخر؛ ذلك أن اللغة المعيارية هي التي تعك
  .الشعرية؛ إذ وجود اللغة الشعرية منوط بوجود هذه اللغة المعيارية

ويكشف كالمه عن رأي مفصلي في الجدليـة بـين اللغـة المعياريـة بمقوالتهـا الّتقنينيـة والّتوليديـة واللغـة         
كال ووظيفـة، وأخـرى ُتبّئـر الشـعرية بتعمـد فـك حصـار        الشعرية؛ جدلية تقوم علـى البينيـة الحتميـة بينهمـا شـ     

المعيارية، وبالّتحطيم المستمر الدائم لقوانينها وأعرافها، وبمسافة الّتوتر التي تحدثها في مقوالتهـا، وبفـتح   
  .  الباب للشطحات اللغوية، من أجل بناء لغة فنية جديدة تنماز بجماليتها، وبمبادرتها في الَخْلق

لغة متسّلطة سامية متفوقة علـى اللغـة المنطقيـة والّنحويـة التـي هـي لغـة الّنثـر، ولغـة          "اللغة في الشعر و
وإن تسامي هذه اللغة، وتعاليها، وتفّلتها من الرقيب اللغوي والمعرفي، وشسـوع بوحهـا   .)7("الّتخاطب العادية

اعا وتركيبا، ورؤيةورؤيا، واستثمارها الخصائص الكامنـة،  رأسيا وأفقيا، وكسرها الّتوّقع ؛ داال ومدلوال وإيق
والمقوالت المضمرة في الّنظام اللغوي كما وكيًفا بارتجال دواّل جديدة، وبخْلق صوٍر وتراكيب غير مألوفة، 
ــة،      ــات الّتقليديوبــدوامها علــى مصــادرة المرجعي ،دهــا علــى الّثابــت، وبهجرتهــا نحــو الممكــن الالنهــائيوبتمر 

والقوالب الجاهزة، والقيـود التـي فرضـتها الـّذهنيات االجتماعيـة فـي إنشـاء السـياقات والصـالت اللغويـة بـين            
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، وهو )8(على لغة الشعر" اللغة العليا"الشاعر الفرنسي يطلق اسم ) ستيفان ماالرميه(المفردات، هو ما جعل 
   )9("الَخْلقلغة "ما جعل أدونيس يرفض غائيتها، ويطلق عليها اسم 

و إذا كان جوهر الفعل الشعري كامًنا في قدرة الشاعر على الَخلق واإلبداع، وكان قوام الشعرية ماثال 
فـي الجدليـة الدائبــة بـين اللغـة وانزياحهــا عـن المعيـار الــذي هـو قـانون اللغــة، فـإن هـذا ال يعنــي أنـه انزيــاح            

؛ و هــذيان )10(ا عــن غيــر المعقــول كمــا قــال جــان كــوهين   فوضــوي، وإنمــا هــو محكــوم بقــانون يجعلــه مختلفــً   
ألجـل الّثـورة، ولـيس    )12(؛ ففي الشعر ليس ثمة قصدية للّثـورة علـى المعيـار   )11(مدروس ومنّظم كما قال الغّذامي

ثمــة نيــة مبيتــة لهــدم العالئــق اللغويــة وخْلخلتهــا، واختــراق القواعــد، وارتكــاب الضــرورات، وتغييــب المعنــى،   
م القصد؛ وإنما ثم حدس بل يقين من الشاعر أن حالـة الشـعر حالـة تمـتحن فيهـا قـدرة الشـاعر علـى         وإعدا

  .استثمار الكامن اللغوي، وتحويله من كائن بالقوة إلى كائن بالفعل بنية وتركيبا وصورة

ألصول بها، فمتى رأيَت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها، وانخراق ا: "يقول ابن جّني
فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه وإن دّل مـن وجـه علـى جـوره وتعسـفه، فإّنـه مـن وجـه آخـر مـؤِذن بصـياله            

بـل مَثلـه فـي    . وتَخّطمه، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، وال قصوره عن اختيار الوجه الّناطق بفصـاحته 
حاسرا من غير احتشام، فهو وإن كان ملوما في ذلك مَثل مجري الجموح بال لجام، ووارد الحرب الضروس 

   )13("عنفه وتهالكه فإنه مشهود له بشجاعته، وفيض مّنته

الشعر اختراق لنمطية اللغة؛ فهو انزيـاح وتفـارق عـن المعيـار فـي حـدود األدائيـة،        :"ويقول رجاء عيد 
ه إن جاوز احتماالت الّتأويل وقبول الممكـن  وهذا االنزياح ال يعني انبتاًتا أو خرًقا غير محكوم للقواعد؛ فإّن

تواصـل وانزيـاح، وإبهـام    : فذلك يعنـي فقـدان ذلـك الخـيط الخبـيء الـذي يلعـب الشـعر علـى َطرفيـه الخفيفـين           
   )14("وتفسير

وتجاوز الشاعر لمحدودية اللغة العادية، وخروجه على المألوف مـن معانيهـا،   :"ويقول أحمد المعتوق 
بها ال يعني انتهاكها أو السعي لتحطيم كيانها والّتمرد على نواميسها كما يمكن أن يتصـور،  وصيغها، وتراكي

وإّنما يعني اإلثراء، واإلخصاب، والّتطوير، والّنمـو، والّتحـول نحـو األفضـل؛ إّنـه انطـالق مـن المـوروث دون         
   )15("مستمر في األصول والفروع االلتصاق به والّتقوقع حوله؛ إّنه تبرعم ونمو وتالقح وتناسل وتكاثر

إن مخالفة اللغة الشعرية للغة الّنثر وتضادها الّطبيعـي معهـا علـى المسـتوى الصـوتي أو      :"ويقول أيضا 
اإليقاعي، وعلى المستوى الشكلي، وانتهاكها العفوي لقانون اللغة العادية من شأنه أن يحـدث فيهـا تحـوالت    

إّنها بهذه المخالفة، وبهذا الّتضاد واالنتهاك تسير في اتجـاه مضـاد لوظيفـة    . نامهمة تنتظمها شكال ومضمو
الّتحديــد التــي تفرضــها أو تنتهجهــا لغــة الّنثــر ولغــة الّتخاطــب العاديــة، لتؤســس لنفســها منطلقــات، وتقنيــات     

لـى االنزيـاح فـي    تركيبية وجمالية جديدة تّتجه إلى مستوى أسمى وأعلى معتمدة في ذلك على الّتجاوز ، وع
  )16( ."كّل مستوياته

المعمار اللغوي  
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والمنجز األدبـي؛ نثـره وشـعره إّنمـا يـنهض علـى ِمعمـاٍر متـرابط األركـان والعناصـر فـي اللغـة، وتمّثالتهـا              
دراسـُة  الداللية، والمجازية، والتِّـقنية، والّتقنينية، وتشـاكلها اإليقـاعي، وروابطهـا السـياقية والّنحويـة؛ فتغـدو       

أوجــه المعمــاِر اللغــوي والــداللي كشــفًا عــن أدوات المبــدع؛ الســطحية والعميقــة فــي الّتفجيــر اللغــوي البليــغ،   
واختبــارا لقــدرة الّنظــام اللغــوي علــى الّتماســك المتــين فــي ظــّل فــرادة األشــكال المشــيدة بالمغــامرة اللغويــة     

  .والمدلول، والّتركيب الجملي ومكمالته الّنحويةالَقصدية الفِطنة الواعية على مستوى الدال، 

الصـرفي والّنحـوي فـي المنجـز الشـعري الممتـد زماًنـا وكمـا للشـاعر األردنـي           : ويتغيا البحُث المعمارين
الدكتور راشد عيسى أنموذجًا فريدا داال على قصدية المبِدع فـي إبـداع ِمعمـار لغـوي اسـتثنائي فـي مجمـل        

، وبعـض   )حفيـد الجـن  (، و)مـا أقـّل حبيبتـي   (، بلـه كـل قصـيدة مـن قصـائده، والسـيما قصـائد ديـواني         شعره
القصـائد المتداولـة المنشــورة فـي الصـحف والمجــالت األردنيـة والعربيــة؛ ذلـك أّنـي أحســب أن قـارئ المْنجــز         

شـعري مهندسـا لغويـا حصـيًفا     الشعري لراشد عيسى ال شك في أّنـه سـيحدس إن لـم يقـرر أن فـي الوعيـه ال      
حــِذًقا، وفّناًنــا أدبيــا أصــيال مجــددا يســَتدِخُل نظــام اللغــة إذ يقصــد، ويقــيم أودهــا علــى وْفــق معــايير تكفــل     
 ل القانون اللغوية تفعس بجسارة لمدرسة لغويد، ويؤسة إذ يجدبالّذائقة األدبي ة للغة، وتتيهالمة البنائيالس

مـا قـيس علـى كـالم العـرب فهـو       :(في القرن الّثالث الهجري بَقولتـه المشـهورة   ) هـ249(ه المازني الذي صاغ
للـدواّل والمقـوالت واألنسـاق الّنحويـة     ) الكيفـي (؛ إذ يوسع دائرة الّتوزيع الكمي والّنـوعي   )17( )من كالم العرب

حيهـا وميتهـا، وحسـنها وقبيحهـا؛ إيماًنـا منـه بـأن        : هوالصرفية، ويعيد قراءة المعجم العربي و استثمار دواّل
الداّل اللغوي قسيم اإلنسان في ثنائية الحياة والموت يختلف عن اإلنسـان فـي أّنـه قـد يحيـا بعـد مـوت، أمـا         

ن الّثــاني فمــوت ال حيــاة بعــده، وأن نباهــَة األديــب َتحــوُل دون القــول بالــدال الحســن والــدال القبــيح؛ إذ حســ 
  . والداللية والّتركيبية ) اإليقاعية(الدال وقبحه منوطان أبدا بآفاق سياقه، وتناغم فضاءاته الصوتية 

الصـرفي والّنحـوي فـي شـعر راشـد عيسـى إنمـا يرنـو إلـى إبـراز جسـارة            : والبحـث إذ يتبصـر المعمـارين   
ــاعر فــي تخيــر األبنيــة وتوليــدها واشــتقاقها وتصــريفها، وفــي أ     ة  الشــعري البســيطة : ســاليب نظــم الجملــّة الش

والمرّكبة نظما متناسـًقا يتسـاوق مـع روح العربيـة، وفضـاء إمكاناتهـا ومناخاتهـا، وغنـى مكانزهـا فـي احتـواء            
أصـولها  : الّتجديد في جسد الّنسـي اللغـوي علـى مسـتوى الـدال والّتركيـب مـا دام ال يتعـارض مـع قوانينهـا          

قهــا؛ لهــذا تغــدو المفاتشــة عــن الفــرادة المعماريــة بحًثــا عــن الّتشــكيل الجديــد           وفروعهــا؛ ســطحيها وعمي 
المســتجيب لــدواعي ديمومــة نمــو اللغــات؛ ذلــك أن دراســة الفــرادة اللغويــة رســم ألطيــاف جديــدة تســتوعبها   

  .خارطة الّتوزيع الكمي والّنوعي لالستعماالت السائغة المقبولة في اللغة صرفا ونحوًا

مـا موقـف العربيـة فـي     : البحَث سعي حثيٌث يحاول بسط اإلجابة عن سؤالين مفصليين مؤداهمـا وينتظم 
    ميائدة في شعر راشد عيسى؛ سواء أكانت اسـتحواًذا علـى اليـوة من األنماط السة والّنحويرفيتقنيناتها الص

الّنـادر، أم اقتراحـا لجديــد فـي الكينونــة    الـدارج، وإحيـاء للصــواب المهجـور، أم اّتكـاًء علــى الشـاّذ أو القليــل      
اللغوية يجترح قوانين العربية دونما تعارض؟ وكيف يتحالف المنجز األدبي بثورتـه الممنهجـة علـى األعـراف     
اللغويـة فـي  تحـريض اللغـويين علـى ضـرورة رجــع الّنظـر فـي اإلرث اللغـوي، وإعـادة صـوغه وتفسـيره الــذي             

 .رخصا لغوية شّتى أحرى أن تؤتى، وأن له قراءاٍت شرعيًة تتعدد على وفق المبتغى تبرهن منطلقاته أن فيه
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، والّنحويــة )وصــرفية صــوتية(إن القصــيدُة فــي ميالدهــا إال معمــار لغــوي، تتــآخى فيــه المكونــات الداليــة  
ة لتجلـو عقـب نموهـا واكتمالهـا بـؤر      الّتركيبية، والسياقية على نحو مدروس، وتتوزع فيه رأسيا وأفقيا بكثافـ 

ــتار عــن مضــمرات الــرؤى اللغويــة الهندســية     ــة التــي صــدرت عنهــا،   : ارتكاِزهــا، وتــزيح الس ة والمعنويالحســي
           ،ـاعر وقدرتـه علـى اإلدهـاش اللغـويـة التـي صـاغتها، وفحولـة الشـطحات الفكريؤاالت والّتجاذبات والشوالس

لعــادي والمــألوف عبــر مغــامرات االنزيــاح التــي يتغياهــا، فتحيــل اللغــة إلــى لعــوب    وبــّث الرؤيــة الجماليــة فــي ا 
     ،ــة، فتــرفض الجــدران واألســوار؛ وتجــزر وتمتــدالغوايــة، واالمتــداد فــي فضــاءات ِفعــل اللــذة اللغوي تحتــرف

  .وتهدم وتبني لتتعالق عبر ارتكابها المشاكس للمحظورات اللغوية بالوصل األدبي البليغ 

بأنسـاق تعبيريـة   )18(يدة إذن فعُل َخْلق؛ ماِهيًة ومادًة؛ إّنها األداة والهدف؛ تشـتغل باللغـة لتنـت اللغـة    القص
جديدة، وتوزيع جديد، ومنطق داللي ونحوي وإسنادي جديد؛ إنها تحيل اللغـة مـن منظومـة تراتبيـة نصـية      

  .حرة)19(إلى منظومة فن وإبداع

ادة ترتيــب المــواد اللغويــة وجعــل بعضــها بســبب مــن بعــض، وخلــق     إن دور القصــيدة يتمْفصــل فــي إعــ 
عالقات جديدة بينها، وبهذه الّطريقة تعمل القصيدة علـى كشـف مزايـا الّتعبيـر فـي هـذه اللغـة، وهـذا الـّنظم          

وهو ما يفيد أن القصيدة ال تْنِشئ المعاني . الجديد للوحدات اللغوية ينت معاني جديدة لم ُتْطرق من قبل
  . ب، ولكّنها تولد الكلمات أيضافحس

ــات المختلفــة إلنتــاج         ــة بطريقــة جديــدة وســيلة مثلــى الســتثمار اإلمكاني تركيــب العالمــات اللغوي و يعــد
الّنصوص، كما أّنه يعمل على تشغيل آليات الّنظام اللغوي ووظائفه المتعددة، وهذا الّنظم  ونسـق الكلمـات   

لعالمات اللغوية في ما بينها على مسـتوى الخطـاب، ووعـي باإلحراجـات     وعي بالعالقات والّنسب التي تجمع ا
  .والمضايقات التي تنجم عن ذلك

 جسد القصيدة –والمعمار اللغوي-  ،وتين الصة للجملة؛ المكونات المركزيللمكو لساني حصيلة تضام
زم على وفق بنية صرفية ما تجري على والمكون الصرفي، والمكون الّنحوي، والمكون المعجمي؛ فاألصوات ُت

وفق سنن العرب فـي كالمهـم، وتشـتبك فـي َنسـق تركيبـي ينحـوه الشـاعر تقـديما وتـأخيرا، وفصـال ووصـال،             
وزيادة وحذًفا، متوسال في األواصر الصرفية والّنحويـة المعَلنـة والمضـمرة التـي تحكـم دواّلـه الجمليـة َخْلـق         

تر الواعي بين المعنى المعجمي والمعنى المجازي تناسب سياق الحال، وتراعي مقتضى الكالم؛ حالة من الّتو
فالدوال حيُث هي مكونات صوتية صرفية خاناٌت دالية فارغة المدلول ما لم ُتسيق بعالقـة نحويـة؛ كاإلسـناد،    

ية قارة ثابتة، فكـّل شـيء كمـا    والشرط، والوصف، والّتخصيص، والّتوضيح، وغيرها وإن كانت مداخل معجم
  )20(قال دي سوسير مرهون بالعالقات

وإذا كان المعمار اللغوي آلة البيان، والتكهن بتجّليات المعنى فـي السـياق، واالنحيـاز فـي الّتاويـل إلـى        
ا كمـا فـي   معنى دون معنى؛ إذ الدواّل ال تعرف معانيها في أنفسـها بـل فـي تفاعـل مكوناتهـا البنائيـة، وتعالقهـ       

إذ األلفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لـم توضـع لتعـرف معانيهـا فـي أنفسـها، ولكـن ألن        : "قول الجرجاني
عض، فيعرف فيما بينها من فوائد، وهذا علم شريف وأصل عظيم، والدليل على ذلـك أّنـا   بيضم بعضها إلى 

يعرف بها معانيها في أنفسها ألدى إلـى مــا ال يشـك    إن زعمنا أن األلفاظ التي هي أوضاع اللغة إّنما وضعت ل
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األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، وال من حيث : "، وكما في قوله أيضا)21("عاقل في استحالته 
هي هي كلم مفردة، وأن األلفـاظ تثبت لها الفضيلة وخالفـها في مالءمة معنى اللفظة لمعنى يليها، وأن تفاوت 

، فإن وصف بنيته الصـرفية، ومقوالتـه الّنحويـة،    )22("اضل يقع في تركيب األلفاظ أكثر مما يقع في مفرداتهاالّتف
وتفكيكهمــا، والمقاربــة بــين الّثابــت القــار المتــوارث مــن أعــراف، والجديــد المتمــرد علــى منطــق الّتــراث علــى    

مفصــليا فــي الّتبصــر فــي مســوغات الّتجديــد فــي    مســتوى بنائيــة الــداّل والّتركيــب، ومحاورتهمــا يغــدو ركًنــا    
المقوالت اللغوية، والمأمول منها، وآلياتها، وفي اإلجابة الموضوعية عن سؤالي البحث إجابة تطبيقية تحلـل  

  .بعض مديات المعمارين الصرفي والّنحوي في شعر راشد عيسى

رفيالمعمار الص  

  مدخل

متى؟ وأين؟ ولماذا؟ : رية مشاكسٍة تستفز السكون، وتجيد دوام الّتسآلتفّتح راشد عيسى على روح ب
وكيف؟ وكانت اللغَة هي فتنُته األثيرُة التي أسرته عبقريتها مذ عرف طعـم موسـيقاها عبـر ترتيلـه آي القـرآن      

روح وتجّلياتهـا فـي   ، وفي ُفسح الـ )23(الكريم، وتالوته األغنيات الشعبية رفقة أبيه والّناي في المواسم واألفراح
الكوني واإلنساني هي أنثاه التي احَترف آليات الحْفـر فـي تفاصـيل فلسـفتها الّنظريـة،      :الَكشف عن المشهدين 

  .ومنطلقاتها التأسيسية عبر ِمجسات تأملية ومعرفية متخصصة ليصير على قدرها وأكثر

ه الشـعري، وغوصـه فيـه ثـالث مـرات فـي صـحراء        في باكورة تكوينـ " لسان العرب"وعبر صداقته معجم 
متفحصا منهجيته البنائية، ومدقًقا في أواصر القرابة بين )24(السعودية التي كان يعمل فيها مدرسا للغة العربية

كتـب  مداخله اللغوية في ضوء تقاطعاتها الصـوتية والصـرفية االشـتقاقية والدالليـة، وعبـر توّغلـه فـي أمـات ال        
الّنحوية والصرفية، وتفكيكه الواعي ما دون فيها، ثم إعادِته بناَءه على وفق رؤى فلسفية ورياضية مدروسـة  
       ومْكمــن ،واإليقــاعي الليوالــد اليــث الــد عالَخْلــق والب ــرف؛ مْكِنــزممنهجــة انحــاز راشــد عيســى إلــى ِعلــم الص

نائية لخالقهــا وباعثهــا؛ فجــاز المتــداول الّتقليــدي الشــائع لمفهــوم   الشــهادة واإلقــرار بالكفايــة والقــدرة االســتث 
مــا عــرض فــي أصــول الكلــم وذواتهــا مــن تغييــر، ودور األصــل فــي األبنيــة المختلفــة     "الصــرف الــذي مــؤداه  

؛ فــأعلن مــدى خصــوبة هــذا العلــم، وصــرح بجرأتــه عليــه، فطــرق بــاب تمارينــه غيــر       )25("والصــور المتغــايرة
، واستثمر الكامن في الّنظام الّذهني الرياضي اللغوي الذي انبنى عليه، وفعل نظرية االشتقاق، وأفاد العملية

ماِهيـًة وعـددا ومواضـع ومعـاني، ومـد قاعـدة القيـاس الصـوغي، وأعـاد الّتوزيـع الكمـي            : من حـروف الزيـادة   
أشاع المهجور والّنادر والقليل؛ دواّل وأبنية، وأعـاد  لألبنية الصرفية، فأغنى المعجم العربي بدواّل جديدة، و

االعتبار لليومي الدارج داال ومـدلوال برؤيـة تؤّنـق حضـوره، وتصـرخ فـي وجـه الـّذهنيات اللغويـة المتحجـرة،           
، وتصــوغها فــي قوالــب جــاهزة يتعاطاهــا )26(وَتجــوز المتــوارث عــن أبديــة القــاموس الشــعري التــي تحــّنط اللغــة 

بما أن الكلماِت نفسها ليست سوى رمـوز  :" باء على اختالف مشاربهم، وتّتفق و رؤية هيجل التي تقولاألد
تمّثل أحواال خارجية؛ فال ينبغي البحث عن أصل لغة الشعر في اختيار الكلمات، وال فـي طريقـة نظمهـا، وال    

ْلتـّذا مْنتشـيا بحذقـه فـي مـا أسـماه       م )27("في صوتها وإيقاعهـا، وإّنمـا فـي كيفيـة تمثيلهـا وتصـويرها لألشـياء       
، ومحاوال المشـاركة فـي تأسـيس احتفاليـة تجـاوز الـّنمط السـائد فـي الّتوليـد اللغـوي عامـة            )28("اللعب باللغة"

  .والصرفي خاصة
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إن مسرتي في اللعب باللغة ال يعدلها مسرة، ولسُت أطمح إال إلنجاز نص شعري :" يقول راشد عيسى
  .)29("تحق البقاء والّتميزيس

اللغة ُأولى أدوات الشاعر وأهمها، وبمقدار طاقة الشاعر على تطويع اللغة، وترويضها لصالح :" ويقول
فأنا لسُت عبدا للغتـي، وال أحـب أن أكـون مملوًكـا لـوثن      . صورته أو مغزاه يكون وصوله إلى نجاح القصيدة

ن لغتنـا العربيـة نفسـها لغـة تمتلـك مقومـات حريتهـا وفضـاءاتها ورحابتهـا،          اسمه اللغة المستهلكة الداجنة؛ أل
كثيــر مــن الشــعراء . تمتلــك اســتجابتها لــرؤوس أزاميلنــا وخرمشــاتنا ولــدغنا وفركنــا ألنــف المفــردة الجامــدة  

أمثــال  إن. يخــافون اقتحــام اللغــة، ويحســبونها برجــا مقدســا حصــيًنا ال يجــوز اقتحامــه ومســاءلته وإحراجــه   
علـى أنـي أرجـو أن يفهـم أنـي ال أمـارس عصـياًنا        . هؤالء الشـعراء جبنـاء أو قاصـرو الرؤيـة إلـى طبيعـة اللغـة       

أهوج، بل خروجا مدروسا يجدد دم اللغة الشعرية، ويحترم فضاء المفردة، وإمكاناتها في الّتحول من شكل 
ــة؛ فقّلمــا تجــد لــي قصــيدة تخلــو مــن مفــردة     آلخــر باالعتمــاد علــى يقــين معرفــي بأصــولها اللغويــة     المعجمي

. تستخدم وربما ألول مرة، وهي مفردات مأخوذة من الروح الشعبية تظّنها عامية وهي فـي األسـاس فصـيحة   

مثل هذه . من الروز) أروز(من الّتفاؤل، و) أفائل(أو أعمد إلى اجتراح مفردة من مفردة؛ كأن أستخدم كلمة 
، فلقـد شـعرت أّنهـا تصـيب     )وعليـه أوّقـع  (غوية أشتغل عليها في قصائدي ما بعـد ديـواني األخيـر    الّظاهرة الل

لدى المثّقف العادي حميمة، وتصيب في صورتها الشعرية لدى المثّقف تميزا؛ فهي تساهم في تخفيف حدة 
فـإذا  ...تعملها سـابقا عسر الهضم في القصيدة الحديثة، وتضـيف تراكيـب أو مفـردات نـود اسـتعمالها أو نسـ      

كانت جراءتي على توليد المفردات من إخوانها إدانة، فأنا سـعيد بمثـل هـذه اإلدانـة، وإذا كـان هـذا االّتجـاه        
إنني ال أدعي السبق، وال الّتفـرد، وال أسـعى إلـى غايـة غيـر الشـعر       . الفني إثما فلكم فردوسكم ولي فردوسي

  .)30("فأنا أجرب وأجتهد. الجميل

الّنظـام واالسـتعمال، وسـبر    : د عيسى لغوي شاِعر؛ وعى بينية اللغـة ودّقتهـا ووظيفتهـا مـن زاويتـي     راش
سلطًة يشرعنها المتلّقـي،  -والسيما الشاعراألصيل-معنى الحياة في وصف اللغة بأّنها حية، وتفّطن أن لألديب

صيدا ليكون واحدا من رواد الّتنـوير اللغـوي   فطفق يحوك وعيه اللغوي، وتفّطنه للدور السلطوي للشاعر ق
الشعري المعاصرين المؤصلين المجددين في الـوطن العربـي بعامـة، وفـي األردن بخاصـة عبـر آليـات الّتوليـد         

  .اللغوي الصرفي التي اقتحمها فرادها، واآلليات التي احت على ضآلة حضورها فكّثفها

حداث وحدات معجمية جديدة من الكامن المحتمل في الّتصور الـّذهني للعربيـة،   والّتوليد الصرفي هو إ
أي في ضوء اإلمكانية الّتوليدية للعربية التي تقوم على احتمال عام مؤداه أن الدواّل في أصل الوضع تتكون 

غويـة المسـتمرة لألمـة    فارغـة الداللـة محـدودة العـدد، وبحكـم الّتجربـة الل      ) بنـى صـرفية وأصـوات   (من خانـات  
بالوضع والّتواضع ُتسد بعض الخانات المعجمية دالليا، فتحيا في االسـتعمال للّتعبيـر عـن مـدلوالت تعارفتهـا      

ادخــارا بنائيــا قــابال  -وهــي رياضــيا أكثــر مــن المســتعمل بكثيــر    -الجماعــة اللغويــة، وتبقــى الخانــات األخــرى  
؛ فالمستعمل "المهمل"، و"المستعمل"ي زمن ما، وهو ما عرف باسم الحتواء جديد اللغة؛ وضعا وداللة ف

ما ُأنجز فعال في المستوى الكالمي؛ فأضحى مدخال معجميا، ومرجعا منتظمـا لحركـة تطـور األلفـاظ صـعودا      
أو هبوًطــا، والمهمــل مــا هــو موجــود بــالقوة فــي المعجــم الــّذهني الكّلــي للّنظــام الــذي يتــيح إمكانيــة إحــداث    
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وحــدات معجميــة الحقــة، أو عــدم إحــداث وحــدات معجميــة الحقــة؛ اعتمــادا علــى األنظمــة الكليــة والجزئيــة      
  )31.(الخاصة بآلية الّنطق العربي التي ال تسمح بتتابعات صوتية معينة

لتـي  وقد اعتصم راشد عيسى بفهم واع غير ملتبس لقـيم الّثبـات والّتحـول فـي الّنظـام اللغـوي للعربيـة ا       
تنشد حفز ابن اللغة وتحريضه على الحراك اللغوي المثمر في حدود ما يسمح بـه الّنظـام؛ فنحـا فـي توليـد      

  :الوحدات المعجمية مْنحيين

  .الّتوليد الصرفي من المعجم اللغوي المستعمل: األول

  .ستعمالالّتوليد الصرفي من المعجم اللغوي المهمل الكامن القابل لال: والثاني

  الّتوليد الصرفي من المعجم اللغوي المستعمل  .1

من األبنيـة الصـرفية   ) الكائن بالقوة وبالفعل(الكمي والّنوعي للمتحّقق فعال وعقال: أي بتكثيف الّتوزيعين
فيـة فـي   في ما يقصد بما ينبئ عن إمكانيـات العربيـة فـي الّتوليـد الصـرفي االشـتقاقي، ويجلـو الكفايـات المعر        

مـا انتهـى إلـيكم ممـا قالـت العــرب إال      : "اسـتثمار مـا تنـاهى عـن القـدماء مـن أقـوال تحـّث علـى القيـاس نحـو           
أال تـرى أنــك لـم تسـمع أنــت وال غيـرك اسـم كــل فاعـل وال مفعـول، وإّنمــا        :" ، ونحـو قـول ابــن جّنـي   )32("أقّلـه 

وأقـوال تصـم   . )33("ف بشـر، وكـرم خالـد   قـام زيـد، أجـزت ظـر    : سمعت البعض َفِقست عليه غيره، فإذا سـمعت 
اآلذان عن الوقوف عنـد حـد عبـارات شـاعت فـي كتـب األقـدمين علـى سـبيل االحتـراس مـا أمكـن مـن تسـرب               

ننتهـي إلـى مـا    : "الداّل المشكوك في  عروبته إلى المعجم العربي مأخوذين بفكرة النقاء اللغـوي، نحـو عبـارة   
  . )35("اع، ونقف عند ما وقفوا عندهنكتفي بالسم"، و)34("انتهوا إليه

في تمّثالت األبنية الصرفية فـي المعجـم العربـي المسـتقراة مـن كـالم العـرب        )36(وتنبئ الدراسات اإلحصائية
المجردة والمزيدة؛ حيث تمّثل القاعـدة األبنيـة المّطـردة الشـائعة،     : ونصوصهم األدبية عن بنية هرمية لألبنية

  .ألبنية القليلة الّنادرةبينما يمثل الرأس ا

ــى زمــان قريــب عــن           ــاء إل كمــا تنبــئ الّنظــرة الفاحصــة فــي المنجــز األدبــي لجمهــور المحــدثين مــن األدب
  ــة  . انســياقهم فــي وعــيهم، وفــي الوعــيهم وراء هــذا الّتوزيــع فــي البنــاء الهرمــيفــإذا كــان شــيوع البنــى الثالثي

َفعَلـل، اْفعَلـّل،   (، وقلـة شـيوع البنـى الرباعيـة المجـردة والمزيـدة       )فاعـل، اْفَتعـل، اسـَتْفعل   (المجردة والمزيدة 
، وشـيوع بنيـة ثالثيـٍة مجـردة مـا،      )اْفعَلـلّ (مقارنـة مـع المزيـدة   ) َفعَلـل (، وشيوع البنى الرباعية المجردة)َتَفعَلل
كثر مـن غيرهـا فـي منجـزهم     أ) تفعلل/فعل:(، ومزيدة نحو)فعَلل:(أو بنية رباعية مجردة ما، نحو) فعل:(نحو

الصـوتي والكمـي فـإن عكـوفهم     : األدبي  مقبوال منسجما مع نظرية االشتقاق، وقانون االقتصاد في الجهـدين 
على الشائع، وعدم تجاوزه باجتراح بًنى جديدة ضـمن الّنـاجز بـدالالت جديـدة، أو متقاطعـة مـع الداللـة األم        

  .في االشتقاقي والداللي يعد تعطيال لحركتي الّتوليد الصر

     مــن المعجــم اللغــوي االشــتقاقي ــرفيعلــى الّتوليــد الص لقــد تجاســر راشــد عيســى فــي منجــزه الشــعري
  .المستعمل فرفد المعجم اللغوي بالجديد من الدوال الفروع
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اث وقد تمظهرت وجوه الّتوليد الصرفي في المعجم اللغوي المستعمل في شـعر راشـد عيسـى فـي إحـد     
  :دواّل جديدة عبر ما يأتي

 .الّتوليد من اليومي الدارج والمبتذل المتوهمة عاميته  - أ

لقد آمـن راشـد عيسـى ببالغـة األنسـاق والّتراكيـب ال ببالغـة الـدوال، وبغنـى المحكيـة بالـدواّل المثيـرة              
ين الّنخبـة والجمهـور فـي تعـاطي     المأنوسة إيقاعا ومدلوال وصـورة، وبعبقريـة البسـاطة اللغويـة التـي ُتَتـوِئم بـ       

اللّذة الشعرية، وتنسجم مع نظرية الّتلقي حسب رؤية النّاقـد العربـي بشـر بـن المعتمـر التـي تـرى أن الكاتـب         
؛ ففك الحصار المعجمي، والسياج النفسي عن اليومي الـدارج  )37(الّنابه هو الذي يكتب للخاصة فيفهمه العامة 

العامــة والخاصــة، والمحكــي المبتــذل الحاضــر غالبــا فــي منطــوق العامــة أربــاب الســوق    الحاضــر فــي منطــوق 
يميـز فيهـا   : والِحرف، وجعَلهما زاد شعره؛ يطوعهما ويهّذب حضورهما في المتلّقي؛ تحدوه فـي ذلـك مـآرب   

 ممن جهـة، وي والبالغي الليوالد ا على مستوى المعمار اللغويا عبـر      القصيدة شعريفيهـا شخصـه شـعري يـز
اجترائـه علـى الولـوج فــي عـوالم داليـة تقتـرب مــن دائـرة المحـرم أو المحظـور اللغــوي ومنحـه صـيغة جماليــة            
جديـدة مــن جهــة ثانيــة، ناهيـك عــن مــأرب ســام علــي ران إلـى نقــل الــدواّل مــن حـال اعتباريــة دنيــا إلــى حــال      

آلف، والّتـواد، والّتنـاغم بـين الـدواّل علـى اخـتالف بيئاتهـا ومتكّلميهـا،         اعتباريـة عليـا عبـر خلـق حالـة مـن التـ       
ناقــدا كـان أو قارئــا، مــن جهـة ثالثــة، مّتخـذا مــن فصــاحة الـدواّل المغمــورة المدونـة فــي المعجــم      : والمتلقـي 

  .العربي تكأة في مغامرته اإلحيائية هذه

ذي تعيشه القصيدة العربية الحديثة، ولطالمـا  لطالما تشوفت المشهد الشعري ال:" يقول راشد عيسى
شعرت باألسى لما أصابه من نمطية قاتلة كانت عيبا في قصيدة الشعر العمودي مما حفزني إلى البحث عـن  
مشروع ينقذ قصيدتي من هذه الّنمطية، وهذا البهوت، وهذه الغربة عن نفسها، وعن المتلّقي، فشـرعت فـي   

األولى؛ لغة المعاجم، فأدهشني أنني عثـرُت علـى كـم كبيـر مـن المفـردات التـي درجـت         قراءة اللغة في أصولها 
شعبيا وعدت من العامية في حين أن أصـولها فصـيحة تمامـا، فاقتلعُتهـا مـن جـذورها، وأنزلتهـا مـن أبراجهـا          

جح مـع الّناقـد   ألطوعها لصالح لغة القصيدة في محاولـة للخـروج مـن الّنمطيـة، وتأسـيس ذائقـة و تواصـل نـا        
ولقد شعرُت أن الكثيـر مـن المفـردات العاميـة     ... والمتلّقي، واألصح لتحديث صورة البناء الفّني في القصيدة

وهما والفصيحة أصال تمتلك نفسانية من اإليحاءات والبّث والّتوصيل الذي يل في مشـاعر القـارئ وذائقتـه    
  .)38("وعقله بشكل فاعل ومتفاعل

الشواهد علـى اليـومي الـدارج، والمحكـي المبتـذل المسـتهلك التـي شـاعت فـي شـعر راشـد             ومن الدواّل
شاف، صحى، وّلع، نق، يماِحك، أشيل، ِمشوار، الحردان، َتشلح، يزيح، ناِطر، شتلة، (عيسى مثاال ال حصرا 

ْفزور، يُفش، مررق، أقّلع، يمص يمصت،منتش، نقز، خّلاني، مص ،تزم   ،ـوفشى، الَقنـاني، يوز، ضورِلق، يحز
أحلب، يتفّلى، يَتَقّلى، يشَلع، يْفِقش، أحوص، أنفُل، يمز، أدُلـق، لّفـق، َقـد، فـز، شـّلخ، نَتعشـم، يـُنّط، المنّفـل،         

، شـالتي،  َكشـَكش، َنَطـح، أحمـم، الحـوش، برانـي      كمشـة، ينشـف، َنُفـوت، أزوق، هـ،     ُتعّلـب، المقصـوف، فـّط،   
          ،َفـل، الحرامـيتَفع ،ى، أسـيان، خـالويـة، يفـور، ضـورْفس ،ـم، سرسـرييفّقس، المصطبة، البوز، اللفاع، تعش

  ).تحمم، َتشْنشل، هدهد، نهَنه، يحْنِحن، أحوص، المنيل، بدري، َتْلَتبك، يورط، ينّقي، طشت
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يجـدد دم القصـيدة الـذي كـاد يتخّثـر جـراء       " شعرويرى راشد عيسى أن توظيف هذه المفردات في ال 
كما يرى أن بهاء القصيدة ال ". الّتجديد الغامض، والّتجريب الالمجدي ركضا وراء وهم اسمه قصيدة الّنثر

للمفردة المشبعة بنفسانية الواقع والمحلي لتوليد صور "يكون إال بتوظيف جديد وجريء ومقّنن ومدروس 
  .)39("وحشية في غرابتها

ال تكـون الفصـاحة فــي األلفـاظ العربيـة المعجميــة، أي اللغـة المكتوبـة بالضــرورة،       :" يقـول راشـد عيســى  
فــأين الفصــاحة هنــا؟ فالفصــاحة مــن معانيهــا  ) المكــان ثبــوت اإلرجــاع فــي الســديم (مثــال ذلــك  هــذه العبــارة  

ولـي أن أؤّكـد أن اسـتخدام    . و رمـزا الرئيسة اإلبانة، وكشف المعنى المقصـود تصـريحا أوتلميحـا أو إيمـاء أ    
والفيصل في ذلك هو مدى الّتنـاغم الشـعوري بـين    . المحكي في قصائدي أمر مدروس بوعي وليس عشوائيا

مستويات الصورة والوجدان واإليقاع ومدى مالءمة الّتركيب المحكي للسياق، وقدرته على تهريب جماليات 
  .)40("معينة في القصيدة

لقد بّت معنيا بالجندب والسلحفاة والكبش والديك والكمأة وقـاموس اللغـة   :" السياق نفسهويقول في  
المحكية التي نظن أنها عامية دْنيا في حين أن لها مستوى رفيعا من المعنى الّثاني؛ بمعنى أّننـي اّتجهـُت إلـى    

ديدة، وبنية تشكيلية تسـعى إلـى تجـاوز    ما هو منبوذ بشري ولغوي وبيئي مجتهدا في صياغة قيم جمالية ج
الّنمطية المكرورة التي بدأت تطغى على القصيدة الحديثة، وهذا االّتجاه يصـب كـذلك فـي معادلـة الّتوصـيل؛      
ــف         ــة اللغــة، وألفــة المــأنوس مــن موجــودات الّطبيعــة، والمتلّقــي المثّق فــالمتلّقي العــادي ينجــذب نحــو حميمي

  .)41("لتي تغّذي مخيلتهيستشرف الدالالت البعيدة ا

مـن علـى أفـق    (وال تتجّلى خصوصية راشد عيسى األمين على اللغة الدارجة كما فـي قولـه فـي قصـيدة     
فـي توظيـف اليـومي الـدراج والمحكـي اليـومي المسـتهلك        .)42( )وإّني األمين األمين على لغتي الدارجـة ):(عينيك

، وعربا كصالح عبد )إليوت(ه هذه شعراء أفذاذا عالميين كـبروح شعرية جمالية مأنوسة؛ إذ قاسم في صنعت
، وحيدر محمود، وإّنما في توليـده األفعـال واألسـماء مـن هـذه الـدواّل       )عرار(الصبور، ومصطفى وهبي الّتّل

على وفق ما هو متـاح فـي قـوانين نظريـة االشـتقاق، واستحضـاره فـي شـعره بمـا يأخـذ المتلّقـي علـى تبـاين              
  .افته إلى عوالم الّتماهي في الّنص الشعريذائقته وثق

هذا القاموس الذي يتمّتع به راشد قد يقترن مع شعراء آخرين فـي تناولـه   :" يقول الّناقد زياد أبو لبن
اللفظ، ولكن الفارق هو فـي اسـتخدام هـذه األلفـاظ بطريقـة تتـآلف وتتوافـق مـع الجملـة الشـعرية التـي تعطـي             

  .)43("وصورا مكّثفة ال تغيب عن ذهنية المتلّقي في مدلوالت القول الشعريالمتلّقي دفقات شعورية 

فراشد عيسى ال يقف عند حدود البنية الصرفية الّناجزة المتداولة في سياق اليومي، وإّنما يتجاوزها،  
وّلـد راشـد عيسـى    ويفعل آليات القياس الصوغي منها، ويتعاطاها فـي شـعره موّلـدا منهـا دواّل أخـر؛ فمـثال ي      

ــع(الــداّل الفعلــي المزيــد   نصــف /كنــُت أقضــي:(المتــداول ماضــيا فيقــول ) َقَلــع(مــن الــدال الفعلــي المجــرد ) أقّل
  .)44( )أقّلع شوًكا من قدمي/اليوم

ــد الــداّل الفعلــي الربــاعي المجــرد     ــِعر(ويوّل قشي(    المزيــد الفصــيح الربــاعي مــن الــداّل الفعلــي)اقشــعر (

  )45( )عصفور جنوني/ويدور القلب يَقشِعر  (:، فيقول)قشعر( اول رباعيا مجردا المتد
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ألقطف ما :(، فيقول)ه( من الداّل الفعلي المتداول ) مهج(ويوّلد الدال االسمي الداّل على المفعول 
   )46( )مذ هو يافع/ كسا ريشه اآلفاق/ لطير مهج/ يكفي

  )47()رواح/إّنما العمر في الهوى:(في قوله) روح(ن الداّل الفعلي ويوّلد المبالغة م

 اّل الفعليتزّنر(ويوّلد الد ( ال االسميمن الد)48( )وأنا تزّنرت الطريق:( كما في قوله) زّنار(  

والالفت المدهش فـي شـعرية راشـد عيسـى التـي تحتفـي بتـرويض اليـومي المتـداول والمحكـي المبتـذل            
كما تحتفي بالفصيح تصورا وتمـّثال هـو تالحـم    ) -على حد تعبيره–العامي وهما الفصيح أصال (والمستهلك 

 رف اللغـوية بليغة بين دواّل متباينة في الشفي قصيده الذي آخى بحرفي والموسيقي حتـى  )49(المعمار البالغي
فصـيح المنسـجم  وإيقـاع القصـيدة، بـل إن      يتهيأ للمتلّقي أن ال بديل من الـداّل العـامي وإن تـوافر البـديل ال    

  .الدال العامي في نصه الشعري ذو يد عليا غالبا في تكثيف موسيقى القصيد

ــول طــارق المجــالي   ــرويض المفــردة المحكيــة ذات األبعــاد الصــوتية، واإليحــاءات        :" يق ولــع الشــاعر بت
ــة ــردات   ...الّتراثيـ ــض المفـ ــة بعـ ــتغّل طاقـ ــة(واسـ ــدخلت الّن) الهجينـ ــازا   فـ ــدث نشـ ــعري دون أن تحـ ــي اّلشـ سـ
  .)50("موسيقيا

 لّتوليد بالقياس   - ب

  الّتوليد من األعيان - 1

           ـوغ القياسـيبتفعيـل قاعـدة الص ة داّلة علـى الحـدث مـن أسـماء جامـدة، ثـمأي بإحداث وحدات معجمي
قات علـى وفـق   فيكون منها المصدر مثال، أو اسما الفاعل والمفعول وغيرهمـا مـن المشـت   )51(منها بعد توليدها

  .ما تتيحه بنيتها الثالثية أو الرباعية المستحدثة

و قد اعتصم راشد عيسى بالقدرة الّتوليدية للعربية في هذا الباب، فشرع يوّلد مغنيا اللغة عبـر شـعره   
سوســــنها (، و)52( )بســــَتْنِت صــــحرائي:(فــــي قولــــه) البســــتان(بســــَتْنُت مــــن: بـــدواّل بكــــر فــــي غالبيتهــــا، نحــــو 

بهرهـا بنبيـِذ   / زعَتر دمها/سوسَنها:(في قوله )البهار(، وبهرها والمبهر من)رالزعت(، وزعَتر من )السوسن(من
يتحْلـزن  :(فـي قولـه  ) الحلـزون (، ويَتحْلـزن مـن   )54( )َأَتَقهـوى دمـي  : (في قولـه ) القهوة(، وأَتَقهوى من)53( )الهمس

، )56( )مــا زاَل فــي قلمــي حبــر يَنعِنعنـــي    :(فــي قولــه  ) النِّعنــع (عِنعنــي والمَنعَنــع مــن   ، يَن)55( )األطفــال حــول أبيهمــو   
ــه ــي/ فـــوحي علـــى دمـــي :(وقولـ ــه)57( )صـــحي عبيـــرك المخنـــوق / َتَنعَنعـ ــي   :( ، وقولـ ــا وجهـ ــا البـــدوي هـ ــا أيهـ يـ

باحي58( ...)المنعنع/الص(بعي منوزو ،) بعـي   :(فـي قولـه  ) الزوبعـةوز 59( )تنـاقزي علـي(  ش مـنـعشوع ،) فـي  ) العـش
  )60( )وحزنا عشعش:( قوله
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لمـا فيهـا مـن    ) َفعلـل (ولئن غَلب على توليد راشد عيسى من األعيان استثماره صـيغة الربـاعي المجـرد    
     ـوامت األصـول فـي البنيـة األمر ممكن مـن الصفقـد اسـتثمر صـيغة    )61(مرونة وطواعية ومحافظة على أكبر قد ،

: في ضوء نجوز الداّل االسمي من صوامت ثالثية غالبا، فحضرْت في شعره أيضا نحو) فعل(يد الّثالثي المز

وأعسـلوا  :(، وقولـه )62( )وصـوتك المعسـل  / أحـب شـعرك المنفِّـل   :(كمـا فـي قولـه   )العسل(المعسل وأعسلوا من 
تَكهفـت فـي امـرأة    :(، وقولـه )64( )كينونتـه /إال عّلمـه بـأال يتَكهـف   : (كما في قولـه )الكهف(يتَكهف من (، و)63( )الملح

وإن :(كمـا فـي قولـه   )الليـل (، وليلـوا مـن   )66( )قد شـرش الهـم  :(كما في قوله)شرش(، وشرش من )65( )ليس تأتي
، )الطــاووس(، وأتطــوس مــن )68( )وأنــا تزّنــرت الّطريــق:(كمــا فــي قولــه) الزّنــار(، وتزّنــرت مــن)67( )ليُلــوا الصــبح

، )69( )أتكّلـس أو أتحنجـل  /أتطـوس أو أتنمـل  : (وكمـا فـي قولـه   ). الحنجـل (، وأَتحْنجل مـن  )الّنمل(مل من وَأَتن
  .)70( )وتبقى خطانا مصمغة بالفجيعة:( كما في قوله) مصمغة(و

ضال ف) فعل(، والّتضعيف في صيغة)َفعلل(وال شك في أن تكرار فاء الداّل اللغوي والمه غالبا في صيغة 
على الموسيقى المتأصلة في صوامت الداّل نفسه، وصوائته، وانتقال جهاز الّنطـق بـين الصـوامت والصـوائت     
أسـباب تضــافرت فــي تــدّفق الموســيقى الداخليـة فــي شــعره وتكثيفهــا، وفــي إشـاعة الحركــة، وفــي خْلــق حالــة     

  .بالغية شعرية فريدة

  الّتوليد بالّنسبة إلى األلف والّنون - 2

ن اقتصــرت هــذه الّظــاهرة فــي توليــد المصــطلحات العلميــة المترجمــة إلــى العربيــة مــن لغــات أخــرى    ولــئ
، وغيرهــا، وفــي لغــة  )المرضــانية: (نحــو ) 1981-1957(بموجــب قــرارات مجمــع اللغــة العربيــة فــي القــاهرة  

بـأن  /ك يـا جركـوش  حّلفتـ : (فـي قولـه  ) حّقاني:(فإّنها شاعت في شعر راشد عيسى، نحو )71(الصحافة المعاصرة
) برانـي (، و)73( )بأن تبقيه غريبا فطرانيـا /فوضتك يا رب األرباب: (في قوله) فطراني(، و)72( )تجعله ولدا حقانيا

: فـي قولـه  )الـذاتاني (و. )74( )ويرثي مغزى اإلنسـان /يهذي بالشعر/ماذا يفعُل ولد براني مثلي إال أن: (في قوله

  .)75( )دهوشالذاتاني الممكور الم(...

  )َفعلوت( الّتوليد على وزن - 3

نهاش الرمز وحباك دمـوع  :(في قوله)ناسوت(، و)76( )عبء على رحبوت المكان: (في قوله) رحبوت:(نحو
  .)78( )ال يختلني رغبوت ويطفئ مشكاتي رهبوت:(في قوله) رغبوت(، و)77( )الّناسوت

  )ِفعلياء(الّتوليد على وزن  - 4

  .)79( )قوي كما جبرياء المحاريث:(هفي قول) جبرياء: (نحو

ولئن ول راشد عيسى في باب الّنسبة إلى المقيس الّنادر ليغنى شـعره بالموسـيقى والسـيما عبـر وزنـي      
، والّطاقة الكامنة في الصـائتين الّطـويلين فيهمـا، فقـد كشـف عبـر هـذا البـاب أيضـا عـن           )ِفعلياء(، و)فعلوت(

ات الّتوليد اللغويع آليتنو  رفيوالص وتيز الصشيق، وال بالّتحياّل الرعر ال تكون بالدالموّقع؛ فموسيقى الش
       للــّنص والخـاص  العــام ــياق الـدالليـا والسلحـروف أو أوزان مخصوصـة، فلكــّل داّل موسـيقاه مــا دام متناغم

  .الشعري، ومع الدواّل التي تتقدمه أو يتقدمها
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  ان القياسية الشائعةالّتوليد على وفق األوز - 5

ويتكّثف دور راشد عيسى ههنا في طرده الّتوليد على األوزان المقيسـة الشـائعة؛ فهـو يخصـب الـدواّل،      
ويحرض شائعها على الّتكاثر على غير وزن، وعلى فيض معنى، مفعال دور القياس في اإلمداد اللغوي، ودور 

  .إليجابي للغةاألدباء والسيما الشعراء في المد اللغوي ا

، )80( )فتــدانى ليشــرب المــاء: (فــي قولــه) يتــدانى: (ومــن موّلــد راشــد عيســى علــى وفــق المقــيس الشــائع 
ــى(و ، )82( )فــأبتهي وأنــادي أنــت ســيدتي   : (فــي قولــه ) أبتهــي(، و)81( )يترانــى بهيــواله وحيــدا  :(فــي قولــه ) يتران
ونبتنـي علـى مجـرة    : (فـي قولـه  ) نبَتنـي (، و)83()رويدك كيـف أصـوغ ابتهـائي بعينـين أكبـر؟     : (في قوله)ابتهاء(و

: فـي قولـه  ) اعَتكـر (، و)85( )وعلى جفون عيـون الرمـداء يْنَتجـع الـّذباب    : (في قوله) يْنَتجع(، و84( )الجنون كوخنا

ومن أنـت حتـى تفيضـي علـى ملكـوتي بهـذا       : (في قوله) الرناء(، و)86()وتشاسعت مستنقعات المقت واعتكرت(
يا : (في قوله) تزاهى(، و)88( )حسبي أّنك فرحي حين العمر يهيء مائدة األحزان:(في قوله) يهيء(، و)87( )الرناء

  . )90( )ُأباِه رف الحساسين، أهدي فراخ الحبارى: (، في قوله)أباه(، و)89( )خيول/حصاني مهما تزاهت

: ى يعنـي أحـد أمـرين   وجدير بالّذكر أن الّتوليـد علـى وفـق األوزان  المقيسـة الشـائعة عنـد راشـد عيسـ        

، )تفاعـل (األول أن المدخل المعجمي للداّل األصل متحّقق ناجز لكن أبنيته المحتملة نحـو البنـاء علـى وزن    
رنـا، وحـرق، ونـزف،    :مـن األفعـال  ) ترانى وانحرق، ونزف واعتكر(كما في ) افتعل(أو) يفاعل(، أو)انفعل(أو 

الذي ناب عنه في الّتداول )يهيء من الفعل هاء( عل المجرد ، أو المضارع غير المستعمل كما في الف)وعكر
غيــر متحّققــة فحّقــق راشــد عيســى نجوزهــا، والّثــاني أن البنيــة المحتملــة المتحّققــة          ) تهيــأ(الفعــل المزيــد  

مـثال علـى رشـاقتها الصـرفية وبالغتهـا الدالليـة راقـدة فـي المعجـم، فأحياهـا راشـد عيسـى بإعـادة              ) الرناء(كـ
  .  تعمالهااس

  الّتوليد باإللحاق - 6

وهو إحداث وحدات معجميـة فـي ضـوء اإلمكانيـة الّتوليديـة للعربيـة بزيـادة حـرف أو حـرفين فـي وسـط            
البنية، أو في آخرها زيادة غير مّطردة في إفادة معنى مـن غيـر سـماع؛ ليصـير المزيـد مثـل كلمـة أخـرى فـي          

  . )91(عدد الحروف والحركات والسكنات

قال الرم، كيـف وإن كـان        :" ضي األستراباذير المعنى بزيـادة اإللحـاق علـى مـا يتـوهوال نحتم بعدم تغي
بل ) كثر(ليس بمعنى ) كوثر(معنى، كذلك ) شمل(مخالف لـ )شملل(، و)حقل(مخالف لمعنى ) حوقل(معنى 

، )أكبـر (دة الهمزة فـي  يكفي أن ال تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مّطردة في إفادة معنى، كما أن زيا
  .)92("لآللة) ِمْفعل(للمصدر أو الزمان أو المكان، وفي ) مْفعل(للّتفضيل، وزيادة ميم ) أفضل(و
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ولـئن افترقـت مواقــف اللغـويين بــين طـرد اإللحــاق بقيـاس أو وقفــه علـى ســماع، فـإّنهم اّتفقــوا علـى أّنــه         
لطالب، ومدخل من مداخل اإلنماء اللغوي التي تثبت تدريب عملي يمتحن القدرات العقلية القياسية العليا ل

  .نجاعة العربية في سد حاجات األدباء خاصة

 ا وفعـال وصـفة لجـاز لـه،         :" قال الفارسيلو شاء شاعر أو ساجع أو مّتسع أن يبنـي بإلحـاق الـالم اسـم
ونحـو  " ضـربب وَكـرمم   مـررُت برجـل  "، و"ضـرب زيـد عمـرا   :" ولكان ذلك من كالم العرب، وذلك نحو قولـك 

  .)93("ذلك

قيـاس الشـاهد علـى    (لقد صدرت قولة الفارسـي هـذه عـن احتـراس لغـوي يفعـل قاعـدة القيـاس الكبـرى          
  .في ضوء جدلية اللغة والزمن التي تقوم على اقتران شرطي بينهما) الغائب

باإللحــاق فضــاؤه الرحــب، وأرضــه  امة ديــدن راشــد عيســى فــي الّتوليــد، فالّتوليــد  ــــــوإذا كــان القيــاس ع
  . الولود 

في ) شعل، لهب(، و شعَلل و َلهَلب من )94( )َتشْنشلي بالخرز الملون:(في قوله) شنش(شْنشل من: نحو 
: فـي قولـه  )صهل(، و صهلل من )95( )َلهِلبي على مزاجك الجميل/في الغابات/وشعِللي كالنار في الكانون: (قوله

  )97( )الحقول/ وعبيري قد نهنهته: (في قوله) نهنه(، و)96( )صهللي انطلقي كمهرة و(

 ا من راشد عيسى؛ إذ تشيع في اليوميكرة ليس بادرة بواّل بخاصعلى أن الّتوليد باإللحاق في هذه الد
تها المضمَنِتها باستثمار شعريركر في شعالبادرة الب تهم، ولكنة القوم وخاصرة في وزنها، المتداول عند عام

وفي صوتها المتشّكل من تكرار صوت فاء الكلمة والمها في بعض الدواّل، ومن تكرار الم الـدال فـي الـدواّل    
  .األخرى

  )الّتعريب(الّتوليد باالقتراض - ج

وهو إحداث وحدات معجمية من الداّل األجنبي في ضـوء اإلمكانيـة الّتوليديـة للعربيـة، ويكـون بإكسـاب       
اللغوي غير الّنـاجز فـي العربيـة علـى وفـق الّنظريـة الّتحليليـة الرياضـية مـدلوال نـاجزا مـن غيـر العربيـة               الداّل

بفعل الّتواصل المعرفي أو الحضاري الحتمي بين األمم ، أي بإكساب الداّل األجنبـي جنسـية عربيـة تتـيح لـه      
. واالشتقاق فـي السـياق الّتركيبـي للمنظومـة اللغويـة العربيـة       الّتآلف مع الدال العربي واالّطراد في االستعمال

           ـرفيوعلـى الـوزن الص ،اّل األعجمـيا علـى أربعـة أحـرف أصـول مـن الـدَلـل (ويكون بالمحافظة غالبالـذي  ) َفع
اّل األجنبينة للدة المكووتي98(يحافظ على الكتلة الص(.  

الـذي شـاع عنـد القـدماء، وتبـاينوا فـي مـوقفهم منـه بـين طـرد            والّتوليد بـاالقتراض كالّتوليـد باإللحـاق   
اإللحاق، أو وقفه على سماع هو تدريب عملـي يمـتحن الكفايـات اللغويـة المقيسـة فـي العربيـة، ومـدخل مـن          

  .مداخل اإلنماء اللغوي التي تكشف عن العبقرية الجبارة الكامنة في اللغة

معاصـرة، وهـو مطلـب قـومي وعلمـي وتربـوي ولغـوي وحضــاري؛        و توسـل الّتعريـب آليـة توليـد أصـيلة      
تعاطاهــا القــدماء، وأجازتهــا المجــامع اللغويــة علــى حــذر ينســجم وظــروف المرحلــة التــي تغيــرت فــي ضــوء      

قيـاس الغائـب علـى    (االنفجار المعرفي والّتقني والمعلوماتي، وشرعت تلـح فـي تفعيـل قاعـدة القيـاس الكبـرى       
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مـن حيـث المبـدأ ال مـانع مـن      :( ُنـص عليـه فـي مـا صـدر عـن مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة            ، فما)الشاهد
التعريب طوعا لقرار المجمع في إجازة استعمال بعض األلفاظ األعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في 

، والـّنص علـى   )99( )ومن حيـث الّتطبيـق يقتصـر علـى االشـتقاق مـن المعـرب علـى المجمـع للنظـر فيـه           . تعريبهم
وغيرهـا كفـيالن باالطمئنـان إلـى تعـاطي الّتوليـد بـاالقتراض        ) بسَتر وَكهرب وسْفَلت:(أمثلة لغوية معربة نحو 

  .تلقائيا ومن غير صكوك اعتراف من المجامع باستحقاقات تداول كّل داّل معرب) َفعلل(على وزن

رات استثنائية في الّتوليد اللغوي؛ فطفق يرفد شـعره  لألديب قدأّكد راشد عيسى قولة أدونيس أن لقد 
ــعر،         ه أذن فــي الشــم تســمع ــوتي فحســب ممــا ل أو الص ،ــوتي والص ــرفي ــاالقتراض الص ــدة ب ــة موّل بــدواّل لغوي

  .وتستسغه الّذائقة، وال بديل عربيا منه يحمل تفاصيل معناه، وصوت موسيقاه

امرة لغويـة جديـدة فـي الّتجريـب الشـعري عنـد راشـد عيسـى؛         وجدير بالقول أن الّتوليـد بـاالقتراض مغـ   
التي نشرها في صحيفة القدس العربي، وألقاها في أمسيات شـعرية  )100( )تداعيات رجل مخلوع(نواتها قصيدة 

عامـة وخاصــة جــس  فيهـا نــبض المتلقــي؛ الّنخبـة والعامــة إزاء كســره الّتوقـع فــي توثيــق اآلصـرة بــين دواّلهــا       
ة باالقتراض التي إن ُقبلت في الدارج اليومي، وفي لغة الصحافة، وفي الّنثر األدبي ففي الغالب هي من الموّلد

عريم في الّنص الشالمسكوت عنه المحر.  

  :ومن الموّلد باالقتراض البكر في الشعر في شعر راشد عيسى قوله

 لفضيلة جديداأْنِتجي ِفْلما ل/نيواْخلعي)/َكْنِسليني...(برئي عمرك مني

  )101( )مْكِسجيه)/(مْنِتجيه)/(دبِلجيه/(للفضيلة

  :وقوله

  )102( )جيني(و) أنزيمي(اخرجي من طبع) /َأْكِسديني/(همجلوبين روحي/صادري مستقبلي الماضي

  :وقوله

   )103( )الجْندرة(وحقوق )/االتكيت(ال أراعي 

  :)104(وقوله 

  وشعوذتني بموسيقاي قافيتي  قلبي على الّنهوند يعزفني          ) دوزْنت(

  :)105(وقوله

  بأصابعي وكتبُتها                      بفم يَلملم جمرها المائيا ) دوزْنتها(

  :)106(وقوله

  .نوايا اللفِظ إن مرضت             كما يمر نسيم الصبح في الرئة) ُتؤْكِسجين(
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المعمار الّنحوي  

ــواب والخطــأ،       جــاز راشــد عيســى باســتدخاله ال   ة الصة قضــيــعري ــه الش ــة فــي ذهنيت للعربي ّنظــام اللغــوي
والراجح والمرجوح، والّتعارض والّترجيح في الّنحو العربي، كما جاز الّنظرة الوظيفية للّنحو وتعاطاه بوصفه 

بحتميـة إعـادة   منظومَة خلق وإبداع، فآمن باحتماالت الّنظم الّنحـوي علـى غيـر وجـه، كمـا آمـن بإمكانيـة بـل         
توزيع الّتراكيب واألنساق الّنحوية في ضوء العالقة الّطردية غالبا بـين الّنحـو والمجتمـع، وبمـا يتنـاغم وروح      

  .الشعر مضموًنا وإيقاعا

فــالّنحو مشــغلة الفّنــانين والشــعراء، والشــعراء أو الفنــانون هــم الــذين يبــدعون  :" يقــول حســين خمــري
الكلمات فعاال ومبدعا فمن الممكن أن نقول إن الشعراء يتخلِّون عـن أنظمـة نحويـة    فإذا كان نشاط ...الّنحو

كثيرة ممكنة، ويصعدون إلى نظام نحوي ال يمكن الغـض منـه مـا دمنـا حريصـين علـى أن نقـرأ الشـعر قـراءة          
  . )107("دقيقة

وراشد عيسـى إذ يرفـع الحجـر عـن المعياريـة النحويـة الصـارمة؛ التـي اقترنـت بظـروف تتحـرى العصـمة             
في بـدايات الّتقعيـد اللغـوي؛ ألغـراض متعـددة علـى رأسـها األغـراض الدينيـة، فإّنـه ال يْنتهـك حرمـة             )108(اللغوية

      ،ــوي ــانون نحـ ــار قـ ــؤرخ البتكـ ــه، وال يـ ــوي وقوانينـ ــد الّنحـ ــة     الّتقعيـ ــوء القولـ ــي ضـ ــل فـ ــط الخامـ ــا ينشـ وإّنمـ
؛ فيعزز فضاءات الّتجديد في الّنحو ضمن الممكن المحتمل وإن قّل أو )109( )إّنما الّنحو قياس يّتبع:(المشهورة

ندر أو شّذ من جهة، ويكشف عن خصوصية أدواته ومنهجيته فـي الّتجديـد فـي المعمـار الّنحـوي فـي شـعره        
  .امة من جهة ثانيةبخاصة وفي شعر المحدثين بع

ويكشف التبصر في المعمار الّنحوي في شعر راشد عيسى عن تقاطعـات جليـة بينـه وبـين أبنـاء عصـره       
فـي المعمـار الّنحـوي، كتحويـل المكـون الّنعتـي إلـى مكــون إضـافي  يِشـيع الـّنغم فـي السـطر الشـعري خاصــة،              

 )ووردي الـّنفس، وكـوني الرؤيـا   /وبري الـروح /اة عشبي القلِبفنان حي:"... فيغنيه في القصيدة بعامة، كقوله

بعـدما كانـت   )111( ، وبتكثيف حضور الجملة االسـمية بتقـديم االسـم علـى الفعـل فـي مواضـع كثيـرة مـن شـعره          )110(
 الحظوة للجملة الفعلية، وبالخروج في ترتيب الجملة؛ اسمية كانت أو فعلية عن مقتضى األصـل فـي الّترتيـب   

الّنحوي ألغراض بالغية وموسيقية مختلفة؛ أي بتقديم المسند على المسند إليه كتقديم الخبر على المبتدأ 
ولمـا بـدأْت ُتـتقن فـن المشـي      : (، أو بتقديم الفضلة على العمدة كتقـديم المفعـول بـه علـى الفاعـل فـي قولـه       

وأسمع من قـدمي  : (به بشبه جملة نحو  قوله، وكالفصل بين الفعل والفاعل، أو الفعل والمفعول )112( )ُخطاي
، أو تقــديم الحــال علــى الفعــل  )114( )حقــَل ورٍد جميــل/وشــْكرا لمــن زرعــْت فــي خاليــا دمــي : (، وقولــه)113()رغــاء

كـان لـي بـين    /مثـَل كـّل األجّنـة   :(، وكقولـه )115( )رجـال /ميسـا شـرعا زوجهـا البخـت بأربعـة     :(وصاحب الحال،كقوله
وألن الّطالـب الّنابـه ال   : (بتقديم السبب على الّنتيجة من غير اقتران شـرطي بـأداة، كقولـه   أو )116( )أمي/ أحشاء

/ ال أبيـع األم فـي سـوق الّنخاسـة    /وألن الُقدس أمي وأنا مثُل أطفال بالدي/بين عيَنيه بحافر/يرضى بأن يوسم

، أو بتقـديم جـواب الشـرط علـى     )117( )بـْئس الفتـى المْلعـون    /خّلوه مبَتِئسا/ ال يفهم القانون/ َفتى مأفون: قالوا
: أو بصرف الممنوع من الصرف لضرورة شعرية، كقوله  )118( )فاعُذريني إذا جِنْنت قليال: (فعل الشرط، كقوله

  .)119( )سوف تأتيك اإلجابات زغاريدا على منقار بلبل(
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د عيسى والسالفين والخـالفين مـن الشـعراء ال تنفـي     ومثل هذه الّتقاطعات في المعمار الّنحوي بين راش
ألبتــة خصوصــية معمــاره الّنحــوي الــذي انتقــل بــالّنحو مــن الســكون إلــى الحركــة، ومــن الجبريــة الحتميــة إلــى    

  .فضاءات المحتمل الممكن

  :هالقد أسس راشد عيسى معماره الّنحوي بمداميك ملونة حادة الصوت حائرة الصدى بليغته، أبرز

1 - الّتعّلق الّنحوي  

حيث َتجوز الجملة السطر الشعري فتمتد بضعة أسطر شعرية، وتتعّلق مكوناتها بمكون واحـد؛ كتعّلـق   
المــوازي  )شــاهدون(بــالخبر) المقــاهي، والمطــاعم، وبائعــة الكعــك، والرصــيف، والمســاء، وشــارع الجامعــة       (

المقاهي، المطاعم، / كّلهم شاهدون/ كّل أحبابنا يسألون( :في السطر الشعري االول في قوله)يسألون(للخبر
شـارع  / أعين العاذلين/ المساء المحيد عن/ به ونتوه معه/ الرصيف الذي نتوارى / بائعة الكعِك في العبدلي

والم إبـراهيم لمـا   .../ وألم يوسـف حـين تمـأل طشـتها    .../ولطفلة لّفـت جـدائلها  (، وكتعّلق الخبر )120( )الجامعة
...) ولـألرض التـي قلبـت   .../ ولصـبية قبـرت بيـوم    .../ وللمقالع في كـف عمـران  .../ ُأجهضت تحت الهراوة

وألم /كـي تكـون المشـنقة   / ولطفلـة لّفـت جـداِئَلها حبـاال     /المجـد للحجـر العِصـي   :( في قوله) المجد(بالمبتدأ 
ــوان    ال: لتقــول/يوســف حــين تمــأل طشــتها بحجــارة الص /ــراهيم ــَت الهــراوة   وألم إب ــْت تح ــا أجهض ــد  /لم فــي ي

وللوزة بترْت / لصبية ُقبرت بيوم زفافها/ ال: ليقول/ المجد للمقالع في يِد الَفتى عمران/ ال: لتقول/ السجان
  )121( )يا صهيون، ال:وتصيح/ يا شعبي، نعم: لتقول/ المجد لألرض التي قلبْت موازين الزمان/بصبح قطافها

و قد يشيع هذا اللون من الّتعليق الّنحوي حالة مـن الّتـوازي فـي بنـاء الجملـه الشـعرية؛ المفـرد مقابـل         
، )لــون ضــحكتنا/ طعــم قهوتنــا(، والّتركيــب اإلضــافي مقابــل للّتركيــب اإلضــافي )كأســنا/سندويشــاتنا(المفــرد 

   مقابــل للّتركيــب الوصــفي سندويشــاُتنا، : (فــي قولــه ) ن الجميــلالجنــو/ القبلــة الطازجــة (والّتركيــب الوصــفي
) وكأسنا، وَطعم َقهوِتنا، ولون ضحكِتنا، ومْخمُل اللمس والهمس، والُقبلة الّطازجة، والجنون الجميل ونادلـة 

مـل  مخ/لـون ضـحَكتنا  /طعـم قهوِتنـا  /كأسـنا /سندويشـاُتنا /ُكّلهم عـاِتبون /ذاِهلون/ُكّل من شهدوا حبنا:(في قوله
 )122( )مــا بيننــا حبــة الُفســتق/شــاهدَنا ِمــرارا نَقســم /الجنــون الجميــل ونادلــة/والقبلــة الّطازجــة/اللمــس والهمــس

  .فيشيع هذا الّتوازي وحدًة في الّنص الشعري، تركيبا وإيقاعا

  الضرورة الشعرية - 2

  أسلوب الشرط  - أ

ى، وبأسـاليب تـراوح بـين الماضـي والمضـارع      ولِئن حضرت الجملة الشرطية بكثافة في شعر رشـد عيسـ  
في االقتران الشرطي بين المقدمة والّنتيجة، فإن الالفت جدا في بنائه الجملـة الشـرطية عـدم اقتـران جوابهـا      

إذا :( بالفــاء، مــن ذلــك عــدم اقتــران جــواب الشــرط بالفــاء مــع أن الجــواب مّتصــل بســين االســتقبال فــي قولــه  
ْخجُل / تبســمينــيالياســمين مــن قبحــهس الياســمين/ ورد ك:( ، وفــي قولــه)123( )وينتحــرلــم أجــد لــم / فــإن وإن
سيخضــر / ولمَلمــتم مواســمكم/ فــإن نبَتــْت مشــاِتُلكم:( ، وفــي قولــه)124( )ســآوي إلــى بطــن أمــي جنــين / أصــْلِك

، )ال(مسـبوق بنفـي  ، وعدم اقترانه بالفاء مع أن الجـواب  )125( )فال تهنوا/ المدى وستخصب األرض التي عقمت
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وال أركبـه  / لسُت أقفز عنه/ لو حَنى الضبع لي ظهره:( ، وبسين االسقبال أيضا في قوله)لست(وبفعل جامد 
ال أسـّلم يومـا   / لو يقـص مخالبـه الضـبع لـي    /ولسُت الذي أقربه / لسُت أطفئ ناري/ لو رمى الضبع لي نابه/ 

لي مخلبه/ عليه وإن الن /بع لي لو سا/ كي أغادر خوفي/ ها الض126( )لئال يخالسني ذنبه/ سأفتح عيني جد( .  

وراشد عيسى إذ ال يقرن جواب الشرط بالفاء في نحو ما سـبق مـن أمثلـة، وعلـى وفـق المّطـرد             
  . في الّتقنين الّنحوي المنصوص عليه في األصول الّنحوية فإّنه يحابي الضرورة جدا

وموضـع  :" الضرب في مواضع اقتـران جـواب الشـرط بالفـاء نقـال عـن الفـراء أّنـه قـال         جاء في ارتشاف  
أو ...أو بحرف تنفيس)...قد(أو مضارعا مصحوبا بـ...أو منفيا...أو طلبا...ذلك أن    يكون الفعل جامدا

  )127("رورةفإن جاء من هذه محذوف الفاء، فبابه على الض...أو بنداء...أو مصدرا برب...تعجبا

  الموصولة) أل(  -  ب

ــش أّنهــا حــرف تعريــف، ورأى المــازني اّنهــا حــرف      -) ال( -وقــد اختلــف الّنحــاة فيهــا   ، فقــد رأى االخف
   )128("موصول، وذهب الجمهور إلى أّنها اسم موصول

دخْلـت  :(ولئن سَكت الّنحاة على اّتصالها بالصـفات بوصـفها بقيـة  الموصـول،كما فـي قـول راشـد عيسـى        
دنـوت  :( فـي قـول راشـد عيسـى    ) تنـام (، فقد نعتوا اّتصالها بالمضارع كاّتصالها بالفعل )129()ّكانها مغارتي اْلس

  .بالشذوذ)130( )من صديقتي األفعى اْلَتنام

 ــان األندلســيــعر،    :(...قــال أبــو حيــه أصــحابنا بضــرورة الشــعر وصــلها بالمضــارع، فخصوجــاء فــي الش
  )131("عه ابن مالكوأجازه بعض الكوفيين في االختيار، وتب

اعر: (وقال المراديُلها بالمضارع في قول الشُته: (وشّذ وصى حكومضَكم اْلُتر132( )"ما أنت بالح (  

ومــن جحــره : (بالفعــل المضــارع فــي مــا أنشــده أبــو زيــد  ) ال(وجــاء فــي اإلنصــاف تعقيبــا علــى دخــول  
عتقصيَخة الياستعمال مثل هذا خط): بالش نا على أنتعماال، فكذلك ههنا، وإّنما وأجمعا واسأ لشذوذه قياس

، وال يـدّل جـوازه فـي الضـرورة علـى جـوازه فـي غيـر         ...جاء لضرورة في الشعر، والضرورة ال يقاس عليهـا، 
  . )133("الضرورة

            ـاعر أنفـي وسـع الش ر فـي ال وعيـه أنضـمـرورة إّنمـا هـو إعـالن مودأب راشد عيسى على محابـاة الض
جديدا في الّنحو، يْطرد فيه الضرائر والشواّذ، ويوسع الضيق؛ وهو اجتراح متمـرد مسـكون بالرغبـة    يجترح 

في الّتفلت من قانون الّنحو، وكسر قيده بوصفه السلطة المركزية في الّنظام اللغـوي، بـل هـو اجتـراح معيـب      
مـن جهـة، وألن اّطرادهـا يتعـارض مـع قـوانين       في العـرف الّنحـوي؛ إذ يتعـارض مـع مفهـوم الضـرورة الشـعرية        

الّنحو التي ال يمكن أن تعيش أو تتعايش بوجهين متناقضين متعارضين من جهة ثانيـة، وألّنـه توّكـأ ضـرورة،     
ولم يحاول أن يخلـق تركيبـا بـديال يصـح أن يّطـرد فـي الشـعر وفـي الّنثـر معـا ال فـي الشـعر فحسـب بوصـفه               

  .ن جهة ثالثةمعادال للّتركيب األصل م
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  )ال(نداء المعرف بـ - 3

ويا التي يرضـع مـن حليـب    :( -راشد عيسى-،كقوله)التي(على االسم الموصول ) يا(ومن ذلك إدخال   
  )134( )َفمي/ِذْكرها

  :ولئن وافق راشد عيسى في مذهبه هذا مذهب الكوفيين الذين توسلوا قول الشاعر

  يلة بالود عّنيفديتِك يا التي تيمت قلبي        وأنِت بخ

الّتعريف عامة، فإّنه خالف جمهور البصريين الذين منعوا هذا ) ال(حجة في جواز نداء المعرف بـ
تفيد الّتعريف، وال ) يا(إّنما قْلنا إّنه ال يجوز ذلك ألن األلف والالم تفيد الّتعريف، و:" المذهب؛ إذ قالوا

بين تعريف الّنداء وتعريف العلمية في االسم المنادى العلم، يجتمع تعريفان في كلمة؛ ولهذا ال يجوز الجمع 
بل يعرى من تعريف العلمية ويعرف بالّنداء ؛لئال يجمع بين تعريف الّنداء، وتعريف العلمية، ) يا زيد(نحو

تعريف وإذا لم يجز الجمع بين تعريف الّنداء وتعريف العلمية َفألّنه ال يجوز الجمع بين تعريف الّنداء و
األلف والالم أولى، وذلك ألن تعريف الّنداء بعالمة لفظية، وتعريف العلمية ليس بعالمة لفظية، وتعريف األلف 
والالم بعالمة لفظية، كما أن تعريف الّنداء بعالمة لفظية، وإذا لم يجز الجمع بين تعريف الّنداء وتعريف 

   )135("لك من طريق األولىاأللف والالم وكالهما بعالمة لفظية كان ذ

  الّتعريف)ال(تعريف الضمير المنفصل بـ - 4

   )136( )ضدك األْنت ال سواك:(ومثاله قول راشد عيسى 

ال تـدخل المعرفـة علـى المعرفـة،     : وإذا كان الضمير المنفصل معرفة بذاته، وقياسا علـى رأي الجمهـور  
) ال(ما شـاع مـن ضـمائر منفصـلة دخلـت عليهـا       فإن اجتراح  هذا المذهب اآلن قد يكون سائًغا قياسا على 

  ).الهو(، و)األنا: ( نحو المصطلحين النفسيين: الّتعريف فصارت مصطلحات مجازًة من المجامع اللغوية

  تعدية  الفعل الالزم بنفسه - 5

: فقد غلب على راشد عيسى الميل إلى تعدية الفعل الالزم بنفسه، سواء أكـان ممـا جـاز فيـه الوجهـان      

  .عدية بحرف الجر ، أو بنفسه، أم مما ال يتعدى إال بحرف الجرالّت

ــه         ــا جــاز فيــه الوجهــان، قول ــى تعديــة الفعــل بنفســه فــي شــعره مم ــواهد عل ــًنا  : (ومــن الش فُتنــي ُغصتعر
فْلَتســأليه لعّلـــه  : (وقولـــه). إلــى (بنفســـه مــع جـــواز تعديــه بحــرف الجـــر    ) تعــرف (، بتعديــة الفعـــل  )137()عنيــدا 
  ).إلى(بنفسه أيضا على جواز تعديه بحرف الجر) يشتاق(تعدية الفعل  )138()نييشتاق

لـم أكـن أعبـث    / فثقينـي : (وأما الشاهد على تعديته الفعل بنفسه مع أّنه ال يتعدى إال بحرف جر، فقولـه 
  ). الباء(أّنه يتعدى بحرف الجر ) وثق(؛ إذ األصل في الفعل)139( )باألزهار

فسـه ، والسـيما ممـا جـاز فيـه الوجهـان ال شـك فـي أنـه منسـجم مـع الفلسـفة الّتطوريـة              وتعدية الفعـل بن 
االرتقائية في الّنحو العربي التي تتجاوز القول بأن اللزوم أصل، والّتعدية فرع، وترى في تعدية الفعل بنفسه 
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عـال إلـى هجـر حالـة اللـزوم إلـى       تقوية للفعل وتمكيًنا، والسـيما إذا أخـذنا بعـين االعتبـار نـزوع كثيـر مـن األف       
) وّقـف (، و)أوقـف : (الّتعدي عبر تعّلقها المباشر بالمفعول به، أو تعديها بزيادة الهمزة، أو بالّتضـعيف، نحـو  

  ).وقف: (من الفعل

وقد يعدي راشد عيسى الفعل بنفسه فيخرجه على مقتضـى الّظـاهر، ويحمـل علـى غيـر وجـه، كتعديتـه        
/ من رأسك أرجوك اغفريني/فاحذفي أفكارك السوداء:( في قوله) الالم(من تعديته بـ بنفسه بدال) غفر(الفعل 

، أو بـالغفران علـى   )الحـذف (الـذي يمكـن أن يفسـر بتضـمين معنـى      )140( )وال سـراق غابـات  /فأنا ما كنـُت صـيادا  
ــة الفعــل  . ســبيل الحقيقــة  ــدال مــن تعديتــه بحــرف الجــر    ) أِصــل(وكتعدي ــى(بنفســه ب ــه ) إل ــم  : (فــي قول فــإن ل

الوصـول علـى سـبيل الحقيقـة، والوصـال علـى       :الـذي يمكـن أن يفسـر أيضـا بمعنيـين     ) 141( )وإن لم أصْلك/أجدك
  .سبيل الّتضمين

  ه القصديإلى تعدية  -على ما أحسب -والالفت في مذهب راشد عيسى في تعديته الفعل بنفسه نزوع
ــل بضــمير المــتكّلم    ــذا يعــزز الف  )اليــاء(الفع ــي تســُكنه، والخشــوع      ؛ وكأّنــه به ــة؛ المعلنــة والمضــمرة الت رداني

  . الموسيقي في شعره

) الياء(والشك في أن الّتبصر في المشهد اللغوي في شعر راشد عيسى ينبئ عن سطوة ضمير المتكّلم 

لني، أطرزنــي، وأرانــي، وأغــادرني، وألتقينــي، وأبعثنــي، وأغســ: (مــع  الفعــل المضــارع للمفــرد المــتكّلم ،كقولــه
علمـا أن دخـول الهمـزة علـى المضـارع       ؛...)وأعزفني، وألّفعني، وأفضحني، وأسردني، وأعرفني، وأبرئنـي، و 

  .المّتصل بياء المتكّلم غير جائز، ألن الفاعل والمفعول به في هذه الحال واحد

 مــن لفعــ فــي واحــد لشــيء متصــلين ضــميرين والمفعــول الفاعــل يكــون أن يجــوز ال: "الســيوطي يقــول

  .)142("تعليقته في النحاس بن البهاء قاله. وعدمت َفَقدت،: وفي" وأخواتها ظننت" في إال األفعال

ويراوح راشد عيسى بين حروف الجر في تعدية األفعال أيضا، فتراه يعدي الفعل بحرف جر غير حرف 
  .الجر المنصوص عليه على وفق ما سمع عن العرب، وُقيد في المعاجم

ــارة يتعــدى بحــرف الجــر  ) الذ(فالفعــل  ــاء(ت ــماع،كقوله   )الب ــت   :(كمــا هــو األصــل فــي الس ومــا كــان إال أن
، )الّنساء/يلوذ إلى امرأة فوق معنى: (، كقوله)إلى(، وتارة يتعدى بحرف الجر)143( )أو أتعبد/ألوذ بها/رقية/أول

  .)144( )ولكن يلوذ إلى شجر الكبرياء: (وقوله

  )الهاء(، وضمير المخاطب)الياء(إلى ضمير المتكّلم ) انك(إسناد الفعل الّناقص  - 6

عكست لي :(، وقوله)146( )لم تكّني/كما لم أُكْنك بكّليتي، وكما:(، وقوله)145(ُكْنُته/كاَنني:( كقول راشد عيسى 
، )الهـاء (، وضـمير الغائـب   )اليـاء (أي بمعادلـة ضـمير المـتكّلم    )147( ...)لـم يكّنـي، بـل كـان    /غريبـا /شخصا/المرآة

وهـذا ممـا يتعـارض مـع القيـاس؛ ألن      ). أنت(، و)هو(، و)أنا(بالضمائر المنفصلة ) الكاف(وضمير المخاطب 
، )هـو (، و)أنـا (تـوازي الضـمائر   ) الكـاف (، وضـمير المخاطـب  )الهـاء (، وضـمير الغائـب   )الياء(ضمير المتكّلم 

، )اليـاء : (ما بين ضمائر الّنصـب المّتصـلة  وشّتان . معًنى، وال توازيها موقعا إعرابيا، ووظيفة نحوية) أنت(و
  !موقعا ووظيفًة)أنت(، و)هو(، و)أنا: (، وضمائر الرفع المنفصلة)الكاف(، و)الهاء(و
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وقـد يسـوغ منحــى راشـد عيســى  فـي إســناٍد كهـذا بالتمــاس الموقـع الّنحــوي الـذي حّلــت فيـه ضــمائر          
الخبر المنصوب، فيتوازى بهذا ضمير الّنصب مـع موقـع    محّل) الهاء(، و)الكاف(، و)الياء: (الّنصب المّتصلة

  .الّنصب

  الّتعجب )أفعل(إدخال نون الّتوكيد الّثقيلة على  -7

  :)148(ونحو ذلك قول راشد عيسى

  !!من أْنَثى مراوغة              ِسحرية المْكر والتأويل والصفة) أْغربنِِّك(ما 

  :)149(وقوله

  !!َء أرمَلة                    عاشْت على حسنها الفّتان أْخيَلتيِمن عْذرا) أجمَلّنِك(ما 

اعلـم  :" وإدخال نون الّتوكيد؛ ثقيلًة كانت أو خفيفًة على الفعل الماضي مخالف للقياس، قال ابن يعيش
لى األفعال الشديدة والخفيفة من حروف المعاني، والمراد بهما الّتأكيد،وال تدخالن إال ع: أن هاتين الّنونين

المستقبلة خاصة، وتؤثران فيها تأثيرا في لفظها وتأثيرا في معناها، فتأثير اللفظ إخراج الفعل إلى البناء بعد 
  )150("ان كان معربا، وتأثير المعنى إخالص الفعل لالستقبال بعد أن كان يصلح لهما

لــب لتأكيــده وتحقيــق أمــر    هــذه الّنــون ليســت تــدخل إال علــى مســتقبل فيــه معنــى الطّ       : "وقــال أيضــا 
وجوده،والماضي والحال موجودان حاصالن فال معنى لطلب حصـول مـا هـو حاصـل، وإذا امتنـع الّطلـب فيـه        

  )151("امتنع تأكيده

     اجح عنـد جمهـور الّنحـاة أنالر ـل        ) أفعـل (وبما أنالفع ـا علـى اإلجمـاع أنوقياس ،ـب فعـٌل مـاضالّتعج
، فإن اجتراح راشد عيسـى أمـرا كهـذا يعـد مخالفـة نحويـة صـريحة، ال شـفيع         الماضي ال تدخله نونا الّتوكيد
الجامـدة بمشـتق، فيصـير حينئـٍذ مشـبها بالمضـارع، فيجـوز أن تـدخل         )أفعـل (لها إال إذا ُأولت صـيغة الّتعجـب  

بـالخروج  باللغـة عـن    عليه نونا الّتوكيد، ولعله تأويل بعيد لم يرمه الشاعر قدر مـا رام الّتجديـد فـي شـعره     
      ة ركوبهـا عـن وعـي ودرايـة، وإنح بقصـديالتي صر المألوف، وبكسر المعيار عبر مغامراته في اللعب اللغوي

في -وال ُتمنع ألبتة  -كنت أحسب يقيًنا أن مغامرات اللعب اللغوي ترحب جدا في المستوى الصرفي، وتضيق
تقراء دقيــق للمنجــز اللغــوي، والمقعــد علــى وفــق فلســفة منطقيــة   المســتوى الّنحــوي المقــّنن علــى وفــق اســ 

  . محكمة تتعاضد فيها األصول والفروع،  وال تتعارض

  إلى غير ما دّل على زمان )ذات(إضافة  -8

، ويعرب حسب موقعه في الجملة، )ذو(مؤّنث) صاحبة(تأتي اسما بمعنى ( )152(في العرف الّنحوي) ذات(فـ
فيعـرب نائـب ظـرف     لمفـردة الموّنثـة القريبـة مبنيـا علـى الضـم، واسـما مضـاًفا إلـى زمـان،          وتأتي اسـم إشـارة ل  

  . منصوبا
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فـي   ) جنـون (وقد جاءت في شعر راشد نائب ظرف مضافة إلى اسم غير داّل علـى زمـان كإضـافتها إلـى     
ــه ــون  : (قولـ ــو ذاَت جنـ ــف لـ ــي؟   /كيـ ــب َخيلـ ــده موكـ ــدى حـ ــه   )153()يتعـ ــي قولـ ــهو فـ ــى سـ ــا ذاَت و: (، وإلـ إن مرَنـ
و155( )وأنت الذي قلت لي ذات ترتيلٍة ناضجة:(في قوله) ترتيلة(، وإلى)154( )كسوف/سه(.  

يــوازي الزمــان الصــريح فــي داللــة   ) ترتيلــة(، و)الســهو(، و)الجنــون (ولعــّل الزمــان الضــمني فــي داللــة   
منـوط بزمـان مـا،    ) السـهو (فــ ). ءذاَت مسـا (، و)ذاَت صـباح : (في ما يشيع من القـول ) المساء(، أو)الصباح(

  ).ترتيلة(والـ) جنون(وكذا الـ

  الزمن الماضي -9

حفيـد  (شسع اإلحساس بـالزمن الماضـي، وتكّثـف حضـوره فـي شـعر راشـد عيسـى، والسـيما فـي ديوانـه           
وقد نحا عيسى في صوغه الزمن آليات شّتى قصد الالبوح عـن َتشـّظيه إذ يفـوت العمـر، وقـد صـار       ). الجن

لكن حفيف العمر في شعره عال، فصدح بالمضـمر فـي دواخلـه    . لى شفا الكهولة إذ ول في الخمسين عاماع
  :عبر اآلتي

تكثيف حضور الفعل الماضي قياسا بالفعل المضارع، وإن كـان هـذا الّتكثيـف متفاوتـا مـن قصـيدة إلـى         - 1
مـع المضـارع فـي قصـيدة      ، وجدتـه متوازنـا  )المـرآة (أخرى؛ فإن غلب جدا في شعره كمـا فـي قصـيدة    

، ليكون شعره صوَت نبِضه إذ تعـوي فيـه الـّذاكرة، ويـزأر فيـه      )حفيد الجن األزرق(أخرى نحو قصيدة 
 .العمر

التـي تقلـب زمـن الفعـل مـن الـزمن المضـارع إلـى الـزمن          ) لم(تكثيف حضور الفعل المضارع المسبوق بـ - 2
  .الماضي

 .اسا باألفعال الّناسخة األخرىقي) كان(تكثيف حضور الفعل الماضي الّناسخ  - 3

صـبح، عـام، شـهر، قـرن، األمـس، ليـل، أسـبوع، صـيف،         (تكثيـف حضـور ظـرف الزمـان فـي شـعره نحـو        - 4
 .قياسا بظرف المكان) الّظهر، المغرب، وقت

فـي صـبح الرابـع مـن     ): (حفيـد الجـن  (تكثيف حضور الزمن في مطلع قصائده، كقوله فـي مطلـع قصـيدة    - 5
): حـذائي (وفي مطلع قصيدة . )156( )العشرين/من منتصف القرن/ واحد والخمسينعام ال/ حزيران/شهر

بعـد  ): (هـو ذا صـاحبي  (وفـي مطلـع قصـيدة    . )157( )كـان حـذائي َكمشـة رمـل    /العمر/حتى السادسة من (
وأنـا أتأمـل لغـز    / منـذ خمسـين سـنة   ): (الشـجرة (وفي مطلـع قصـيدة   . )158( ...)مُنتصف الليل يأوي إلى

  )160( )صباحا ُقمت للمرآة أنظر لي): (تداعيات نمر الخمسين(، وفي مطلع قصيدة )159( )الشجرة

بل إن الزمن الماضي في شعر راشد عيسى اندغم في مطلع قصائده في كلمات تحرس الزمن، وتصدح 
؛  )شجـرس الكـب  (فـي مطلـع قصـيدته   ) عجوز(بحضوره، فُتْغني عن الّنص الصريح عليه؛ كداللة الزمن في كلمة

: ؛ إذ يقول)السراج(في مطلع قصيدة ) طفولة(، و)قديم(، وكداللة  )161( )وشبه ضرير/عجوز عليل: (إذ يقول

  .)162( )ما ضاء لي/ في طفولته/ عندي سراج قديم(
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كما اندغم الزمن في شـعره وتشـابك فـي غالبيـة خـواتيم قصـائده فـي كلمـات أيضـا تحمـل الداللـة علـى             
حفيـد الجـن   (فـي خاتمـة قصـيدة     )163( )ويرثـي مغـزى اإلنسـان   : (فـي قولـه  ) يرثـي (لة الزمن، وسكونه فيه؛ كدال

كـان أولـى بـأن    : (، وفـي قولـه   )164( )واألوطـان كمـا نعرفهـا لـيس تمـوت     : (في قولـه ) الموت(وكداللة ). األزرق
/ جديدوننحن :(في قوله) الخريف(، وكداللة )مرثاة الّناي(، و)ميسا(في خاتمة قصيدتي  )165( )الراعي/يموت

هـو اآلن يـدفن   : (فـي قولـه  ) يـدفن (وكداللـة  ). مشروقون بنـا (في خاتمة قصيدة  )166( )أكثر مما يظن الخريف
فـي  ) أبـن (وكداللـة  ). جـرس الكـبش  (فـي خاتمـة قصـيدة    )167( )لئال يرى غيره يحمـل الجـرس  /قرنيه بين الحصى

ترْكُت جّثتـي  :(في قوله) جّثتي(وكداللة). راجالس(في خاتمة قصيدة  )168( )عمري/أن السراج الذي أبْنته:(قوله
  ).المغارة(في خاتمة قصيدة)169( )والغبار/وليمة للشمس

التي تكررت ) المرآة(بل إن مروق الزمن فيه هو همه المفصلي في داللة الزمن الماضي الكامنة في كلمة 
جـازه العمـر، يقـول راشـد عيسـى           غير مرة في شعره حتى جعلهـا عنـوان قصـيدة تحكـي مرثـاة اإلنسـان وقـد       

حـين أخفـْت   /الشك خاَنْت/إن المرآة:قلت/شيًئا سوايا/ غريبا لم يُكّني بل كان/شْخصا/عَكسْت لي المرآة:(فيها
  .)170( )لم َتُخْنك المرايا/خاَنك العمر/ثم أجابْت/ فبكتني المرآُة/خلف الزجاج صبايا

وكــذا األمــر فــي قصــيدته    . ضــموًنا، فــي مطلــع القصــيدة وخاتمتهــا    حاضــرة فيــه شــكال وم  ) المــرآة(فـــ
، )المــرآة(، و)صــباحا(التــي تكّثــف فــي مطلعهــا الــزمن عبــر حضــور ظــرف الزمــان  ) تــداعيات نمــر الخمســين(

كمـا تكّثـف فـي خاتمتهـا عبـر      ) 171( :...)فقالـت /صباحا قمـُت للمـرآة أنظـر لـي    : (فقال)     قام(والفعل الماضي 
  ).                 المرآة(فتعّلق الفعل الثاني بـ) نظرُت(و) أفْقُت: (الماضيين توالي الفعلين

وفي كّفي خيوط مـن دم  /رأيت زجاجها المصقول مكسورا/ثانية/أفْقُت نظرُت للمرآة: (يقول راشد عيسى
  .)172( )أزرق

  توظيف مصطلحات الّنحو والصرف في الشعر -10

الّنقاد والبالغيين العرب األقدمين حول حسن توظيف مصطلحات غض راشد عيسى الّنظر عن خالفات 
العلوم والفنون أو ُقبحها في الشعر، وراح يراود مصطلحات الّنحو والصرف، وينهل منها في تشكيل صورته 

). وأمنــي وَخــوفي/ وأحــوال َنحــوي وصــرفي/ إنــك اآلن دارجــة فــي تســابيح حرفــي: (الشـعرية، مــن ذلــك قولــه 

  . )173( )ضمير الغياب/فال الّنحو يسِعُفني إذ أنادي ضمير الخطاب: (وقوله

فأنـِت بمحـراب   /وِصـرت الحـال، الّنعـت، الّتمييـز، العطـف، الّتوكيـد      /سيدتي مهما كبرْت فيـك اللغـة  :(وقوله
  :)175(، وقوله)174( )من حرف الجر/كتابي أصغر جدا جدا 

  وضبْطٌت شْكل حروِفها لغويا   صححت بنيَة نحوها بجوانحي         

  :)176(وقوله

  .ومَنعت مصروفا يعز عليا     وصرْفُت ممنوعا وجست سياقها             

  فوصلتها وهمزتها ووصلتها              دققت ما بين السطور مليا    
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ــا،        ــا إيحائي ــى بالغي ــرف منح ــرف   لقــد نحــا راشــد عيســى بمصــطلحات الّنحــو والصاْنحــرف فيــه عــن الع
  .والسائد، لكّنه لم يْنحرف عن غاية الشعر وفضاءاته

لقد بّث راشد الروح الجمالية والوجدانية في هذه المصطلحات عبر توظيفها شعريا، وخلع عنها وشاح 
علـى اخـتالف   الجمود القاعدي ووْقفهـا علـى حلقـة الـدرس العلمـي الّتعلمـي، ووصـلها بفّنيـة ماتعـة بـالمتلّقي           

مرجعيته المعرفية، مؤّكدا في الوقت نفسه سموق قامته الشعرية، وكياسـة أفقهـا فـي تعالقهـا مـع قولـة روالن       
  . )177("التعبير االصطالحي واالشتقاقي ينبوع الدال:"بارت

وجـه فـي   إن توظيف المصطلحات النحوية والصرفية في شعر راشد معبر آخر من معـابر فردانيتـه ال بول  
الصـادحة فـي اسـتثمار مـدلوالتها لتبصـر بمفارقـة المعنـى فـي         ) أنـا (هذا البـاب؛ فثمـة مـن سـبقه إليـه، بـل بالــ       

  .أبوابها

إن المعمار الّنحوي ال يحد بالبنية التركيبية الجملية الصغرى أو الكبرى، وإّنما يمتد نحو الدوال التـي  
  . تشيد هذا المعمار أو تهدم أركانه

  بعد،و

فقد رمِت اللغة ِشباكها لراشد عيسى، فسَقط في ِغواية صرفها وَنحوها، واْلتّذ بفتنة دواّلها ومدلوالتها، 
وشرع يجوز مباضع الّنقد اللغوي، ففعل كامنهـا، وأعـاد االعتبـار ليوميهـا الـدارج، وأشـاع مهجورهـا، ووسـع         

نحوها متفّلًتا من سلطة الّنحـو ومعياريتـه، ومتمـردا علـى      قاعدة القياس فيها، واجترح جديدا وال سيما في
  .سياط الرقيب الّنحوي القار بجبرية حتمية في الوعي غالبية أبناء اللغة بما فيهم الشعراء

ولئن انماز راشد عيسى في تفجير الّطاقات الكامنة في نظام العربية الصرفي، واستثمارها في شعره بما 
ا وقوانينها؛ فقد أخذته العزة باإلثم غالبا في محاولة ترويض الّنحو؛ إذ لم يلذ بأساليب بْكـر  ينسجم وروحه

ينحوها كغيره من الشعراء، بل وَل في بـاب المحظـوِر الّنحـوي الجـائز علـى سـبيل الضـرورة الشـعرية قصـد          
بـل إن هـذا   . مـا ال يسـوغ، أو يجـوز   جس نبض الجمهور اللغوي، ثم إشاعته ثم تغليبـه، ثـم تقعيـده وهـذا م    

  مكمن الحذر والسيما إذا نظر المتلّقي إلى الشاعر بعين تحمل صدق نبوءته اللغوية أيضا

  .وإّنما ساغ التجديد في الصرف ألّنه جدد ضمن العرف والقانون، ولكّنه في الّنحو خرج على القانون

لنحـوي غالبـا فـي شـعره إنمـا هـو محاولـة بحثيـة         وسعي البحـث تسـويغ ركـوب راشـد عيسـى المحظـور ا      
  . َتْنَتِصف للشاعر وال تنَتِصر له إذ رام الّتجريب في الّتجديد ال الّتخريب

  إن اللغة معادل للمرأة الرجوى عند راشد عيسى، والمرأة معادل للوطن فيه، فهل يخرب المرء وطنه؟
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  The Morphological and Grammatical Construction 

 Rashid Eissa’s Poetry 

 
Suha Fathi Na'jeh, Faculty of Arts, University of Jordan, Amman, Jordan. 

Abstract 
This research focuses on the poetry of the Jordanian poet Rashid Eissa. It tries to 

figure out the morphological and grammatical construction in his poetry. Eissa’s poetry, 
which has expanded in time and has grown in quality, is a unique prototype of poetry 
which emerged from an intentional attempt to create an exceptional linguistic 
construction. This construction is found in each poem, especially in his two collections 
(Ma Aqalla’ Habibati) and (Hafeed al-Jinn) as well as in widespread poems published in 
newspapers and magazines in Jordan and in the Arab World. 

I think that the reader of Essa’s poetry will think there is a wise and professional 
linguist and a genuine literary innovator artist in the subconscious of Eissa's mind, for he 
tries to incorporate the system of language, trying to establish the essence of language 
according to criteria that guarantee valid structures of language, and creates through this 
creative process a literary taste. Essa is of a linguistic school which tries to utilise the 
lingual law of Almazeni (249a.h.) in his famous statement: (What is measured in the 
language of the Arabs belongs to their language). This school tries to enlarge the circle 
of qualitative and quantitative distribution of words, as well as grammatical and 
morphological patterns, attempting to redefine the Arabic dictionary and use its 
vocabulary whether its words are alive or dead, beautiful or hideous. Words for Essa are 
similar to human beings with regard to life and death, but at the same time they are 
different because words may return to life after death, but human beings cannot. A good 
writer would not say that words are by themselves beautiful or hideous. A word is 
Beautiful or hideous only with regard to a given context, and to the harmony between its 
phonetic (rhythmical), semantic and syntactic levels. 
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 : تعابري التلطف االصطالحية في الثقافتني العربية واإلنجليزية 

  )نظرات تقابلية في إمكانية ترجمة التعبري عن املوت( 

سعيد ابو خضرا *
  

  ملخص

تعــرف هــذه الدراســة تعــابير التلطــف االصـــطالحية مصــطلحا ومفهومــا، وتبــين أهميتهــا، وصـــعوبات          
ــافتين اللغــويت     ــَة لفــت أنظــار       ترجمتهــا، وتكشــف عــن أثــر الثق ــا فــي حقــل المــوت؛ بغي ين فــي تشــكيل دالالته

المشتغلين بالترجمة، ومدرسي اللغة، ومتعلمي العربية لغة ثانية، ومصممي المناه، والمعجميين وغيرهم ـ  
وتسـتعين الدراسـة، فـي سـبيل ذلـك،      . إلى المشكالت اللغوية والثقافية المرتبطة بفهم هذه التعـابير وإنتاجهـا  

كما تستمد مادتهـا اللغويـة مـن    . لة في بناء إطارها النظري، والمنه التقابلي في تحليل نماذجهابعلم الدال
  . المعاجم الثائية العامة والمتخصصة في العربية الفصحى واإلنجليزية المعيارية

وتخلص هذه الدراسة، في أظهر نتائجها، إلى أن الثقافتين العربية واإلنجليزية تصدران، غالبا، عن 
صورات إنسانية وآليات لغوية مشتركة، في تلّطيف الموت، كالنظر إلى الموت على أنه أوبة الميت إلى ت

وتلجآن، إلى جانب ذلك، إلى . خالقه، وخالص من اآلالم، وفراق مؤقت، وتخلص من القيود الحيوية األرضية
ومع هذا التقارب في . يرهاتسليط الضوء على طقوس الموت، عناصر الثقافة البيئية، وتلوين الموت، وغ

التصورات، فيؤثر اختالف عناصر الثقافتين، وبخاصة الدينية منها، جليا في تشكيل تعابير اللغتين، ويؤدي 
إلى تباين بين تعابير اللغتين صياغًة وداللًة؛ مما يتطلب وعيا باختالف إيحاءات التعابير المتشابهة، وكفاية 

   .  إنتاجها في كلتا الثقافتين اللغويتينعالية في فهم التعابير الخاصة و

  المقدمة

ترمي هذه الدراسة إلى الكشف عن عملية التعبير عن معنى الموت في التفكير اللغوي في نظامي 
العربية واإلنجليزية الدالليين، وسبر التصورات الكامنة وراء تشكيل تعابير التلطف االصطالحية الدالة على 

العربية الفصحى واإلنجليزية المعيارية؛  للوقوف على مدى إمكانية فهم هذه : غويتينمعناه في الثقافتين الل
التعابير وإنتاجها لدى المعنيين بترجمتها ـ على وجه الخصوص ـ واكتسابها، وتعليمها، وصناعة المعاجم 

  : حقيق اآلتيولتتوصل الدراسة إلى ما ترمي إليه، فإنها تترسم ت. الثنائية العامة والمتخصصة، وغيرهم

                                                           
 2013ء في اتحاد الجامعات العربية جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضا.  

  .آل البيت، المفرق، االردنجامعة  *
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تعابير التلطف االصطالحية، وهو تعبير مستحدث ـ في : "تحديد مفهوم الدراسة الرئيس وهو: أوال
، ووسيلة )Idioms" (التعابير االصطالحية"الدراسة الحالية ـ يجمع بين نمط داللي مخصوص هو 

". بالتلّطف"، تعرف، غالبا، لغوية ُتستبدل بها الدالالت المستحبة أو المقبولة بالمستكرهة أو المؤلمة

ويأتي االهتمام، هنا، بهذا المفهوم تنظيرا، لما يلحظ من تحقق نماذجه وتغلغلها في االستعماالت 
اللغوية، المنطوقة والمكتوبة، القديمة منها والحديثة، وفي مجاالت لغوية شتى، وفي مقدمتها مجال 

  . التعبير عن الموت

بين " تعابير التلطف االصطالحية"ة النماذج التي يصدق عليها مفهوم الكشف عن إمكانية ترجم: ثانيا
 Standard(واإلنجليزية المعيارية ) Classical Arabic(العربية الفصحى : الثقافتين اللغويتين

English(قات ترجمتها، على المستوييناللغوي المحض، والثقافي: ، والوقوف على معو.  

لطف االصطالحية العربية واإلنجليزية في مجال الداللة على الموت، وتفحصها، تقصي أمثلة تعابير الت: ثالثا
والجدير بالذكر، هنا، أن مادة . وتحليلها، وبيان أوجه التطابق والتشابه واالختالف فيما بينها

العامة والمتخصصة، وأن الدراسة الحالية تأخذ في الحسبان : الدراسة مستقاة من معاجم اللغتين
األمثلة العربية، في المقام األول، الشاهدة على مستوى العربية الفصحى؛ لتسليط الضوء  استقصاء

على مصادر العربية وينابيعها األولى، والوقوف على التصورات الثقافية المفضية إلى تلطيف الموت 
يين فيها؛ لتبصير مترجمي النصوص العربية الفصحى إلى اإلنجليزية المعيارية ـ وغيرهم من المعن

بالنقل بين اللغتين ـ بالنظائر التعبيرية المتكافئة بين اللغتين، والتعابير التي تستدعي االنتباه والوعي 
وتبصيرهم، كذلك، بالتعابير التي يستلزم أن . في فهمها وإنتاجها، تفاديا للتداخل أو النقل السلبي

  . في اللغة الهدف ُتفهم في سياقها الثقافي، واتخاذ الوسيلة المالئمة في إنتاجها

  )المصطلح والمفهوم. (تعابير التلطف االصطالحية

  ".التعابير االصطالحية"تعريف مصطلح 

" ضمت الدراساُت العربيُة القديمُة والحديثُة مجموعًة من المصطلحات التي قد تعد مرادفة لمصطلح 

ب القدماء ثالثة مصطلحات تدل فاستخدم العلماء العر"في علم الداللة الحديث، " التعابير االصطالحية
، مع أنها جاءت في مصنفاتهم )1("المماثلة"، و"التمثيل"، و"المثل: "على مفهوم التعابير االصطالحية، هي

متداخلة مع مفاهيم وظواهر لغوية أخرى كالمثل السائر، والحكمة، والقول السائر، "اللغوية والبالغية 
ن علماء اللغة العرب القدماء كأبي هالل العسكري، وابن فارس، بي" المثل"وشاع مصطلح . )2(..."والجناس

بين " التمثيل"كما شاع مصطلح . والثعالبي، وجاء أقل شيوعًا بين علماء البالغة والنقد العرب القدماء
أما . البالغيين العرب القدماء كعبد القاهر الجرجاني، وابن األثير، وابن أبي اإلصبع، وابن حجة الحموي

  . )3(المماثلة فكان أقل شيوعا من المصطلحين السابقينمصطلح 

ثمانية وأربعين مصطلحا للتعبير عن مفهوم " واستخدم المحدثون ـ لغويين ونقادا ـ ما يربو على
كالعبارة المأثورة، والكالم المأثور، والقول المأثور، والقول السائر، والتعبير "، )4("التعابير االصطالحية

ير المبتذل، والتعبير البالي، والتعبير الخاص، والتركيب المسكوك، والخوالف، والصيغ األدبي، والتعب
والتعبير، "، )6(، والتعابير)5("المسكوكة، والعبارات المعيارية، والتعبيرات الشائعة، والعبارة الجاهزة، والمصطلح

 . ، وغيرها)8(، والتعبيرات االصطالحية)7(والتعبيرات
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مقابال لمصطلح " التعابير االصطالحية"لية إلى استخدام لفظ المصطلح وتذهب الدراسة الحا
)Idioms ( في علم الداللة الحديث؛ ألنه أشيع األلفاظ الدالة على مفهوم المصطلح بين الدارسين العرب

، وكريم )9(الداللية، كعلي القاسمي –المحدثين، فاستخدمه عدد من المشتغلين في حقل الدراسات اللغوية 
كما استخدمه عدد من المشتغلين في صناعة المعاجم . )11(، وعصام الدين أبو زالل)10(حسام الدين زكي

، ومحمد حسن باكال )م1982()12("معجم علم اللغة النظري"اللغوية المتخصصة، كمحمد علي الخولي في 
معجم "ومحي الدين خليل الريح وجورج نعمة سعد ومحمود إسماعيل صيني وعلي القاسمي في 

، ورمزي )م1985()14("معجم اللسانية"، وبسام بركة في )م1983( )13("مصطلحات علم اللغة الحديث
  ) . م1990()15("معجم المصطلحات اللغوية"البعلبكي في 

أنماط التعبير الخاصة في لغة شعب أو "وتعرف التعابير االصطالحية في معاجم اللغة العامة بأنها 
تعابير لها معاني خاصة تختلف عن مجموع معاني "داللة الحديث بأنها ، وتعرف في علم ال)16("مجتمع ما

، وبأنها )17()..."لغير أبناء اللغة خاصة(كلماتها بحيث يصعب إدراك المقصود بها عند سماعها للمرة األولى 
و ألفاظ يتكون كل منها من كلمة أ: "، وبأنها)18("تعمالن كوحدة داللية واحدة) أو أكثر(اجتماع كلمتين "

: ، ومن أمثلتها)19("أكثر، ذات معان كلية مجازية، اصطلح عليها أبناء لغة ما، قابلة للتغير تركيبيا ودالليا

قضى "، و"لعق أصابعه"، و"قرض رباطه"، و"يرقد بسالم"، و"انتقل إلى جوار ربه"، و"لبى نداء ربه"
  ".مات"، وكلها تعني "نحبه

ير االصطالحية ال تستمد معناها من الكلمات المكونة لها، وإنما وتتفق التعريفات السابقة في أن التعاب
، وأنها قد تحولت عن معانيها الحرفية، أو )أو التعارف(من اتفاق الجماعة اللغوية أو ما يسمى باالصطالح 

بير وتختلف التعريفات فيما بينها في عدد المكونات اللفظية للتعا. معانيها المعجمية لتعطينا داللة جديدة
تتكون في أية لغة من أكثر من كلمتين، إال أننا نجد في بعض األحيان تعابير "ويلحظ أنها . االصطالحية

ونجد "...وعريض الوساد"، "ابن السبيل"، و"سحابة صيف"فنجد ... تتكون من كلمتين أو كلمة واحدة
وتعني القمر، واآلزفة " ألبرصا"وتعني النار، و" األنيسة"، ونجد )20(..."تعني المرأة" قارورة"كلمة ...

". قابلية التعابير االصطالحية للتغير تركيبيا ودالليا"ويضيف التعريف األخير خصيصة . )21(وتعني القيامة

تنوع التعابير االصطالحية بين الثبات والتغير على المستويين التركيبي والداللي، فهناك "ويلحظ، هنا، 
ال تقبل التغيير ) أو المغلقة(فالتعابير الثابتة . ")22("الحية متغيرةتعابير اصطالحية ثابتة، وتعابير اصط

فقد تسمح بنوع من التغيير، كتغيير حرف بحرف ) أو المفتوحة(التركيبي والداللي، أما التعابير المتغيرة 
ال ، أو كاستبد"ثار حابلهم ونابلهم: "، فيمكن أن نقول"ثار حابلهم على نابلهم: "آخر، أو حذفه، في مثل

  .)23("..."قام على ساقه"، و"كشف عن ساقه: "حرف جر وكلمة في آن واحد، في مثل

  ":التلطف"تعريف مصطلح 

ضمت الدراساُت العربيُة القديمُة والحديثُة مجموعًة من المصطلحات التي تدل على مفهوم مصطلح 
لمعنى، والكنايات اللطيفة، تحسين اللفظ، وتلطيف ا"فورد في مصنفات اللغويين العرب القدماء ". التلطف"

، أما الدراسات والمعجمات االصطالحية العربية الحديثة، فتتعدد فيها المصطلحات الدالة )24(..."والتعريض
،  )25("لطف التعبير"، و"التلطُّـف"، و"تحسين اللفظ"، و"حسن التعبير: "على مفهوم التلطف، أهمها
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، "الّتوجيه"، و"اإليهام"، و"التورية"، و"التعريض"، و)27("لتهوينا"، و)26()"للعبارة أو الكلمة(التِّْلطيف "و
وتختار الدراسة الحالية . )30("كياسة"، و"تلميح"، و"لطف التعبير"، و)29("تلطيف الكالم"، و)28("التخيير"و

؛ إليجازه، ولصدوره عن دارسين من ذوي )Euphemisms(مصطلح التلّطف مقابال للمصطلح الداللي 
  . )31(ة في الدرس اللغويمكانة مرموق

استخدام كلمة أو عبارة مكان تعبير يعد صريحًا ومكشوفًا، أو فّظًا، أو منفِّـرًا، "ويعرف التلطُّـف، بأنه 
وبأنه . )33("استخدام كلمة أو عبارة قناعًا لستر مفاهيم مستكرهة ومؤِلمة: "وبأنه. )32("أو الذعًا وجارحًا

استبدال تعبير يحظى "وبأنه . )34("األمور المؤلمة، والمحزنة، والمهينةطريقة معتدِلة في التعبير عن "
وسيلة لغوية تمّكننا من تسمية ما : "وبأنه. )35("بالَقبول الحسن بتعبير يوحي باإلهانة أو الضيق والحرج 

  . )36("يعد ممنوع الذكر في مجتمع ما بكلمات أخرى، وتزودنا بطريقة للتعبير عما هو محظور

تضمن هذه التعريفات اإلشارة إلى أن التلطف عملية لغوية يستبدل بها لفظ مفرد أو مركب بآخر، وت
قد ظهرت على داللته اإليحاءات السلبية أو المعاني المحظورة، نتيجة ) أو المسَتبدل(يكون اللفظ المتروك 

ي إيجابية، أو محايدة، أو أقل تداول اللفظ وشيوعه، أما اللفظ البديل فهو لفظ ملطِّـف، ألنه يحمل معان
والغاية من هذه العملية االستبدالية تجنب التصريح بالمعاني التي تؤثر سلبيا . سلبية من اللفظ المتروك

" انتقل إلى جوار ربه"بالمتكلم والسامع، لتحقيق التواصل المثالي المهّذب في المجتمع اللغوي، فالتعبير 

  .، لكّنه ال يبرزه وإنما يتضمنه"الموت"دال على معنى مؤلم هو 

إجماع الدارسين على أن التلطف عملية لغوية عالمية، فكل الشواهد تشير "إضافة إلى ذلك، يلحظ 
إلى أن التلطف ملمح عالمي في االستعمال اللغوي، ويتكرر وقوعه، في كل الثقافات قديمها وحاضرها، 

ضاء الجسم، واألمراض، والموت، والظواهر الخارقة في بصورة ملحوظة في مواقف متماثلة كالتعبير عن أع
ومع ذلك، فإن تعابير التلطف تتصف بالتغير والتنوع بين سياقات . الطبيعة، وهي ظواهر تدفع إلى التلطيف

  .  )37("الثقافة، وسياقات االستعمال

  ".تعابير التلطف االصطالحية"تعريف مصطلح 

لتكوين مفهوم مصطلح " التلطف"و" تعابير االصطالحيةال"تمزج الدراسة الحالية بين مفهومي 
، الذي يمكن أن يعرف، هنا، بأنه نمط لغوي تعبيري، يتكون من كلمة أو "تعابير التلطف االصطالحية"

أكثر، ويستمد معناه باالصطالح، والتعارف داخل الجماعة اللغوية الواحدة، ويعبر مجازيًا عن معان ال 
ويقِصد إليه المخاِطب عن طريق عملية لغوية عالمية . ح بها في العملية اللغوية التواصليةيستحب التصري

ويلجأ إليه . هي استبدال التعبير االصطالحي الملّطف بلفظ مفرد أو مركب طغت عليه المعاني المستكرهة
لمحظورة في المجتمع كبعض كدافع الحشمة في التعبير عن الدالالت المادية ا: المخاِطب بدوافع متنوعة

وكدافع الكياسة واللباقة في التعبير . أعضاء الجسم وإفرازاته، وعن الدالالت المعنوية كالفواحش والجماع
وكدافع التخفيف من وطأة . عن العيوب الَخلقية والُخُلقية والعالقات األسرية االجتماعية والوظائف والعمر

جّنب التعبير عن المعاني المرتبطة بالحسد، وفقدان الرزق، والحروب، الحقائق المؤلمة كالموت والمرض، وت
  .)38(والفقر، والجوع، والجفاف، والغالء، والكوارث الطبيعية

  .أهمية تعابير التلطف االصطالحية في التواصل اللغوي
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ي مشافهة تعد تعابير التلطف االصطالحية من األنماط اللغوية العالمية الماثلة في االستعمال الحقيق
وكتابة، وتتغلغل في نسي اللغات بكل مستوياتها النمطية واالصطالحية وبدرجة يلحظ فيها التفاوُت بين 
الثقافات اإلنسانية، والتغير في االستعمال اللغوي، وتمتد لتغطي مواقف لغوية شتى، وهي أنماط لغوية 

لك، جلية في تحقيقها التواصَل المهذب بين أفراد وتبدو أهميتها، كذ. )39("قديمة ِقدم اللغة نفسها"تعبيرية 
الجماعة اللغوية، وارتقائها بذوقهم الثقافي، عبر التلميح إلى ما تأبى النفس البشرية التصريح به، 
ومحافظتها على تألق المشاعر اإلنسانية المشاعر اإلنسانية النبيلة، وتوه رونق الموجودات الثمينة القيمة 

مع، وإضفائها على لغة النص ـ األدبي بخاصة ـ أبعادًا فنيًة جماليًة عبر وسائل صياغتها لدى أفراد المجت
  .البالغية كاالستعارة والكناية والتشبيه

  .صعوبات ترجمة تعابير التلطف االصطالحية

نقل األفكار نفسها من لغة المصدر "بأنها " الترجمة"يتفق منظرو علم الترجمة على تعريف 
)source language ( إلى اللغة المستهدفة)target language .( ويتفقون، كذلك، على أن المترجم متلق

للنص ومنِت له، فينبغي عليه في البداية أن يقرأ النص ويستوعبه في لغة المصدر، ثم ينقله على نحو 
  .)40("مكافئ إلى نص اللغة المستهدفة

ة العربية إلى اللغة اإلنجليزية وبالعكس على وتنطوي عملية الترجمة، على وجه العموم، من اللغ
الصرفية والتركيبية والمعجمية والداللية، : تحديات وصعوبات جمة، تبرز ابتداء في المستويات اللغوية
وتبرز، كذلك، في المستويات غير اللغوية . فاللغتان العربية واإلنجليزية تنتميان ألرومتين لغويتين مختلفتين

البيئية : فاللغتان تنتميان، كما هو معلوم، إلى ثقافتين مختلفتين في جّل العناصر الثقافية كالسياق الثقافي،
واالجتماعية والدينية والسياسية واألدبية، وهو اختالف ينعكس في المبنى اللغوي لكلتا اللغتين فهما 

  . وإنتاجا

االصطالحية،  وقد تكون ترجمة النصوص التي تشتمل على أنماط لغوية مخصوصة كالتعابير
والتلّطف ـ األكثر ، )symbols(، والرموز )proverbs( ، واألمثال)collocations(والمتصاحبات اللغوية 

وعليه، فال غرو أن . صعوبة وتحديا بين النصوص؛ الرتباط هذه األنماط الوثيق بالسياق الثقافي للغة
بية التي قد تستمد معانيها من الثقافة اإلسالمية يتجشم المترجم عناَء ترجمة كثير من التعابير اللغوية العر

ابيض "، و"الصالح والطالح"الحياء والسفور، و"، و"المهاجرون واألنصار: "ـ على سبيل المثال ـ نحو
، وغيرها، ألن دقة ترجمتها تعتمد في المقام األول على فهم سياقها الثقافي "اسود وجهه"و" وجهه

، ثم إيجاد )األصوات، والمفردات، والمعنى المعجمي للمفردات(صر اللغوية الديني، بوصفه متمما للعنا
ومعلوم أن سياق العربية الديني يشمل مصطلحات وتعابير . التعابير المكافئة لها في اللغة اإلنجليزية

إسالمية ومسيحية ويهودية، في حين أن سياق اإلنجليزية الديني قد ال يتسع للثقافات الدينية األخرى، 
لذا، فمن المحتمل أن تخلو اإلنجليزية من مقابالت . فيقتصر، غالبا، على المصطلحات والتعابير المسيحية

وقد تترجم بعض . الطهارة، والجنابة، والتيمم، وغيرها: داللية مكافئة كثيرة، لم تْألْفها اإلنجليزية، نحو
والصيام، فتكون غير مقبولة أو مفهومة  المصطلحات والتعابير اإلسالمية بظالل مسيحية، كالجهاد والزكاة

  . على نحو دقيق لمتلقي النص العربي باإلنجليزية
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وتزداد مهمة المترجم ـ فيما أحسب ـ صعوبة عند محاولته نقل تعابير التلطف االصطالحية، التي 
سية على التعابير االصطالحية، والتلطف، يعتمد فهمهما بصورة أسا: َتجمع مكونين في تأليفها، هما

فضال على . استيعاب سياقهما الثقافي ويعتمد إنتاجهما على توافر مكافئ داللي مقابل في اللغة األخرى
  . الطبيعة المجازية لهذه التعابير، التي قد تستعصي على الترجمة

ويمكن اإلشارة، هنا، إلى مجموعة من تعابير التلطف االصطالحية التي قد ُتعيي المترجمين؛ لما 
له من معاني إيحائية ترتبط بالثقافة العربية اإلسالمية، وقد يقفون إزاءها عاجزين عن إيجاد المكافئ تحم

الداللي في اللغة اإلنجليزية، فتترجم ترجمة وظيفية أو حرة، تكتفي بنقل المعنى األساسي للتعبير دون 
ظور، تعبير يستمد داللته قارب اآلثام واقترب من المح: ، بمعنى"حام حول الحمى"فالتعبير : ظالله

: بمعنى" خضراء الدمن: "، والتعبير)41("كالذي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه: "اإليحائية من األثر

إياكم وخضراء " "حسن الظاهر مع قبح الباطن أو األصل، يستمد داللته من الحديث النبوي الشريف
" ذو الوجهين: "، والتعبير)42("في المنبت السوء الدمن، قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء

إن شر الناس ذو الوجهين الذي : " المنافق والمرائي، يستمد داللته من الحديث النبوي الشريف: بمعنى
استأثر به "، و"في ذمة الله: "، وتعابير أخرى دالة على الموت، نحو)43("يأتي هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه

، التي يلحظ اتكاؤها لفظا "طيب الله ثراه"، و"، ولبى نداء ربه"، ولقي ربه"ألعلىلحق بالرفيق ا"، و"الله
  .ومعنى على مفهوم الموت في الثقافة اإلسالمية

إضافة إلى ما سبق، فيمكن مالحظة ارتباط درجة صعوبة ترجمة تعابير التلطف االصطالحية، وغيرها 
فأنماط النصوص تتباين في درجة صعوبة . يهامن األنماط المخصوصة، بأنماط النصوص التي ترد ف

نصوص األدب الموغل في : ، التي تشمل)expressive texts()44(ترجمتها، وربما تكون النصوص التعبيرية 
والمقاالت ) autobiography(الخيال كالشعر والقصص القصيرة والروايات، ونصوص السير الذاتية 

الخطابات السياسية، والوثائق القانونية ـ أكثر النصوص إشكالية الذاتية، والنصوص التقريرية الموثوقة، ك
في ترجمتها؛ فهي نصوص تتسم بأن وظيفة اللغة الرئيسَة فيها تعبيرية، وتعكس أسلوب منتجها األصلي، 
. وتحمل في تعبيرها عن المشاعر أبنية تركيبية واستعارات واقترانات لغوية بين المفردات غير مألوفة

النمُط المترجم الختبار قاس في الترجمة، فال يقبل في ترجمة النصوص التعبيرية أي تهاون  ويخضع هذا
  . في مقاربة النص األصلي

  .التلطف في التعبير عن الموت في الثقافتين العربية واإلنجليزية

أن تشترك  ، لذا، فال غرو)45(الموت حقيقٌة ماثلٌة، منذ األزل، في الثقافات اإلنسانية على اختالفها
اللغات اإلنسانية، قديما وحديثا، بالتعبير عن هذه الحقيقة المفجعة بكلمات مقبولة، تخفف من وطأة الموت، 

وأن تزخر هذه اللغات على مدى تاريخها، بدالالت الموت اللغوية؛ نتيجة التجديد الدؤوب . وهول صدمته
  .بغية إيجاد التعبير المالئم والملطف

وجودية، إال أن دالالته في اللغات اإلنسانية، بعامة، وفي اللغتين العربية  ومع أن الموت حقيقة
واإلنجليزية بخاصة، قد تنطوي على اختالفات ثقافية في تصوره وفهمه، تنعكس ـ بطبيعة الحال ـ على 

  .للغتينالمبنى اللغوي لكلتا اللغتين، مما يستدعي الوعي بأهمية فهم المتقابالت المتكافئة، وإنتاجها بين ا
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ويلحظ الناظر في أمثلة تعابير التلطف االصطالحية في العربية واإلنجليزية أثر أنماط الثقافتين 
وقد تكون الثقافة الدينية هي المكون األبرز في تصوير الموت، . اللغويتين في تشكيل مبانيها اللغوية

الموَت، في المقام األول، من الديانة  وتشكيل تعابيره في اللغتين، غير أن تعابير العربية تستمد تلطيفها
  . اإلسالمية، في حين أن اإلنجليزية تستمد، في األغلب، تلطيَفها الموت من الديانة المسيحية

ومهما يكن، فيفضي تفحص تعابير التلطف االصطالحية في داللتها على الموت إلى أن الثقافتين 
  :صورات وآليات تلطيفية مشتركة في األغلب، وهيالعربية واإلنجليزية تصدران، غالبا، عن مجموعة ت

  : أوبة الميت إلى خالقه •

تنطوي التعابير في اللغتين على آلية لغوية تخّفف الشعور الموجع على الميت، الذي فارق أهله 
وهو . وأحبته، تتمثل باستحضار أوبة الميت إلى خالقه أو إلهه، حيث يكون في كنٍف آمن ورحمٍة وافرة

ديني، في األساس، مشترك في الثقافتين العربية واإلنجليزية، فيرتبط الميت في تعابير العربية ـ حسب تصور 
، ليكون فاعًال حقيقيا أو دالليا في الموت، سواء أكان ظاهرا في بنية التركيب �المرجعية اإلسالمية ـ بالله 

 واختار له الله ما عنده، وأفضى إلى ربه، قد توفاه الله إليه، وتوّفى،: "أو مقدرا فيها، شأن التعابير

ونقله الله  واصطفاه الله لجواره، ولحق باللطيف الخبير، وانقطع إلى جوار مواله، وانصرف إلى جوار ربه،
وأفرغ الله عليه  ،)46(واستأثر الله بفالن، وتغمده الله برحمته إلى دار كرامته، واستعز الله بفالن إذا مات،

وأسكت الله  وأكرم الله مثواه، ودفق الله روحه، قى الله ضريحه، وأسكنه الله جواره،وس سحائب رحمته،
وفي المقابل، يرتبط الميت في اإلنجليزية ـ حسب المرجعية المسيحية ـ . )47("وغيرها ،)أي صوته(نأمته 
، )gathered to Jesus(، و)gathered to God: (، نحو�وعيسى ) Lord(، والرب )God(باإلله 

)meet your Maker(و ،)the Lord has you( ،)with your Maker()48( ،)Lord sends for you 

the…()49( ،)meet the prophet (ت . وغيرهاوحمال على هذا التصور الديني في اإلنجليزية، فيرتبط المي
 gathered to: (، أو النبي، في بعض التعابير التي قد يستخدمها المسلمون اإلنجليز، نحو�بمحمد 

Mohammed()50(و ،)meet the prophet()51( .  

ومع تشابه اآللية اللغوية في تلطيف التعبير عن الموت في العربية، فإن الدالالت اللغوية تظل متغايرًة 
ـ على سبيل المثال ـ ال يتطابق في داللته مع اللفظ " الله"في التصورات العقدية في اللغتين، فلفظ الجاللة 

)God(اللفظ  ، أو)Lord(فضال على . ، إذ للفظين اإلنجليزيين إيحاءاٌت دينيٌة ال توافق العقيدَة اإلسالمية
  .ـ فيما أحسب ـ بالتعبير التلطفي عن الموت في العربية  �ذلك، ال يرتبط النبي محمد 

  :الموت خالص •

ل فيها الميت من حالة تلجأ اللغتان العربية واإلنجليزية إلى تلطيف الموت بتصويره حالة خالص، ينتق
وضيعة يملؤها البؤس والشقاء والعمل والضيق والمرض إلى حالة رفيعة سامية، تملؤها السعادة والنعيم 

ويبرز أثر الثقافة الدينية جليا في تشكيل التعابير الصادرة عن هذا . والخلود، والراحة والسكينة، والجزاء
وانتقل إلى دار  وانقطع إلى دار البقاء، مستقبال وجه البقاء، مضى: إذ يرد في العربية. التصور في اللغتين

وأحصاه بين  ، وكتبه من أهل السعادة،)52()مقيم في روضته المنخفضة: أي(القرار، وأصبح رهين َقرارته 
وافُترط الولد، وفاضت  ، وقد افترط الرجل ولده،)53()سبقه إلى الجّنة: أي(أصحاب اليمين، وفرط لفالن ولد 
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. )59("استراح بالموت: "وتعني )58()إذا مات اإلنسان عن عّلة شديدة(،وأراح )57) (56())55(إذا مات بِعّلة( )54(نفسه

  . وخال بعمله، ولبى نداء ربه، وانتقل إلى ذمة الله، وفي ذمة الله، وغيرها

ناه ، ومع)at the last day: (وفي المقابل، يناظرها في التصور عدد من تعابير اإلنجليزية، نحو
، )the day of judgment()60(في اليوم األخير، ويقصد به المتدينون المسيحيون يوم الحساب : الحرفي

، )a better state(، و)61(البالد األفضل، ويقصد بها الحياة بعد الموت: ، ومعناه الحرفي)better country(و
 go to a better(لم أفضل، وعا: ، ومعناه الحرفي)a better world(حالة أفضل، و: ومعناه الحرفي

place(مضى إلى مكان أفضل، و: ، ومعناه الحرفي)be called home(ُطلب إلى داره أو : ، ومعناه الحرفي
، ومعناه )be called to higher service(طلب إلى البعيد، و: ، ومعناه الحرفي)be called away(وطنه، و
التعابير أن الميت قد طلبه ربه ليكون حاضرا في مكان آخر، طلب إلى الخدمة العليا، ويقصد بهذه : الحرفي

، )to pass away"(و. )62(حيث يترّقب الجزاء الحسن من ربه، واألجر الجزيل، لقاء عمله الطيب في الدنيا
أن يرحل ما بعد : ، ومعناه الحرفي)to pass beyond the veil(أن يرحل بعيدا، و: ومعناه الحرفي

 to pass to(أن يرحل إلى العالم التالي، و: ، ومعناه الحرفي)to pass into the next world(الحجاب، و

the river of Jordan"()63( أو)cross the river of Jordan()64(عبر نهر األردن: ، ومعناه الحرفي .

ردن ويستدعى التعبير األخير ـ بصيغتيه ـ التصور المسيحي لرحلة الميت، حيث يعبر أو يجتاز نهر األ
، الذي يشير إلى رحلة الميت في التصور )cross the Styx(مجانا، في مقابل ما يتضمنه التعبير 

األسطوري اإلغريقي، إذ يقتضي أن يدفع الميت النقود ـ التي يضعها أهله وأقرباؤه في فمه عند وفاته ـ إلى 
" هاديس"الم السفلي لتصل إلى الع) Styx(، لقاء عبور روِحه نهر ستايكس )Charon(شارون 

)Hades()65( .و)enter the next world(أن يدخل إلى العالم التالي، ويتضمن اإلشارة : ، ومعناه الحرفي
الحياة : ، ومعناه الحرفي)eternal life(و). 66(إلى االعتقاد المؤمن بانتقال الميت إلى الحياة اآلخرة

الحياة : ، ومعناه الحرفي)everlasting life(األبدية، والدار : ، ومعناه الحرفي)eternal home(األبدية، و
استبدل حياة أفضل بهذه الحياة، وتتضمن : ، ومعناه الحرفي)exchange this life for a better(الباقية، و

أن : ، ومعناه الحرفي)go to heaven(و. )67(هذه التعابير تشوف المؤمنين ورجاءهم نعيم الحياة بعد الموت
أن : ، ومعناه الحرفي)go to our rest(في السماء، و: ، ومعناه الحرفي)in heaven(السماء، ويتجه إلى 

 go(أن يتجه إلى الدار الباقية، : ، ومعناه الحرفي)go to our long home(يتجه إلى الراحة والسكينة، و

home(و. أن يتجه إلى الدار: ، ومعناه الحرفي)release()68(ريح، والتس: ، ومعناه الحرفي)happy 

release()69(و: ، ومعناه الحرفي ،اإلفراج السار)relieved of your sufferings()70(مرتاح : ، ومعناه الحرفي
وتستخدم هذه التعابير الثالثة األخيرة، للداللة على أن الموت خالص للمتوفى، فالموت فيه فرج . من ألمك

 in the arms of(و. )71(.ض العضال، وطول أمدهوراحة بعد ما قاساه الميت في حياته من شدة المر

Jesus(ت في : ، ومعناه الحرفيبين ذراعي السيد المسيح، وتدل على حالة الطمأنينة التي يحظى بها المي
، ومعناه )put at rest()75(أو  )at rest()74(مستغرق في النوم، : ، ومعناه الحرفي)sleep away()73(و. )72(موته

: ، ومعناه الحرفي)peace at last(في سالم، و: ، ومعناه الحرفي)at peace()76( في استراحة،: الحرفي

وتصف هذه . )78(بعدئذ، وتتضمن معنى استمرارية الوجود: ، وتعني حرفيا)hereafter(و. )77(السالم أخيرا
  .نةالتعابير تصور الديانة المسيحية مآَل الميت، بعد انتقاله من الحياة، ورقاده بأمان وسالم وسكي
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ويلحظ، في هذا السياق، أثر تعدد الثقافات الدينية، في اإلنجليزية، في تشكيل عدد من تعابير 
التلطف الدالة على الموت قتال، فيعبر الناطقون المسيحيون باإلنجليزية عن المقتول بتصوير موته على أنه 

 be sent(أرسل إلى السماء، و: ، ومعناه الحرفي)be sent to heaven: (انتقال إلى العالم اآلخر، بقولهم

home(أرسل إلى داره أو وطنه، و: ، ومعناه الحرفي)be sent to his last()79(أرسل إلى : ، ومعناه الحرفي
في حين يصور . يرسله إلى حسابه الطويل: ، ومعناه الحرفي)send to his long account()80(آخرته، و

 be sent to happy: (المقتول إلى أراضي الصيد السعيدة الهنود األمريكيون الموَت قتال بأنه انتقال

hunting grounds(ويصور األمريكيون من األصول الصينية الموت قتال بأنه انتقال إلى األرض السعيدة ، :

)be sent to happy land(أو بأنه انتقال إلى أرض زهرة اللوتس ،) :be sent to land of the lotus 

blossom()81 .(  

ر بالذكر، هنا، أن الجامع المشترك بين هذه الثقافات الدينية، على اختالفها العقدي، يكمن في وجدي
ومع هذا االشتراك . تصويرها الموَت بأنه حالة ينتقل فيها الميت إلى عالم آخر ترتجى فيه السعادة والخلود

ترجمًة دقيقًة تظل بعيدة المنال؛ والتشابه في التصور، فترجمة مثل هذه التعابير بين العربية واإلنجليزية 
  .لغياب المكافئ الداللي المتطابق لفظيا ومعنويا بين اللغتين

  : انتهاء أجل الميت •

تتضمن بعض التعابير في اللغتين تصور حلول الموت النتهاء عمر الميت في الحياة، وبلوغه نهايته 
ويرتبط . لميت وأحبته عن دفع انتهاء أجلهوهو تصور يخفف من فاجعة الموت؛ لعجز أهل ا. المحتومة فيها

القضاء، : (الموت في مثل هذه التعابير بالثقافة الدينية على نحو جلي، فتظهر في بنية التعابير المصطلحات
، في حين تحمل التعابير اإلنجليزية في طيها )بمعنى القدر، األجل، الصحيفة: أصدق المواعيد، الِحمام

  . ت النتهاء األجل، موظفة ألفاظا من حقول اللغة المختلفةاإلشارة إلى معنى المو

وحّل به أصدق المواعيد،  وقضي قضاؤه، وأدركته الوفاة، قضى أجله،: "فيرد في العربية قولهم
 وأعلقه حمامه، واحتبله حمامه، وتصرم أجله، ونزل به حمامه، ،)82()قدره: أي(ووافاه ِحمامه  وأدركه حينه،

الوقت من حين الوالدة إلى : أي( واستوفى ظمء حياته  ضت مدته، وطويت صحيفته،وانقضت أيامه، وانق
  . )85("المنون )84(وعلقته أسباب المنية، وخلجته ،)83(، وعاجله سهم القضاء، وأودت به المنية)وقت الموت

قطع حبله، وتستخدم : ، ومعناه الحرفي)cut your cable: (في المقابل، يرد في اإلنجليزية قولهم
إسدال الستائر، لتدل على : ، ومعناه الحرفي)curtains(، و)86(لتعبير عن موت المعمرين النتهاء أجلهمل

الَقْطع، وتستعمل للداللة على إدراك الموت الميت، : ، ومعناه الحرفي)cut off(، و)87(النهاية، أو الموت
 at the end of(النهاية، و: الحرفي ، ومعناه)the end(، و)88(وانتهاء عمره، وبخاصة وهو في ريعان الشباب

the road()89(بلوغ المرء نهاية ال يمكنه البقاء على قيد "في نهاية الطريق، لتدل على : ، ومعناه الحرفي
تعال إلى مكان : ، ومعناه الحرفي)come to your resting place()91: (، ويماثله في الداللة التعبير)90("الحياة

  . استراحتك

مع تشابه العربية واإلنجليزية في عموم تصور انتهاء أجل الميت، إال : إلى أمرين، أولهماويشار، هنا، 
أن عملية النقل بين اللغتين تقتضي مراعاة عدم تطابق الشكل من ناحية، ووقوع االختالف في إيحاء 
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ر التي تصور يلحظ تغلغل المصدر الديني وجالؤه في تشكيل التعابي: وثانيهما. المحتوى من ناحية ثانية
  .    انتهاء أجل الميت في العربية، وخفاؤه ـ أي المصدر الديني ـ في نظيرتها اإلنجليزية

  : اللجوء إلى طقوس الموت •

 لغوية ترتبط بالموت، وتعد مجموعة من التعابير العربية واإلنجليزية الدالة على الموت عناصر تضم
. لتابوت، والنعش، والقبر، والدفن، والكفن، والجنازة، وغيرهاا: جزءا من طقوسه الدينية واالجتماعية، مثل

وقد . وتعكس أمثلة اللغتين، التصورات االجتماعية والمعتقدات الدينية الكامنة في الثقافتين المختلفتين
تغلف داللة هذه التعابير حقيقة الموت وتلطفها؛ فينصرف الذهن عن فكرة الموت المباشرة إلى ما يصاحبها، 

  .  قل الشعور من صدمة الموت، والشك بوقوعه، إلى حالة تقبله، والتسليم بوقوعهوينت

إذا غطي (، وأدركت فالنا جنازة، وقد بات مسجى على سريره )92(غلق رهنه: وترد في العربية التعابير
نا في فيض ومكفنا، وحمل على النعش، ساروا بجنازته، وذهب ورأيته مكفونا، وبات ملفوفا في أكفانه، ،)بثوب
 ،)أي سوي قبره باألرض(أرهن رمسه  وأنزل حفرته، ، أدرج في قبره، وبوئ جدثه،)أي في جنازته(فالن 

وسوي  وهيل عليه التراب، ودك عليه التراب، ووسد التراب، ووسد الضريح، أودع لحده، وأجن في رمسه،
وضمته  وأصبح رهين قرارته، فرته،وقد ارتهنه مضجعه، وغيبته ح ونفضت من ترابه األيدي، عليه التراب،

  .وطوته الغبراء، وغيرها وأضمرته األرض، األرض،

وفي المقابل، تزخر اللغة اإلنجليزية بالتعابير المقابلة في داللتها على الموت، فيستخدم التابوت في 
: عناه الحرفي، وم)box: (ومن هذه التعابير الجارية في االستعمال. أكثر من تعبير اصطالحي للداللة الموت

، )wooden box(، و)93(عندما يموت المتكلم: ، أي)When I am in my box: (الصندوق، في قولهم
 pine(، و)95(الصندوق البارد: ، ومعناه الحرفي)cold box(، و)94(الصندوق الخشبي: ومعناه الحرفي

overcoat(المعطف الصنوبري : ، ومعناه الحرفي)ومن التعابير . )96()المصنوع من خشب الصنوبر: أي
، ومعناه )bone house: (األخرى، الدالة على التابوت، التي هجرها الناطقون باإلنجليزية في الوقت الحاضر

، )wooden coat(السراويل الخشبية، و: ، ومعناه الحرفي)wooden breeches(بيت العظام، و: الحرفي
   .)97(المعطف الخشبي: ، ويعنيان حرفيا)wooden overcoat(و

، ويرد بهذا المعنى في "الصندوق الذي يحرز فيه المتاع"في العربية على ) أو التبوت(ويدل التابوت 
 لِّه وَأْلَقيُت َأن اْقِذِفيِه ِفي التِّابوِت َفاْقِذِفيِه ِفي اْليم َفْليْلِقِه اْليم بالساِحل يْأُخْذه عدو لِّـي وعدو�: قوله تعالى

وَقاَل َلهم ِنبيهم إن آيَة مْلِكِه َأن يْأِتيُكم �: ، وفي قوله تعالى]طه: 39[  �يك محبًة منِّـي وِلُتصَنع عَلى عيِنيعَل
مآلِئَكُة إن ِفي َذِلك آليًة لُِّكم إن التِّابوُت ِفيِه سِكيَنٌة من ربُكم وبِقيٌة مما َترك آُل موسى وآُل هارون َتحمُله اْل

ِمِنينؤ98("صندوق من الحجر أو الخشب توضع فيه الجثة"كما يدل التابوت على ]. البقرة: 248[ �ُكنُتم م( .

ويرتبط التابوت بالموت في الثقافة العربية ـ فيما أحسب ـ في مجاالت استعمال مخصوصة، كالثقافة العربية 
أما التابوت في اإلنجليزية، لغًة . واالستعماالت العسكرية في حالة نقل الجثمان إلى أرض الوطنالمسيحية، 

لذا فال غرابة، أن تنت . وثقافًة، فيرتبط بالموت على نحو وثيق، ويشكل جزءا مهما من طقوس الموت فيها
على الموت، وأن تخلو، في  اإلنجليزية تعابير يحمل فيها التابوت بتشكيالته اللغوية المختلفة الداللَة
  . المقابل، مدونة العربية من مقابالت تكافئ تعابير اإلنجليزية التلطيفية اآلنفة
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، الذي يدل على "الكفن"ويلحظ في المقابل، ظهور تعابير تلطف في العربية تحمل في بنيتها لفظ 
ويقابله . ت في الثقافة اإلسالميةويشكل التكفين جزءا رئيسا من طقوس المو. الثياب التي يلف بها الميت

في الثقافة اإلنجليزية تغطية جثة الميت بالمالبس أو الثياب، ويعبر عنه بلفظين صريحين في داللتهما، 
وعليه، فقد . ، كما يقابله ـ فيما أحسب ـ وضع الجثة في التابوت)winding sheet()99(، و)shroud: (وهما

ويلحظ، هنا، ظهور تعابير في العربية تدل تلطفا على . افة العربيةيكون الكفن بديال عن التابوت في لثق
، ال تكافئها في الداللة الضمنية "مكفنا"و ،"رأيته مكفونا"و ،"بات ملفوفا في أكفانه: "الموت، مثل

  .واإليحائية تعابير تلطٍف في اإلنجليزية

ا إلى القبر، الذي يفيد معنى وتشتمل اإلنجليزية على تعابير تحمل في بنيتها تعابير تشير مجازي
، )101(قريب من الموت: ، أي)have on foot in the grave: (، كما في قولهم)grave()100: (الموت، مثل

السرير الضيق، : ، ومعناه الحرفي)narrow bed()103(المخزن البارد، و: ، ومعناه الحرفي)cold storage()102(و
 six feet of: (قدام من األرض، كما في المثل اإلنجليزيستة أ: ، ومعناه الحرفي)six feet of earth(و

earth make all men equal()104( . ،إضافة إلى ذلك، تنحو اإلنجليزية إلى التلطف في التعبير عن المقبرة
، )bone-yard(بستان العظام، و: ، ومعناه الحرفي)bone - orchard : (وهي مما يقترن بالموت، فيرد

  .)105(العظام ساحة: ومعناه الحرفي

ويلحظ، هنا، أن ثمة تشابها بين العربية واإلنجليزية في اشتمال التعابير فيهما على القبر بداللته 
المجازية على الموت، غير أن هذا التشابه بين اللغتين ال يلغي الفروق الثقافية اإليحائية التي تتضمنها 

بيل المثال، يستمد معناه في األصل اللغوي من فالقبر في العربية، على س. العناصر اللغوية في التعابير
القاف والباء والراء أصل صحيح يدل على غموض في شيء : "الغموض والخفاء، إذ يقول ابن فارس

قال ... أقبرته: فإن جعلت له مكانا يقبر فيه قلت... قبرته أقبره: قبر الميت، يقال: من ذلك القبر. وتطامن
. )107("انخفاضه انخفاضا شديدا حتى ال يرى ما فيه: غموض المكان"، و)106("غامضة: أرض َقبور: ابن دريد

جعلَت له مكانا يقبر فيه، أو : "، أي]عبس: 21[ �ُثم َأماَته َفَأْقبره�: ويستمد، كذلك، معناه من قوله تعالى
ت التي مرت بها اللغة داللته من الثقافا) grave(أما في اإلنجليزية، فقد استمد التعبير . )108("ألهم كيف يدفن

على الخنادق ) grave(اإلنجليزية القديمة كان يدل اللفظ "اإلنجليزية في مراحل تطورها المختلفة، ففي 
وتطور معناه في العصور الوسطى حتى نهاية القرن السابع عشر الميالدي . والكهوف، والخدش، والحفر

فات تنقل بعد بضع سنين من الوفاة، من مستودع ، حيث كانت الر)fresh burial(ليدل على الدفن الجديد 
وربما يظهر هذا اإليحاء السلبي، . )109("م1650وعرفت القبور الدائمة منذ العام . مؤقت، إلى حجرة جديدة

  .  )110(يغضب حتى األموات في قبورهم: ، ومعناه)turn in one’s grave(الماثل في نقل الرفات، في التعبير 

ى الموت فروقا في التعبير عنه بين اللغتين، فتأتي تسميته في العربية بالرهن وتعكس دالالت القبر عل
، والقرار الستقرار الميت )112(، والمضجع للصوقه باألرض على جنب)111(لضمه الميت، والرمس لستره وتغطيته

ره من غير ، والضريح لحف)113(فيه مدة الحياة البرزخية، أو لرجاء برودته، واللحد للميل في أحد جانبي القبر
كما يعبر عنه في العربية بدالالٌت أخرى، كاألرض، التي تعد .  )114(لحد، ولداللة الرمي، فكأن الميت يرمى فيه

أما في اإلنجليزية فثمة عناصر . مكان الدفن، وأشد الدالالت ارتباطا بالموت، والحفرة، والتراب، والجدث
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 narrow(، والسرير الضيق )cold storage(ن البارد كالمخز: داللية مغايرة، تصف جوانب من داللة القبر

bed( وضيق مساحة القبر ،)six feet of earth .(  

 : (، مثل)cemetery(إضافة إلى ذلك، تشتمل اإلنجليزية على تعابير ملطفة للداللة على المقبرة 

bone - orchard(بستان العظام، و: ، ومعناه الحرفي)bone-yard(احة العظامس: ، ومعناه الحرفي)وهي . )115
كما تشتمل اإلنجليزية على التعبير . )116(تعابير ال يتوافر لها ـ فيما أحسب ـ نظائر ملّطفة في العربية الفصحى

)ground - lair()117(مخبأ أرضي، للداللة على األرض التي ُتتخذ مدفنا ألفراد العائلة، : ، ومعناه الحرفي
  .وهو تعبير ـ فيما أرى ـ يخلو من سمة التلطف. لعائلةمقبرة ا: ويقابلها في العربية المعاصرة

كذلك، تشتمل اإلنجليزية على تعابير تلطف في مجال التعبير عن وسائل حفظ الموتى ونقلهم، 
نحو . ودفنهم، والوظائف المرتبطة بهذا المجال، ربما تخلو العربية من نظائر تماثلها صياغة وتلطيفا

صندوق الثل، ويقصد به المكان : ، ومعناه الحرفي)ice-box()118: (األمريكيةالتعبير الوارد في اإلنجليزية 
 body(والتعبير . ثالجة الموتى: الذي تحفظ فيه الجثة قبل دفنها، وقد يقابله في العربية المعاصرة

bag()119(والتعبيران. حقيبة الجسم، ويقصد به حاوية لنقل الجثة: ، ومعناه الحرفي) :a cold cart()120( ،
السيارة المحترفة، وقد يقابلهما : ، ومعناه الحرفي)professional car()121(العربة الباردة، و: معناه الحرفيو

بريد األرض، ويقصد : ، ومعناه الحرفي)ground-mail()122: (والتعابير. سيارة الموتى: في العربية المعاصرة
التجارة الكئيبة، ويقصد به تنظيم : الحرفي، ومعناه )dismal trade()123(به رسوم الدفن المدفوعة للكنيسة، و

الطباخ : ، ومعناه الحرفي)cold cook()125(مقاول، و: ، ومعناه الحرفي)undertaker()124(إجراءات الدفن، و
     . البارد، ويقصد بالتعبيرين األخيرين الحانوتي

عبير عن القبر، فإن مع تباين الثقافتين اللغويتين في تصور الت: هنا، إلى ملحوظتين، األولى وأشير،
هذه التعابير الماثلة في اللغتين يمكن أن ينظر إليها على أنها متقابالت متشابهة متناظرة بين اللغتين، قد 
. تفيد في عملية النقل بين اللغتين، وتكون أجدى من الترجمة الحرفية، التي قد تعوق فهم التعابير وإنتاجها

ظ تدل على المقبرة، ووسائل حفظ الموتى ونقلهم، ودفنهم، والوظائف مع اشتمال اللغتين على ألفا: والثانية
المرتبطة بهذا المجال، إال أن اإلنجليزية تتحلى بتعابير تلطف في هذا المجال، قد ال نعثر على ما يكافئها 

وتباين األمر الذي يؤكد اختالف الثقافتين اللغويتين، من ناحية، . دالليا في العربية المعاصرة، بله الفصحى
العناية بتطوير التعابير المستخدمة في هذه المواقف اللغوية وتجديدها، للحفاظ على وظيفة التعابير في 

  . تلطيف الموت وما يرتبط به، والتخفيف من اآلالم الموجعة المصاحبة له، من ناحية ثانية

لموتى، وتدل على وتشتمل اإلنجليزية، إضافة إلى ما سبق، على تعابير تلطف ترتبط بطقوس دفن ا
ستة أقدام : ، ومعناه الحرفي)six feet underground"(يدفن، و: ، ومعناه الحرفي)bury()126: (الموت، مثل

، ومعناه )under the grass(تحت األرض، و: ، ومعناه الحرفي)underground(تحت سطح األرض، و
حت أزهار الربيع، أو تحت األقحوان، ت: ، ومعناه الحرفي)under the daisies"()127(تحت العشب، و: الحرفي

 to go into(، و)put under the sod()128(تحت الطبقة العليا للتربة، و: ، ومعناه الحرفي)under the sod(و

the ground()129(يدخل األرض، و: ، ومعناه الحرفي)grassed down()130(ب في : ، ومعناه الحرفيمعش
، وهو تعبير مهجور، )earth()131(و. أسفل الطبقة العليا للتربة األسفل، والمقصود به، تحديدا، دفن الميت

  . يقصد به إدخال الجثة في األرض
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ويبدو جليا في هذه التعابير أنها تبلغ داللتها االصطالحية على الموت باالعتماد على تلطيٍف مركٍِّب، 
ـ على سبيل ) bury(التعبير وضع الجثة في القبر، فمعنى : يتمثل األول بالتعبير التلطيفي عن الدفن، أي

، ليستخدم بداللته الخاصة على )132(المثال ـ يشير في األصل اللغوي إلى االختفاء عن األنظار، أو االختباء
ويتمثل الثاني باستخدامه ـ أي . عملية إخفاء الجثة ومواراتها عن األنظار، بوضعها في األرض أو البحر

وتأتي . بوصفه أحد طقوس الموت الدينية واالجتماعية الرئيسة الدفن ـ في التعبير التلطيفي عن الموت،
التعابير اإلنجليزية األخرى للتخفيف من وطأة الموت باختيار عناصر لغوية تصف موضع الدفن من األرض، 

  .     فتجمله بحصره في الطبقة العليا من التربة، بدالالت لغوية مستمدة من الثقافة اإلنجليزية البيئية

من الوجهة التقابلية، أن التعابير بين اللغتين تتشابه إلى حد بعيد في المعنى، ولكنها تختلف  ويلحظ،
في العربية يستمد داللته اللغوية من الخفاء والغموض، بإدخال الجثة في القبر، " الدفن"في الصياغة، ففعل 

األرض، التي تعد محل الجثة كما يقترن الدفن غالبا في تعابير اللغتين ب. ومواراتها تحت التراب فحسب
وقد . وترتبط األرض في العربية، في احتوائها الجثة، بأفعال ُتلطف الداللة، كالضم، واٌإلضمار. ومستودعها

تستمد األرض لونها وطبيعتها من العناصر البيئية التي تجود بها كال الثقافتين اللغويتين، فتكسوها الخضرُة 
  .في الثقافة العربية) 133(يزية، ويكسوها لون الغباِرواألزهار في الثقافة اإلنجل

وفي العموم، فإن تعابير التلطف العربية األخرى التي تدور في فلك معنى الدفن، كتوسيد الميت في 
، أو توسيده التراب، ودك التراب، وإهالته عليه، وتسوية قبره بالتراب، وتغييبه في حفرته، )الضريح(القبر 

لتصورات التي تكفل إخفاء الجثة في األرض، ومواراتها عن األنظار ـ تعبر عن الطقوس إلى غير ذلك من ا
األمر الذي قد يشكل صعوبة في إنتاج تعابير تكافئها صياغة وإيحاء في اللغة . العربية اإلسالمية في الدفن

تعابير التلطف  والعكس صحيح في صعوبة إنتاج تعابير عربية تكافئ في صياغتها وإيحاءاتها. اإلنجليزية
  .  اإلنجليزية، التي ترتبط بالثقافة اإلنجليزية ارتباطا وثيقا

وتشتمل اإلنجليزية على تعبيرين داّلين على الموت يقترنان بما يعرف بالعربية بالتشييع والجنازة 
)funeral(هما ،) :A cold meat party()134(حفلة اللحم البارد، و: ، ومعناه الحرفي)bone hugging(، 

أما في العربية فيتضمن فعُل التشييع في أصله اللغوي . معانقة العظام، أو احتضانها: ومعناه الحرفي
، كما يتضمن فعل الجْنز، ومنه اشتقاق )135(البّث واإلشادة: المعاضدة والمساعفة، واآلخر: معنيين، األول

وربما تجّلي المعاني . )136(وا بهالستر، أو الشيء الذي ثُقل على القوم واغتم: الجنازة، معنيين، هما
المتضمنة في كال الفعلين المقصود بهما ـ أي بالفعلين ـ في الثقافة العربية، فمرحلة نقل الميت إلى القبر 
لدفنه، تصاحبها طقوس دينية واجتماعية تقتضي مشاركة األفراد وتعاضدهم في نقل الجثمان، بإكرام الميت 

، فيبدو أن تأصيلها )funeral(أما أصل داللة . لغم والحزن من الموتبدفنه وستر جثته، وقد اعتراهم ا
  .   )137(اللغوي مجهول، غير أنها تدل على الطقوس التي تصاحب الموت، ودفن الجثة

ويلحظ، بالنظر التقابلي، أن ثمة تقاربا بين الثقافتين اللغويتين في التعارف على عقد طقوس 
فالتعبيران .  أنهما تختلفان في تطبيق هذه الطقوس، والتعبير عنهامخصوصة لدفن الميت في كلتيهما، إال

قد يفهم معناهما الناطق بالعربية، على أن معنى ) bone hugging(، و)A cold meat party: (اإلنجليزيان
والعكس صحيح، . التشييع، لكنه ال يجد لهما مكافئا في الصياغة في لغته: الجنازة، ومعنى الثاني: األول

حمل على "و ،)إذا غطي بثوب" (قد بات مسجى على سريره"، و"أدركت فالنا جنازة: "التعابير العربيةف
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ذهبنا في "، و)في نعشه: أي" (ساروا بجنازته"، و )138()رفعت أكف المشيعين سرير الميت: أي" (النعش
  .، ال نظائر لها في صياغة تعابير اإلنجليزية)في جنازته: أي" (فيض فالن
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  : د اللقاءتجد •

تصدر الثقافتان العربية واإلنجليزية عن فكرة مشتركة، تصور الموت على أنه رحيل، وفراق، وغياب، 
ويكمن تلطيف فاجعة الموت في مثل هذا التصور بغرسه األمل في النفوس باللقاء . لتحاق بالسابقينوا

  . مجددا، سواء أكان في الدنيا أو اآلخرة، وبجعله انقطاعا مؤقتا عن األهل واألحبة

، )139("مضى لسبيله: "ويلحظ هذا التصور في جملة من تعابير التلطف في العربية الفصحى، نحو 
ومثلها في العربية . )140("وضحا ظله من غبر، وذهب في سبيل القرون الخالية، وخال مكانه، ولحق"

ويناظرها معنى في تعابير اللغة اإلنجليزية الجارية . رحل فالن، وغادرنا، وغيبه الموت، وغيرها: المعاصرة
ميت، : مغادر، ومعناه: ي، ومعناه الحرف)departed(يغادر، و: ، ومعناه الحرفي)depart: ()141(في االستعمال

ُخطف : ، ومعناه الحرفي)snatched away()143(يغادر الحياة، و: ، ومعناه الحرفي)depart this life()142(و
يترك، أو : ، ومعناه الحرفي)leave()145(يذهب بعيدا، و: ، ومعناه الحرفي)go away()144(، و)go(بعيدا، و
، )move on()147(يأخذ مغادرة من هذه الحياة، : حرفي، ومعناه ال)take leave of this life()146(يرحل، و

أنه مات ليلتحق بالسابقين، في : يلتحق، ويقصد به: ، ومعناه الحرفي)join()148(ينتقل، و: ومعناه الحرفي
، )not dead but gone before()149(و. التحق بزوجته المتوفاة: ، أي)join his deceased spouse: (مثل

  . ا، لكنه ذهب لألمامليس ميت: ومعناه الحرفي

وقد يبلغ هذا التصور ذروته في تعبير اللغتين عن الموت بأنه نوم واسترخاء، ينتظر في هذا الفعل، 
من ناحية، أن ترتد الحياة أو الروح إلى الجسد، أو أن تنقضي ليلة، أو قيلولة، ليعود إلى حراكه ودأبه من 

وتحمل بعض التعابير هذه الداللة في اللغتين، . ة ثانيةجديد، أو أن يبعث من موته يوم الحساب، من ناحي
، )150()سكن ودام...وقد سجا الشيء"ميت، ممد ومغطى بثوب، : ، أي"فالن مسجى: "نحو القول في العربية

. )151("المضجع: والمرقد...النوم: والرقاد"القبر، : ، أي"المرَقد: "مات، ومثله: ، أي"يرقد في مثواه"و

  .)at rest()153(، و)asleep()152(، و)sleep: (ليزيةويناظرها في اإلنج

لحق : ويمكن، تقابليا، مالحظة شدة التشابه، حينا، بين تعابير اللغتين، في الصياغة والمعنى، نحو
أو (رحل : ، والتطابق، أحيانا أخرى، بين التعابير في الصياغة والمعنى، في مثل)…join: (من غبر، مقابل

  . ، وغيرهما)depart: (وغادر، مقابل ،)move on: (مقابل) انتقل

  : التخلص من القيود الحيوية •

تصدر اللغتان العربية واإلنجليزية عن تصور مشترك في تلطيف التعبير عن الموت، يتمثل في توقف 
وهي . الميت عن ممارسة نشاطاته الحيوية في الدنيا، كالتنفس، والشرب، واألكل، والحركة، وغيرها

وهو تصور ـ فيما أحسب ـ يتضمن اإلشارة إلى تخلي الميت عن مصادر الحياة . ا موتهنشاطات يؤكد توقفه
  . األرضية، والتحرر من حاجات الجسد المادية وأسباب البقاء المحدودة، ليدخل في عالم الروح المطلق

أي ( واستوفى ُأُكله واستوفى أنفاسه، انقضت أنفاسه،: وربما يكمن هذا التصور في التعابير العربية
، وصم صداه، وخفت )ال حركة به وال صوت: أي(وألفيته جسدا هامدا، وخافتا، ). رزقه وحظه من الدنيا

وما به حبض وال  ورأيته وما به َنبض، ،)الصوت: النأمة(، ورأيته وقد سكتت نأمته )انقطع كالمه: أي(فالن 
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 ورأيته وقد شخصت عيناه، ،)ه للموتانتصب أنف: أي( ، ورأيته وقد جذا منخراه )ما به حراك: أي( نبض 

شصر : "، ويقال)أن تشخص عينه حتى كأنه ينظر إليك وإلى آخر: أي(وشصا بصره، وشصت عينه 
ويكمن في اإلنجليزية ). انتفخ وارتفعت يداه ورجاله: َأي(، وشصا الميت )154("شخص عند الموت... بصره

 I would: (يلفظ آخر أنفاسه، في مثل: الحرفي، ومعناه )with one’s last breath: (في التعابير

maintain his innocence with my last breath(حتى آخر رمق من حياته: ، أي)(، و)155breathe one’s 

last(يلفظ آخر أنفاسه: ، ومعناه الحرفي)(و. )156feet foremost/ first(أوال األقدام، في : ، ومعناه الحرفي
لن يخرج من المنزل إال : ، أي)I shan’t leave this house until I’m carried out feet first: (مثل

  .)157(وهو محمول على النعش

ويلحظ، تقابليا، التشابه في المعنى مع االختالف في الصياغة بين التعبيرين الواردين في العربية 
 with one’s last"، و"breathe one’s last"، و"استوفى أنفاسه"و ،"انقضت أنفاسه: "الفصحى

breath ."لفظ أنفاسه األخيرة: "في حين أنه يلحظ التطابق بين التعبير الدارج في العربية المعاصرة" ،
، فربما يناظره في اإلنجليزية تعبير لهجي "استوفى ُأكله"أما التعبير . والتعبيرين اإلنجليزيين السابقين

أن : يتخلى عن الملعقة، ويعني: اه الحرفي، ومعن)give up the spoon()158: (مهجور في اإلنجليزية هو
  . الميت قد كف عن الحاجة إلى الطعام

ويلحظ، كذلك، اختالف الثقافتين اللغويتين في إنتاج عدد من التعابير، وفي العادة ال يكون لهذه 
كونات التعابير العربية نظائر أو مقابالت حرفية في اإلنجليزية، والعكس صحيح، ويصعب فهم معناها من الم

انقطع : أي(، وصم صداه، وخفت فالن )ال حركة به وال صوت: أي(ألفيته جسدا خافتا، : "المتضامة، مثل
 وما به حبض وال نبض، ورأيته وقد جذا منخراه، ورأيته وما به َنبض، ، ورأيته وقد سكتت نأمته ،)كالمه

يصدق ذلك على التعبير  وفي المقابل، فقد. وشصا بصره، وشصت عينه ورأيته وقد شخصت عيناه،
وفي مثل هذه الحالة تستعصي فيها عملية الترجمة، ويتوقع اللجوء ). feet foremost/first: (اإلنجليزي

  .إلى الوسائل اللغوية المتعددة لنقل المعنى

 : استدعاء العناصر الثقافية البيئية •
طبيعة، والمناخ، واألدوات الثقافية ـ في وتستدعي اللغتان العربية واإلنجليزية عناصر الثقافة البيئة ـ كال

وتختلف هذه العناصر البيئية في الثقافتين، . تشكيل تعابير التلطف االصطالحية للداللة على الموت
فيظهر في نسي بعض التعابير العربية دالالت لغوية مستمدة من الثقافة . الختالف موطني اللغتين األصليين

: ، في قولهم)160(، والرباط )159("فوز: "في مثل قولهم للمتوّفى) أو المفازة(صحراء البيئة الصحراوية، كداللة ال

، "أوهاق المنية: "، في قولهم)حبل تؤخذ به الدابة أو اإلنسان: الوهق()162(، واألوهاق)161("قرض الرباط"
صِفر ": ، في قولهم))163(ِسقاء الّلبن: الوْطب(، والوطاب "ورد حياض المنية: "والحياض، في قولهم

: أي..." (عصد: "،  والعصود في قولهم)165("الميت تارز؛ ألنه قد يبس: "، واليبوس، في قولهم)164("ِوطابه

ويظهر، في المقابل، دالالت مستمدة من البيئة اإلنجليزية في تلطيف . ، وغيرها)166().لوى عنقه عند الموت
: ي يدل على المقبرة، والحديقة، في التعبير، الذ)bone - orchard: (الموت، كالبستان، في التعبير

)garden crypt(قبو الحديقة، ويدل على صندوق للجثة مّتجه إلى الخارج ليطل الميت : ، ومعناه الحرفي
، )cold(، و)cool:(، والبرد، في التعبيرين)under the grass: (، والعشب، في التعبير)167(على مناظر سارة
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، والثل أو )168(ويدل على الموت قتال) fog away: (، في التعبير األمريكيويدالن على الميت، والضباب
، ويدل في )lost at sea: (، والبحر، في التعبير)169(ويدل على الموت قتال) put on ice: (الجليد، في التعبير

ويدل  ،)ring eight bells(، وأجراس الساعة، في التعبير )170(الحياة العسكرية، بخاصة، على الموت غرقا
، )wooden breeches: (، والخشب، في التعابير)171(على الموت، ببلوغ رنين الساعة النهاية، أي الرنة الثامنة

المعطف : ، ويعنيان حرفيا)wooden overcoat(، و)wooden coat(السراويل الخشبية، و: ومعناه الحرفي
  .، وتدل على التابوت)172(الخشبي

تل : داللته من اإلشارة إلى أسماء مواضع إنجليزية، مثل إلى جانب ذلك، يستمد تلطيف الموت
، الذي يدل على الموت شنقا، حيث )ride up Holborn Hill: (هلبورن، وتايبورن، فاألول يرد في التعبير

، ) The Tyburn dance, hornpipe, and jig: (تقع المشنقة، والثاني يرد في جملة تعابير مهجورة، مثل
، وتدل هذه التعابير، ترتيبا، بصيغها التلطيفية المتنوعة  )The king of Tyburn()173(و، )Tyburn tree(و

، حيث اشتهرت، في القديم، قرية تايبورن )أو الجالد(على الموت شنقا، وأعواد المشانق، والشانق 
  . ، لتغدو دالة على الموت)174(البريطانية بمشانقها

، ما تنطوي عليه تعابير اللغتين من اختالف بين ناجم عن ويمكن، هنا، أن يلحظ، من الوجهة التقابلية
إن هذه : وربما يصح القول. اختالف العناصر الثقافية البيئية، وعدم تناظر بين تعابير اللغتين صياغة ومعنى

التعابير المستمدة من الثقافتين البيئيتين تستعصي على الترجمة، على مستويي الفهم واإلنتاج، مما يتطلب 
ها في سياقها الثقافي في لغة المصدر، وإنتاجها في اللغة الهدف باالستعانة بوسائل الترجمة المتعددة، فهم

  . كالتذييل والترادف، وإعادة الصياغة وغيرها

وقد تتعاظم أهمية فهم هذه التعابير في سياقها الثقافي، لما نلمسه في موقف الناطقين باللغة من 
يل المثال، موقف الناطقين بالعربية في التعبير عن الموت باديا في تشوفهم فيلحظ، على سب. عناصر البيئة

: اختضر فالن، أي مات شابا، وقولهم في طلب الرحمة للمتوفى: نحو قولهم: عناصر الخصب في الطبيعة

 وبل بصيب ،)المطر الغزير: والجود(وجاد بالرحمة ثراه  أفرغ الله عليه سحائب رحمته، وسقى الله ضريحه،
: السجل(وأمطر على ضريحه سحائب الرضوان، وأفاض عليه سجال رحمته  ،)المطر: الصيب(الرحمة ترابه 

  ).الدلو العظيمة

وعلى الرغم من هذا االختالف الثقافي بين اللغتين، فثمة تشابه كبير بين اللغتين في توظيف داللة 
: ، ويناظر هذا في اإلنجليزية التعبير)175("أي مات: برد يبرد بردا: "البرد على الموت، إذ يقول ابن سيده

)cold(ت، وللداللة على المي ،)cold meat(جثة، و: ، أي)a cold cook (حانوتي، وغيرها: ، أي .

ويحتمل أن تكون وحدة الخبرة اإلنسانية وراء التفات الناطقين باللغتين إلى توظيف هذا العنصر البيئي 
  .الحيوي

  :تلوين الموت •

ن العربية الفصحى واإلنجليزية، في عصورها الخالية، في تلطيف التعبير عن الموت تتشابه اللغتا
الموت : "وأبرز التعابير العربية الفصحى التي تتجلى األلوان في بنيتها اللغوية، هي. بتوظيف الداللة اللونية

وقرب العهد  ، للداللة على شدة الموت وهوله، قتال أو افتراسا، وقد يدل على جدة الموت"األحمر
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، للداللة على الموت )179("الموت األغبر:"و. )178(، للداللة على شدة الموت)177("الموت الصهابي: "و. )176(بوقوعه
  . ، ليدل على الموت فجأة"الموت األبيض: "، للداللة على الموت غرقا، و"الموت األسود: "جوعا، و

بالتعابير االصطالحية ال تحتوي أية تعابير في المقابل، فيالحظ أن المعجمات اإلنجليزية المتخصصة 
غير أن معجم وبستر . تلطف اصطالحية حديثة ُتوّظف األلوان في بنيتها اللغوية للداللة على الموت

)Webster’s Dictionary ( قد تضمن التعبير)black death( الذي اسُتخدم في اإلنجليزية في القرنين ،
الطاعون، الذي يعد أحد أكثر األوبئة دمارا في تاريخ البشرية، وبلغ  الثامن والتاسع عشر، ليدل على وباء

م، وظل األشد فتكا 1400م، وأباد ما يقارب ثلث سكان أوروبا في عام 1350-1348ذروته في أوروبا 
اإللكترونية تعبيرين ) wikipedia(كما تحتوي موسوعة وكبيديا . )180(حتى القرن التاسع عشر الميالدي

): Edgar Allan Poe(، وقد استخدم في تشكيل عنوان قصة إدجار أالن بو )red death: (لآخرين، األو

The Mask of the Red Death (والثاني. )181(.م، ليدل على الطاعون1842، المؤلفة في عام :white 

death( رف به الجندي الفنلندي سايمو هويهاوهو اسم ع ،)Simo Hayha( الذي يعد أشهر قّناص في ،
 800لحرب العالمية الثانية، ولقب بالموت األبيض ألنه أثخن القتل بالجنود الروس، فقتل ما يزيد عن ا

ويشار، هنا، إلى أنه مع ورود هذه . )182(جندي روسي، وهو مغطى بالثياب العسكرية البيضاء، ومتستر بالثل
ثة في تلطيف التعبير عن الموت؛ التعابير في المصادر اآلنفة، إال أنها ال تستخدم في اإلنجليزية الحدي

  .  لفقدانها ـ فيما يبدو لي ـ خصيصة التلطيف، أو لتحول داللتها إلى درجة التصريح بالمعنى المستكره

الموت األغبر، والموت الصهابي، يمثالن االختالف بين الثقافتين : ويلحظ، تقابليا، أن التعبيرين
لهما في اإلنجليزية، ويتوقع أن يواجه المترجم صعوبة بالغة في اللغويتين، في الصياغة والمعنى، فال مقابل 

 red(، والموت األحمر )black death(الموت األسود و : أما التعابير. فهمهما، وإنتاج مقابل لهما

death( والموت األبيض ،)white death( فهي متطابقة في الصياغة ومختلفة في المعنى، وينبغي فهمها ،
في، وتجنب ترجمة في لغة الهدف ترجمة حرفية، دفعا للوقوع في شرك النظائر الخادعة، في سياقها الثقا
  . والنقل السلبي

وبعد، فيفضي استكمال النظر في تعابير اإلنجليزية المعيارية إلى مالحظة اتكائها على تصورات 
لموت غرقا، أو شنقا، مستمدة من مصادر ثقافية إنجليزية محضة، للتعبير عن الموت وأشكاله المتنوعة، كا
وتواكب هذه التعابير . أو حرقا، أو رميا بالرصاص، أو سقوطا، أو مرضا، أو هرما، انتحارا، إلى غير ذلك

صياغة وداللة المراحَل الثقافية والحضارية التي تستخدم فيها اللغة اإلنجليزية، لتنت تعابير يعز أن نجد لها 
وعليه، فإذا كان ثمة . سياق الزمني الثقافي للغتين على وجه التحديدنظيرا في العربية الفصحى، الختالف ال

صعوبات تكمن في ترجمة التعابير العربية الفصحى، فإن التحدي أكبر وأعمق في ترجمة التعابير اإلنجليزية 
  . ترجمًة دقيقًة مكافئة ـ إلى العربية الفصيحة المعاصرة
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Translatability of Euphemistic Idioms of Death in Arabic 
and English Cultures: A Contrastive Perspective  

  

Saeed Abu Khadra, Al AlBayt Univ., Mafraq, Jordan. 

Abstract 
This study identifies the notion of euphemistic Idioms and the problem of 

terminology, clarifies the linguistic importance and translation problems of these Idioms, 
and attempt to verify the impact of the cultural elements of Arabic and English on the 
form and the content of euphemistic Idioms of death. 

The significance of this study is to provide a theoretical basis for further studies to 
test through experimentation. The result of such a contrastive study can be of help, 
mainly, to translators, language instructors, Arabic learners as a second language, 
curriculum designers, etc.  To achieve the contrastive analysis of linguistic data that 
were obtained from general and specialized dictionaries representing classical Arabic 
and Modern Standard English, the study draws upon ideas from semantics and 
assumptions related to the subject.  

Finally, the study reveals, among its other main conclusions, that euphemism of the 
two linguistic cultures rely, mostly, on similar concepts and linguistic strategies to soften 
the blow of death. Nevertheless, the elements of the two different cultures, namely the 
religious one, that have a great influence on formation of such euphemisms, may require 
a careful aware and a well  competence, of translators, to be comprehended and 
produced.  
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  يانيالقبادوناصر خسروة يالعتاه يشعر أب يرة الزهد فكف

  )مقارنة دراسة( 

  *  يسردار أصالنو يداللهيعباس           

  ملخص

قد . يانيالقباد وناصر خسروة يالعتاه يشعر أب يأصدائه فوبواعثه : الزهدة كرتناول البحث دراسة في
ن يوحاولنا أن نقارن ب، مفهوم الزهد وأصدائه ًا عنن كشفييهما الشعريوانيد علىالبحث  ياعتمد ف

  :يليما يالنتائ ف يرًا تأتيأخواتهما وموضوعاتها يزهد
 وعتبر زهد ناصر خسري . ينياصطبغ بلون دوة ينيالدوة يصدر عن المصادر اإلسالميإن زهدهما 

ة يم اإلسالميالمفاهشعره خاصة إلشاعة وألّنه استخدم أدبه عامة ، ةيالعتاه يأخلص من زهد أبوأصدق 
الورع ومن الزهد  وخسر ظهره ناصريإن ما  . الفعلودعمه القول وي، م القلبينبع من صميزهده وة ينيالدو
المعتقدات  يالتظاهر فو اءيبالر تسمح له انته اليدونًا يمتد ان رجًالكألّنه  ه؛كسلو يف ىتجّليشعره  يف
، ةينيكرته الدف علىاإللحاح و تهايت معتقداته وتنميائلته لتثبعووطن ال كتريأن  إلى ُاضطر كلذل اركاألفو

من أهم أصداء الزهد وكمة زهدهما بالح قترنا . نيالمعاندواألعداء  يديأمن من أيل» انكمي« إلىالجئًا 
، مان بهماياإلوالقدر والقضاء و، الجدثوكر الموت ذو، زوالهان يقيوا يعدم االغترار بالدن، شعرهما يف
  . وم الحسابويامة يالقبر يكذتالو

  المقدمة

عن صالت التقارب  ذلك المنه الذي يتناول الكشف) Comparative Literature( األدب المقارن
أكثر ابتغاء تقريب اآلداب القومية والعالمية من مجاالت األحاسيس المشتركة  أدبين أووالتشابه بين 

مما ال ريب فيه أن الدراسات المقارنة تؤدي  . ب واألمموالمتبادلة كي يخلد األدب كتراث حي بين الشعو
، توسيع اآلفاق األدبية والمشاعر المشتركة وتقريب األمم وإزالة المسافات الشاسعة بين الشعوب إلى

أوجه التشابه  علىمستهدفة تمكين العالقات األدبية وتوطيدها بين الشعوب واألمم المختلفة والعثور 
من ثم . ىأمة أخر إلىالطرق التي انتقلت من خاللها التأثيرات أوالتأثرات األدبية من أمة و، واالختالف بينها

األعمال األدبية المنفصلة في الزمان  إلىء بوسيلة تمكنه من النظر ىعلمًا يزود القار«يعتبر األدب المقارن 
ية بغض النظر عن فضاءاتها محيطًا وملمًا بالظواهر األدب . . . قليميةوالمكان دون اعتبار لحدود اإل

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية .  

  . قسم اللغة العربية، جامعة أصفهان، إيران *

  



  يأصالنو ييدالله

  
596

 ؛المذاهب المختلفة علىمن ثم تعتمد الدراسات المقارنة و، )13:م1987، علوش(» ومناهجها المختلفة
  . )الماركسية(ومن أهمها المدرسة األمريكية والفرنسية والسالفية 

في شعر بواعثه وأصدائه  :طار المدرسة األمريكية الكشف عن مفهوم الزهدإستهدف البحث في ي
نعلم أّنهما كانا . القبادياني خسرو العتاهية وناصر الشاعرين المبرزين في األدب العربي والفارسي؛ هما أبو

ذا إف، والمجون والملذات الدنيوية وإطالق اللسان في مدح السالطين فترة من حياتهما منشغلين باللهو
والعبادة الخالصة ولم ينشدا أي بيت في مدح  الزهد علىهما تركا البذخ والترف وتنسكا وتزهدا وأقبال 

واالكتفاء بالقليل من العيش  ىإلالله تع إلىاألمراء والملوك وخصصا بقية الحياة لالستغفار واإلنابة 
 . واإلعراض عن الشره والحرص

لّنظر فاذا أمعنا ا. وله خلفية قديمة فيه، إن الزهد من الموضوعات الشعرية العريقة في األدب العربي
، كزهير بن أبي سلمي ىالجاهلي ندرك أن هذا الموضوع قد ظهر لدي الشعراء والخطباء القدامالعصر في 

 وال، لكن الزهد لم يتكون مفهومًا مستقًال قائمًا بذاته، وأمية بن أبي الصلت، وقس بن ساعدة اإليادي

إن الذي ال شك  ىبعبارة أخر. العصورالزهد في تلك  علىنستطيع أن نجد قصيدة ما تحتوي بحذافيرها 
 حياة العرب في جاهليتهم . أي قبل اإلسالم، موجودة منذ الجاهلية] الزهد[هذه الظاهرة «فيه أن فرغم أن

 ه كان هناك زهد أوحياة وثنية مادية كانوا يطلقون فيها العنان لشهواتهم وغرائزهم ومتعهم الحسية إال أّن

  . )216، م1976، قيعت(» نوع من التنسك

اإلعراض عن الدنيا  علىواألغراض يحتوي  ال مشاحة أن الزهد وما يتصل به من الموضوعات
كل  يعني أن للزاهد أو هذا ال. العبادة علىالله واالنفراد عن الوري والعكوف  إلىومتاعها الزائل واالنقطاع 

ًا ويخصص حياته للنسك والعبادة من ينخرط في سلك الزهد والتنسك أن ينعزل عن الناس انعزاًال تام
من  اليسييرالتعادل والتوازن بين الحياة الدنيا واآلخرة واالكتفاء بالنزز  إلىبل إن الزهد يؤدي ، كالرهبانيين

  . ه الدين الحنيفيإل العيش واالبتعاد عن الحرص والشره وهذا ما يدعو

 وتكونت المذاهب الكالمية لفكرية المختلفةأّنه حافل بالنزعات ا ىالعصر العباسي نر إلىاذا رجعنا 
أن  ىاألغراض الشعرية في هذا العصر نر علىعندما ألقينا نظرة عابرة . المتضاربة والفلسفية والعقيدية

 إلىجماعة يدعون  ىفنر، والمجون الذي حمل بشار وأبونواس رايته جنب تيار الّلهو إلىتيار الزهد نما 
 –من هؤالء أبوالعتاهية الذي خصص شعره . ىتزود ليوم اآلخرة والورع والتقووال ىفطام النفس عن الهو

 ىنر، القبادياني في األدب الفارسي خسرو كذلك عندما نقرأ شعر ناصر. للشعر الزهدي-إثر صحوة روحية
ومن  ،وراجت سوق البدعة واالنحراف الخلقي والعقيدي، أّنه عاش في بيئة حفلت بالّظلم والقتل والّتشريد

اّتخذ الزهد و الصالحات وترك الدنيا إلىثم نراه في األربعين من عمره ينقلب ويسلك مسلك الزهد داعيًا 
نصراف عن الملذات والشهوات الفانية والهروب من أداة للّتعبير عن الوعظ والّنصح واإلنذار والتخويف واال

  . واقع الحياة المؤلم

أصداء الزهد وجذوره عند  على - طار األدب المقارنإفي  - ضواء حاولنا في هذا البحث أن نسّلط األ
المقارنة بين القواسم  إلىثم نتطرق في متابعة البحث ، القبادياني خسرو الشاعرين أبي العتاهية وناصر

لنفهم هل ظهر الزهد لديهما بمثابة نزعة فكرية بحتة ، أفضل نتيجة في زهدياتهما إلىنصل  حتىالمشتركة 
أم كان من صميم القلب ، تجّل في القول والسلوك وورد كسائر األغراض الشعرية كالمدح والغزللم ت
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الحوافز التي ساقتهما  وأهم، همايأبرز المفاهيم الزهدية في شعر إلىنتطرق ثم ، ؟يدعمه القول والفعل
ي نشوئه البواعث أم أّثرت ف، ؟هل تكون الزهد لديهما من خالل الصحوة الروحية لنفهم، نحوالزهد

  . ؟االقتصادية والبيئية وغيرهما

للدكتور مجتبي » حياته وشعره، أبوالعتاهية«:بحثأما الدراسات التي أجريت في هذا المجال فمنها ال
معالم حياته وكوامن فكرته ولم  إلىلكن الباحث تطرق فيها ، )ايران- جامعة طهران- م 2005 (دوست رحمن

أبوالعتاهية رائد «فهناك أّلف أسامة عانوني الكتاب ، المفاهيم الزهدية في شعرهيتناول الزهد وبواعثه و
المحاور الزهدية  إلىولم يتطرق الكاتب فيه ) م1957، حزيران، لبنان - بيروت (» الزهد في الشعر العربي

وبواعثه بدراسة البيئة العباسية سياسية واجتماعية ولم يأِت بالتفاصيل حول زهده  ىبل اكتف، في شعره
خاصة في ، خسرو اآلن حول الزهد في شعر ناصر ىلم تجر دراسة مستقّلة حت. ومحاوره وسماته الفنية

لنلقي األضواء ، ديوانيهما الشعريين والمصادر األدبية علىاعتمدنا في هذا البحث و، طار األدب المقارنإ
  . الوشائ الوثيقة بين شعريهما الزهديين على

  مصطلحلغة والالزهد من منظور ال

والّتحذير ، االكتفاء بالقليل علىأّنه يدّل  ىنر، الزهد ىذا تصّفحنا المعاجم والقواميس كشفًا عن معنأ
مغبة الحرص  علىويؤّنب االنسان ، ألسنة الشعراء منذ قديم األيام علىودار ، من الشره واالستزادة

 إلىفي موضع واحد للتعبير عن عدم الميل والرغبة  ريمقرآن الكورد الزهد في ال. نعيم الدنيا علىوالّتكالب 
ألّنهم ، ]20:يوسف[ ﴾وشروه بَثمن بْخس دراِهم معدودٍة وَكاُنوْا ِفيِه ِمن الزاِهِدين﴿:الىتع حيُث يقول، شيء

إن الزهد في هذه :في تفسير هذه اآلية قائًال» إحياء علوم الدين«في كتابه  إلىأضاف الغزو، لم يرغبوا فيه
اذ طمعوا أن ، بالزهد فيه) ع(البيع ووصف القرآن اخوة يوسف  ىفقد يطلق الشراء بمعن، اآلية بمعني البيع

 من باع  فاذا كّل، فباعوه طمعًا في العوض) ع(هم من يوسف إلىيخلو وجه أبيهم وكان ذلك عندهم أحب
لكن العادة جارية و، أيضًا زاهد خرة بالدنيا فهووكل من باع اآل نيازاهد في الد الدنيا باآلخرة فهو

   . )108، م1957، 5م، إلىالغز(بتخصيص اسم الزهد بمن يزهد في الدنيا 

وتجنُّـب ، اتإلىواالستغناء عن الكم، االبتعاد عن الخطيئة«: هوف أما المراد من الزهد في المصطلح
أسلوب «: أن الزهد إلىوذهب آخرون ) 45، م1987، فندياأل(» من شأنه أن يبعد عن الخالق كّل ما هو

قد عرّفه بعض بأن الزهد  . )173، ت. د، تغري(» العزوف عن الدنيا بكل لذائذها إلى في الحياة يدعو
امتاز  . )86، م1983، البيهقي(» موجود في الدنيا وال يرغب في مفقود منها إلىأن ال يسكن قلبك «هو

عرفه ابن . الصادقة واألحاسيس الصافية والوضوح والصراحة في القول هذا النوع من الشعر بالعاطفة
  . )83، نفسه(» يرغب في مفقود منها موجود في الدنيا وال إلىيسكن قلبك  أن ال«عباس بأّنه 

زهد :يقال . أّنه عدم الرغبة ىعلمادته في اللغة العربية تدّل «عبدالحكيم حسان الزهد بأن  ىقد رأ
ستمتاع بلذائذ يقال للرجل اذا انصرف للعبادة وترك اال. لم يرغب فيه وموضوعه الدنيافي الشيء اذا 

  . )24، م1954، حسان(» الديني للزهد ىالمعن زهد في الدنيا وهذا هو: الحياة

أن الزهد أخذ جّل مفاهيمه من الشريعة  ىنر، ذا أمعنا الّنظر في المعنيين اللغوي واالصطالحيإ
 علىوالوقوف ، واالنغماس في الملّذات، الّتهالك ىعلنسان يحذر الدين الحنيف اإل نامن هو، اإلسالمية

 واستباق، وينصح ابن آدم باغتنام الفرص. الصالحات للرحيل العظيممن الّتزود  إلىداعيًا ، تفاهة الحياة
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عن الزهد وما يمّت ؛ ألن كلِّ خير وطاعة في الحياة نات ىعمران الحياة األخر علىوالّتنافس ، الخيرات
  . هإلىبصلة 

  الّظروف السياسية واالجتماعية في عصر أبي العتاهية

، في عين الّتمر )� 130(ولد إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان الملّقب بأبي العتاهية سنة 
اشتغل الشاعر ، )5، م1986، 4األصفهاني م(ألّنه كان يحب المجون والّتعّته والشهرة ، وكّني بأبي العتاهية

وأنشد ، وبعد فترة من الزمن تنسك وانصرف عن ذلك، في بداية حياته كسائر الشعراء بالّتشبيب والتغزل
واليزال  . . . أهلها  إلىذلك ثالثين عامًا يتحدث عن الموت والفناء ناعيًا الحياة  علىظّل «في الزهد و

» ما يشبه واعظًا إلىشور متحوًال في كثير من زهدياته يردد الحديث عن الموت والقبور والبعث والّن

  . )87، م1984، ضيف(

م الدين إلىوتكون موجات الشك والحيرة في تع، عاش في عصر امتاز بكثرة األزمات الروحية والفكرية
شاهد طوال حياته  . )314، م1991، الفاخوري(وهذا نات عن كثرة الفرق والّنحل واألقوام ، الحنيف

، م1987، نوفل(وتقتيل وتشريد  ىوما يلحق العلويين من أذ، وتقّلباتهم السياسية بعض الحكامعسف ت
ومما ال ريب فيه أن العصر العباسي من العصور التي تجّلت فيه المتناقضات الفكرية والعقيدية؛ فمن ) 181

ومن جانب آخر ظهر . بشاركأبي نواس و، جانب ظهرت طبقة من الشعراء أفرطوا في حياة الفسق واللهو
   . ورابعة العدوية، كابراهيم بن أدهم، آخرون مألوا حياتهم بالورع والّنسك والزهد

ومن ثم نستطيع أن نعد زهده ردة فعل ، إن تأّثر بها وترعرع في هذه البيئة وال غروالعتاهية  أبونشأ 
لشاعر أن يدخل األدب العربي عامة استطاع ا. عصره شاعا فيذين لضد الشذوذ الخلقي والديني ال

   . في إطار ال عهد له به من قبُل حينما انصرف كثير من الناس عن شعر الزهد، والشعر خاصة

  بواعث الزهد عند أبي العتاهية

غرضين  علىمصطنع وحاول أن يعثر  إلىعالم خي إلى، اّتخذ الشاعر الزهد أداة للهروب من واقع الحياة -
وتروي أسس الزهد في الفئات الفقيرة ، إزالة التُّـهم عن نفسه كالزندقة واإللحاد: هما ،أساسيين

  . )136- 137، م1968، الدش(

ذكر أبوالفرج األصفهاني أّنه لشدة  . ا الشاعر؛ منها البخلعليهالخصائص الّذاتية والفطرية التي جبل  -
من «: هذا األمر قال ىعلولما ليم  به كما ينبغيولم يكترث أجاع خادمه ، المال وتثميره علىحرصه 

حرمي  إلىنفسه شهوتها هلك وهذا خادم يدخل  ىلم يكفه القليُل لم يكفه الكثير وكّل من أعط
 . )21، السابق، األصفهاني(» إلىوم إلىفإن لم أعوده القناعة واالقتصاد أهلكني وأهلك عي، وبناتي

أّنه لبس الصوف عندما قنط من  ىإلذهب المسعودي  . اعليهلحصول فشله في حب عتبة والحرمان من ا -
  . )282، م1967، 2 م، المسعودي(حبها وفشل 

 . )242، م1119، ضيف(التأّثر بالمصادر اإلسالمية والّنحل األجنبية كالمانوية والزرادشتية  -

، ثقافات المختلفة التي تكونت من قبُلبل كان متأثرًا بال، العبادة إلىلم ينشأ زهده من التصوف واالنقطاع 
  . وشعره يصور لنا التيارات التي ظهرت مضادة لتيارات الفساد والمجون في حياته
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  :خسرو الّظروف السياسية واالجتماعية والفكرية في عصر ناصر 

القرن  يرانيين لمع نجمه في أواخر القرن الرابع وبدايةالقبادياني من أبرز الشعراء اإل خسرو ناصر
خاصة شعره بالموعظة والحكمة والمضامين السامية ، حاول طيلة حياته أن يمأل أدبه. الخامس الهجري

  . ايعلال

» الحجة« �بن حارث القبادياني المروزي المكّني بأبي معين والمتخّلص  ولد الحكيم ناصر بن خسرو

، 2م، صفا(في قباديان ببدخشان  ه481وفي الّنهاية ُتوّفي سنة ، في قباديان من أعمال بلخ ه394سنة 
1366 ،452( .  

عدد من الوطن ظلم  ىوعان، الجدال فيه بين الملل والّنحل الفكرية كثرفي عصر  عاش ناصر خسرو
. الفتن والثوراتأحيانًا وتسربت أصداء هذا الجدال في شؤون الّناس وحدثت ، الغزنويين والسالجقةالحكام 

 بعض الحكام تدّخلو. في العقائد واآلراء ولم يكترث بحرية الفكر والقولّتعصب ال فترة شاع فيها في نشأ
بمدح الملوك بدَل اإلقبال  دباء والشعراءاألت جماعة من اشتغل. في شؤون الّناس السيما العقائد الفردية

  . مضامين والمعارف الدينية الساميةال على

من هنا و، لمضامين الدينية والحكميةا بّثو، ىألعمالتعصب ا علىلقضاء اّتخذ الشاعر أدبه سالحًا ل
أراد أن يحدث  . أن يترك الوطن إلىاضُطر  ىحت من قبل الحساد ومعاصريه ىفي هذا السبيل أذ ىالق

إلشاعة ما ورد  والّتعصب جهل والغفلةال علىيقضي  ىالدين الحنيف حّت علىينبني ، علىمجتمعًا نموذجيًا أ
  . ة من األوامر والنواهيفي الشريعة اإلسالمي

بواطن األمور ليبتعد عن التعصب  علىيعثر المحاكاة العمياء وأراد أن  خسرو لم يتعود ناصر
أشجع ممّثل لفكرة االحتجاج «بحيث عده بعض األدباء ، أخذ يحارب األعراف السائدة في مجتمعهو. ىاألعم

   . ناقدًا اجتماعيًا ودينيًا وسياسيًا صر خسروويعتبر نا) 50، 2535، إسالمي ندوشن(» في األدب الفارسي

في صوامع البوذيين  أسسه معلىفي زمن حياته وشاع ت »خراسانال« مسقط رأسهعمت موجات الزهد 
 اقتداًء في تلك الفترة كانوا من رواد الزهد ةال نبالغ اذا قلنا إن الشيع . »سمرقند«و »بلخب « والمانويين

أول من أبدع » السنائي«ومن المعروف أن الشاعر ) 64، 1380، الشيبي(مه ىإلتعنشر في  أعالمهمب
في زهدياته  خسرو وحاكاه ناصر» الشاعر الزاهد« �الزهد وأدخله في الشعر الفارسي حيث يعرف 

  . ومن ثم ورد ذكره عدة مرات في ديوانه الشعري، ونموذجًا في زهدياته علىواّتخذه مثاًال أ

القبادياني خسرو هد عند ناصربواعث الز  

، فكرة الزهد فترك الدنيا وزخارفها من المعروف أن صحوته الروحية من أهم البواعث التي دفعته نحو -  
من نوم األربعين سنة  أن أصحو علىلقد صحوُت من نوم البارحة ف: وقال في نفسه بعد تلك الصحوة

معتقدات  إلىوالّتعرف ، َتطوافه في البلدان اإلسالمية أدت هذه الصحوة دورًا هامًا فيقد وهكذا 
 . سماعيليةانصهر في الديانة اال حتى األخرىاألمم 

لم يلق ناصر خسروأي عناية من قبل ، أخذ الغزنويون زمام الحكمانهارت الدولة السلجوقية و عندما -  
 . العزلة والزهد وهذا مما آل به نحو، الغزنويين
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االستقصاء في معتقدات األمم  دفعه نحو في األحداث والمغامرةفي العلوم اإلسالمية  ستطالعالحب ا -  
، اإلجابة علىعندما طرح أسئلته عثورًا . إجابات مقنعة ألسئلته علىألّنه لم يعثر في بلدته ، األخرى

ويأوي ، بلدةأن يترك وعائلته تلك ال إلى مما اضطره، اّتهمه المتزمتون والمتعصبون باإللحاد والكفر
 . لعّله يجد هناك ضاّلته الحقيقية، عاصمة الفاطميين، القاهرة إلى

 عليهوسيَطر ، مجتمعه لم يمهد األرضية لحرية الفكر والقولمعايير  وجود الصراع والتناقض بينه وبين -  
ة اإلسالمية والمثل لثقافاب يعتنوا ألن الغزنويين والسالجقة لم، ةإلىواألعراف الب االستبداد والّتعصب

 . يرانيينخالقية والدينية ولم يكونوا إاأل
  - اد والنسالعالء المعري وقد  وأب من هؤالءو، ل في معتقداتهماك طيلة حياته والتوّغالتقاء الشاعر بالزه

بكثرة الثراء والعبيد وأن كل البلد يخدمونه؛وأما ) الرحلة( »سفرنامة«وصفه الشاعر في كتابه 
تأّثر . نفسه أكل اللحوم والزواج علىي فقد تزهد ولبس الصوف واعتكف في البيت وحرم المعر
  . من خالل سفرته بآراء المعري وأفكاره خسرو ناصر

  المضامين الزهدية في شعرهما

وتعبدا وتنسكا واّتعظا وافترش الزهد ، يّتضح لنا مما سبق أن الشاعرين انخرطا في سلك الزهد
، ووجدا راحة الحياة في االنعزال عن ضجي الّناس وصخب الحياة، سعة الّنطاق في شعرهمامساحة وا

صعيد فكرتهما وأدبهما الذي  علىبحيث تركت بصمات واضحة ، وتردد في شعرهما المجاهدات النفسية
   . يسترعي االنتباه

  :زوال الدنيا وعدم االغترار بها

هذا تمّثل الشاعر  علىبناًء . وال وفاء لها وال بقاء، شيء علىي اعتقد أبوالعتاهية بأن الدنيا الُتبق
، الّتزود ليوم الحسابو، الّتفكير في مصير الحياة إلىداعيًا ، ناهيًا عن المجون والّلهو، أمام البشر واعظًا

  . العيش الفراق وتكدر صفو علىألن الدنيا ُخلقت ، وذكر حقيقة الحياة وعدم الّتعّلق بنعيمها الزائل

  

 اِءــــــــــــمرك ما الدنيا بداِر بقــــــَلع اِءــــــــفاك بداِر الموت دار فنـــــــــك
 إّنماــــــــــــــتعشق الدنيا ُأَخي ف فال الِءـــــــــيري عاشق الدنيا بجهد ب

  وراحـــــــــــــــــــــــــــُتـها مـمزوجٌة بعناِء
  

  

 )2- 3، م1964، العتاهيةأبو(        

 حــــــــــــــالوُتها ممزوجـــــــــٌة بمرارة

  :ومن قوله اآلخر
  

ــعد الرحيــــل بهـــا مـــــا دام بـــي رمــــــــــــــق  عــــــقلُت َلأعددُت الجـــهـاز لما  فلو   بــ

  وا من قبلهم َلبقواــــــــــــــأن قومًا منهم بق لو  فاذكر ثمــــودًا وعـــادًا أين أين هم

  ــــــّل فــــــــيٍء ُثمَت افـــــتـــــرقـــــــواظ إلىيومًا   ركٍب ضمه سَفرـــــــك مـــــا نحـــــن إّال

  ـــــواـكأّنهم بهـــــم مــــــــــن بـــــعـــــــدهــــم لحقــــ  الف غابرهمـــــــــاألس علىيقيم  وال
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  )249، نفسه(              

ّل فيٍء واإلنسان بالمسافر الذي أقام فيها لزمن قصير فال بد أن فقد شبه الشاعر الحياة الدنيا بظ
ال . فينصح المخاطب بإعداد العدة من الصالحات ليوم الحساب . تعبيرًا عن عدم الثبات واالستقرار، يرتحل

ية وما ظهر في المجتمع من األحداث السياسية ريب أن هذه الفكرة الزهدية نشأت من األسس الدين
فأكثر ، واالجتماعية وما رافقها من الخيبة والحرمان من جراء انغماس الناس في مغريات الدنيا وملهياتها

شعره  علىفانعكست نظرة الدين الحنيف للحياة ، أبوالعتاهية من التذكير بالموت وتأمل وأطال النظر فيه
التزهد والتذكير بالموت  فاتجه نحو، ألنها تحّط من مكانة اإلنسان وشأنها، بالدنيامحّذرًا من االغترار 

فيحّذر  .وتمحور زهده هنا حول التعبير عن تقّلب الدنيا وخداع أحوالها وتحقيرها وزوالها بمجيء الموت
اة ومرها الحي هذه تجربة إنسان ذاق حلو. من مصاحبتها ألنها السراب الخادع ومصدر األماني الكاذبة

  . خبرته وسعة نظرته الثاقبة في الحياة حيث صار ديدنه ذم الدنيا والتقليل من شأنها علىوتدّل 

بل ، أّنه لم يمدح الدنيا ونعيمها ىنر، الدنيا وزوالها إلىمعنا النظر في القصائد التي تمّت بصلة أذا إ
د السبيل لتحقيق اآلمها لم ألّن، هاانطلق لسانه في ذمهذا الموضوع أثار و. طيلة حياته ال المنشودةتمه

في  ىلنا أن فكرة الزهد التي يصورها الشاعر في شعره تختلف عما جر فيبدو. الدنيا علىنقمة في كيانه 
لكّنه ، يختلف مذهبه عن معاصريه كبشار في الحياة الفكرية والدينية ومن ثم، واصطبغت بالتشاؤم، حياته

] الزهد[في هذا الباب  ىلكّنه أت«لحياة والتمتع بها ولم يذق تمام الّذوق تفاهة الحياة ا علىاليزال مقبًال 

والمجون وأصح تعبير في ذلك أن  ه وزاد في معانيه زيادة بشار وأبي نواس في أدب اللهويإلبما لم يسبق 
الزهد 185، م1933، أمين(» تقول إّنه َفلسف( .  

عند أبي  ىبه من معان أحرزت المكانة األول لموت وما تتصلفي شعر الشاعرين أن فكرة ا ىنر
ماء إهراق الد علىومن جانب آخر افترشت فكرة الحياة الدنيا وخيانتها وزوالها وتكالبها ، العتاهية من جانب

 علىهذا يدّل . نراه في شعره يطلق اللسان في ذمها. خسرو عند ناصر ىهي التي خصصت المكانة األول
نبعد إن قلنا إن الّتجربة الشخصية التي كسبها الشاعر في  ال. الحياة ومرها وإقبالها وإدبارها لوأّنه ذاق ح

أّنه عاش في دولة المستبدين والمتزمتين الذين لم  إلىإضافة ، بواعث الزهد لديه ىحياته كانت احد
  . ندقة وطردوهوأخيرًا رموه بالز، وصدوه عن سبيل إشاعة المثل الدينية، يفهموا فكرته

مع أننا نراه مقبًال ، كما ذكر آنفًا أن أباالعتاهية تمّثل في ديوانه الشعري كزاهد ومتنسك وتارك للدنيا
واصطبغ شعره  إليهابل بقي مشتاقًا ، ومن ثم لم يستطع أن يترك الحياة ومتاعها الزائل، الحياة  على

  :بالتزاهد كما يقول نفسه
  

  أري رغـــبـــتــي ممـــزوجـــة بـــزهـــــادتــــــــــــــي  بـَلراغ تزاهدُت في الدنيا وإّني

  ــارق عـــــادتـــــيـــــأراه عـــظـــيـــــــــــمـــًا أن أفــ  وعودُت نفـــسي عــــادًة لزمـــُتــــها

رلي غيبي َلص وــــــول  إرادة مـــدخــــول وعـــقُل مــــقص ت إرادتيــــــــــــــــــــصحح  
  

  )71، السابق، أبوالعتاهية(           

أحدهما :وذلك لسببين رئيسيين . الزهد أكثر منه زاهدًا إلىالعتاهية كان داعيًا  يري عزالدين أن أبا
ّنه إذ إ، أن بغداد لم تكن البيئة الصالحة لحياة الزهاد الحقيقيين؛أما السبب الثاني فيتعلق بالشاعر نفسه هو
، كان زاهدًا حقيقيًا لكان سلوكه الشخصي ترجمة عملية ألقواله التي كان يكثر من تردادها في أشعاره لو
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 علىوهواألمر الذي تثبته الشواهد الكثيرة ، ويقنع بالقليل، لنفسه بعيش الكفاف ىوفي مقدمة ذلك أن يرض
   . )303، م1975، عزالدين(أّنه لم يكن من سلوك أبي العتاهية 

يزال ينبه العاقل أّال يفتن  وال خسرو لخيانة والغدر من الخصائص التي امتازت الدنيا بها عند ناصرا
طموسه والقضاء  علىبل تعمل ، نسان بالتُّـحف والطُّـرفتأتي الدنيا لال ال ومن ثم، بها حتي اليقع في فّخها

  : المكر والخداع علىوجبلت  عليه

  
 

 ير وغداريپديـويست جـــــــهان  ريكه ش نيست به مكر وجادوي يا

ــــــــــهـفته بـه زير هـــــــــــــــــــــــــــــر   ل طري ليكنگر از پباغيست  لي خـاريگبنـــــ

 زنهار مــــــــشـوفتنه بروزيرا . . .  فتاريگحوريــــــــــــــــــــــست ز دور وخـوب 

            ــــــــــــــوي اوبــــــاريـه نــــــــــــــشـدي ز خــــــگآ

  )350، 1357، قبادياني( 

 يمانتپبشـكست هــــــزار بار 

  

، يساويها أحد في المكر والسحر وهي روضة مليئة بالورود الّطرية الدنيا كشيطان هرم غدار ال: أي
 الدنيا قد نقضت . ا من بعد كحور جميلة القولألّنه، تغتر بها ال. لكّنها تخفي شوكًا تحت كّل ورد منها

  . ديدنها علىتعرف مرة ولم ت ألف ميثاقك

  :ومن قوله اآلخر

  

  ست هماناهشيار وخردمند نجسته  ديويست جهان صعب وفريبنده مر اورا

  ـــــــون مست مروبر اثر اوبه تمّناچ  خرد داري وهـــشيــــاري وبـــيـدار چر هيگ

  زنهار كـــه تــــيره نــــكني جــان مصفا  بدودر ، رفژيره وبـــــس آبيست جهان ت

  )5، نفسه(              

إن تتمّتع بقليل من العقل والبصيرة فال . تضاهي الدنيا الفاتنة شيطانًا اليطلبه بصير وال عاقل:أي
  . هأال ال تلوث نفسك الطاهرة ب. إن الدنيا ماٌء كدر عميق. تطلبها كالسكران

يشير . تبّني فكرة الزهد لديه نحو ىاألخركانت من الحوافز  والكهولة ىإن مرور الزمن وضعف القو
  :ه قائًاليإلالشاعر 

 

  مكر بر جوان، ـــــــــــــــيـران روان كنـــــــــــــند بـليپ  يرپبفـريفـت مـــر مــــرا بــــه جـــــــــــــــــواني جهان 

  وموشـان وراسـوانچنهـــــــــــــــــــــــان ونرم نرم پ  شب وروز وسال وماهعمر مرا بخورد 

  زاهد شدي كنون كه شدي سست وناتوان  زيده زهـدگاي نــــــــــــاتوان شــــــــــــــده به تن وبر

         )500، نفسه(                   

قد أنقص عمري الليُل . الشاب علىالشيوُخ المكر  تاليح، أجل. هرم في الشبابالقد غرني العاَلم :أي
، يا من ضعف في الكهولة واختار الزهد . والّنهار والعام والشهر مختفيًا وشئيًا شيئًا كالفئران وبنات عرس

  . تزهدَت حين الفتور والضعف
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القنوط ويعدها أسوأ باالجتناب من مصاحبة الدنيا ألنها مصدر األلم والحرمان و خسرو ينصح ناصر
  :صديق ومصاحب قائًال

  

  

ُزيد وبد گاين جهان بـــــي وفـــا را بر
  ُزيدگ

ُزيد اوخود گال جرم بر دست خويش ار بد 
  زيدگ

يري پـــــون بـــــه رويش باد چخــــورد حــــسرت   هر كه دنيا را به ناداني به برنائي بخورد
  بروزيد

  )51، نفسه(                  

من اغتر . أنامله ويندم من ذلك علىكّل من اختار الدنيا الخائنة للمصاحبة فال بد أن يعض :أي
  . بالدنيا في شبابه جهًال يتحسر في الشيخوخة

أن طبيعة الشعر الزهدي تتصف باإلعراض عن زخارف الحياة ، اتضح لنا من خالل ما ذكر سابقًا
وهذا نات عن حتمية الموت وعدم خلود الدنيا في قلب ، لآلخرةالدنيا وغض النظر عن نعيمها والتزود 

  . فاتخذ تفاهة الحياة وازدراء الدنيا أداة لتنبيه الناس من غفلتهم، الزاهد

وجدنا من خالل هذه األبيات المذكورة أن الشاعرين أطاال الكالم في عدم االغترار بالدنيا وترك 
، ألّنها مصدر لألماني الكاذبة والخيانة وخلف الوعد، صحبتهاوحّذرا المخاطب من ، ملهياتها وملذاتها

ومن جراء ذلك استعدا للرحيل عنها ، ورأينا ديدن هذين الشاعرين في ذم الدنيا والتقليل من شأنها
والعمل الصالح وامتثال الدين  ىكالهما يعتبران التقو . واعتبراها مكانًا للتخلص من غدرها وخسائرها

 . اد ليوم الرحيلالحنيف أفضل ز

م اإلسالمية خاصة آي إلىخالصة القول في موضوع التحذير من االغترار بالدنيا في شعرهما أن التع
وكذلك التأمل والّتدبر في انهيار ، القرآن الكريم والحكم األخالقية كانت من مصادرهما الرئيسية فيه

ازدراء الدنيا وعدم  القدرة ساقتهما نحوالحضارات اإلنسانية السابقة السيما الحاكم وذوي الجاه و
  . االكتراث بها

  ذكر الموت والجدث

كان فقره المدقع وحرمانه من بواعث . أّنه كان يخافه علىإن َترداد الموت في شعر أبي العتاهية يدّل 
فيزلزل ، كرةهذه الف يكرروكان ، للّتقاة الراغبين في الّتطهر ىحتاّتخذ الموت أداة للّتخويف . الخوف لديه

كمرآة  من مضوااّتعظ في هذا المجال بقبور . )505، م1978، شلبي(سواء  علىقلوب العصاة والمؤمنين 
  :قائًال جلية تبين مصير البشر

 

 رـــــــوات يا ضيفان ُتـــــيا معـشر األم ِب األرض كيف وجـدُتم طعم الّثري

 مـــــأهَل القبور محا الّتراب وجوهك حليأهـــــــــــــــــــَل القـبور تغيـرت تلك ال
 مـــأهَل القبـــــــــــور كفـي بنأي ديارك إن الديار بـكـــــــم َلشـاحطة النــــــّوي

  مـن مـــــات أصبـح حبله رّث القوي

  )16، السابق، أبوالعتاهية(          

 أهـــــــــــــــــــــَل القبـور ال تواصَل بينكم
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، أن جميع الوري يتساوون أمام الموت واليستطيع أحد منهم الهروب من براثنه إلىذهب الشاعر 
  :سواء كان ملكًا أوسوقيًا أوفقيرًا أوغنيًا قائًال

  

  ال ســــوقٌة يـــبــــــــقي وال مِلك  الموت بــــيـــــن الخـــلق مـــشــــتــــرك

  واـــــــعن األمالك ما ملك ىأغن  ا ــــــــــــــحاب القليل ومــــما ضر أصــ

  ال بـــــل ســـبيًال واحدًا سلكوا  وت مسلكهمــــــــــلم يختلف في الم

  )267- 268، نفسه(         

  :فيقول، فيها أماني يهلك قبل الظفر بها ىفالدنيا متاع زائل وأمنية خادعة واإلنسان يتمّن

  ىالعمر من قبل أن تفن ىأماني يفن  ــكر يــــــــا دنـــــــيـــــــانصـــــبِت لنـــــا دون الـــتفــ

                 ىتــكون له أخر حتىحــــاجة  إلى  تنقضي حاجاُت من ليس واصًال  ىمت

  )7-8، نفسه(     

اتضح لنا من خالل هذه األبيات الصراع المستمر الذي جري بين حياة الشاعر والموت في أسلوب 
فليست الحياة في نظرته إّال مرحلة تطمسها براثن الموت الدموية وكّل ، بر عن هواجسه وكوامنه النفسيةيع

نراه يبدأ أبياته بأسلوب النداء الذي خرج . هذه األقوال تصور استسالم الشاعر لقدرة الموت وسّنة الحياة
د النفسي الذي حدث بينهم رغم العالقات إيذانًا بالبع، التعجب من قومه ىعن معناه الحقيقي ليعبر عن معن

كالمه  استخدم الشاعر أسلوب الحوار بينه وبين األموات فيخاطبهم حتي يكسو. الودية والوطيدة بينهم
   . جانبًا دراميًا

، واإليمان القوي بالبعث والنشور ناجمة عن عقيدته الدينية خسرو ناصر ىأن فكرة الموت لد على
بل يّتخذ الموت أداة لالعتبار واألمل في ، الخوف أوالتخويف منه إلىوانه الشعري فال نجد إشارة في دي

الحياة الخالدة مؤمنًا بمجيء البعث  إلىه ويعده مجرد انتقال من الحياة الفانية يإلوالتضرع  لىاغفران الله تع
غفلة الناس من الموت و ة عند أبي العتاهية عن الخوفجمأنها نا ى؛ بينما نربعد الموت ولم يستعد للموت

وكثرة ما شاهد طيلة  دهشة القبر وظلمته في ذاكرتهمنه وحلول المشيب به والشعور باإلحباط والقنوط و
 علىيزال يحرض المتلقي  فال، إنكار البنيان وإعمار األرض إلىانجر  ىحت، حياته من المشاهد الدامية

ومن ثم أثارت هذه ، المشيب حتي يستعد للموت التفكير في الموت حتي اليغفل عنه وينذره باقتراب
ومن منطلق هذا الموقف نراه يحاول الهروب من براثن ، المشاعر والصور في كيانه خوفًا عميقًا من الموت

مما جدير بالذكر في . فتمّثل في شعره خاضعًا أمام الموت ومغباته، لكنه لم يجد سبيًال للهروب، الموت
، المانوية، الزرادشتية، كالبوذية، ية عنده تكونت من خالل التأثر بالديانات المختلفةشعره أن األسس الفكر

 إلىفأثارث هذه الديانات نوعًا من الشك والخوف في معتقداته خاصة ما يمّت بصلة ، والهندية
  . الميتافيزيقية

كان في  ولو، يستطيع أن يهرب منه بأّنه الاالنسان  إلىفي هذا المجال  خسرو ة ناصرفكر توحي
الّتزود من صالح األعمال ليوم اآلخرة  إلىالدعوة االعتبار وبروج مشيدة واّتخذ الموت أداة لإلنذار و

عد المكارم ُتو ومن خالل هذا طعن بالملوك والطغاة الذين ُفتنوا بنعيمها، ستغفار منهاواجتناب الذنوب واال
  :قائًال أدبهاألخالقية والدينية لديه أساسًا للحياة خاصة في 
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 بشـتاب سوي طاعت وزي دانش غـره مشــــــــــوبـه مهلت دنيائي

  آن را كند بر آنش توبستائ
  

  

 )7، السابق، قبادياني(         

 ر كسگوديچآن كن ز كارها كه 

حه وافعل من األعمال ما إن يفعله اآلخر تمد، تغتر بالحياة الدنيا وال، الطاعة والعلم إلىأسرع  :يأ
  . عليه

االنتباه  علىفيحثه ، إن فكرة الموت مهدت السبيل إلسداء النصح والموعظة رجاء التأثير في التلقي
وم الذي ال ينفعه كّل إلىذلك ، مذكرا بما يقدم االنسان يوم القيامة، واالنهماك في التغافل والمغريات الدنيا

  :فيقول، لمدمرةالحسنات مستشهدا بالملوك البائدة والحضارات ا ىشيء سو

  نين به تغافل؟ چــــذاري جهــــان گنــــد چ  ه كن گاي متغافل به كار خـــــويــش ن

  ماني به سوي كلگباز شود جزوبي   روزي، جزوجهانست شخص مــــردم

  ل؟پوئــــيش بــــه ســــر گه چروز قيامت   رسند ز كرده هـــــات خداوند پرت بگ

  بــــا تــــــونيايد سراي ومال وتجمل؟  ســــــرائي كـــــانجاونكه نينديشـــــي از چ

  ور وحيدر ودلدل؟گبهمن وبهرام   وئيگن، سام وفريدون كـــجا شــــدنــــــد

ــــــتم زاول نمـــــانــــــد نــــيــــــز بـــــه زاول  ر نماند به اصطخرگنوذر وكاووس ا   رســ

  روي نهاده ست سوي ما به تعاتل  زمانه  گشــــان نهنــــاك فــــــروخــــــوردپ

  )341، نفسه(             

فال شك  إلىإّال وجهه تع ىيبق ال. كم أمضيَت الدنيا في الغفلة؟، عملك إلىُانظر ، أيها المتغافل: أي
لماذا ال  . الصراط؟عما فعلَت فماذا تجيبه يوم القيامة فوق  لىاإن يسألك الله تع. هيإلأن الجميع يرجعون 

» بهرام جور«و» بهمن«و» فريدون«و» سام«أين ذهب . تفكر في دار ال يصاحبك فيها ماٌل وال عقار؟

. »زابلب «» رستم الزابلي«لم ينزل ، »اصطخر» ب «كاووس«و» نوذر«إن لم يقم  . ؟»دلدل«و» حيدر«و

  . نا مسرعًايإليّتجه  فقد أهلكهم جميعًا حوُت الدهر فهو

 - الطاعة والعلم علىمن خالل التحريض  -ينا في هذه األبيات أن الشاعر اتخذ التذكير بالموت رأ 
يًا واجتماعيًا وإثارة ألّنه يعتبر من أهم الوسائل في تربية األجيال دينيًا وثقاف، أداة للموعظة وإسداء النصح

  . يجابية في نفس المخاطباآلثار اإل

واالهتمام بالفكرة  قد شق الطريق لمعاصريه ولالحقيه في الزهد خسرو مما الريب فيه أن ناصر 
العمر خاصة الشباب وشعره يطابق فكرته  علىوالبكاء ، واالعتبار بالموت، ودورها في حياة البشر، الدينية

وإشباعها ، نسانيةة الروح اإليعلوت، والمنه الذي سلكه في الحياة وخصص أدبه لفطام الّنفس عن شهواتها
الحياة الدنيا  علىولم ينشد بيتًا في اإلقبال ، الشعر الزهدي إلىا وكان صادقًا في دعوته يعلبالمثل ال

إنذارًا وتنبيهًا البن آدم؛ ألّنه عن قريٍب يصير واحدًا من  مالحدواستخدم الموت وال، واألخذ بنصيبها
  . وكان زهده صيحة أمام فناء البشر، األجداث ىوأسر ىالموت
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  اء والقدر واإليمان بهماالقض

وتعبر عن المعرفة الصحيحة  لىاالقضاء والقدر من الركائز اإلسالمية التي تنبع من اإليمان بالله تع
ألّنه ال يحدث شيء في ، وقدره لىااالنسان أن يؤمن بقضاء الله تع علىف. التامة به؛ فإّنه فعال لما يريد

وصمودًا أمام مصائب الحياة  ىنسان رضبالقضاء والقدر يزيد االإن اإليمان . إلىالكون إّال بتقديره تع
  . لىاويجعل النفس خاضعة لتقدير الله تع، وخطوبها

هذا  من لم يظهرا أي سخط وتبرم أّنهما ىالنظر في هذين المفهومين عند الشاعرين نر دققناحينما 
معتقدين ، حياة من المصائب وصروف الدهربل وقفا منه موقف الّتسليم والرضا لما أصابهما طوال ال، األمر

وهذا الوضع ينم عن زهدهما وتناوال الموضوع تناوًال بسيطًا وساذجًا ، لىاتع الله إلىبأن األمور تصير 
  :فمن قوله. دون أي تعقيد وغموض

  

  ويقدر علىضي رضـيُت بما يق  أنِّنـي أتــــــفــــــــــــكر َلعـَــــــــــــمر أبــــــــــــــي لو

  فإن الله يقـضي ويقِدر، أردَت  اجٍةــــــــــــــــالرحمان في كلِّـ ح علىَتوكل 

  يـصــــــــــبه ومـــــــــا للعبد مـا يتخير  العرش أمرًا بعبِده ا يرد ذوــــــمتــــــــــي م

  ن اللِه من حيُث يحَذربإذ وينجو  ه أمِنه ــــــــنسان من وجد يهلك االـــــــــوق

  )153، السابق، أبوالعتاهية(        

، ولم يبِد أمام إرادة الباري سخطًا، فقد اعتبر القضاء والقدر كعقيدة دينية مسّلمة خسرو أما ناصر
أن يهاجر  إلىوُاضطر ، وتشريدًا من قبل الحكومة ىأذ ىمع أّنه الق، بل جعلهما كنبراس في ظلماء الطريق

  :واليزال يشكر الله في السراء والضراء »يمكان« إلىته وعائل

  اس دارمپمـن فضل تورا س  ارمگاي بــــــــــــار خـــــــــــــــــــداي وكــــــــــــرد

  صد شكر ترا كه نيست كارم  فتن شعر زهد وطاعتگجز  . . . 

  )170، السابق، قبادياني(     

  . أشكرك ألف شكر ألّني ال عمَل لي إال إنشاد الشعر الزهدي وإطاعتك . . . اللهم إّني أشكر فضلك  :أي

 :يفعل ما يشاء لىاقائًال بأن العاَلم في قبضته تع، هكذا ذهب مذهب التسليم بقضاء الله وقدره

  اّال كه به تقدير وامر باري  كار وباري  چنايد ز جهان هي

  )30، هنفس(     

  . إّال بتقديره ومشيته اليصدر أمر من العاَلم: أي

ُاتهم ، اعليهمه السمحة طالبًا بناء المجتمع اإلنساني إلىعندما بّث الشاعر أسس الدين الحنيف وتع
واليزال يذكر  إلىولكنه اصطبر أمام هذه الدسائس ولم يقنط من رحمة الله تع، من قبل الحساد بالزندقة

فيعدها من ، راجيًا التخّلص من هذه المصائب لىالله تعا إلىفنراه يفوض أمره ، عليهالنعم التي أنعمها 
  . مواقف ترسخ المعتقدات الدينية وتخلصها

بل تكمنان في فطرة ، ال مشاحة أن اإليمان بهما ناجم عن الفطرة البشرية ولم يأت بهما دين أومسلك
  :البشر كمون الّنار في الحجر
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در ذر ز قضا وقــــمي حـــر كسي هـــه . . . 
  كـنـد

  ـر دورهبرند قضا وقدر مراـــــوين ه

شته خوش دلت ز قضا وقدر به گاي  . . . 
  نام

  ماني مبر مراگن خويشتن ستور جو

     )13، هنفس(           

  . مثلك يمًةيا من اغتر بهما التظّني به . من القضاء والقدر وهما قائدان لي تجّنبكلُّـ ي :أي

العتاهية يصطبغ  أن أبا ىفنر، ق بالقضاء والقدر نجد نقطة الخالف بينهماإذا أمعنا النظر فيما يتعل
فنحن ال نجد هذه الفكرة عند ، شعره بالجبرية مما جعلته معتقدًا بالجبر رافضًا حرية اإلنسان في الدنيا

هما الخير : تكوين العالم من جوهرين متباينين إلىتأّثر الشاعر بهذه الفكرة المانوية ذاهبًا  . خسرو ناصر
  :والشر أوالنور والظلمة قائًال

  وأوسٌط وأصغر وأكبر   لكل شيء معدن وجوهر

  أصــغــــــــره مــــتصل بـــــأكـــــــبره  وكل شيء الحــــق بجوهر

  خير وشر وهــما ضدان  لكل إنـــسان طبـــيـــعـــــــــــــتان

  )449، السابق، أبوالعتاهية(   

ألن المانوي كان يعتقد بأن ، أن تكوين العالم من هذين الجوهرين من أسس المانويةمن المعروف 
محبوب وخير  العالم نشأ من خالل هذين العنصرين وهما بذور التكوين والنشأة وينشأ عن النور كلُّـ ما هو

ألّنه ، انيفمن هذا الموقف اتخذ الجبرية مصدر كل فعل انس، شر وخمول ويصدر عن الظلمة كلُّـ ما هو
 ىالمن عند الله تع أن كّل ما يفعله العباد من خير وشر فهو إلىومن ثم ذهب ، يصدر من هذين العنصرين

  :فمن قوله، يؤّثر الشخص فيه شيئًا واتسم زهده بميزات الزهد الفلسفي وال

  وكتب ناعلىختم الله       جّفت األقالم من قبُل بما

  )29، نفسه(                

التصوف  إلىالحقيقة أن الربع األخير من القرن الثاني وبداية القرن الثالث فترة انتقال من الزهد في 
غايات روحية جلية وجرت في مسالك الفلسفة واستتبع هذا المسلك التعبير  واتجهت الحياة الزهدية نحو

رمزية التي تجّلت في الشعر فظهرت من خالله لغة الحب اإللهي ال، عن خلجانات القلب بلغة الحنين والشوق
   . )117، م1970، عفيفي(الصوفي وبذلك انخرط الزهد اإلسالمي في سلك النظام الفلسفي 

  الّتذكير باآلخرة والجزاء

من القضايا التي شغلت أذهان الشعراء الزهاد طوال القرون وما  األخرىإن مصير االنسان في الحياة 
وصف مشاهد القيامة وما  إلىومن هذا المنطلق اتجه كثير منهم ، ينتظر االنسان من الثواب أوالعقاب

  . سينال الكافرين أوالمسلمين من ثواب أوعقاب

وفيه ، نسان في يوم الجزاء أمام خالقه موقف عظيم يزيده الهول والخوفمما ال ريب فيه أن موقف اإل
وم يإلأن هذا  إلىذهب كال الشاعرين . بوينتزع من كل ما يملك راجيًا الثواب أوالعقا، الينفع مال وال ولد

   . وال مفر منه، الظالم علىويشتد ، الذي يعطي للمظلوم حقِّه هو
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  :أنشد أبوالعتاهية محاكيًا المفاهيم القرآنية

  التنس يوم صبيحة الحشر  ر ــــــُاذكر مــــــــــــــعادك أفـضل الّذك

  والخير عند عواقب الصبر  صبروا لىإليـــــــــــــوم الكرامــــــــــة ل

  ــــلِّـ مـا تـلَتذُّـ أنـــــفسهمـــفـــــــي كـــ

  ال أنت كاسبهـــــــوَلخير م . . . 

  أنـــــــهارهـم من تحتهم تجري

الله من ُذخر مـا كان عند  

  )175، السابق، أبوالعتاهية( 

بل يأتي بعده البعث ثم محاسبة ، لموت من عناء الحياةبا أن اإلنسان الينجو إلىالعتاهية  ذهب أبو
 :فمن قوله، األعمال

  لكان الموت راحــــــة كّل حي  أّنا اذا متنا ُتركنا  فلو

  وُنسأل بعده عن كّل شيء  ّنا إذا متنا بعثناـــــــولك

  )435، نفسه(      

في الجّنة ومن خّفت  فمن ثقلت موازينه فهو، الّنار إلىالجّنة وإما  إلىفيشبه الموت بباب ينتهي إما 
  :فيقول، في النار موازينه فهو

  

  فليت شعري بعد الباب ما الدار  الموت باب وكّل الناس داخله 

  يرضي اإلله وإن قصرَت فالّنار  الدار جّنة خلٍد إن عملَت بما

  )141، نفسه(          

، طهم في الملذاتتورغفلتهم و منالهول أداة لتحذير البشر اّتخذ أبوالعتاهية القيامة وما فيها من 
لعّله يجد في ، مرور الزمن خاصة الشباب علىنراه في شعره متحسرًا فالحياة الوقت في قيمة  علىوتنبيههم 

مالمح اإلنابة واالستغفار جلية في  ىفي حياة اللهو؛ لهذا نر ىعمر الشباب فرصة مؤاتية للتعويض عما مض
السبيل  إلىء أخيرًا ىومن ثم رسا القار، ربه راجيًا عفوه إلىأّنه في نهاية الحياة تاب  علىوهذا يدّل  هشعر

، اعتقد بأن الحياة التنتهي بالموت. إلىالوحيد للنجاة وذلك طلب اإلكثار من تزود الصالحات عند الله تع
بل ينفعه ما تزود من الصالحات ، وميإلينفع مال وال ولد في ذلك  بل هناك بعث ونشور وحساب وال

يتحدث هنا عن االستشفعاء واللجوء  خسرو فأما ناصر. ىدار أخر إلىوبالموت ينتقل االنسان من دار 
واإلكثار من اإلنابة واالجتناب من ، حد سواء علىوالجنة والنار اللتين تستحّقان المؤمنين والعصاة 

شعرهما في  فيخلو، لقرآنية فوردت في شعرهما أسماء الجّنة والنارتأثر كال الشاعرين بالمضامين ا. الذنوب
  . وذلك ألنهما يتحدثان عن القضايا الميتافيزيقية، وصف الجنة والنار من الصور الفنية

أمام محكمة الله  ىفيه يتساوي جميع الور، الظالم علىوم كيوم للمظلوم إلىهذا  خسرو وصور ناصر
  :فأنشد، )س(السيما فاطمة الزهراء ) السالمم عليه(مستشفعًا باألئمة 

  خلق از حكم عدل نه ملجا ونه منجا  ـــــس كه در آن روز نيابدپروزيست از آن 

  محابا چهــــــــــــم ظالم وهـم عــــــادل بي هي  آن روز بـيـــــــــــــــابنـــــــــــد هـمـــــــه خلق مكافات

  ـيش شهـدا دست مـــــــــــــن ودامن زهراپ  آن جمع آن روز در آن هول وفزع بر سر
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ــــد بتــــــــــــــمام ايـــــــــــــــــــزد دادار تـعـ  ـــــــــــــيـمـبرپتا داد مــــــــــــــــن از دشـمـــــــــــــــن اوالد    إلىبدهـــــــــ

  )6، السابق، قبادياني(              

من  ىوم يكاَفأ جميع الوريإلفي ذلك . بعده ملجًأ وال منجدًا من الحاكم العادل ىاليجد الوريوم  :أي
) س(وم المليء بالهول والفزع يستشفع بالشهداء وفاطمة الزهراء إلىفي ذلك  . ظالم وعادل دون محاباة

  . )ص(حق كلِّه من أعداء الّنبي ال، خالق المعمورة، يأخذ الله ىحت

 عليهومن أرادها ف، أن الفوز بالجّنة يتعلق بما يفعله اإلنسان في الحياة الدنيا إلى سروخ ذهب ناصر
» ىموس« �القيام بالمكارم والحسنات متحدثًا عن الثواب والعقاب مستلهمًا القصص والشخصيات القرآنية 

  :معتقدًا بأن كّل انسان بما كسب رهين فيقول، »فرعون«و، )ع(» ابراهيم«و، )ع(

  كــــان از قـــياس نيز هميدونست  هم كـــــنون تـــــونــــيـــــز بهشتي شوس پ

  ل سزاي آتـش وكانونستگنه   نه خار در خـــــور طبـــــــق ونــــحلست

  كه جاي كافر ملعونست، دوزخ  ــــــاكيزه پس نيســـــت جــــــاي مــــــؤمــــن پ

ـلـــــد شـــــود نـــه بـــهـــــــــــشــــِت خــــ
  كــــــافـــــــر

  اه مــــؤمن ميمونستگكان جاي

  كاين در خرد برابر وموزونست  بنديش از اين ثواب وعقاب اكنون

  )257، نفسه(          

ليس الشوك جديرًا بالصحون واألطباق والورد جديرًا . هكذا كما تفكر فهو، فكن من أهل الجّنة:أي 
، ليست الجّنة موضع الكافر. بل هي موضع الكافر اللعين، ست النار موضع المؤمن الطاهرلي. بالنار واإلحراق

ألن موضع كل واحد منهما يتفق مع العقل ، فكر اآلن في الثواب والعقاب. بل هي موضع المؤمن الميمون
  . وال يخالفانه

ويريد من شعبه ، ينيفضًال عن معناه الد، مفهوم القضاء والقدر في إطار سياسي خسرو وّظف ناصر
ويريد  ينتقم المنتقم منهم ىالله حت إلىوفوض أمر أعدائه ، أن يغيروا ما بأنفسهم أمام الطغاة والجبابرة

، لىاتع مشية الله علىمعتمدًا ، الحوادث وصروف الدهر أمامالشاعر من مخاطبه أّال يكون مكتوف األيدي 
   . عر بالفتور والعجزيش الو، تهئمشي علىه أن يبرم الحياة يعلبل 

أّنهم اّتخذوا منها موقفًا للترهيب والترغيب ، في شعر الزهاد األخرىيتضح لنا مما سبق عن الحياة 
واالبتعاد عن ، الجنة والثواب إلىحيث أحدث هذان المعنيان نوعًا من الشعور باالقتراب من كل ما يؤدي 

  . الّنار والعقاب إلىكّل ما ينتهي 

  ذم الدهر

ريب أن ذم الدنيا واحتقارها والتذكير باآلخرة من أهم البواعث التي تقوي نزعة الزهد عند  ال
فأشعارهم تحمل في تضاعيفها هذه اآلراء والمواقف وتمّثل طابع التحذير والتخويف من ، الشعراء الزهاد

  . فوت الفرص السانحة في الحياة
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ه ئالدهر وأبنا علىوالخطوب جعلهما يسخطان  إن ما شاهد الشاعران طوال حياتهما من األحداث
هذا ناجم عن خبرتهما العميقة في الحياة وصراعهما المستمر مع صروف  . ذمه علىويطلقان اللسان 

الدهر ونوائبه وما رافقها من السآمة والتبرم والضجر؛ ألنهما جربا الدهر وعاصرا دولة الجبابرة وما 
ستقرار وكّل يوم يتلون اال علىألّنه ال يدوم ، ما يأتي به الدهر علىتمدا الخيانة والغدر ولم يع علىينطوي 

أّنهما  ىاذا أمعنا النظر في حياتهما وما انتابها من األحداث والتطورات نر .بلون ولم يثقا بُتحفه المكدرة
، إدبارها وعندما رفضاها ومتاعها الزائف وجربا إقبال الدهر وعليهعرضا عن الدنيا بعد اإلقبال أ

   . استصغراها غير مكترثين بها

اء ما الق أبي العتاهية اصطبغ ذمنراه يصفه بالغدر ف، طيلة الحياة من أبناء الدهر ىبالتشاؤم من جر
  :واإلهالك والظلم وخباثة الخلق

  ا َلعمري فـــــــــــــــــــــــوق مـا أصفـــــا دنيـــــون رداك يـــــفـن

  رفـــــِّلم والعــــدوان والســـك الظــــــفيـ دارــــفأنِت ال

  فـــشنــــــوأنِت الدار فيـك البغي والبغضـــــــاء وال

  فــــم واألحـــــــزان واألســـــك الهـــــوأنِت الدار فيـ

  ك الغدر والتنغيص والكَلفـــــــــــوأنِت الدار فيـ

  وفيـك الباُل منكسفبُل مضطرب ــــــــوفيك الح

واآلفاُت والّتلف وفيك لساكنيـك الحــــــــــــــــــــــــــين  

  )249، السابق، أبوالعتاهية(                 

فلذلك برم ، كان أبوالعتاهية يشعر من حيث المكانة االجتماعية والحسب والنسب بالضعة والنقص
ومن ثم تبرم ، أسإلىوتفوح منها رائحة الخيبة و، الفناء والموت ىسو بالحياة ومظاهرها ولم ير فيها شيئًا

من الصفات  عليهألنه عرف الناس وما جبلوا ، م وثار ضدهم ألجل ضعة أصله ونسبهعليهبالناس وسخط 
  :فيقول، فتارة يرميهم بالبخل وبفساد األخالق وبقّلة جدواهم ونفعهم، الذميمة

  فِصرُت أستأنس بالوحدة  بــــــــرمُت بالناس وأخالقهم 

  أقّلهم فـــــي حاصل العدة  ما أكثر الناس َلعمري وما 

  )134، نفسه( 

الدهر عند ناصرأم يصدر عن تجربته الدينية والسياسية طوال أحداث العصر وما  فهو خسرو ا ذم
اذل ويكرمهم ويضع رأي الدهر يرفع األر . يتصل به من الفتن والثورات طيلة الدولة الغزنوية والسلجوقية

عندما شاهد المجتمع لم يكترث بالمثل الدينية النبيلة وُاتخذ الدين كأداة  . األفاضل والعلماء ويطردهم
عاتقه  علىانعزل وسلك مسلك الزهد والتنسك وأخذ و، حس بالخيبة والقنوطأللتشريد والتعقيب والكبت 

نراه كثيرًا  . ة رجاء اإلصالح في المجتمعإلىألفكار البنهماك في الملذات واترك الغواية واال إلىدعوة الناس 
وهذا ، ألّنه أصل الفساد والظلم والضاللة والغرور تجاه البشر، هذم علىفي تضاعيف أشعاره يطلق اللسان 

ال نبعد . لىاالله تع إلىواإلقالع عن الذنوب واإلنابة  ىالتقو إلىالشعور تجاه الدهر وأحداثه هوالذي يدفع 
وما يصيب االنسان  ىنها حافلة بذم الدهر وبّث الشكوإلى ا خسرو لنا إّننا ال نجد قصيدة عند ناصراذا ق

  :فأنشد قائًال. من المصائب والخطوب



 يالقباديانوناصر خسروالعتاهية  يشعر أب يرة الزهد فكف

 
611

  كه بـس بدنشاني وبد همنشيني  جهــــــــــانا مــن از تـوهـــــــــــــــــــــــــراسان ازانـم

  ـــــــت ِنيم مـن كه تـوبد قرينيقرينـــ  خسيسي كه جـز با خسيسان نسازي

  نــــــــــه را بـه سر برنشينيگيكي بـي   ه بر نشانيگيكي بـي خرد را به  . . . 

  زينيگهـــــــــم آن را كني خوار كش بر  هم آن را كه خود خوانده باشي براني

  اي راستينيــــــــن كـه ديـــــــــــــــــــــوانهتـرا مـــــــ  فــــــــــتمي مـرگـــــــــــــــــــر مـردمي بـوديئي گا

  )16، السابق، قبادياني(             

ال  . أنِت وضيعة القدر ال ترافقين إّال اللئام . ألّنك أسوأ صديق ومصاحبة، فر منكأ، أيتها الدنيا :أي
 . أردِت نفسك إهالكه تبعدينه وُتذّلينهكل من . ترفعين الجهال وتهلكين األبرياء . أصاحبك ألّنك بئس القرين

  . لوكنِت انسانًا لسميُتك مجنونة حقيقية

  االّتعاض باألقوام السابقة

األمم الغابرة وما بقي منهم من  إلى عابرة االنسان زوال الدنيا وعدم ثباتها ويلقي نظرات ىعندما ير
من جراء ذلك يمعن النظر في مغبة  . اأمامه لوحات متماسكة من خيانة الدنيا وغروره ىاآلثار تتجّل

في الواقع استخدم الشعراء الزهاد هذه الفكرة سالحًا للتهذيب والنصح  . الغابرين ويصور نفسه كأحد منهم
يعتبر الجدث في هذا المجال  . تنبيهًا وإنذارًا لهم من نتيجة الفتنة بالحياة الدنيا األخرينوالغور في نفوس 
هون من شأن الحياة الدنيا وتثير الخوف والفزع في كيان البشر؛ ألن أبناء البشر يتساوون من األمور التي ت

  . فيها جميعًا ال فرق بين الغني والفقير والقوي والضعيف

انتشر البذخ والترف في عصر الشاعرين من قبل الدول السائدة بحيث عمت موجات المجون والفساد 
ومن جراء ذلك وقف الشاعران يتدارسان الدنيا وأحداثها وما ، ل الساميةأنحاء البلد وُترك الدين والمث

بعد صحوة  . اكتناز المال وتثميره علىفوجدا الناس يبنون القصور واألبنية الشامخة متكالبين ، يمر بها
لمجتمع ا وروح اإليمان في اعلىاتخذا الزهد أداة لإلصالح وبّث المثل الدينية ال، روحية عميقة حّلت بهما

االنساني ووّظفا الشعر لتجسيد الحوار الحي والمباشر بين األحياء واألموات تحذيرًا لالنسان في كل 
دفع بعوضة والتراب يغمر وجهه وتتمزق  على ىيقو ألن االنسان عما قليل يصير جّثة هامدة ال . عصر

دوا وبنوا الحصون المحصنة والقالع لم يستطع األسالف أن يفروا من براثن الموت وإن جّن. عظامه وبنانه
  :الصعبة وجمعوا الجيوش والعساكر المسلحة

  ىولقــــــــــــــد تـري األيـــــــــام دائـرة الرح  يـا ساكن الدنيـا أمـنـــــــــــــــــــــَت زوالها 

نمـن متحص ىفي رأس أرعن شاهق صعب الّذر  وَلكم أباد الدهـر  

  لىفيــــــــــــــــــها الجنـــــــــــــود تعـززًا أيـــــــــن اإل  الحصون وجّندوا بنـوا لىأيـن اإل

  يـــــــــوم الهيـــــــــــــاج لحــــــــــــر مجـــــتلب القنـا  أيـن الحمـــــاة الصــــــابــــــــــرون حــــمية

  ىـر والمـدائن والقـــــــُركر والمحــــــــاض  المنـابر والعساكر والدسا وذوو

  علىئب والنجائب والمراتب فـي ال  المواكب والمراكب والكتا وذوو

  ىمــــــا منـــــــهم أحــــــــــــــــد يحس وال ير  أفـــــــــــــناهم مـلك الملوك فأصبـحوا
  )12، السابق، أبوالعتاهية(           
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) هم السالميعل(ويتمثل هنا باألنبياء ، منية ولم يبق منهم ذكر وال أثريعتبر أبوالعتاهية بمن اختطفته ال

كمن يجوس البالد ويرصد بكّل  فيصور الموت، لتسكين جواه وآالمه النفسية ليحد من وطأة الموت الثقيلة
  :فيقول، مكان

  يا ُتفنــــــــــي جميع العباِدوالمنا  المــــــنـــــايــــــا تجـــــوس كــــــّل الـــــــــــــــــبـــــالد

  مثل ما ِنلن من ثموٍد وعاِد  لـــــتـــــــنــــــاَلـــــــن مـــــــــــــن قـــــــــــرون أراهــــــــــا

  من إياِد ىهن أفنين من مض  مــــــن نزاٍر ىهــــن أفــــنين مـــــــن مــــض

  سان أرباب فــــارس والسواِد  اهل تذكرَت مـــــن خال من بني س

  صفر أهل القـــــباب كاألطواِد  من بني األ ىهل تذكرَت من مض

  مــــــــن مهتـــــٍد رشـــــــيٍد وهـــــــاِد  ه الله يعلأيــــــــــن أيـــــــــــن النبي صّلي 

ـــــن داود أيــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــن سليما   المــــنيع األعراض واألجناِد ن  أيـ

  س بســـــــلطانه مذّل األعادي  راكِب الريح قــــاهر الجــــن واإلن

  األوتــــــــــــاِد ن وهـــــــامــــــان ذو  أين نمرود وابنــــــه أيـــــــن قـــــــــــــــارو

  سبيل الرشاِد علىدليـــــًال و  إن فـــــــــي ذكــــــــــــرنا لهـــم َلاعتبارًا

  )112-113، نفسه(        

 علىوقد خرج النداء عن معناه الحقيقي لتنبيه الغفلة المتهالكين ، )يا(نراه بدأ أبياته بأداة النداء 
كمنبه » أين«التعبير عن عدم االستقرار والخلود من خالل تكرار  وتتحرك الصياغة نحو، حطام الدنيا الزائل

  . طياتها استحالة المراد وبعده واستعداد الغافل إلعداد الزاد لآلخرة يحمل في

االنسان  علىو ىكليهما يدركان بأن البقاء مستحيل وخير الزاد التقو خسرو إن أبا العتاهية وناصر
 مستشهدين في ذلك ىالورع والتقو إلىأن يستعد للرحيل واّتخذا الموت والفناء ركيزة من ركائز دعوتهم 

  . ألسنة الناس علىباألمم الغابرة التي لم تبق منهم سوي شذرات من الذكريات والحكايات التي تدور 

ة والفخمة رجاء يإلقبله من الملوك الذين جّندوا وبنوا القصور الع ىبمن مض خسرو اعتبر ناصر
اتخذ . جاة والفالحجتناب من الدنيا للفوز بالنينصح االنسان في تضاعيف أشعاره باال. النجاة من الموت

ويسمع  ىلعّل البشر ير، النصح إسداءالملوك وذوي القدرة والثروة أفضل نموذج لإلنذار والتخويف و
، البقاء والخلود علىرأي طيلة حياته الدول الجائرة والملوك الذين بذلوا جهودًا مستميتة للعثور . ويّتعظ
» أين«بدأ أبياته بكلمة  خسرو أن ناصر ىنر كذلك. الخادعة شيء من أمانيهم علىلم يحصلوا  لكّنهم

  :فأنشد، الذي يوجد عند أبي العتاهية ىللتعبير عن نفس المعن

  ـوت خجسته عَلـم كاويان؟ـــــــــــــك  كوت فريدون وكجـــــــــــــــا كيقباد؟

  ران؟ازنــــدــــــــــــــمـــ يــــــــشـــرولشـــكـــرپ  سام نريمان كوورستم كجاست

  وست؟ نه بهرام نــه نوشيروانـــــــــــــك  بابك ساسان كـووكواردشير

  انداين همـه با خيل وحشم رفته

  ين نه سراي قرارذر است اگرهـ

  نه رمه مانده ست كـنون نه شبان

  دل منــــــــــــــــــــه اينجـا ومـرنجان روان

  )14، السابق، قبادياني(        
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رائد » رستم«و» سام بن نريمان«المباركة؟ أين » كاويان«؟ أين راية »كيقباد«و» فريدون«أين : أي
كّل هؤالء ماتوا مع خيولهم  . »نوشروان«وال » بهرام«لم يبق . ؟»أردشير«و» بابك«جيش مازندران؟ أين 

  . ا وال تتعب نفسكفال تفتن به، إن هذه الدنيا دار ممر وال دار قرار . لم يبق اآلن قطيع وال راع . وخولهم

فقد عبروا تعبيرًا ، من هنا نجد أن األمم الغابرة تمّثلت أمام الشعراء الزهاد بمثابة مرآة وكنز لالعتبار
صادقًا عن تجاربهم وحاولوا أن يضيفوا نوعًا من الحكمة والّتأمل والتبصير في صورهم الشعرية وتمحور 

  . إلىالله تع إلىوالتزود من كل الحسنات تقربًا اإلنابة وترك الدنيا  إلىكالمهم حول الدعوة 

   القبادياني أبي العتاهية وناصر خسروالصورة الشعرية عند 

ا تختفي عنده من كوامن  الصورة الشعرية من أهمالوسائل التي تمكن الشاعر لتجسيد أفضل عم
التي أثرت في تكوين  وافزحكذلك الو، الفكر والهواجس وتصور تجربته الشعرية التي عاناها طيلة حياته

تجميع اإلحساسات  علىة درالصورة قا«إن هذه الصور الشعرية تجعل  ىبعبارة أخر. صوره الشعرية
  . )309، م1992، عصفور(» المتباينة وتمزجها وتؤلف بينها عالقات ال توجد خارج إطار الصورة

د واألدباء القدامي ودار معظم كالمهم ال مشاحة أن الصور الشعرية نالت اهتمامًا كثيرًا من قبل النقا
إنما الشعر صناعة «:الجاحظ يقول ىهنا نرو، حولها ووّظفوها كأداة في مجال التحسين وإثراء آثارهم

  . )123، م1969، 3م ، الجاحظ( »وضرب من النسي وجنس من التصوير

تطور الصورة  إلىسبة أما النقاد المحدثون في عصرنا هذا فقد وقفوا منها موقفًا جديدًا بالن 
الصورة في الشعر ليست إّال «أن  إلىوالمؤثرات التي انتابتها؛فمنهم الدكتور محمد زكي عشماوي ذهب 

، م1979، العشماوي(» تعبيرًا عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر إزاء موقف معين من مواقف الحياة
ة يقيمها إن الصورة الشعرية عالقات لغوية خاص«:ذهب الدكتور مدحت الجيار مذهبًا آخر قائًالو، )108

 إلىناصف  ىكذلك ذهب الدكتور مصطفو، )31، م1995، الجيار( » الشاعر في لغته ليعبر به عن موقفه
يستطيع  إن الشعر يستعمل الصورة ليعبر عن حاالت غامضة ال«:موقف آخر عن الصورة الشعرية قائًال

  . )30، م1983، ناصف(» لداللة الحّقة لما يجده الشاعربلوغها مباشرة أومن أجل أن تنقل ا

هامًا في انتقال المفاهيم واألغراض في مجال األدب خاصة  ندرك من هنا أن الكلمات تلعب دورًا 
  . في نفوس السامعين وقعًا وإثارة الكاتب أن يختارا أفضل منها لكونها أشد الشاعر أو علىو، الشعر

، والمجاز، واالستعارة، التشبيه: الصور الشعرية عند الشاعرين وهيأهم  علىيقتصر البحث س
  . والكناية

  التشبيه- 1

ومن ثم ذهب ، يينإن التشبيه من الصور الشعرية التي نالت عناية غير قليلة من قبل النقاد والبالغ
، م1993، المبرد(» بعدقال قائل إّنه أكثر كالمهم لم ي لو حتىالتشبيه جاٍر في كالم العرب «أن  إلىالمبرد 
فقد عرفه السكاكي . )249، م1952، العسكري(» جعلوه حدًا تعرف به البالغة«ومن هذا الموقف ) 1038

، السكاكي(» به واشتركا بينهما في وجه وافترقا من آخر مشبهًا ومشبهًا:إن التشبيه مستدع طرفين«:قائًال
عالقة مقارنة تجمع بين الطرفين التحادهما «ن التشبيه أ إلىأما النقاد المحدثون فذهبوا . )177، م1987

، مشابهة حسية إلىهذه الحالة قد تسند ، أواشتراكهما في صفة أوحالة أومجموعة من الصفات أواألحوال
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الذهني الذي يربط بين الطرفين المقارنين دون أن يكون من  ىالمقتض مشابهة الحكم أو إلىوقد تسند 
، السابق، عصفور(» فان في الهيئة المادية أوفي كثير من الصفات المحسوسةالضروري أن يشترك الطر

188( .  

لتصوير تجربتهما  في شعرهما من التشبيه وأنواعه نماذج خسرو أبوالعتاهية وناصر وردقد أ
سواء كان ، أقسامه ينمستخدم صور الحياة المختلفة ومشاعرهماعن  ًاتعبيروأسسهما الفكرية الشخصية 

  . ًاأم مركب ًامفرد

 التشبيه المفرد -1- 1

ه استقاها من القرآن والحديث أّن ىنر، النظر في التشبيهات التي وظفها أبوالعتاهية في شعره دققناذا إ
أخذ  . الصالحات واإلعراض عن القبائح إلىالدينية للتنبيه والتعبير عن النصح والدعوة  ىءالنبوي والمباد

طار لغة إوكان جّلها التشبيهات المحسوسة التي ال تعقيد فيها في  ،معظم تشبيهاته من البيئة المحيطة به
شعره  علىومما ال ريب فيه أن تشبيهاته تعبر في أكمل صورها عن تشاؤمه والحزن الذين سيطرا ، ساذجة

وهذا ينشأ من الظروف ، وتمّثالن تلك الصورة القاتمة من خلجاناته وهواجسه المكنونة وزفراته النفسية
  . سياسية كانت أم دينية أم اقتصادية أم غيرها، عصره فيورة السائدة المتده

» ما يكون الوصف المشترك محققًا في شيء واحد هو«من المعروف أن المقصود من التشبيه المفرد 

ويدور معظم التشبيهات المفردة في شعر أبي العتاهية حول الحياة ، )26، م1980، )الف(أبوموسي (
، )251-  216(تشبيه الموت بالكأس والرحلة :ومن أمثال هذه التشبيهات، بمن سبقوهوالموت واالتعاظ 

والشباب ، )217- 290- 221- (والدنيا بمتاع الغرور والجيفة ، )217(وبطون المكثرات بأجواف الضفادع 
د كثير من هذه التشبيهات التي ال تعو، )304(الناس بالميت وابن الميت و، )249(بورق العيدان الخضرة 

  :حيث قال إلىومن أمثلتها البيت الت، تحصي وال

  نالمنية تطح ىورح  َفالتهمالناس في َغ
  )389، السابق، أبوالعتاهية(   

الواحد وهوالقتل والقضاء  ىواشترك الطرفان في المعن ىحقد شبه الشاعر في هذا البيت المنية بالر
هالك الدائم للموت في هذا العالم إلالموت وا هذه الصورة الشعرية توحي للشاعر صورة. األشياء على

في ذاكرته صورة  أوجد الثقيلة إن إهالك الموت ووطئته. يرصد أبناء البشر وهم غافلون نيام هوو، الفاني
للداللة ) تطحن(ومن ثم استخدم الفعل المضارع ، في دورانها وتهلك كل ما يقع في طريقها تستمر ىرح
، وعدم االغترار بها غرماتهاهذا التشبيه عبر عن إهالك الدنيا ووجوب ترك م من خاللو، االستمرار على

  . ألن الدنيا تسير مسير الفناء والزوال

  :يقول الشاعر في موضع آخر

  ار ما البابالد شعري بعد فليَت  هالناس داخُل الموت باب وكلُّـ

  )14، نفسه( 

الشاعر شب الناس جميعًا سيدخلون فيه ه الموتيتضح لنا في هذا التشبيه أن هذا و، بباب ال جرم أن
موضوع آخر قد  إلىفي البيت الثاني يشير  وهو، التشبيه يعبر في تضاعيفه عن خوف الشاعر من الموت
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الحياة المادية؛ فماذا مصير االنسان بعد الموت؟ هل يسعد أم يشقي؟  مصير االنسان بعد شغل باله وهو
  في الجنة أم في سقر؟ هل هو، نهاية الحياة بعد الموت كمتمنيًا إدرا سائًالفنراه 

  :آخر قائًال موضعأنشد في 

  جارع لكأس الموت ال بد وأنَت  ما أنت صانعع كلِّفاصَن هوالموُت

  )224، نفسه(        

  المصير الذي خلق االنسان وهذا هو، البيت الموت بكأس ال بد لالنسان أن يتجرع منهافي ه الشاعر شب 
كثيرة من الصور الشعرية للتعبير عن  فمن هنا يتضح لنا أن أبا العتاهية استطاع أن يستخدم ألوانًا، ألجله

لنا الشاعر في هذا البيت لوحة فنية للموت وعبر فيها عن الزوال  رسمي. شعرهالموضوعات الزهدية في 
دورًا بارزًا في  تم الكلمات التي لعبأن الموت ومشتّقاته يعدان من أه علىوهذا يدّل ، والمصير المحتوم

فيقدم ، »الموت«و »الكأس«ي شكل الشاعر في البيت اندماجًا جميًال بين كلمَت. معجمه اللغوي في الزهد
لهذا استخدم ضمير العماد في بداية ، لنا هذا التمازج والتناغم صورة فنية موحية بعدم اإلفالت من الموت

  . موضوع هام ينبغي لالنتباه لىإنظر الالمصراع األول ليلفت 

ومن ، الخراساني في األدب الفارسي سبكفيعتبر من الشعراء الذين انحدروا من ال خسرو أما ناصر
وأحيانًا يشبه المفاهيم العقلية ، ثم استقي معظم صوره الشعرية من حياة الناس والدين والحديث النبوي

. توظيف الصور الشعرية في المفاهيم الجديدة إلىالتي أدت وهذا األمر من األسباب ، بالمفاهيم الحسية

ا ولم يعن في شعره باإلتيان من الموضوعات علىيعتبر من الشعراء الذين اهتموا بالمعاني السامية ال
الشعراء  وذمم وانصرف عن الغزل والهجو، دةوالمعاني السوقية واأللفاظ الركيكة والمحسنات اللفظية المعّق

كثر من اللفظ أ ىفي شعره بالمعن خسرو ناصر اهتم. درجة من المطربين واعتبرهم أسفل وأقلِّالمادحين 
  :كرائحته قائًال ىك والمعنمسويعتبر اللفظ كال

  ستا كسترسر خاپاي  يمشك بي بو  مشك باشد لفظ ومعني بوي او

  )35، السابق، قبادياني(        

  . ك من غير رائحة كالرمادسوالم، هكرائحت ىك والمعنساللفظ كالم، يا بني:أي

قية والدينية وكثيرًا ما خلكأداة إلشاعة المثل ال األخرىقد استخدم الشاعر التشبيه والصور الشعرية 
ويعد معظم تشبيهاته من نوع ، نبعت عناصر تشبيهاته من القرآن الكريم والمجتمع واألخالقيات والطبيعة

فال ، تيان بالمعاني الجديدة التي لم يسبقه أحد فيهاري باالبتكار واالويمتاز أسلوبه الشع، الحسي المفرد
   . والمعكوس وغيرها، كالمشروط، يلزم نفسه أن يأتي باألنواع المختلفة من التشبيه

، عاتقها مهمة روحانية سامية علىإن المحسنات اللفظية في شعره خرجت من ثيابها الطبيعية وأخذت 
فقد صور الشاعر في شعره ، قية والمباديء العقيدية في نفوس الناسخلية والهي ترسيخ األسس الدينو

يتكون هذا و، األسس الدينية بعيدًا عن مظاهر النفاق والرياء وكبت الحريات علىمجتمعًا نموذجيًا قائمًا 
أي عناية ومن هنا امتاز أسلوبه الشعري بالعقالنية ولم يعن ، ا فقطيعلالمجتمع في ظل المثل الدينية ال

، الشعراء الذين استهّلوا قصائدهم بالتشبيب ووصف النساء والحبيبات علىوكان يأخذ ، بالتشبيب والغزل
وصاروا  ديني وخلقي ىذات مغزوا بالموضوعات السامية لم يهتممتقدميه وه عاصريمأن  إلىفيعود السبب 
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فنراه يستفيد من ، هما األخالق والدين: عمودين أساسيين علىومن ثم قام شعره ، المدح والغزل ىأسر
  . قصص القرآن الكريم واألنبياء إلكمال هذه المهمة

 ىحت، تقترب األمور االنتزاعية والمادية في شعره من األمور الحسية ويحاول أن يزيل الفواصل بينهما
فيسيطر ، بيعةوصف الط إلىعندما نقرأ مثًال من أشعاره ما يمّت بصلة . يمسها المخاطب بشغاف قلبه

وقد حاول الشاعر في التعبير عن المسائل العقيدية أن يقرب ، تشبيه المحسوس بالمحسوس اعليه
  . التشبيهات من األمور الحسية

مفهوم  الّظّل وهوب، مفهوم عقلي الذي شبه الشاعر العاَلم وهو إلىومن نماذج هذا األمر البيت الت
  :قائًال، حسي

���� ��	 
��آ� ���ن ����  �ه
دل ���� �� آ���� �  ي ا���! و�
         )
  )36، ا(���)، &%�د��$

  . تجد العالم كظّل الغيم والليَل كالحبلي ِلم تجعل قلبك منقبضًا بالغفلة؟ فحين تصحو:أي

  :قولهومن أمثلة التشبيه المحسوس بالمحسوس 

  يون الله نعمانچآن رخ روشن   ي ز غم غربتخزان گوبرچشته گ
  )435، نفسه(       

  . كورق الخريف بسبب أحزان الغربة، قد أصبح ذلك الخد المضيء كشقائق النعمان:أي

ومن أمثلتها تشبيه العاَلم بالماء ، كما ذكر سابقًا أن الشاعر يقرب األمور العقلية من األمور الحسية
  :قوله

  زنهار كه تيره نكني جان مصّفا   ودربد، رفژآبيست جهان تيره وبس 

  )5، هنفس(       

  . أال ال تكدر النفس المطهرة بهذا الماء، العاَلم كالماء الكدر العميق: أي

يمهد السبيل للتسجيل وإثبات  اوهذا مم، نكارياالستفهام اإل علىاعتمد التشبيه في شعره أحيانًا 
  :رد واإلنكار فينشد قائًاللله سبيل ل ىال يبق ىلمخاطب حتا علىالموضوع 

  يش تا كي دوي؟پبر ، د سايه را كسبدر نيا  يش توپاين جهان دايم دوان در تست  هساي

  )345، نفسه(        

  فلماذا ُتسرع هكذا؟، ال يسبق أحد الّظّل، أمامك إن هذا العاَلم كظّلك مسرع :أي

صة خا، يعد من الذين اتخذوا أدبهم كأداة للنقد في جميع المجاالت خسرو مما ال ريب فيه أن ناصر
قد . ومن ثم استخدم في تضاعيف قصائده التشبيه للتعبير عن هذا المقصود، السياسية والدينية والخلقية

من قبل  هم والتشريد واإليذاءبتمعايشة الناس ومصاحمنها ، عوامل مختلفة في شعره في هذا المجال أّثرت
  . والدينية لألدب خاصة الشعر نفسه القيام بالمهمة االنسانية علىومن هذا المنطلق لزم ، الجهال

حيث صارت ، فعندما ينتقد الظروف السياسية السائدة في المجتمع يصور بيوت الخمارين كالمساجد
ولم يبال الناس في هذه الظروف التعسة ، مصّلينوتركت المساجد وخلت من ال، مزدحمة وغاصة بالناس

  :ومن ثم أنشد، بالمثل الدينية والوعظ ونصح المشفقين
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  منبر ويران ومساجد خراب   وقصر مشيدچخانه خمار 

                  )141، هنفس(        

  . بيت الخمار كالقصر المشيد والمنبر مهدم والمساجد خربة:أي

فيشير الشاعر من خالله ، شبه الشاعر في المصراع األول بيوت الخمارة والدعارة بالقصور الفخمة
  . م الدينية السامية وغفلة الناس واشتغالهم بالملّذات والدعة والرفاهيةعدم العناية بالقي إلى

ر فيه عن تجاربه الشخصية وخبرته التي اكتسبها طوال الحياة التشبيه عب خسرو حينما استخدم ناصر
س والسلوك مع النا، األخرىالثقافة الدينية في األمم  علىاالطالع من خالل مطالعاته الواسعة في الفلسفة و

د أن يصور الصورة الحقيقية للدهر فأرا، مؤاصطبغ شعره بالتشاومن ثم ، عليهغنين طخاصة أعدائه والمض
بعدم  ناسالنصح واإلرشاد لل إسداءمحاوًال ، االنسان علىمن الخيانة والغدر والقضاء  عليهوما جبل 

يشبه إهالك الدهر لالنسان بأكل فيأتي بمثال جميل و، من مغبة االنهماك في الملذات ماالغترار به ويحذره
يقولفه القّط أوالد:  

        ي خورد خواهد مادرشربه مر فرزند را مگون چ  ست اين شخص منكر منظرشفرزند اين دهر

           )238، هنفس(           

   . كما سيأكل القطُّـ أوالده، عليههر سيقضي هر والدالقبيح من صلب الد جسملد هذا الو:أي

اهتماما كثيرًا واصطبغ شعره في هذا المجال بالتشاؤم  خسرو تشبيه الدنيا في شعر ناصر نال
، »الشيطان الجاهل«و، »الماء الكدر«و، »السارق« �من ثم قد شبهت الدنيا عنده وواالشمئزاز منها؛

ء العبد سي«و، »البئر«و، »العروس الجميلة«و، »المرأة الساحرة«و، »سراب السجن«و، »العجوز«و
  . عن عدم استقرار الدنيا وخلودها نموكل هذه التشبيهات ت ؛»الفّخ«و، »الخلق

  التشبيه التمثيلي -2- 1

ما ينتزع التشبيه فيه من األمور المتعددة وشبهت فيه هيئة بهيئة  الكل يعلم أن التشبيه التمثيلي هو
 إلىة ويوجد معاني حميلة وجديدة أكثر من إمعان النظر والدّق إلىوهذا النوع من التشبيه يحتاج ، ىأخر

  . خاصة اذا كانت الصور بديعة في ثياب قشيبة، ذهن المتلقي

الحياة  إلىوعدم الركون ، وزوالها، قدم أبوالعتاهية من خالل التشبيه التمثيلي مواقفه تجاه الدنيا
عدم االغترار بالدنيا؛ ألنها من ه ويحذر، ذهن المتلقي إلى ىالصور التمثيلية ليقرب المعن إلى التجأو، االدني

 ىواستيعابه لد ىتغدر بأهلها؛ فنراه يستخدم التشبيهات المحسوسة التي في متناول األيدي لتسهيل المعن
تدقيق النظر وإعمال الفكرة أكثر من التشبيهات  إلىألّنه يحتاج ، خاصة في التشبيه التمثيلي، السامع
ذا يعتبر التشبيه التمثيلي من أكثر فله ة من التشبيه؛الستخراج الصور المتعددة المنتزع، األخرى

، يفخم بالتمثيل وينبل ىالمعن ألن، لمخاطبذهن ا إلىاإليضاح وتقريب الفكرة  علىالتشبيهات قدرة 
  . )92، م1998، الجرجاني(ويشرف ويكمل 
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  :أنشد أبوالعتاهية في هذا المجال قائًال

  شبابي على كما هجم المشيب   مشيبي على ك قد هجمَتأّنـــــــــــــك

  السحاب ظّل كـــــحلم النـــوم أو  ه ــــــأراك وإن طلــبـــــت بــــــــــكل وج

  فليس يعود أولمـــــــــــــع الــــــــــسراب   ذهابًا ىاألمــــــــــــس الذي وّلـــــــــ أو

   )28، السابق، أبوالعتاهية(       

فإّنه ال يستطيع النجاة ، يلة من خالل تشبيهه لهجوم الموت عند الشيخوخةرسم الشاعر لوحة جم
لمع  أو، وتقلباتها بظل السحاب، األبيات يصور الدنيا وزوالها بحلم النائمهذه في و، والهروب من يده

عبر عن حالته النفسية عن طريق المزج بين أحاسيسه و، السراب الذي يعتبر رمز الزوال وعدم االستقرار
ر في تضاعيفها عن مواقف الشاعر تجاه الزمن هذه التشبيهات تعب . العناصر الطبيعية كالسحاب والسرابو

سير من الحياة والقناعة بدل إلىفنراه يطلق اللسان في ذم القدرة والجاه والمال ويوصي بالنزز ، وتطوراته
لمشيب والنوم والسحاب والسراب حشد الشاعر في البيت قاموسًا يدور محوره حول الشباب وا. االستزادة

أن معجم الشاعر الشعري ينحدر من تطورات الحياة  علىهذا مما يدّل و، والحركة السريعة المستمرة
  . ومراحلها المختلفة ومظاهرها المادية والمعنوية

  :يقول الشاعر في موضع آخر

  بسيإل علىتجري  إن السفينة ال  ترجوالنجاة ولم تسلك مسالكها 

  )199، نفسه(      

يصور الذي يريد النجاة  فهو، الشاعر في هذا البيت أن يعبر عن عدم النجاة من براثن المنية أراد
من هنا يتبين لنا أن الشاعر جمع و، لكنه لم يكن لديه بحر كي يركبها، بعد الهالك ويشبهه بمن يعد السفينة

عنها األكدار واألمور  يحاول أن يزيلو، أمامه ىلغته الزهدية من واقع الحياة وأصولها كما تتجل قاموس
  . المزيفة

  :ومن أمثلة التشبيه التمثيلي هذا البيت

  قد ارتعــــوا فــــي ريــــاض الَغي والفتن  لله دنيـــا ُأنــــــاس دائبــــــيـــــن لها

  درت في ذلك السمن وحتُفها لو  كسائماٍت رواع تبتغي ِسمنًا

    )410، نفسه(        

 إلىيتبين لنا في هذين البيتين أن الشاعر شبه الذين يرتعون في الفتن والغواية بالسوائم التي ال تب
ويخبرهم بقرب الموت ويحذرهم من  ويريد أن يوقظهم من الغفلة والسهو، األكل والملذات ىشيئًا سو

   . التوغل في الحياة الدنيا

أخذ معظم عناصر التشبيه التمثيلي من في خلقي أوديني أن يعبر عن مفهوم خسرو عندما أراد ناصر
من ثم أراد أن ، فجاءت كثير من التشبيهات من األمور البسيطة التي ال تعقيد فيها، األمور الحسية والعقلية

هذا ، ومن أمثلة هذه التشبيهات. بعناصرها من واقع الحياة االنساني ىيعبر عن أغراضه بلغة سهلة وأت
  :نشدالبيت الذي أ
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  يدِل بر آفتاب روشن انداگهمي خواهد كه   كسي كوبا من اندر علم وحكمت همبري جويد

  )40، السابق، قبادياني(       

  . كمن يريد أن يطين الشمس المضيئة، في العلم والحكمة ويباريني إن الذي يريد أن ينافسني: أي

  :ويقول في موضع آخر

  والد شمشادپز از گنرويد هر  يلي؟مره دلگكردي از ون چطمع 

  )61، نفسه(         

  . فال ينبت من الفوالذ البان أبدًا، عندما طلبَت من الضاّل الهداية واإلرشاد:أي

الحاصلة من استمداد  ةوشبه الهيأ، إن الشاعر في هذا البيت حذر االنسان من مغبة الطمع واالستزادة
بدأ الشاعر المصراع األول بالخصلة الذميمة . البان من الفوالذاالنسان بالطامع في الحياة بخروج شجرة 

وفي هذا األمر تشويق وتحريض ، يليق باالنسان وهذا يشعر بأّنه يريد التعبير عن مفهوم ال، »الطمع«
يسد السبيل  ىحت، »أبدًا« ظرفمن ال ىواستفاد في التعبير عن المعن، القاريء ألمر مطلوب منه السامع أو

التحّلي بالمحامد والمكارم االنسانية التي  إلىيتضمن هذا البيت في تضاعيفه الدعوة . يّقنويت عليه
  . م السمحةإلىوتخالفها التع الدين الحنيف والمنع عن الرذائل التي تقّلل من كرامة النفس إليهايدعو

يحفل ، أن يطلق اللسان في وصف الطبيعة ومباهجها خاصة فصل الربيع خسرو حينما يريد ناصر
 إلىالشاعر  لجأعندما . في الوصف أي عنصر من عناصر الطبيعة دعوكأّنه لم ي، شعره بالتشبيه التمثيل

يذكر األزمنة ، اتسع له المجال ليمعن النظر في جمال الطبيعة، واستراح من أيدي الوشاة» يمكان«منطقة 
   . رينه الوحيد في تلك اللحظاتوصارت الطبيعة بجميع عناصرها ق، التي قضاها وحيدًا في تلك المنطقة

  االستعارة 

مدعيًا دخول ، وتريد به الطرف اآلخر، أن تذكر أحد طرفي التشبيه«عرف السكاكي االستعارة بأنها 
، السابق، السكاكي(» به ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه علىداّلًا ، به المشبه في جنس المشبه

واعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون لفظ األصل «:ار البالغة قائًالقد عرفه الجرجاني في أسرو، )369
غير  ثم يستعمله الشاعر أو، أّنه اختص به حين وضع علىتدّل الشواهد ، في الوضع اللغوي معروفًا
     . )22، السابق، الجرجاني(» فيكون هناك كالعارية، ه نقًال غير الزمإلىوينقله ، الشاعر في غير ذلك األصل

ألّنها أكثر دّقة وشموًال من ، الهامة في تصوير الصورة الشعرية تعتبر االستعارة من أهم األدوات
فاالستعارة تشكل عالقات ، ويؤثر فيهم األخرين إلىويتمكن الشاعر بها أن ينقل تجاربه الشعرية ، التشبيه

  . أللفاظدائرة الجملة إثر تكوين الوشائ الحسية بين ا جديدة بين اللغات ضمن

خاصة عند التعبير عن المفاهيم العقلية ، قد وظف أبوالعتاهية االستعارة في المجاالت المختلفة
  :حيث أنشد إلىومن أمثلة هذه االستعارات البيت الت، كالموت

  روحـــــــــــــــــــــــــوي دوــــــــــــغــــــــــــــــــي  تلة والموــي غفــف ّلناك

  )98، السابق، تاهيةأبوالع(     

، سبيل االستعارة المكنية علىبه  ويروح لالصطياد ولم يذكر المشبه نسان يغدوإفنراه يشبه الموت ب
تشخيص الموت وتجسيده وهذا مما يجعل االنسان  إلىوعمد ، والرواح لكنه أتي ببعض لوازمه وهي الغدو
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التشخيص والتجسيد للتعبير عن فكرة الزهد  هومن ثم يساعد، أن يتفكر ويتعمق في ماهية الموت ومغبته
يعبر عن القلق  فهو، الفهوم إلى ىدون أي شائبة لما فيهما من دور هام في إيصال المعن، بصورة صادقة

  . الموت ال مفر منه نسان وهويريد بهذه االستعارة أن يؤكد لالنسان أنذين يحيطان باإللوالخوف ال

فقد انحصرت في دائرة التعبير عن األحوال الشخصية ووصف  وخسر أما االستعارة في شعر ناصر
الدهر وأحداثه  إلىفيعود بعضها ، هالطبيعة والكشف عن الظروف السياسية واالجتماعية السائدة في عصر

الناس الذين يميلون مع كل ريح ويغمضون  جمهورالحكام المستبدين و إلىوتطوراته وبعضها اآلخر 
تؤدي هذه االستعارات تلك المهمة التي أدتها من قبُل . علون أصابعهم في آذانهمالحقائق ويج علىعيونهم 

وإيقاظها من الغفلة والنوم ويّتصف ههنا شعره ، تنبيه النفوس سبيلفي  األخرىالتشبيهاُت والصور الشعرية 
طاب ولم يكن ومية في الخإلىأن الشاعر اختار اللغة  إلىيرجع السبب . بعدم الغربة والبعد عن التصنيع

والورع  ىفأصبح منهل فكرته وثقافته ينبثق من القرآن والتقو، مخاطبوه ممن يعتنون باللغة الفخمة الجزيلة
واستطاع أن ينقل تجربته النفسية عن الطريق الذي جعل فيه الشاعر ما ال يعقل ، والزهادة في الحياة

صدق  ىبل تجاوزت عن ذلك وكشفت عن مد، فالصورة الشعرية لم تكن لديه مجرد تزيين وزخرف، عاقًال
  . عاطفته ويبرز الشاعر به ما يكمنه من كوامن النفس

، »البقر«و، »الحمار«و، »الذئاب«، هءوأعدا جمهور الناسمن هذه االستعارات التي قصد بها 
تهموه استنكاره واشمئزازه من أعدائه اللُّـد الذين أباحوا دمه وا ىهذه الكلمات تعبر عن مدو، »العنز«و

ما وظفها الشاعر للتعبير عن الدهر وخيانته وعدم ثباته  األخرىمن االستعارات و. واإللحاد قةبالزند
نماذج  منو، »دار الغرور«و، »السراب«و، »الحية«و، »دار الممر«و، »اُألم الخائنة العجوز«:منها، واستقراره

  :هذا البيت هذه االستعارات

  كه همي كين كشي از ما؟ونچاي مادر ما   مهراي مادر بد، فرزند تؤيم اي فلك

  )4، السابق، قبادياني(           

  ؟إلينا ئينوُتسي نتقمين مّنافكيف ت، يا أماه، كؤنحن أبنا، أيتها األم المسيئة، أيها الفلك: أي 
، »البحر األزرق«و، »الخيمة السوداء«:السماء والفلك منها علىاالستعارات ما تدّل هذه  من بينو

هذه الكلمات ال صعوبة فيها وال  أن ىنر ومن ثم، »الكرة الغبراء«و »القبة الخضراء«و»القبة النيلوفرية«و
اللغوي استمدها من حياة عامة الناس وصارت كقالب أفرغ فيه الشاعر مشاعره  الشاعر ألن معجم، نقصان
فثير الخوف والرجاء معًا في نفوس  الجهال؛ نكرهوال ي بصيرة منه على العقالء كونبحيث ي، وأخيلته

   . السامعين والقراء

  المجاز المرسل

لعالقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من ، كلمة أوتركيب استعمل في غير معناه الحقيقي«عرف بأّنه  
، أوالكلية، أوالجرئية، أوالسبية، وقد تكون العالقة في المجاز المرسل المسبية، الحقيقي ىإرادة المعن

   . )334- 335، م1984، وهبة(» ةإلىأوالح، أوالمحلية، اعتبار ما سيكون أو، واعتبار ما كانأ

 :أنشد أبوالعتاهية قائًال
  ذهاب إلىفكلكـــــــــم يصير   دوا للموت وابنوا للخرابِل
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  )28، السابق، أبوالعتاهية(  

ألن الناس إبان ، سيكون ار مابللتعبير عن المجاز المرسل باعت» لدوا للموت«فقد وظف الشاعر 
ألن البيوت بعد مرور السنين واألعوام ، »وابنوا للخراب«وورد المجاز الثاني في العبارة ، والدتهم أحياء

  . اعروشه علىستكون خربة تنهدم 

استفاد أبوالعتاهية كثيرًا من أقسام المجاز المرسل في شعره وهذا نات عن التطورات السياسية 
ليستطيع النجاة من مغبة الصراحة في ، ر من هذا النوع من المجازثورة التي جعلته يكوالظروف المتده

  . الكالم حتي يخلص نفسه من مكر األعداء والشامتين

الصورة الشعرية  هه لم يستفد من هذّنأ ىفنر خسرو في شعر ناصر هذا أمعنا النظر في المجاز وأنواعإ
، تان الصورتان الشعريتان من أكثر الصور استخدامًا في شعرههاو، كما استفاد من التشبيه واالستعارة

، األخرىبالمسائل الفلسفية والدينية أكثر من الموضوعات  كثيرًا الشاعر اهتم أن إلىيعود  السبب لعّلو
  . نماذج من هذه الصورة الشعرية في شعره ىلكننا نر، المجاز المرسل إلىهذا لم يمهد السبيل للتطرق و

  :هذا البيتالمجاز المرسل في شعره  من أمثلة

  كارزارش ردم ازگر پسر وروي   ينينب، من آمد زمانه گبه جن

  )336، السابق، قبادياني(       

  . ني اغبررُت من أجل مواجهتهأّن ىتر لسَتأ، وحاربني علىهر هجم الد إن: أي

، ادثهجدال مع الدهر وحورب وساحة الأراد الشاعر أن يصور نفسه كمجاهد ومناضل في بحبوحة الح
استخدم . بطلها الوحيد وكان الشاعر هو، في صورة حرب طاحنة يتداول الظفر فيها ىوعبر عن هذا المعن

  . طوال الدهر وهومجاز مرسل وقعتالدهر وأراد به الحودث التي 

  :وأنشد أيضًا

  حكما بر لب اين آب مبارك شجرند  حكمت آبي است كجا مرده بدوزنده شود

  )66، هنفس(     

  . شواطيء هذا الماء كاألشجار المباركة علىالحكماء ، الحكمة ماء يحيي به الميت: أي

  . ةإلىفالماء مجاز مرسل عالقته الح، النهر الذي يجري فيه الماء لبيتالمراد بالماء في هذا اف

  الكناية

هذا  إلىي ويلجأ الشاعر الحقيق ىهي إطالق اللفظ وإرادة الزم معناه مع قرينة تمنع من إرادة المعن
رسخ ييستطيع أن  ىحت، ترسيم أدق وأجمل للصور البيانية على بها ليستعين، النوع من الصورة الشعرية

الكناية أبلغ وأوقع في النفس من  في الكناية؛ ألن ىخفاء المعن بهذا بسبو، في ذهن المتلقي ىالمعن
ألّنها أكثر داللة ، ابتغاء التجميل والتزيين واإليحاء قد استخدم الشعراء الكناية لتصوير صورهم. التصريح

ير مباشر مما الخفي وتعبر عن انفعاالتهم وأحاسيسهم وتنقل تجاربهم ومشاعرهم بطريق غ ىالمعن على
  . ناألخريلتأثير في نفوس يعطي الكالم قدرة على ا

المعاني والموضوعات  دلتجسي لعبت الكناية دورًا هامًا في تكوين الصور الشعرية عند أبي العتاهية
إلنتاج الصور المحسوسة المتصفة بالحياة والحركة؛منها الكناية عن  هاكثيرة من استخدم ألوانًاو الزهدية

  :حيث يقول إلىفي البيت الت» سّني قرعُت« و» أناملي عضضُت«: السخط والندامة في الجملتين
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  ل ومنـــــضــــف ذو علىوأنت   ي البرايا ــــن زّلة لي فــــفكم م

  عضضُت أناملي وقرعُت سّني   اعليهفي ندمي  اذا فكرُت

، السابق، أبوالعتاهية(  
383(  

لكثرة ما ارتكب من المعاصي والذنوب طيلة الحياة وال ، يتمثل الشاعر أمامنا يعض أنامله ويقرع أسنانه
ان العبارتان تعدان من النوع الكناية عن فهات، ما بدر منه علىإبراز التوبة والندامة  ىلديه طريق سو ىيبق

واالسترحام يعترف بذنوبه وما تناول طوال  العفوالبتغاء  أن الشاعر ىنر. الصفة وهي الغضب والسخط
 اقترفما  علىقد بّث روح التوبة واالستغفار والندامة و، حياته من البذخ والترف ونسيان العبادة واإلنابة

وعفوه  إلىقين بقدرة الله تعإلى إلىجاوز مرحلة ارتكاب المعاصي للوصول فنراه مستعدًا لت، من قبل
  . نفس الشاعر المتألمة علىسيطران يين ذيعبر البيت عن مستوي الندم والحسرة اللو، ورحمته

  : أربع كنايات هذا البيت علىالتي تحتوي  األخرىمن األمثلة و

ًا وال قائًال هجرًاوال مانعًا خير  دواعي الصدر ال باسطًا يدًا سليم  

  ) 163، نفسه(   

» ال باسطًا يدًا«و، قلبه من أي ظغن وحقد لآلخرين خلو علىتدّل » سليم دواعي الصدر«فالكناية 

، هذه صورة عن وحدة الشاعر وعزلته في المجتمع العباسيو، الناس إلىاستغنائه وعدم الحاجة  علىتدّل 
 علىتدّل » ال قائًال هجرًا«ديم المساعدات والخيرات لألصدقاء وتق علىتدّل » ال مانعًا خيرًا«الكناية و

ية بينه وبين أصدقائه وهويريد استمرارها وعدم انقطاعهاوجود الصالت الود .  

معظمها من المصادر  يأّنه استق ىأمعنا النظر في الصور الشعرية التي وظفها أبوالعتاهية نر حينما
ن اللوحات الجميلة التي تعبر عن أحاسيسه الصادقة ومشاعره تجاه تعد الصور مو، الدينية واإلسالمية

خصائصه النفسية تنعكس في تضاعيف هذه الصور  أن ىفمن ثم نر، المجتمع الذي عاشه في تلك الفترة
ة االكتراث وقّل، البذخ والترف على وإقبال الناس، واالجتماعية، لتدهور الظروف الخلقية، المستخدمة

ومن ثم نقول إن الكناية التي جاء بها الشاعر ضمن أشعاره استطاعت أن تبرز جانبًا ، ينيةبالمعتقدات الد
 إلىمن جوانب معاناته النفسية وإن كانت هذه الصورة أقّل وضوحًا لتصوير ذلك االنفعال الشديد بالنسبة 

  . التشبيه واالستعارة

ومن الواضح أن المراد . يماء واإليحاءكاإل، كذلك استخدم أبوالعتاهية صورًا من الكناية في شعره
استمداد المعاني واألخيلة من «وأما المراد باإليحاء فهو، هإلىباإليماء إلقاء الكالم بالخفاء من غير إشارة 

فيدركها السامع وتؤثر ، )406، م1990، يعقوب وآخرون(» موجودات حسية مؤثرة في نفس األديب والفن
فالكلمة الواحدة في اإليحاء تقدم معاني ، خيلة مثلما هي الحال عند مبدعهاني وأاوتوجد في نفسه مع، فيه

  . )184، م1990، الولي(كثيرة فضًال عن معناها الحرفي 

خاصة تلك األغراض ، اتخذ الشاعر اإليحاء واإليماء كأداة لتثبيت األغراض وتسجيلها في ذهن المتلقي
فنراه ، بحيث أدركها جمهور الناس في عصره، الحياة والموتالتي تتعلق بماوراء الطبيعة والميتافيزيقية ك
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وأومي بهذا ، إلسداء النصح واالعتبار بمن هلكوا، يخاطب األجداث موضحًا مصير الناس في الحياة الدنيا
  :فأنشد قائًال، الذين نسوا الموت واشتغلوا بالمغريات والملذات وألهاهم التكاثر في الدنيا إلىالطريق 

  بعدي وجوه فيك منعفرة  القبر ما فعلت إّني سألُت

  تؤذيك بعد روائح عطرة  فأجابـــــني صيرُت ريحــــــــــهم

  نضرة، كان النعيم يهزها  وأكـــــلُت أجـــســـادًا منعمة

  بيض تلوح وأعظم نخرة  لم ُأبق غير جمــــاجم عــــريت

  )182، السابق، أبوالعتاهية(  

نتيجة الجدال والصراعات التي جرت بينه وبين  فقد كثرت وتنوعت خسرو ي شعر ناصرأما الكناية ف  
السياسية واالجتماعية  مجاالتوظهرت هذه الصراعات في ال، المذاهب العقيدية والفكرية في عصره

اء شيئًا من ثقافة الشعر إليهاالشاعر معظم كناياته من األعراف السائدة في عصره وأضاف  ىقاست. والدينية
  :الكنايات هنماذج من هذ إلىيشار ههنا . عليهالمتقدمين 

  كندهار چمرد درين ره يكي   شم سر ز بهر شرفچر گشايد ا

  )201، السابق، قبادياني(  

  . لعّل رجًال في هذا الطريق ربع عينيه من أجل الشرف والكرامة: أي

ألن االنسان عندما ، اإلعجاب والتعجبفي قول الشاعر كناية عن ) أي جعل العيون أربعة(تربيع العيون 
   . فقد عبر الشاعر عن صفة التعجب بتربيع العيون، انيتعجب تتوسع عيناه وتكبر

أن  عليهف، وإن كانوا ذوي مال وثروات هائلة األخرينيحذر الشاعر في موضع آخر االنسان أّال يفتن ب
اصطياد « ب األخرينفقد عبر عن االفتنان ب، حذر من الجهال والذين ال يدركون العلم والحكمة علىيكون 
     :يقولو» النعجة

  ي را مشوبرهرگمر د، اي بي تميز  ر مراگميري گاز بهر آنكه تا بره  

  )268، نفسه(           

  . لي ال تكن نعجة لآلخرين من أجل اصطياد نعجة، أيها الساذج: أي

  الظواهر األسلوبية في شعر الشاعرين

فكل ، المفاهيم والمعاني واهتموا بها كثيرًا علىظاهرة األسلوب وما تحتوي  ىء القدامقد تناول األدبا
ورد مصطلح األسلوب في اللغة العربية  . اآلخر عن هذا المصطلح من موقف يختلف إلىواحد منهم ينظر 

 ىهنا نر المسلك والمذهب ومن فاألسلوب هو أسلوبًا؛ ىطريق مممتد يسم فكّل، السطر من النخيل ىبمعن
 ىطريق العرب في أداء المعن علىفهويدّل ، مفهوم األسلوب في تراثنا القديم قد ارتبط بعدة مسارات«أن ،

وكيف أن هذه الخواص هي التي تبرز ، المقصود ىأي الخواص التعبيرية التي تناسب وكيفية أداء المعن
، ىن المحدثين من ذهب مذهب القداممو، )17: م1993، عبدالمطلب(» األديب إليهاالداللة التي يهدف 

، أوطريقة اختيار األلفاظ، طريقة الكتاب أوطريقة اإلنشاء«فمنهم أحمد الشايب فيري أن األسلوب هو
، الشايب(» أوالضرب من النظم والطريقة فيه، فها للتعبير عن المعاني قصد اإليضاح أوالتأثيرإلىأوت

  . )44، م1976
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 علىية التي أّثرت في تحقيق أغراض الشاعرين وتعميق الزهد وتنميته بعض الظواهر األسلوب لسنتناو
  . المستوي الفكري والسلوكي

  ب اإلنشائيةيإلاألس - 1

اختار الشعراء الزهاد أنماطًا مختلفة في الكالم للتعبير عن مكنوناتهم وهواجسهم النفسية ومن خاللها 
كأن ، . . . ضطراب والخوف والنصح واإلنذار وواال حيرةعبروا عن المفاهيم والموضوعات المختلفة كال

ب اإلنشائية الطلبية أكثر من إلىكثيرًا من األس استخدموا. ب جمعت مشاعرهم بحذافيرهاإلىهذه األس
المعاني التي تجعله من  عليهكثير االعتبارات وتتوارد «ألن اإلنشاء الطلبي ، الظواهر األسلوبية سائر
أن األسلوب في  ىمن هنا نرو، )192، م1980، )ب(أبوموسي (» والتأثير ب الغنية ذات العطاءإلىاألس
، ينذر ىوتارة أخر، ويمنع، تارة ينهي، تارة يدعو، الشعراء يتطور ويتجّلي في ثياب قشيبة هؤالء شعر
وهكذا تتطور المعاني واألغراض حسب الظواهر المستخدمة، رويبش .  

فمن ، جميعها إلىلتطرق لن الشاعرين وال يتسع البحث لقد كثرت الظواهر األسلوبية في شعر هذي
، والتقابل، والتكرار، والتمني، والنداء، واالستفهام، أسلوب األمر والنهي:امهذه الظواهر في شعره

  . األمر والنهي واالستفهام :وهيها أهم على سيقتصر البحث من ثمو، والجناس

  أسلوب األمر والنهي  -1- 1

قد أكثر . اد من األمر طلب الفعل بوجه االستعالء والنهي طلب الكف عن الفعلالكل يعلم أن المر
إسداء اإلعراض و علىب األمر والنهي لما تنطوي يإلفي شعرهما الزهدي من أس خسرو أبوالعتاهية وناصر
. ألن موضوعاته وأغراضه تنسجم مع هذين األسلوبين، هذا من طبيعة الشعر الزهديو، النصح واإلرشاد

المثل األخالقية  إلىاألمر والنهي من أفضل وأنشط الوسائل في إيقاظ النفوس الغافلة وتهييجها ودعوتها ف
عاتقهما األمر  على خسرو أخذ أبوالعتاهية وناصر. نسانية السامية وإبعادها عن المغريات الدنيويةواإل

لنهي من تأثير في تربية األجيال لما في األمر وا، بالحسنات والنهي عن السيئات من خالل شعرهما الزهدي
  . الصالحة والحد من االنحرافات في المجتمع

ر وحمل أن هذا األسلوب تطو ىنر، النظر في أسلوب األمر والنهي في شعر أبي العتاهية أمعنا حينما
ها ترك الدنيا وملذات كانو، مع الموضوعات المطروحة في شعرهتنطبق بالغية  ًافي طياته دالالت وأغراض

  . بها الشاعر في هذا المجال الصالحات من أهم الموضوعات التي اهتممن واالعتبار بالماضيين والتزود 

  :نراه ينشد قائًال

مَت من مالكا  مــــن بالكا خفِّـض هــــــــــــــداك اللهح بما قدوافر  

  ابُل بأمثالكـــــغدرت قكــــــــــم   غدرٍة  علىال تـــــــــــــأمن الدنيــــــــــــــا 

  هالكا ىُتر ىالــك حتــــــوه  في الناس من هالك ىكم ستر

  تحسب بأن لسَت له سالكا  فانــــــــــــُظر ســـــــــبيًال سلكــــــــوه وال 

  )282، السابق، أبوالعتاهية(    
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نبغي لالنسان أن ما ي علىأسلوب األمر والنهي في الشعر للتحريض والتشويق  خسرو وظف ناصر
 التهذيب والتزكية من أهم. غير الله ىمكانة ال ير إلىيصل  ىحت ف عما ال يليق بهاواالنصر، به ىيتحّل

  :إلىالبيت التتها المحاور في أوامره ونواهيه؛ومن أمثل

  سبحانك ال اله اال هو  نوميد مشوز رحمت يزدان

  )163، السابق، قبادياني( 

  . أنتسبحانك ال اله إال ، لهنط من رحمة القال ت :أي

اإلنابة دون تراجع  علىطلب المبادرة والوعظ واإلسراع » التقنط«من فعل النهي خسرو أراد ناصر
  . إلىغفران الله تع إلىوالطموح 

  : األخرىمن أمثلته 

  ند نسب برد به آدمچهر   مردم مشمار بي وفارا

  )148، هنفس(      

  . )ع(ولوانحدر من آدم ال تحسب مخلف الوعد انسانًا :أي

  . للتوجيه واإلرشاد بضرورة االبتعاد عن هؤالء األشخاص» التحسب«أتي بفعل النهي 

المثل الخلقية والدينية التي تجمل باالنسان  إلى الشاعر يدعو يتضح لنا من خالل هذه األبيات أن
القرآن  إليها س الدينية التي يدعومن األس نبعوهذه الموضوعات والمفاهيم ت، ورفعًة وكرامًة وقارًا وتزيده

هي ميراثنا اإلسالمي البحت الذي يضمن سعادة البشر في  المثل القيمة وهذه، الكريم والحديث النبوي
  . الدارين

نّنا إف، ااألمرية حوله هاالهتمام بالعلم ومكانته في حياة البشر من الموضوعات التي يتمحور معظم جمل
  :التعقل وتنوير الحياة بالعقل؛فنراه ينشد إلىا والذين دعكان من  خسرو نعلم أن ناصر

     با دل روش به سوي عالم روشن  شمـــــــــــــــع خـــــــــــــرد برفروز در دل وبشـــــــتاب

  نگسفره دل را بدين دوتوشه بيا  توشه توعلم وطاعتست در اين ره. . . 

   ـــــــنگيفامـــــــــــــل دراز م، نگيــــــــفبار ب  به توبه وطاعت، ينمتران بگبار  . . . 

  )169، هنفس(      

إن العلم والطاعة زادك في هذا . العالم المضيء بقلب منور إلىوأسرع ، أوقد شمع العقل في القلب:أي
  . اآلمال بالتوبة والطاعة وال ُتطل وزارأفرغ األ، وزارأراك ثقيل األ. ك بهذين الزادينمأل قلباف، الطريق

ثم ، نصح الشاعر المخاطب بتنوير النفس بالعقل وإزالة األكدار منها وعدم االكتراث بتطويل اآلمال
نفسك بهما؛ومن ثم يحرض  دتزوك أن علىف، إن العلم والطاعة من أهم زادك في الحياتين:أضاف قائًال

   . مغفرته ورحمته علىعثورًا  ىالالله تع إلىاإلنابة  علىالمتلقي 

التي يأمر الشاعر االنسان به ويكشف عن  األخرىمن المحاور الهامة  وملهياتها عدم االغترار بالدنيا
  :ىهذان الفعالن يعبران عن هذا المعنف، حقيقة الدنيا وخصائلها المذمومة

  زيرا كه نشد وقف تواين كره غبرا  از اقبال زمانه خرممخرام ومشو

  ) 6، هنفس(           

 . ألن هذه الكرة األرضية ال تختص بك، كعلىوال تغتر بإقبال الدهر  مش مرحًات ال:أي
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  أسلوب االستفهام -2- 1

الذي يحاول السائل فيه الكشف عن موضوع غامض مسدود الطريق األسلوب  االستفهام هو
ير من األحيان في كث ذا األسلوبفه، أكثر من معلومات أوإزالة الريبة والشك من عند نفسه علىأوالحصول 
  . ويرد لالستفهام المجازي، بل يخرج عن معناه الحقيقي، ستفهام الحقيقياال علىال يحتوي 

والشاعر ، ال مشاحة أن أسلوب االستفهام ورد في الشعر الزهدي بشكل ساذج من دون أي تعقيد
نتيجة الظروف  ذعلالالزاهد يبحث في االستفهام عن إجابات كثيرة تدفعه نحواالحتجاج وأحيانًا النقد ا

، زدراءتدهور المثل األخالقية وشيوع االنحرافات والشعور بالظلم والتعسف واالو، المجتمع علىالسائدة 
  . إجابات مقنعة مثمرة علىولهذا يحيط شعره بسياج صفيق من األسئلة لكي يعثر 

السياسية واالجتماعية الظروف معالجة  إلىالتطرق اتخذ أبوالعتاهية أسلوب االستفهام أداة للنقد و
النصح وعدم االغترار بالملهيات واآلمال  إلىمن خاللها تطرق و، وأحيانًا االقتصادية التي حّلت بالمجتمع

  :فنراه ينشد، الكبيرة

  أمٌل أملَت آماال  ىاذا انقــــــــــــــــــض  أنت باآلمـــــــــال مـــشتتبك ىمتــــــ حتى

  هل نال حي من الدنيا كما ناال   ىــــضـــــــــي حـــــــين مـملم َتر المِلك اُألأ

  قـــــــــــــــــد أصبحوا ِعبرًا فينا وأمثاال  كم من ملوك مضي ريب الزمان بهم. ..

  )314، السابق، أبوالعتاهية(      

نسان من اإليحذر  فهو، »همزة االستفهام«و» هل«و» ىمت«و» حتى«قد بدأ الشاعر االستفهام بأداة 
ألنهم تمتعوا في ، الملوك والسالطين من أفضل نماذج هنااآلمال الطويلة في الدنيا ويعتبر  علىاالنكباب 

ألم يصبحوا تحت ولكنهم أين ذهبوا اآلن؟ ، الدنيا بكثير من النعم والحصون المحصنة والجنود والحراس
أل عن الزمان وإنما أراد بهذا السؤال فالشاعر اليريد أن يس. !وصاروا وحيدين في قبورهم؟التراب 

للتعبير عن » ىمت« ب ىأتو، كانت بعيدة لذيذة الكشف عن عدم الخلود في الدنيا واالغترار باآلمال لو
استغراق  علىتدّل » ىمت حتى«من الحياة و ىاستبطاء الغاوي والغافل في التأمل والتفكر عما مض

  . يان سرعة التنبيهاالستفهام في األزمنة الطويلة الماضية لب

أن الزهاد كانوا متزودين بالتجارب  علىالكثرة وهذا يدّل  علىالخبرية للداللة » كم«وظف الشاعر 
ووصل الشاعر ، الكثيرة طوال حياتهم وتهيأت هذه التجارب من خالل معاملة أبناء الدهر والسلوك بهم

 علىكان ملكًا و الهروب من الموت ولو يستطيع قاعدة حّقة وهي أن االنسان ال إلى» كم«باستخدام 
  . نسان أن يستفيد من هالك الملوك ويأخذ العبرة منهماإل

ألن عنصر الزمن أصيل في مفهوم «فالشاعر في هذا البيت أراد بشكل ما أن يحدد الزمن لالنسان 
، اء واعتبارنسان اقتدفيكون فيها لإل، األنماط والنماذج السلوكية علىفالماضي منه يحتوي ، الزهد

ألّنه ثمرة لالعتبار واقتداء السلوكيين، كذلك والمستقبل مهم ،طار الذي تتم ألّنه اإل، كذلك والحاضر مهم
فيه األفعال السلوكية لالنسان وفقًا الستفادته من تجارب الماضي واستجابته لألمر الديني واألخالقي ولغايته 

  . )446، م1994، تيم(» الوجودية

جال مه الحقيقي خاصة في افقد خرج في كثير من األحيان عن معن خسرو هام في شعر ناصرا االستفمأ
فقد استخدم الشاعر االستفهام أحيانًا كأداة للتعريض بغباوة ، الفلسفة والميتافيزيقية إلىما يمت بصلة 
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، لعقل بين أبناء البشرنشر العلوم الدينية والتنبيه بمكانة العلم واو األعداء والمتزمتين والحكام المستبدين
ورد الناس عن  مكنونات العاَلم ومعرفة أسرار الكون ومكانة االنسان فيه علىالعقالنية والوقوف  إلىدعا و

   . الخمول والخمود إلىمحاكاة األعراف الرّثة التي تؤدي 

المثل الدينية األول :عناصره من موضعين ىه استقأّن ىنر، لجمل االستفهامية في شعرهافي  وعند النظر
وخاصة عندما يعبر الشاعر بنظراته الثاقبة عن الظروف األخالقية والعقيدية ، والثاني الحياة االجتماعية

  . االنتقادات الالذعة علىغفير من األسئلة التي تحمله  فيتمثل أمامه جم، السائدة

 كوبعد ذل، مناهجها الدينية ء الدولة الفاطمية وإشاعةيغ مباديلبقد وظف الشاعر االستفهام كوسيلة لت
الموضوعات الزهدية التي يتمحور معظمها حول تفاهة الحياة الدنيا والتقليل من شأن الدنيا  إلىيتطرق 

ومن ، يسلك االستفهام مسلك االستفهام اإلنكاريوقد ، ونه الدين الحنيف ىالتحلي بالورع والتقو مولزو
  :أمثلته هذا البيت

  ينا؟ر خاطر بگبر ما كه نبيندش م  ستد نهادهاين بند نبيني كه خداون

  )4، السابق، قبادياني(    

  . العين البصيرة إّالال تراه ، !؟لنا لم تر هذا السجن الذي خلقه اللهأ: أي

، فاّنه شبه الجسم في هذا العالم بالسجن، »الجسم«في هذا البيت ) السجن( » بند« ڊقصد الشاعر 
  . ضيةرة األلكرانسان مسجون في هذه اإلف

 اأال ينجسه عليهف، نسان في العالممكانة اإل إلىأراد الشاعر باالستفهام في البيت أن يسترعي االنتباه 
  . لىاتع فالقلب موضع الله، لىاتع بنور الله الجسم تمنع أن يستضيءألّنها ، باألقذار واألكدار والشوائب

، فيها غترار بالدنيا والفرص القصيرةعدم اال على األخرىحرض الشاعر في الجمل االستفهامية 
  :فيقول لىاي بالعلم وطاعة الله تعفينصحه بالتزود والتحّل

  ي؟ائپي ه همچاي رفتني شده   ي علم وطاعت نشتابي؟وـــــــون سچ

  !يل اندائگخورشيد را همي به   عاصي سزاي رحمت كي باشد؟. ..
  )7، نفسه(           

؟كيف يمكن أن يستحق وماذا تنتظر في الحياة العلم والطاعة إلىسرع لماذا ال ُت! في الدنيا أيها المار: أي
  . ؟أنت طينت الشمس المضيئةلىاتع المذنب رحمة الله

 على للداللة، نكاريللتعبير عن االستفهام الذي حّل محّل االستفهام اإل» كيف«ة ااستخدم الشاعر أد
وأورد استفهامه للكشف عن فكرته من خالل ، المراد ىبعد المخاطب من المعن التعجب والدهشة من

نسان الالهي الغافل الذي يعرف الصراط وأراد التعجب من هذا اإل، االستنكار والتوبيخ لهذا الشخص
يكترث بما سيصيبه في هذا الطريق رغم أّنه عالم بزوال الدنيا  لكنه انحرف عنه وال، المستقيم في الحياة

   . فال يستحق الغفران ىالفقد باء بغضب من الله تع، ن لم يسر في هذا السبيلفإّنه إ. ونعمها الخادعة

األمور التي تنشأ  إلىلما له من دور فعال في لفت األنظار واالنتباه » يا«كذلك استخدم حرف النداء 
كّل  علىلتحريض وأراد به الحّث وا، التورط فيما ال تحمد مغبته إلىوهذا األمر يؤدي ، عن الغفلة أوالتفريط

 . األخرىالظفر بسعادة  إلىما يحسن االنسان ويشوقه 
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  السمات الفنية لشعر الزهد عند أبي العتاهية وناصر خسرو

دراسة السمات  إلىوأما اآلن نتطرق ، تحدّثنا سابقًا عن الصور الشعرية لشعر الزهد في شعر الشاعرين
  . قا عندهماثم الموسي فنتاول دراسة اللغة، الفنية لديهما

  :اللغة - 1

، يمتاز أبوالعتاهية بخصائص تميزه عن معاصريه خاصة الشعراء المحدثين في العصر العباسي
ويعتبر ، من الخشونة فالمسائل التي تناولها معاصروه يدور معظمها حول رقة الكالم وسهولته حيث يخلو

ألنه قريب المأخذ ولذلك يعد شاعر ، كمهالشاعر من الذين جددوا في األوزان العروضية وتناول الشعر من 
وشعره كساحة الملوك يقع فيها الذهب ، حوله دون أن يكّلفه نفسه ىالبديهة واالرتجال فيجتمع المعن

 علىفأشعاره بسيطة دون أي تأّنق وتنميق ويرسل األشعار ، )276، ت. د، أبواألنوار(والتراب والجوهر 
تطويع الشعر للغة العادية البسيطة مع  علىأول ولعّل آخر برهان  فقد وصفه نيكلسون بأّنه كان، سجيتها

  . )Nicholson,1962,299(مزايا الشاعرية حيث كتب للرجل البسيط في الشارع  علىالمحافظة 

بل ، يفهم معناها بسهولة فقد كثرت فيها األلفاظ الصعبة والمعقدة التي ال خسرو أما اللغة عند ناصر
 - »الدرية«وأخذ الشاعر معظم هذه التراكيب واأللفاظ من اللغة ، مراجعة القواميسالدراسة و إلىيحتاج 

وأكثر  فيتضح لنا أن لغة أبي العتاهية الشعرية أسهل، -وهي من الفروع اللغوية القديمة في اللغة الفارسية
  . ةاألوابد واأللفاظ المهجور علىاقترابًا من الذهن من لغة ناصرخسروالشعرية لما تتضمن 

  :شكل القصيدة وأسلوبها-1- 1

 وخمسينالعتاهية بشكل واضح وزاد عدد قصائده أكثر من أربع مئة تكون الشعر الزهدي عند أبي
كثرة ثقافته الشعرية وإلمامه باللغة واألدب وإحاطته  علىويدّل هذا الجم الغفير من القصيدة ، مقطوعة

التذكير بالموت وغرور الدنيا وعدم االغترار  علىوي حيث نكاد ال نجد بيتًا ال يحت، بالتراث األدبي
هذا إطار يكون خواطره وما انتابه من الخلجانات والمكنونات النفسية  .بمغرياتها والتزود ليوم الحساب

فمن هنا ندرك ، عقاب التي أثارت زوبعة في كيانه حول مصير االنسان في الحياتين وما ينتظره من ثواب أو
ربما نستطيع  . كثيرًا من موضوعاته منها ىفكرته وثقافته الشعرية واستق علىلقرآنية استحوذت أن الثقافة ا

التعبير عن تلك الصحوة الروحية التي ألهمته تلك  إلىالقول إن كثرة القصائد في ديوانه الشعري تعود 
البواعث التي دفعته ومن أجل ذلك كان الزهد وما يتصل به من الموضوعات من أهم ، الموضوعات الزهدية

فنراه يكثر من اإلنشاد حول الحياة والموت واإلنابة واالستغفار والتنفير من اكتناز المال ، نحوإنشاد أكثر
  . المشيب مضي الشباب والشعور بالخوف من دنو علىوتمجيد الكفاف وعدم االغترار بالدنيا والتحسر 

، ع فئاته خاصة المنغمسين في الملذات والجهلةبما أن الشاعر في شعره يخاطب عامة المجتمع بجمي
، يتجاوز عنه فنراه يوظف األلفاظ السهلة البعيدة عن الحوشية واألوابد ويجعل أسلوبه في إطار محدد ال

ومية لتمثيل أفضل عما يكمن في صدره من يلافحاول قدر ما يستطيع أن يقترب أسلوبه من حياة الناس 
المعاني في شعره باستخدام أسلوب  علىانطالقًا من هذا الموقف نراه يلح  .القيم الدينية واإلسالمية
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يصنع للقطاعات العريضة ، فن شعبي بصفة أساسية«ألن الزهد ، ذهن المتلّقي إلىالتأكيد إليصال المعني 
  :هفمن أمثلة قول، )439، السابق، عزالدين(» من ضعاف ومتوسطي الحال بلسمًا لمعاناتهم وضيق أحوالهم

  بقدر الدر ُتحتلب الضروع  هـــــــي اآلجـــــــاُل واألقدار تجري

  بــــقدر أصولها تزكوالفروع  هــي األعراق باألخالق تنمي 

  ليــوم حصاِدها زرع الزروع  هــــــــــي األيام َتحصد كلِّ زرع 

  )222، السابق، أبوالعتاهية(  

  :ذم الدنيا إلسداء النصح قائًال وفي موضع آخر يطلق اللسان في

  م والعـــــــدوان والسرف   ــفـــــأنِت الدار فيك الظل

  ي والبغضاء والشنــف  ــــــــالبغ وأنِت الدار فيك

  واألحــــزان واألســــــــــف  مــــــوأنِت الدار فيك اله

    

    

  ر والتنغيص والكَلف  وأنِت الدار فيك الغد

  )242، نفسه(      

 ىفي هذه المقطوعة لتحريض المخاطب إلعمال الفكرة في المعن» أنِت الدار«أكثر الشاعر من تكرار 
   . الوارد فيها

ومن أمثله قوله ، كذلك أكثر في شعره من توظيف األسلوب اإلنشائي كاألمر والنهي والتعجب واالستفهام
  :ما يقول

  اَت ما مــــن عين وال أثرهيه  هـــل عند أهل القبور من خبر

  الدنيا مــن الكدِر أقرب صفو  ما أقطع الموَت للصديق وما 

  السلطان هـــــــذا من قّلة الِفكر   يـــــا صاحـــــب الّتـــيــــه مـــنـــُذ قربه 

  ذرــــــــح علىأصبحَت فيه فكن   مـــــا أقــــــدر الله أن يــــــغـــــيـــّر مـــــا 

  غـــــِيــَر  ــــان ذووأن الــــــــــــزمــــــ   واعلم بأن األيام يلعبن بالمرء

  )167- 168، نفسه(       

 علىفقد كثرت القصائد الطويلة في شعره حيث تضمن بعضها  خسرو قصائد ناصر إلىأما بالنسبة 
فإن كثيرًا من  .  تتعّلق بقصر المقطوعات أوطولهاومن البديهي أن التجربة الشعرية ال، مئة بيت أوأكثر بيتًا

بّث المثل األخالقية والدينية وتصوير المجتمع  وهو، أشعاره الزهدية تمتاز بأنها تستهدف غرضًا رئيسيًا
مشاركته  علىفقصائده في هذا المجال تدّل ، سيطرة هذه القيم في المجتمع ىبأوضح صورة ليعبر عن مد

  :ومن نماذجها ما يقول، ة واإللمام بالشؤون االجتماعيةفي الحياة االجتماعي

  ظلمت از جــهل وز عـصيان سحاب  ستــبـــــن را شـــــوشـب دنـيـا ديــچهـم

  رابـــــــطـــــاش اضـــــوفـشـته گعـدل نهـان   ـمـــــــلــــــه ز عــــــتـــــــهـمـه خـف يخـلق نـبـيـن

  ـابــــــــــــــيــــــر ثـــــــه زيــــــد بـــــنــــــابـــــه ذئـــــــلكـــــب  ـردمندــــــه مــــــمـــــه هــــــن يـنــــــايـنـكه تـوبـي

  وشمشير نابچيـل وـپونشــچ گنچ  گـهـر ســتم وجـور وجـنـــــرده ز بـــــــك
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  ـرابــــــــد خــــــســاجــــــــــران ومـــــــبـر ويــــــمـن  ــدــــــــيـــــــــشـــــــر مـَــــــــصـــــــوقـــچخـانـة خـمـار 

  رابـــــــــــدر شـــــب انــــنيـم شـبـان مـحتــس  ـان بـه روزـــــــوبــــــحـاكم در خـلــوت خ . . 

  ابــــبـــــــالح كـــــــــتر صــــــويـن بـخـورد ز اش  ـشـد در صبوحــــــــــچيـن آن بـــــــخـون حس

  وفــــــغــــــــان كـــــــــالب گنيم شبان بانـــــ  فتگنباشد ش، اين شب دينست

  )141، السابق، قبادياني(          

الناس عن العلم وانطمس العدل  عدل . سود الدين كظلمة الليل إثر الجهل وسحب العصيانأ: يأ
قد استعد الناس  . بل لبسوا ثياب الذئاب، الذين تراهم ليسوا أناسًاهؤالء . وشاعت الثورة والفتنة

 . صارت بيوت الخمرة قصرًا مشيدًا وخربت المنابر والمساجد . كسّنارة الصيد والصمصام لمحاربتي ظلمًا
كالخمرة وذلك ) ع(يشرب هذا من دم الحسين  . شرب الخمر ليًال ينهارًا وف يخلوة الغوان يإن الحاكم ف

  . أن هذه ليلُة الدين مليئًة بصياح الكالب ال غرو .)ع( ناقة صالح يشوي

فيتضح لنا أّنه شاعر اجتماعي جعل لشعره مهمة دينية واجتماعية ولم يكن مكتوف األيدي أمام ما 
فنراه في هذه األبيات مقتديًا بآي القرآن ، ولذلك اقترب زهده من البيئة التي عاشها، يجري في المجتمع

َفَكَأين من َقريٍة  ﴿:إلىمن قوله تع» قصر مشيد«كريم في الشطر الخامس الذي اقتطع فيه المفردة القرآنية ال
  . ]45:الح[﴾ َأهَلْكَناها وِهي َظاِلمٌة َفهي َخاِويٌة عَلى عروِشها وبْئر معطَِّلٍة وَقصر مِشيٍد

بيانية ومن أهمها التشبيه الذي برع فيه واتخذه أداة قد سّخر الشاعر أصنافًا مختلفة من الصور ال
فهناك نراه يستخدم التشبيه فيصف الطبيعة ، شعره رونقًا وبهاء علىطيعة لنشر أفكاره الدينية التي أضفت 

فقد جعل الوصف تمهيدًا للتعبير عن آرائه الدينية ، وكان معظم تشبيهاته هنا من نوع الحسي المفرد
كتشبيه البنفس بثوب ، نجد في أشعاره تشبيهات لم توجد عند معاصريه فمن ثم، لنبيلةوالفلسفية والقيم ا

 األخرينوتكاد ال توجد هذه التشبيهات في األدب الفارسي عند ، )ع(والسحاب بمعجزة يوسف ، النصاري
 فيها بعدد من ىفقد وصف الشاعر الليَل في إحدي قصائده وأت. خاصة عند شعراء السبك الخراساني

  :كالتشبيه واالستعارة والمجاز العقلي والكناية فيقول، الصور البيانية 

  نيل اندوده صحرائي گر ز نسرين برپون چفلك     ر قير دريائيپوبي ساحل دمان چشبي تاري 

  ) 475، السابق، قبادياني(                                 

مصطبغًة ، »النسرين«الَفَلك كصحراء مليئة بوردة . ءىالليُل المظلم كبحر حالك هائ من دون شاط: أي
  . »بالنيل«بتلك المادة السوداء المسماة 

ثم ، تنوع أسلوبه بين اإلنشائي والخبري واإلكثار من استلهام اآليات القرآنية والحديث النبوي الشريف
سيما الحكام والقضاة  لناس الأسلوب الحوار ومخاطبة جمهور ا علىالتكرار في األلفاظ والمعاني واالعتماد 

  . والفقهاء

  :قرب المعني وسهولة األلفاظ -2- 1

مسلك االبتعاد عن اإلغراق واإلسهاب  - خاصة في شعره الزهدي-سلك أبوالعتاهية منذ فاتحة عصره 
رية تمتع بعبق . واختار األلفاظ السهلة التي قربته من الحياة العامة التي جعلته شاعرًا شعبيًا، في الكالم

  . عميقة أخضعت له التشكيالت الموسيقية وما راج في عصره من األلفاظ الشائعة
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وهذا مما جعله أن ، ظهره ويبيع الجرار علىكما نعلم أّنه في عنفوان شبابه كان يحمل زاملة المخنثين 
 ينم . ومن ثم يجتمعون حوله ويكتبون ما ينشد. من الشعراء وينشدهم من أشعاره األخرينيصادف 
جمع  علىوما قدر أحد . أطبع الناس بشار والسيد وأبوالعتاهية«: عن سهولة كالمه قائًال» األغاني«صاحب 

إال ، قليل التكلف، كثير االفتنان، سهل األلفاظ، لطيف المعاني، وكان غزير البحر، شعر هؤالء الثالثة لكثرته
  . )3-4،  4م، السابق، األصفهاني(» ألمثالوأكثر شعره في الزهد وا . أّنه كثير الساقط المرذول مع ذلك

أّنه أراد  إلىويعود السبب ، امتاز أسلوبه بالتكلف القليل وتوظيف األلفاظ السهلة البعيدة عن الغموض
التعبير عن الزهد والمثل الدينية فينبغي أن يكون الكالم واضحًا بعيدًا عن الغموض والتعقيد ليفهمه جميع 

جمهور  علىأن تكون ألفاظه مما التخفي «ية في هذا المجال إن الصواب في الشعر يقول أبوالعتاه. الناس
والسيما األشعار التي في الزهد؛فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك وال من مذاهب رواة ، الناس مثل شعري

لرياء وهومذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء وأصحاب ا، الشعر وال طّلاب الغريب
  :فيقول، )74، 3م، نفسه(» هم ما فهموهإلىوأعجب األشياء ، والعامة

  فــــابُذله للمـــــــتكرم المفــــــــضــــــــال  وإذا ُابتليَت ببذل وجهك سائًال

  فاشدد يديك بعاجل الَترحال  وإذا خشــــــــيَت تـــــعــــــّذرًا في بلدة

  فـــــــرج الشدائد مثُل حّل ِعقال  ــان فـــــــإّنما ِغير الــــزمــــ علىواصبر 

  )284، السابق، أبوالعتاهية(        

أّنه مليء باأللفاظ المهجورة والمعقدة التي يصعب فهمها  ىنر خسرو إذا أمعنا النظر في شعر ناصر
عود السبب من جانب في . معناها علىأن يراجع المعاجم والقواميس اللغوية للوقوف  عليهف، ءىالقار على
وكان سكان هذه المنطقة يتكلمون باللغة  بعيدًا عن الناس طيلة السنين المديدة» يمكان«أّنه عاش في  إلى

فمن هنا تأّثر بهذه اللغة ، وتمتاز هذه اللغة بكثرة الحوشية واألوابد والتعقيد في األلفاظ» الدرية«المسماة 
وبالمصطلحات التي » البهلوية«تأثر الشاعر باللغة  إلىيعود  ومن جانب آخر. بألفاظها في شعره ىوأت

اللتين تعدان من األلقاب الدينية في » المأذون«و، »الحجة« �وردت في شعره من الديانة االسماعيلية 
  :في قوله) البرهان والشرح: أي( » زارشگ«ومن أمثلة هذه األلفاظ المعّقدة قوله  . الديانة االسماعيلية

  كس أنباز ويار أحمد مختار نيست چهي     زارش كردن فرقان به خلقگكاندر  نانچهم

  )313، السابق، قبادياني(                      

  . )ص( ىكما جاء في برهان القرآن الكريم أّنه ال شريك وال مثيل للنبي المصطف: أي

  :الجمل الخبرية واإلنشائية -3- 1

فإن كان الكالم ، ما يصح أن يقال لقائله أّنه صادق فيه أوكاذب«اعرف البالغيون الجملة الخبرية بأنه
  . )46، م1985، عتيق(» وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبًا، مطابقًا للواقع كان قائله صادقًا

 المتلقي إلى من أدوات التوكيد إليصال المعنى أّنه استخدم كثيرًا العتاهية نرى إذا أمعنا النظر في شعر أبي
  :فمن أمثلة قوله. إقناعًا له بما يقدمه من اآلراء والعقائد الدينية

ر نوحرَت ما عموإن عم َلتموَتن  

  )99، السابق، أبوالعتاهية(                 
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، الالم الموّطئة للقسم ونون التوكيد الثقيلة:االثنتين من أدوات التوكيد) َلتموتن(فاستخدم في لفظ 
  . الدنيا وعدم استقرارها واالستعداد للرحيل األكبرزوال  علىمؤكدًا 

  :فمن قوله اآلخر ما يؤكد تقّلب الدهر

  انقالب وإّنك يا زمان لذو     صروف وإّنك يا زمان لذو

  )33، نفسه(             

  . إن والالم المزحلقة :فاستخدم االثنتين من أدوات التأكيد وهما

رية للتعبير عن فكرة الزهد وإسداء النصح والموعظة وبّث الجمل الخب كذلك استخدم ناصر خسرو
  :ومن أمثلة قوله في االجتناب عن الشره، الموضوعات الدينية والفلسفية

  لىي خود ز حرامي وحإلگرسنگاز       رسدپهمانا كه ن، ستگآز تونهن

  )42، السابق، قبادياني(                  

  . ام والحالل لشدة جوعهيسألك عن الحر إن حرصك حوٌت ال :أي

 علىللتعبير عن النصح واإلرشاد وتسجيل الكالم ) إن: أي(» همانا«أدات التوكيد  خسرو وّظف ناصر
  . اإلنسان علىالمخاطب لينصرف المخاطب عن هذه الصفة الذميمة وشبه الحرص بالحوت الذي يقضي 

أمر هام جدير  علىالمخاطب  ء أوىه القارفقد حصل التوكيد أحيانًا من خالل تكرار اللفظ بعينه لتنبي
  :فمنه قوله، بالعناية

  يدارپيداري سپيداري سپس      ر نيگو، ر بار خرد داريگا

  )18، نفسه(                                   

  . وإّال فأنت كشجر الحور الذي ال يثمر، إن كنَت ذا عقل فأنت رجٌل نبيٌل: أي

   . يجاز بالحذف وحذف جواب الشرط فيهيوجد في الشطر األول اإل

والّنداء في شعرهما ، والّتمّني، واالستفهام، والنهي، كثرت كذلك الجمل اإلنشائية بأنواعها من األمر
العتاهية للتعبير عن االستعداد ومن أمثلة الجمل األمرية في شعر أبي، وبّث فكرة الزهد إلسداء النصح

  :للموت وإعداد العدة قوله

  آٍت قريب فكّل الذي هو   ستعدًا لداعي المنونفكن م

  )681، السابق، أبوالعتاهية(                                  

 على للتعبير عن عدم االفتنان بالدنيا واالعتماد خسرو ومن أمثلة الجمل اإلنشائية في شعر ناصر
  :الركائز الدينية قوله

  ر مقري به خداي وبه رسول وبه كتيبگ      اين جهان را بجز از خوابي وبازي مشمر

  )520، السابق، قبادياني(                                 

  . والقرآن الكريم) ص(والرسول  إلىإن كنَت مقرًا بالله تع، ال تحسب الدنيا إّال نومًا ولعبًا:أي

وَلِعب  ِه اْلحياُة الدْنيا إلِّا َلهووما هِذ﴿:لىاالوارد في البيت من قوله تع ىمن الواضح أّنه استلهم المعن
ونَلمَلوَكاُنوا يع انيوي اْلحَة َلهاْلآِخر ارالد ن64:العنكبوت[﴾ وإ[ .  

هكذا نجد في شعرهما حشدًا كبيرًا من الصور الفنية من أجل تأكيد المعني ودعم الكالم بالحج 
  . ردها إلىوالبراهين القوية التي ال سبيل 
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ما يقدمان من  إلىلقد أكثر الشاعران من أسلوب الّنداء في شعرهما إلثارة مشاعر المتلقي تنبيهًا 
  :فيقول أبوالعتاهية في االستعداد للرحيل األعظم والتزود من الصالحات. النصح والموعظة

القبر عن قليل دَت للرحيل    يا ساكنما ذا تزو  

  )300، السابق، أبوالعتاهية(                                 

، واقتراف الذنوب وفي موضع آخر يعبر عن اقتراب الموت وما قام به طيلة حياته من الترف واللهو
  :ويريد من المخاطب أّال يسلك سبيل الفساد والضالل قائًال

  نحن في الغرات نرتكض ىمت حتى     يا ليَت شعري وقد جد الرحيل بنا

  )201، نفسه(                                 

الغفلة عنها خاصة ما يتعلق بمصير اإلنسان في الدارين  إلىفيلفت االنتباه والتيقظ ألمور قد أدت 
كل  علىء من الغفلة ليحّثه ىفاستخدم النداء إليقاظ القار. مغبات االنغماس في الملهيات إلى األخرينلتنبيه 

للتعبير عن استبطاء الالهي في » ىمت حتىب « ىفأت. األخرىلحياة الفوز با إلىما من شأنه إصالحه ليدفعه 
فتدّل ، ألمر صعب التحقيق والمنال» ليَتب «فجاء ، رشده واستغراق االستفهام في زمن ممتد إلىالرجوع 

فتمّني ، من مصيره بعد الموت وهذا يصور شدة قلقه وخوفه، عليهأّنه طلب أمرًا مستحيًال لم يحصل  على
  . حصوله ىيرج أمرًا ال

كثيرًا ما ينبه لما  فهو، الستماع أمر ذي بال أسلوب الّنداء طلبًا إلقبال المدعو خسرو وظف ناصر
سيصيب اإلنسان من نتائ سلبية ناتجة عن التفريط أواإلهمال في األمور فأكثر من استخدام حروف النداء 

  :كانة العقل والحكمة في الحياة الدنيام علىفمن أمثلة قوله في التأكيد . في شعره» األلف«و» يا«

  اي مرد هشيار، ر هـــــــــشيار مردگم  نبيني بــــر درخت اين جهان بار

  خردمند است بار وبي خرد خار   درخت اين جهان را سوي دانا

  )17، السابق، قبادياني(         

يعتقد العاقل بأن الدنيا كشجرة  . العاقَل ُتثمر إّال اإلنسان إن الدنيا كشجرة ال، أيها الرجل العاقل :أي
  . ُتثمر الرجَل الحكيم والجاهُل كأشواكها

، فاعتبر العقالء ثمار هذه الدنيا والجهالء كاألشواك، فقد أطلق الشاعر لسانه لمدح العقالء والحكماء
فس المتلقي وهذا ما فاّتسم شعره بطابع الصياغة الوعظية والحكمية مستهدفًا تأصيل القيم النبيلة في ن

  . خسرو ناصر إليهاينسجم مع األغراض الزهدية التي يسعي 

  :فمن قوله، للنداء» األلف« خسرو لقد وّظف ناصر

  نشاني وبد همنشيني كه بـس بد  مــن از تـوهـــــــــــــــــــــــــراسان ازانـم ناجهــــــــــا

  )16، نفسه(     

  . ألّنك أسوأ مصاحبة، فر منكأ، أيتها الدنيا :أي

إثارة النفس للعزوف عن حب الدنيا ويشوقه لممارسة المكارم واألمور  علىفقد حرض المخاطب 
 إلىليدفعه ، التحذير من االفتنان بالدنيا ونعمها الزائلة علىفخرج النداء عن معناه الحقيقي ليدّل . النبيلة

فقد عمق الشاعر فكرة خيانة . ل المستمر للحياة الباقيةالعظة واالعتبار واالبتعاد عن مغريات الدنيا والعم
  . التزود لآلخرة إلىء ونبذ مغرياتها والتوجه ىالقار ىالدنيا وغدرها لد
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ب اإلنشائية المختلفة للتعبير عن الموضوعات إلىتبين لنا مما سبق أن هذين الشاعرين وّظفا األس
ب في إلىفقد خرجت هذه األس. األمور النبيلة في الحياة إلىهه الزهدية المختلفة من أجل إثارة السامع وتنبي

والحّث ، وإسداء النصح، واالعتبار، كالموعظة، المعاني الثانوية  علىشعرهما عن معناها الحقيقي لتدّل 
ء ىب أن تكسب الشعر الزهدي إيقاعًا جديدًا حيث تدفع القارإلىفاستطاعت هذه األس، المكارم النبيلة على
ب بما إلىتوظيف هذه األس علىفمن هنا تتضح قدرة هذين الشاعرين ، ةلىمشاركة مع معطياتها الدإلال إلى

   . تنسجم مع طبيعة الشعر الزهدي حيث تحقِّق التقارب والتآلف بين الشاعر والمتلقي

  :الطباق-4- 1

فقد انقسم الطباق ، يعرف الطباق بأّنه الجمع بين معنيين متباينين وهما إما اسمان أوفعالن أوحرفان
في الحقيقة يعبر الطباق عن مكونات الشاعر وثنائياته التي . طباق السلب وطباق اإليجاب:النوعين إلى

  . يعيشها وما أحاط به من حقائق الحياة المؤلمة

أّنه وظف الطباق كثيرًا للكشف عن األغراض المختلفة التي  ىالعتاهية نر إذا أمعنا النظر في شعر أبي
  :فمن أمثلة الطباق قوله. معظمها بالموضوعات الزهديةيتعلق 

  فطلبت في الدنيا ثباتًا   أنساك محياك المماتا

  )74، السابق، أبوالعتاهية(                      

أن الموت نهاية  علىللتعبير عن الحياة والموت للداللة » محياك ومماتا«فاستخدم الطباق بين كلمتي 
   .الحياة فال مفر منه

فالدنيا ، العتاهيةها من الموضوعات التي تمحور الطباق حولها عند أبياحتقار الحياة الدنيا وازدراؤ
  :فمن قوله، تحاول دائمًا في القطيعة والوصال بين أبناء البشر

  بها جرت القطيعة والوصال   وللدنيا ودائع في قلوب

  )310، نفسه(                

للتعبير عن ديدن الدنيا في تفريق البشر وتبديد » الوصال«و» القطيعة«فاستخدم الطباق بين كلمتي 
  . جماعاتهم

استخدم الطباق إلشاعة المعاني النبيلة المؤثرة في نفوس اإلنسان وبّثها لرد الغاوين والمنهمكين في ف
   . المثل السامية إلىالملذات عن غوايتهم وضاللتهم من أجل هدايتهم 

المثل  طباق في شعره لتوضيح فكرته واإلبانة عن مكنوناته النفسية وبّثال خسرو لقد وظف ناصر
  . ع واالحتجاجالدينية واألخالقية لإلقنا

  :فمن قوله في الطباق

  سر حالل وصوابپمفروش اي    ون نادانانچبه حرام وخطا 

  )28، السابق، قبادياني(                     

  . بالحرام والصواب بالخطأ ال َتبع كالجهال الحالَل، يا بني:أي

. »الصواب والخطأ«و» الحالل والحرام«: الطباق بين األلفاظ األربعة وهي خسرو فاستخدم ناصر

ء بوجهة نظره التي تعبر عن االبتعاد عن هذه ىفالشاعر أراد بهذه األلفاظ إظهار التباين بينها وإقناع القار
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في » الجهال«تعاضدت مع التقابل في توضيح فكرته كلفظ  المفردات التي علىفقد اعتمد ، األمور الدنية
ة مما أضاف توكيدًا أكثر إلىالخصائص التي وردت منهم في األبيات الت إلىإضافة ، التعبير عن أهل الدنيا

  . وأعمق لفكرته

  :ومن أمثلة الطباق قوله اآلخر

  راي وخواهي ايدونگخواهي ايدون   شاده ستگراه توزي خير وشر هر دو

  )8، نفسه(                              

  . فاختر أيهما شئَت، إن طريقك من الخير والشر أمامك :أي

سلوك مسلك الخير  علىتنبيهًا للقاريء » الشر«و» الخير«الطباق بين كلمتي  خسرو فاستخدم ناصر
بل يفضل الخير دائمًا ، نتائ السيئةفالشاعر لم يفضل الشر أبدًا لما فيه من الضالل والهالك وال، في الدنيا

تباع الخير وكل ما يزيد اإلنسان شرفًا ا إلىء ىالقار فيدعو، ومن خالل هذه الفكرة عبر عن نزعته الزهدية
الدين َقد تِّبين الرشد  ي﴿ َال إْكراه ِف:ىلاالوارد في البيت من قوله تع ىفقد استلهم الشاعر المعن. وكرامة
﴾  معلى َفمن يْكُفر بالطِّاُغوِت ويؤِمن بالّلِه َفَقِد اسَتمسك باْلعروِة اْلوْثَقى َال انِفصام َلها والّله سميع يَغِمن اْل

  . ]256:البقرة[

، في توظيف بنية التقابل وما ينت عنها من تفاعل يساعد في إنتاج المعاني القيمة خسرو يستمر ناصر
التقابل بين الكلمات التي اتسمت بسمات دينية لتزداد الفكرة الزهدية  علىتمد في األبيات السابقة فنراه يع

  . ومن ثم تولد حركة دينامية داخل النسي الشعري، وضوحًا من خالل الطباق الوارد فيها

عة في أن هذه الظاهرة شغلت مساحة واس، يتضح لنا من خالل دراسة الطباق في شعر هذين الشاعرين
لها دورًا هامًا وبارزًا في إنتاج الداللة وإثراء  لحيث وّظفاها في أبياتهم الشعرية مما جع، شعرهما

 ىفضًال عما حققه الطباق في شعرهما من إثراء اإلحساس الشعوري لد، المضامين الزهدية لديهما
  . المخاطب

  :الموسيقا - 2

  الجناس -1- 2

الكالم رونقًا وبهاًء ويكثر من عمق الموضوع  علىي الذي يضفي يعتبر الجناس من صور التماثل اللفظ
تظهر موسيقا الشعر «فمن ثم ، ة فضًال عن االنسجام والتآلف في البنية الصوتيةإلىويزيده قيمًا جم

فإن اتفق ، أساس التشابه بين اللفظين في اإليقاع مع اختالفهما في المدلول علىبالجناس الذي يقوم 
كان الجناس تامًا ، وترتيبها، وهيئتها الحاصلة في الحركات والسكنات، وأعدادها، اع الحرفاللفظان في أنو

  . )138، السابق، وهبة(» وإن اختلفت الحركات في واحد مما ذكر كان الجناس ناقصًا

استخدم أبوالعتاهية الجناس بأنماطه المختلفة في شعره حيث صار جزءًا رئيسيًا من كالمه وكشف به 
بل اتخذه كأداة ، الشعر زخرفًا علىفالشاعر لم يسرف في توظيف الجناس ليضفي ، راضه المطلوبةعن أغ

  . ما يتحدث عنه إلىالمخاطب بغية التأثير فيه إلرشاده  إلىلتأييد فكرته وإيصال المفاهيم المطلوبة 

  :فمن أمثلة الجناس التام في شعره قوله

  سمعي ثم عي وعيا      أذن حي تسمعي
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  )231، السابق، أبوالعتاهية(                              

احفظي وال « ىبمعن ىفالكلمة األول، صورة الجناس التام على» عي«و» عي«فتجانس الشاعر بين كلمتي 
  . »افهمي وأدركي« ىوالثانية بمعن» تتركي شيئًا

  :قوله ىاألخرفمن األمثلة 

  دارت بك الحاُلفكيف بعدهم     القوم بعدك في حال تسرهم

  )310، نفسه(                 

ى والثانية بمعن، الشكل والهيئة ىبمعن ىفالكلمة األول، في هذين الشطرين» الحال«فتجانس بين كلمتي 
  . الظروف والزمان

الجناس بأنماطه المختلفة في شعره إلبداع انسجام إيقاعي بين العناصر المكونة  خسرو استخدم ناصر
  . وكان توظيف الجناس في شعره الزهدي حقق الوظيفة الشكلية والمضمونية، يللنسي الشعر

  :فمن أمثلة الجناس الناقص الالحق قوله

  يرد ترا عقاب ِعقابگكه ب   يرگناه مگمرغ درويش بي 

  )28، السابق، قبادياني(                             

  . ب الِعقابفيختطَفك عقا، ال تصطد طائرة الدرويش المسكين :أي

. فال يستطيع الهروب منهما، ألن كليهما يهلكان اإلنسان، الِعقاب بالعقاب خسرو فقد شبه ناصر

فالتجانس هنا ، تنبيهًا لما يصيب اإلنسان في حياته مما يكسب، »الِعقاب«و» العقاب«فتجانس بين كلمتي 
حيث يجعل من المفارقة ، از األولأصبح وسيلة من الطر«توصيل فكرته وذلك ألن البديع  علىساعده 

 وهو، مرجعًا يرتبط بالواقع مصدرًا أو كما يجعل من اإليقاع التكراري طرازًا، المعنوية لغة أصيلة الحسية أو

   . )92، السابق، عبدالمطلب(» بذلك يمثل عملية تنظيم للعناصر التعبيرية

  سراب ْبر اميد شراب وآب  نجه سالپس خويشت كشيد پ

  كه بـــداني سـراب را ز شراب     ي مست وقت آن آمدر نه اگ

  )28، نفسه(         

إن لم تكن اآلن سكران فقد حان وقٌت . الخمرة والماء علىلقد جرك السراب خمسين سنة رجاء العثور :أي
  . ُتميز فيه بين السراب والخمرة

في الحياة الدنيا وعدم لكشف عن وجوب يقظة اإلنسان ، »سراب«و» شراب«فتجانس بين كلمتي 
فقد أحدث ، رمز الخيبة والقنوط فأستعيرت الدنيا ونعمها الخادعة للسراب الذي هو. االغترار بنعمها الزائلة

مما ، الكلمتين ىالتماس تشابه بين معن« إلىء ويدفع الذهن ىالجناس إيقاعًا موسيقيًا يسترعي انتباه القار
   . )143، م1986، أبوشاويش(» للفظ فيهالبيت وجري ا ىيقوي االنسجام بين معن

   التكرار -2- 2

التكرار أوالترديد من المظاهر األسلوبية التي تناولها علماء البالغة منذ قديم األيام وليست من 
تعددت أشكاله وصوره بتعدد الهدف اإليحائي «في تراثنا األدبي و ىوقد عرفه القدام، معطيات الحداثة

تتراوح هذه األشكال ما بين التكرار البسيط الذي يتجاوز تكرار لفظ معين أوعبارة و، الذي ينوطه الشاعر به



 يالقباديانوناصر خسروالعتاهية  يشعر أب يرة الزهد فكف

 
637

يتصرف فيها الشاعر في العنصر المكرر بحيث ، أكثر تركيبًا وتعقيدًا ىوبين أشكال أخر، معينة بدون تغيير
  . )61، م1993، عشري زايد(» أكثر إيحاء يغدو

ن توظيف التكرار يتعلق بحالته النفسية والتطورات العتاهية نجد أإذا أمعنا النظر في شعر أبي
إّال  أن شعر الزهد عند أبي العتاهية ما هو إلىفمن ثم ذهب الكفراوي ، االجتماعية والسياسية التي انتابته

وخدمات سياسية ، ا في المجتمع من جهةيعلثمرة آلالم نفسية وأحقاد دفينة يحملها بين جنبيه للطبقات ال
فيجعل ترديد اللفظ أوالكالم من ، )62، م1972، الكفراوي( ىل بن ربيع وزبيدة من جهة أخريؤديها للفض

الشاعر للتعبير عن المطلوب ويتمحور الكالم حولها ويخلق نوعًا من التأكيد ولفت  إليهاالمحاور التي يرمي 
  . النظر

  :فمن أمثلة التكرار قوله

  يوم القيامة فردًا   تموُت فردًا وتأتي

  )125، السابق، أبوالعتاهية(                            

وُكلُّـهم آِتيِه يوم اْلِقيامِة ﴿:لىاالوارد في البيت من قوله تع ىمرتين واقتطع المعن» فردًا«فكرر الشاعر 
  . ]95:مريم[﴾ َفردا

عة في الشعر إن الحديث عن النار والتذكير بالقيامة من الظواهر الهامة التي افترشت مساحة واس
فيتضح أن خوفه من النار والقيامة ومحاسبة األعمال دفعته ليكثر من ، العتاهيةالزهدي خاصة في شعر أبي

، كأنه يشعر بالوحدة لشدة هول القيامة، »فردًا«فنراه يعبر عن نفسه المضطربة بكلمة . ذكرها في أشعاره
  . لقيالمت ىوتزيد هذه اللفظة من اإلحساس بالخوف والروعة لد

  :وقوله اآلخر في التكرار

  

  ىالعرش استو علىهـــولم يـــزل مــلكًا   وهوالخفي الظاهر المِلك الذي

  ىوــــــــالذي في الملك ليس له س وهو   وهــــــوالمـــــقـــــدر والمـــــدبــــر خلقه 

  ىا قـــــضـــــاذ عليهفيـــــنــــا وال يقــــضي   وهوالذي يــــقــضي بما هوأهله 

  ىــطفــــــالنــــــبي الـمصـــــ علىصّلي اإلله   وهوالذي بعــــث النبي محــــمدًا

  ىدـــــــالـه إلىبعد الضالل من الضالل   وهوالذي أنجــــي وأنـــقــــذنا به 

  ىمــــــــت إلىو ىمتــــــ حتى ىمت حتى  ال ترعوي يا صاحبي ىمت حتى
  )15، سهنف(           

ويتضح لنا أن الشاعر استلهم المعاني الواردة في البيت ، سبع مرات في البيت» هو«فتكرر الضمير 
﴿إن ربُكم الّله الِِّذي َخَلق السماواِت :بهذه اآلية الشريفة ىخاصة في الشطر األول الذي أت إلىمن قوله تع

َتواس ُثم ِفي ِستِِّة َأيام ضاَألريْغِشو شرَلى اْلعيى ع  وموالنُّـج رواْلَقم سمِثيًثا والشح هيْطُلب اراللِّيَل النِّه
  . ]54:األعراف[﴾ َأَال َله اْلَخْلق واَألمر َتبارك الّله رب اْلعاَلمين همسخِّراٍت بَأمر

الترابط بين الجمل  علىومن ثم عملتا » ىمت حتى«و» هو«:فتكون التكرار من خالل الكلمتين وهما
في تضاعيفها  فكرته الدينية التي يدعو علىإلحاح الشاعر  إلىفيعود تأثير التكرار ، ةإلىالشعرية المتو

وحب التذلل  لىااإلقرار بعظمة الله تع إلىوالوصول من هذا الطريق  لىاالتدبر في قدرة الله تع إلىء ىالقار
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يسوق اإلنسان مساق طاعته والتمسك بأوامره  لىان الشعور بعظمة الله سبحانه وتعأل، لىاوالخضوع لله تع
  . مما يقوي القيم الدينية والخلقية لديه

، استغراق االستفهام في األزمنة الطويلة الماضية لبيان سرعة التنبيه على» ىمت حتى«كذلك يدّل لفظ 
وهي االعتراف بقدرة ، مع الغاية التي ينطلق منها الشاعرينسجم  لىفجاء التكرار في األبيات ليقوم بدور دإل

ه باإلكثار من العبادة يإلللتقرب  لىاالله تع إلىالرجوع  إلىواالستعطاف والتذلل له وحّث الالهي  لىاالله تع
  . والطاعة ونبذ متاع الحياة الدنيا

اخلية بنفور الدنيا الذي فقد ورد للتعبير عن إشباع أحاسيسه الد خسرو أما التكرار في شعر ناصر
 إلىكما أن هناك دورًا هامًا للتكرار إليصال القاريء ، يصدر عن كثرة مكرها وخداعها وعدم استقرارها

 إلىوهذا مما يسبب ، رغباتها إلىعدم االغترار واالفتنان بملهيات الدنيا والركون  علىقاعدة سلوكية تقوم 
  . المخاطب ىلدتعزيز القيم الخلقية والدينية النبيلة 

  :فمن أمثلة قوله في التكرار

ارسا بر كامـــــــهاي دل كـــــه بـــــاشـــــد؟ پ
  ـــــارســـــــاپ

ارسا شــــــــوتـــــــــا شــــوي بــــر هـــر مــــرادي پ
  ـــــادشــــاپ

ــــــر ـــادشـــــا بـــپـــــارســـا شــــــوتـــــــــــــا بـــبـــاشــــي پ
  آرزو

ـــــــادشـــــــا پــــز نـــبـــــاشــــــد گكارزوهـــــــر
  ــــــارســـــــــــاپبـــــــر 

تورها كن ديـــــورا تـــــــا زوبـــــبــــــاشـــــــي خــــــود   ون رها جوئي ز ديو؟چندين چآز ديوتست 
  رهــا

ـدش ز يغمبران ديــــدنـــــد وراندنـــپديورا 
  ـــــيــشپ

ديـــــورا نـــــــادان نبـــــيــــنـــــــد مـــــــن نمـــــودم 
  مــــــر تـــــــورا

رهـــــيــــزي ز پون نچون فريبي؟چخويشتن را 
  بد؟

بهانه بر ، ون خود كني عصيانچ، ون نهيچ
  قضا؟

ز نـــيــــــايـــــد جـــــز همـــه گــركـــــز طمــــــع هــــ  رد اين وآن به طمع جاه ومالگردي گند چ
  درد وبـــال

در دبـــــستـــــانــــست امـــــــت ز ابـــــــتـــــــــدا تـــــــــا   ديـــن دبــــستانـــست وامـــت كودكان نزد رسول
  انـــــتـــــها

ـــــيـــــزي نــــــزاد وهـــــــم نــــــزايـــد چكــــز هــــــوا   رهيز كن پوي وراه جــــوي واز هــــــوا گراست 
  جز عنا

  )493- 494- 495- 496، السابق، قبادياني(  

 علىإن األمنية ال تستحوذ . واّتق تكن أميرًا لكل أمنية. من صار زاهدًا في أمانيه؟ المّتقي :أي
م عليه(إن األنبياء . خلص منهفدعه ت. كم تحاول أن تخّلص نفسك منه؟، الحرص والشره شيطاُنك. الزاهد
 لماذا ال. لماذا تخدع نفسك؟. الجاهُل الشيطان فأنا أكشفه لك ىير ال. رأوا الشيطان فطردوه) السالم

طمعًا  األخرينكم تمدح . لماذا تقترف الذنوب وتزعم أّنها ناتجة عن القضاء والقدر ؟. تجتنب السيئة؟
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، )ع(الشريعة كّتاب والشعب كاألطفال حول الّنبي . لم والعناءاأل ىينت عن الطمع سو للجاه والمال؟ ال
ألنه ال ، ىكن صادقًا وامش في الصراط المستقيم واجتنب الهو. الّنهاية إلىوالشعب في الكّتاب من البداية 

  . ينت عن شيء

) المّتقيالزاهد أو(» ارساپ«فمنها ، نجد الشاعر يكرر األلفاظ التي توحي بمباني النزعة الزهدية

، أربع مرات) الشيطان(» ديو«و، أربع مرات) لماذا(» ونچ«و، ثالث مرات) األمير(ادشا پو، خمس مرات
  . مرتين) الهوي(» هوا«و

 التكرار أد ًا في تعميق الزهد وترسيخه والكشف عن  ىيتضح من خالل األبيات السابقة أندورًا هام
كسلوك ، األفكار المختلفة علىفذلك من طريق إلحاح الشاعر  . بيلةه بصلة من القيم النإلىصوره وما يمت 

ونزغات  ىتباع الهووا، تليق باإلنسان كالحرص والشره الزهد للفوز باآلمال واالجتناب عن الصفات التي ال
فهذا من جانب ، تباع الشريعة اإللهية والصداقة في القول والعملفينصح با، واقتراف الذنوب، الشيطان
 ىتأكيدًا لد عليهومن جانب آخر يضفي ، دور هذه الموضوعات في نفس الشاعر إلىي االنتباه يسترع

أسلوب التكرار «وذلك ألن ، سلوكه علىفيسوقه مساق الركائز الفكرية والعقلية التي انعكست ، المخاطب
، سيطرة كاملة ليهعذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر ، مرتبة األصالة إلىويرفعه  ىيستطيع أن يغني المعن
» اللفظية المبتذلة إلىوإّال فليس أيسر من أن يتحول هذا التكرار نفسه بالشعر ، ويستخدمه في موضعه

  . )263، م1962، المالئكة(
  

  لّنتائا

، الشعر الزهدي من الموضوعات الشعرية التي تكونت إبان العصور المختلفة أنيّتضح لنا مما سبق 
نجد في زهدياتهما القواسم المشتركة وأحيانًا  . سية واالجتماعية والشخصية أوالبيئيةإثر األوضاع السيا

  :الفارقة فيما يلي

 . إن فكرة الزهد اإلسالمي قد نبعت من المصادر الدينية واإلسالمية كالقرآن الكريم والحديث النبوي - 1

 القرآن الكريم والحديث النبويك دينيةال ادرجّل محاوره الزهدية من المص ىاستقال ريب أن أباالعتاهية  - 2
. الزرادشتية والبوذية، كالمانوية، األخرى؛ لكّنه تأّثر في هذا المجال بالمصادر والديانات الشريف

 . هذا نات عن كثرة الفرق الدينية وتصادم اآلراء في عصره

ذكر  إلى، تنفير اكتناز المال، ناعةمدح الق، الّنصح، من الوعظ، تشعبت موضوعات الزهد لديهما وتنوعت - 3
تذكير الو، لىاتع الله إلىالّتوبة ، ّتعاظ باألقوام السابقةاال، يوم الحساب والّنشور، الّطامة الكبري

الّنهي عن ، في هذا المجال يعد الموت من أبرز المعاني الزهدية تعبيرًا عن الّتخويف. باآلخرة
 . القبائح والمعاصي

فحيثما ورد الزهد ذكرت الحكمة واختارا أسلوبًا ساذجًا . د بالحكمة في شعر الشاعريناختلط الزه - 4
 . بعيدًا عن الغموض والّتعقيد للّتعبير عنه

. إن نزعة الزهد في شعرهما قد نشأت إثر الّظروف السياسية واالجتماعية المتناقضة في مجتمعهما - 5

ومن جانب آخر ظهرت موجات ، الفكرة الدينية واإلسالميةالّنظام السائد تبّني  ىفمن جانب ادع
 . والقتل، الفقر، المجاعة، اإللحاد، الّظلم، المجون

  . أّنهما ُاّتهما باإللحاد والكفر ىذا أمعنا الّنظر في حياة الشاعرين نرإ - 6
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لم نر هذا الدافع ، تاهيةبينما أّثرت نزعة التقشف المادي واالقتصادي في نشوء فكرة الزهد عند أبي الع - 7
كلبس ، مظاهر الزهد عند أبي العتاهية أظهر وأشد ىومن جراء ذلك نر ؛خسرو لدي ناصر

 . ألّنه كان رجًال دينيًا، وال نشاهد هذه الّظواهر عند القبادياني، نفسه وأهله علىالّتضييق ، الصوف

، في طريق تنوير األفكار) سماعيليةالديانة اال( الزهد كأداة لتروي الفكرة الدينية خسرو استخدم ناصر - 8
أن يترك  إلىُاضطر  ىوأفرط حت، تعصب في هذا السبيل. الّظلم والجور، ىمجاهدة الّتعصب األعم

العتاهية فلم  أما أبو، ُتوفِّـي فيها ىحت، والتُّـهم ىليخّلص نفسه من األذ» يمكان« إلىبلدته ويهاجر 
نوع  علىحياته  ىإّنه أنه: ا تمامًا ونستطيع أن نقوليعلمثل الدينية اليوّظف فكرته لخدمة تروي ال

أخلص وأعمق من فكرة الزهد  خسرو إن فكرة الزهد عند ناصر: خالصة القولو، من ادعاء الزهد
  . يشوبه رئاء وتظاهر ألن القول والفعل يدعمانه وال، ي العتاهيةبعند أ

فكرة  إلىالمختلفة للتعبير عن اآلراء والعقائد الدينية التي تمّت بصلة استخدم الشاعران الصور الشعرية  - 9
إسداء الدنيا و غرياتاستطاعا أن يجعال فكرة الموت والتحذير من م نطلقومن هذا الم، الزهد

ويعتبر القرآن الكريم والحديث ، من أهم المحاور الفكرية في صورهما الشعرية النصح والوعظ
اقترب الشاعران في مجال الصور . من أهم مناهلهما في هذا المجالة وحقائق الحيا النبوي

ومن ثم استخدما هذه الصور كأداة إلشاعة المثل الدينية ، قواسم مشتركة بينهما ىالشعرية ونر
  . ملهيات الدنيا وإسداء النصح لالنسان علىالسامية وإيقاظ النفوس الغافلة والمتهالكة 

حيث من ، هية الشعرية بالسهولة واالبتعاد عن التكلف واالقتراب من لغة العامةالعتاتمتاز سمات أبي- 10
الشعرية التي امتألت بالمصطلحات  خسرو خالف لغة ناصر علىوهذا ، يطالع شعره يفهمه بسهولة

  . والديانة االسماعيلية» الدرية«الفلسفية واأللفاظ التي وردت في شعره من اللغة 

أنهما أرادا بهذه الصور انتقال  علىدّل يالخصائص البيانية المشتركة مما تجّلت في شعرهما  - 11
. المتلقي لتكون أكثر تأثيرًا وأسرع انتشارًا حيث يتناولها كل من يريد إلىالموضوعات الزهدية 

  . فتراوحت هذه الصور بين االستفهام والتعجب والنداء والتكرار

 

The Ascetic Views in the Poems of Abee el- Atahiyah and 
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Abstract 
This study investigates the ascetic view, its motives and reflections in the poems of 

Abee el- Atahiyah and Naser Khosro Ghobadiani In so doing their two books of poem 
have been studied to ascertain the difference in their ascetic views, which yielded the 
following results: 
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Their ascetic beliefs emanate from their religious and especially Islamic views.  
Naser Khosro portrays a more candid ascetic belief compared to that of Abut Abee el- 
Atahiyah because he used his poems to disseminate Islamic and religious teachings.  His 
ascetic views are almost heartfelt, and are also realized in his behavior and actions.  The 
reason lies in the fact that he was a religious person whose credo prevented him from 
hypocrisy and insincerity in his thoughts.  That made him and his family to leave their 
country for Yomgan which helped him foster and insist on his credos.  This immigration 
also kept him safe from his enemies.  

 Both poets, however, include wisdom in their ascetic views reflected in their 
poems.  The subjects they use in their poems to show this ascetic view are: not being 
deceived by the physical world and belief in its imperpetuality, reminding oneself of 
death, and believing in destiny and hereafter.  

 

  11/3/2012 يقبل فو 12/6/2011 يقدم البحث للنشر ف

  المصادر والمراجع

  يمركالقرآن ال

ــة ــم ، أبوالعتاهيـ ــاره: أبوالعتاهيـــة، إســـماعيل بـــن القاسـ ، فيصـــليركتحقيـــق شـــ، أشـــعاره و أخبـ
  . م1965، الّنشرو المالح للّطباعةدار، دمشق جامعة، دمشق

يادنامــه ناصــر ، »ر و شــعر در نــزد ناصــر خســروكــيونــد فپ«، علــىمحمــد ، ندوشــن يإســالم
  . 2535ي، اه فردوسگدانش، مشهد، خسرو

، 1ط، تب العلميةكدار ال، لبنان-بيروت، 4م، شرحه سمير جابر، ياألغان، أبوالفرجي، أصفهان
  . م1986

، دارالعلـم للماليـين  ، بيـروت ، 10مـ ، دائرة المعارف اإلسـالمية ، محمد ثابت و آخروني، أفند
  . م1987، 1ط

  . م1933، 10طي، تاب العربكدارال، لبنان-بيروت، 1م، ي اإلسالمضح، أحمد، أمين

  . ت. د، دارالمعارف، روتيب . 2ط. مه الفنيةيو تطوره و ق الشعر العباسي. محمد، أنوار

  . م1983، 3ط، دارالقلم، ويتكال، كبيرالزهد ال، حمد بن حسينأي، بيهق

، مصـر و القـاهرة   كملـو  يالّنجـوم الزاهـرة فـ   ، المحاسـن يوسـف   جمـال الـدين أبـو   ، يبرد يتغر
  . ت. د، تبكدار ال، بيروت
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 يالمجمـع العلمـ  ، روتيب، 3م، 1ط، تح عبد السالم هارون، يوان، الحعمرو بن بحر، جاحظ
  . م1969ي، العرب

- أسـامة صـالح   خيالشـ  رضـا و ديرشـ د محمـد يالسـ :تـح ، البالغـة  أسرار، عبد القاهري، جرجان

  . م1998، اء العلوميإحدار، روتيب، 1ط، منةين منيالد

، دار المعــارف، القــاهرة، 2ط، ي القاســم الشــابي الصــورة الشــعرية عنــد أبــ  ، مــدحت، اريــج
  . م1995

 آخـر القـرن الثالـث    ىف في الشعر العربي نشأته و تطـوره حتـ  التصو، مكيعبدالح، حسان

  . م1954، تبة األنجلو المصريةكم، القاهرة، الهجري

، دار الّثقافـة للّطباعـة و الّنشـر   ، القـاهرة ، يالعصـر العباسـ   يتـاريخ الشـعر فـ   ، يوسف، خليف
  . م1981

  . م1968، يتاب العربكدار ال، القاهرة، حياته و شعره: أبوالعتاهية، محمد محمود، دش 

دار ، روتيـ ب، 2ط، م زرزورينعـ : تـح ، مفتـاح العلـوم  ، ركـ ب يوسـف ابـن أبـ   يعقوب يأبو كي، اكس
  . م1987، العلمية

  . م1986، تبة العربيةكدار الم، القاهرة، البناء الفني في شعر ظافر الحداد، حماد، شيشاو

  . م1976، نهضة المصريةتبة الكم، القاهرة، 7ط، األسلوب، أحمد، بيشا

  . م1984، دار المعارف، القاهرة، مر العصور علىو طوابعه  يالشعر العرب

ــة و أثرهــا فــ  ، ســعد إســماعيل ، يشــلب  ــة األندليس ــو   يالبيئ ــعر عصــر مل ــفك الّطالش ، وائ
  . م1978، دار الّنهضة، القاهرة

ــا آغــاز ســده دوازدهــم هجــر     ، يمصــطفامــل ك، يبيشــ رضــا علىترجمــه ، يتشــيع و تصــوف ت
  . 1380، يربكامير:تهران، 3 پاچ، زلوگقرا يوتاكذ

  . 1366، هشتم پاچ، فردوس، تهران، 2ج ، تاريخ أدبيات در ايران، ذبيح الله، صفا

ــ( يتــــاريخ األدب العربــــ، يشــــوق، ضــــيف ، 2ط، دارالمعــــارف، مصــــر، )األول يالعصــــر العباســ
  . م1119

   . م1993، دار المعارف، هرةالقا، 1ط، ي شعر الحداثةبناء األسلوب ف، محمد، عبدالمطلب



 يالقباديانوناصر خسروالعتاهية  يشعر أب يرة الزهد فكف

 
643

  . م1976، دار النهضة العربية، روتيب . ي في األندلساألدب العرب، زيعبدالعز، قيعت

  . م1975، دارالمعارف، روتيب. في الشعر العباسي الرؤية والفن. ليإسماع، نيعزالد

ي، البجــاو  علــىم و يمحمــد أبــو الفضــل إبــراه   : تــح، ينتــاب الصــناعت ك، أبــوهاللي، ركعســ
  . م1952ي، الحلب يسيتبة عكم، لقاهرةا

  . م1993، تبة النصركم، القاهرة، 3ط، بناء القصيدة العربية الحديثة، على، ديزا يعشر

  . م1979، دار النهضة، روتيب، يا النقد األدبي المعاصرقضاكي، محمد زي، عشماو

، لبنـان  -وتريـ ب، ي التراث النقدي والبالغـي عنـد العـرب   الصورة الشعرية ف، جابر، عصفور
  . م1992، 3طي، العرب يز الثقافكالمر

  . م1970، ركدار الف، روتيب، الدراسات األدبية المقارنة، محمد الصادقي، فيعف

  . �1405 -م1985، دار النهضة العربية، روتيبي، علم المعان

  . م1987ي، تاب اللبنانكدار ال، روتيب، ي العالم العربياألدب المقارن ف، ديسع، علوش

، ر لجنـــة نشـــر الثقافـــة اإلســـالميةكـــدار الف، القـــاهرة، يـــاء علـــوم الـــدينإح، أبوحامـــد، إلـــىغز
  . م1957

، دارالجيـل ، بيـروت ، 2مـ ، )األدب الموّلـد (و تاريخه  ياألدب العرب يالموجز ف، حّنا، يفاخور
  . م1991

 ينـو مي يبـه اهتمـام مجتبـ   ، ييم ناصر خسرو قباديـان كديوان أشعار ح، ناصر خسرو، يقباديان
  . 1357، يل شعبه تهرانگ كاه مگدانش يمؤسسه مطالعات إسالم، تهران، 1ج، محقق يو مهد

، دار نهضــة مصــر، القــاهرة، العتاهيــةأســطورة الزهــد عنــد أبــي ، زيمحمــد عبــدالعزي، فــراوك
  .م1972

، 2ط، إلىمحمد أحمد الـد : تح، كامل في اللغة و األدبال، ديزيأبوالعباس محمد بن ، مبرد 
  . م1993، مؤسسة الرسالة، روتيب

  :محمدي، موس

، القــــاهرة، تبـــة وهبـــة  كم، 2ط، انيـــ ة لمســـائل الب يـــ ليدراســـة تحل  – يـــاني الب يرالتصـــو ، )أ( 
  . م1980
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  . م1980، تبة الوهبةكم، القاهرة، 2ط، كيبدالالت الترا، )ب(

ــن الحســين بــن    علــىأبوالحســن ، يمســعود ــىب ــّذهب و معــادن الجــوهر  ، عل تحقيــق ، مــروج ال
ين عبدالحميد يد محمحمرقية ة اإلعالناتكشر، القاهرة، 2م، الدم1967، الش .  

  . م1962، نييدار العلم للمال، روتيب، 1ط، قضايا الشعر المعاصرك، ناز، ةكمالئ

  . م1983، دار األندلس للطباعة و النشر، روتيب، الصورة األدبيةي، مصطف، ناصف

، القـاهرة ، يالعصـر العباسـ   يلشـعر و الشـعراء فـ   المختار من ا، محمد محمود قاسم، نوفل
  . م1987، 1ط، تبة وهبةكم

   . م1990، م. د، روتيب، الصورة الشعرية في الخطاب النقدي و البالغي، محمدي، ول

تبـة  كم، روتيـ ب، 2ط، ية فـي اللغـة و األدب  معجم المصطلحات العرب، لـه يو زم يمجد، وهبة
  . م1984، لبنان

، روتيـ ب، قاموس المصطلحات اللغوية و األدبية، يخانيش ية و مكبر ل و بساميإم، عقوبي
 . م1987

Reynold,Nicholson,A Literary History Of the Arabs (Cambridge: 
Cambridge University Press,1962).  
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 الرموز الخاصة الذكورية في روايات سحر خليفة 

  

  *نصر الله توفيقهاني    

  ملخص

فـي كـل   . الرئيسـة الذكوريـة  الشخصـيات   روايات سحر خليفة الخمس اُألول مجموعـة مـن  تقدم 
رواية، تالحق الشخصيات األنثوية الرئيسة، واحدًا أو أكثر من هذه الشخصيات لدرجة التعّلق بهـا،  

  .   ها فجأة ألسباب غامضةلكنها تترك

، بعـد  "البـروج الرمزيـة  "لحل هذا اللغـز؛ يعمـد البحـث إلـى قـراءة هـذه الروايـات وفـق فرضـية          
مجموعــة مــن الرمــوز الخاصــة  فيهــا، بوصــفها  الرئيســةالذكوريــة الشخصــيات ترتيبهــا فنيــًا، ويتنــاول 

وهنــا نكتشــف أن مــا بــدا لنــا  .ًاالمتجانسـة فــي بنيــة روائيــة واحــدة، وتشــّكل معــًا برجـًا رمزيــًا واحــد  
تتناســخ فــي /مــا فتئــت تتشــكل(مــن الشخصــيات الذكوريــة، مــا هــي إّال شخصــية واحــدة  " مجموعــة"

األنثويــة  ةللشخصــي رِضــيةمفــي هــذا البــرج الرمــزي  تبــدأ شخصــية الرجــل  ). أشــكال، رمــوز ذكوريــة 
 .وعـة لرغباتهــا إلـى حـد مــا   ، مطا)أنثويـة  زورمـ تناســخت بالمثـل فـي أشــكال،   /التـي تشـّكلت  (الرئيسـة  

أكثـر حكمـة وتبصـرًا، وتمتنـع عـن االنصـياع       فتغـدو   نض؛الروائية؛ تنمو وت الوقائع لكنها إذ تصقلها
، وتتــوارى، لتعــاود البحــث مــن جديــد عــن شخصــية   عنهــاهــذه ؛ فتتخلــى ألهــواء الشخصــية األنثويــة

  ل هذا؟ ما معنى ك.  ذكورية أمثل؛ تحقق لها أمانيها، من منظورها الخاص

    ـة رغبـة آسـرة غيـر     يكشف البحث من خالل تحليل البنية العميقة لبـرج الرمـوز الذكوريـة، أنثم
ــدة فــي شخصــية ُأنثويــة     سجــة، م اٍت ذك  تــوالي ،مشــبعة، رؤيــا مركزيريــة، باحثــًة عــن  وتعّقــب شخصــي

  . ؛ ألنها ُأشبعتثم تختفي نهائيًا ظفر به؛الرجل األمثل أو المكتمل حتى ت ،الشخصية الذكورية

  المقدمة

من يستعرض الشخصيات الذكورية في روايات سحر خليفة الخمس اُألول موضوع : تمهيد
، لم 1985، عباد الشمس 1984الصبار ): تواريخ نشرها(البحث، وهي وفق ترتيبها التاريخي 

 تعراضًا سريعًا، اس1999، باب الساحة 1992، مذّكرات امرأة غير واقعية 1988نعد جواري لكم 
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يظن أن الكاتبة إنِّما كانت تقدم نماذج واقعية متنوعة للرجل الفلسطيني في فترات زمنية مختلفة، 
("الفترة التاريخية المَتَخيَلة التي تجري حوادث الرواية فيها" هي وفق ترتيبها الزمني

لم نعد : )1
مدن أريحا ورام الله ونابلس في الضّفة  تدور أحداثها بين، و1967فترة ما قبل جواري لكم، 

، وتصور أحداثها حياة امرأة 1967فترة ما بعد كرات امرأة غير واقعية، الغربية من األردن، مذ
 فلسطينية بين إحدى دول الخلي والعاصمة األردنية عمان ومدينة نابلس الفلسطينية المحتلة،

وتدور أحداثهما بين نابلس وُقراها ومدينة رام  ،ل السبعيناتفترة أوائالصبار وعباد الشمس معًا، 
تدور أحداثها في حارة باب الساحة في مدينة و ،الله المحتلة، باب الساحة فترة أواخر الثمانينات

 . نابلس المحتلة

 –بواقعية شخصيات الرجل الفلسطيني المطروحة في الروايات الخمس–ولعل هذا الّظن
المناضالن باسل الكرمي : رئ من التنوع الظاهري للشخصيات الذكورية فيهاينسرب إلى القا

حفي ص ، وعادل الكرمي)الصبار(وأسامة الكرمي، والعامل زهدي، وصالح الصفدي ُأستاذ معتقل 
، والصيدلي بشار، والمثقف فاروق، والتاجر شكري، وعبد الرحمن الميثلوني )عباد الشمس(

لم تذكر الرواية اسمًا (، والتاجر محمود، والحبيب األول لعفاف )عد جواري لكملم ن(رسام /فّنان
، )مذّكرات امرأة غير واقعية(رسام سابقًا، لكنه يعمل في مجال آخر لم تذكره أيضًا /فّنان) له

  ).  باب الساحة(وحسام قائد شاب جريح ومطارد من قيادات االنتفاضة 

شخصيات الذكورية الرئيسة في هذه الروايات، تزيل غشاوة لكن قراءة البنية العميقة لل
 واحد، ما فتئ رجلفي الروايات الخمس إنما هو ل الواقعية هذه، لتتكشف حقيقة أن دور البطولة

 المرأة أمانيتناغمًا مع أكثر  في شخصيات ذكوريةاستنساخه /ليتم تشكيله ظهر ثم يختفي،ي

  ). بمنظورها هي(ها وأحالم

  :ثالبح

بتتبع الخط الحركي لروايات سحر خليفة الخمس األول يمكن فرز الشخصيات الذكورية إلى 
 :مجموعتين

، الفنان )عباد الشمس(، الصحفي عادل الكرمي )الصبار(األستاذ صالح الصفدي : شخصيات رئيسة
لم نعد (، الفنان عبد الرحمن الميثلوني )مذكرات امرأة غير واقعية(حبيب عفاف األول 

  ).     باب الساحة(، القائد المطارد حسام )جواري لكم

الصبار وعباد (المناضالن باسل الكرمي وأسامة الكرمي، والعامل زهدي : وشخصيات ثانوية
  ).لم نعد جواري لكم( ؛ الصيدلي بشار)مذكرات امرأة غير واقعية(؛ التاجر محمود )الشمس
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رئيسة في روايات سحر خليفة الخمس اُألول يفترض هذا البحث أن الشخصيات الذكورية ال
ا، ومع ذلك تتخلى تتناغم مع أماني المرأة وأحالمه-هي مجموعة من الرموز الخاصة المتجانسة 

ال بوصفها رموزًا معزولة عن بعضها في كل رواية على حدة، بل بوصفها رموزًا في بنية  -عنها
  . )2(روائية واحدة، وتشّكل معًا برجًا رمزيًا واحدًا 

كل شخصية من هذه الشخصيات هي نجم مفرد في هذا البرج، ندرسها على حدة في 
روايتها، ثم نصل خطوط العالقات غير المرئية بينها وبين النجوم األخرى، الشخصيات األخرى في 

  . الروايات، بعد ترتيبها فنيًا، حتى تنتظم في برجها الرمزي الُكّلي

طح هذا البرج الرمزي أننا في مواجهة نتاج روائي تبدأ فيه ما يجري في الظاهر على س
، مطاوعة لرغباتها إلى حد ما، ثم )الرمز(شخصية الرجل مقبولة للشخصية األنثوية الرئيسة 

تثاقفها األحداث الروائية؛ فتنمو وتتطور، وتنضجها نار التجارب؛ فتغدو مركِّبة ومعّقدة؛ فتتخلى 
  . عنها

ية العميقة لهذا البرج الرمزي أن ثمة رغبة آسرة غير مشبعة، رؤيا مركزية، وما يجري في البن
، باحثًة عن )أشكاًال، رموزًا(ريًة وما فتئت تتعّقب شخصياٍت ذك) رمز(مجسدة في شخصية ُأنثوية 
  .  األمثل أو المكتمل حتى تجده، ثم تختفي نهائيًا) الشكل، الرمز(الشخصية الذكورية، الرجل 

وألن روايات سحر خليفة الخمس األول جعلت شخصية المرأة هي الشخصية المركزية في كل 
حياتها، وآراءها ومواقفها، ومصيرها؛ : رواية؛ فالخط الحركي في كل رواية يتتبع هذه الشخصية

سيتم النظر إليها بعيون شخصياتها  -التي سيتناولها هذا البحث-فإن الشخصيات الذكورية 
بعيون بطالت الروايات تجاه ذكورها في كل رواية على حدة، بعد ترتيبها فّنيًا، ال  .األنثوية

بوصفها جزرًا معزولة عن بعضها، ولكن بوصفها بنية روائية واحدة، تصدر عن رؤيا مركزيــة 
  . )3(واحدة، ُتْلهم األفعال التي تجسد هذه الرؤيا 

  صالح الصفدي  •

صالح الصفدي، لم  لمعتقلين في السجنلفكر الشيوعي بين الاألستاذ، والمنظِّـر األيديولوجي 
فلم تسّطر روايتا الصبار . وار الكرمييبرز بوصفه شخصية ذكورية رئيسة إّال بسبب عالقته بن
هو مناضل ينتمي إلى الفكر الشيوعي . وعباد الشمس اللتان ظهر فيهما شيئًا يميزه من سواه

نوار األكبر، وأخوها األصغر باسل الكرمي الذي قضى فترة في  الذي ينتمي إليه عادل الكرمي أخو
وبسبب سكوته عما . كما قال مدعيًة للسلطات أنها خطيبته، تزوره هناك؛السجن معه، ورأى أخته 
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؛ األمر الذي جعله يبدو "أبو العز"كانت أخته تقوم به، خلع عليه هذا المفّكر المناضل لقب 
 . انتهازيًا

الحًا بسبب فكره؛ إذ لم تذكر الروايتان شيئًا عن نضاله سوى تلك هل أحبت نوار ص
’ رفيق‘المحاضرات والمناقشات التي كان يعقدها للسجناء في مهاجعهم؟ ربما، فهو على أي حال 

وينتمي إلى الفصيل نفسه الذي ينتمي إليه ابن عمتها أسامة الكرمي العائد إلى الضفة ... أخويها
لم تذكر الروايتان شيئًا عن صفات . كما ظهر فيما بعد’ عمليات‘ل؛ لتنفيذ الغربية بعد غياب طوي

فضلته على ابن عمتها، ولم تعبأ بكالم عمتها حول نيتها أن . صالح الجسدية، ولكن نوار أحبته
أي عبٍد "، أو من "عبد ربه"عرض أبيها تزويجها من الطبيب  -من أجله-ورفضت . تخطبها له

ثم أعلنت أنها لن تتزوج إّال صالحًا، وهذا منتهى . من شقيقيها عادل وباسل ، مدعومة"آخر
  .التحدي لوالدها خاصة، فمات مجلوطًا

. بموت والدها؛ لم تعد عالقة نوار بصالح موضوع معارضة من أحد، بمن في ذلك والدتها

ولم . وبتها إلى ابنهاشيئًا عن مسألة خطعمتها لم تذكر  بمقتل أسامة بعد معركة باصات العمال؛و
قالت نوار بتحد أمام والدها إنها  .تمر األيام، وصالح ما زال في السجنو .لخطبتها أحدتقدم ي

("كثير جدًا .ئة عام بكثيراغير أنها غيرت رأيها قبل الم" !ستنتظره ولو مائة عام
فبعد أن سلِّم  .)4

وانقطعت عن زيارة صالح في السجن؛  !!تي تغيرتلها الجميع بما أرادت؛ تكون المفاجأة أنِّها هي ال
لقد . األحالم الرومانسية وحدها ال تكفي .إذ يبدو أنها توصلت إلى قناعة، بأن ال مستقبل لها معه

زارت صالحًا في السجن ومعها اللوز األخضر، : بمحاوالت رمزية في هذا السبيلقبًال قامت 
بر األسالك، وحالت قضبان السجن دون ما هو أكثر، وأطعمته إياه بأصابعها، والمست أصابعه ع

  . مما تشتهي

وبذا . ما عادت كذلك –رمزًا لالرتباط األيديولوجي–نوار التي كانت تحلم باالرتباط بصالح 
هي مواضيع ال تنفذ بعيدًا داخل مملكة  أو مطالب محّلية،...أن مجرد أولوية سوسيولوجية" يّتضح

(" العواطف البشرية
  . خاصة عند المرأة )5

لكن الذي ال تخطئه العين أن ما كانت تسمعه نوار من فكر صالح، بشكل مباشر خالل 
زياراتها له في السجن، إن كان ثمة مجال ألن تسمع منه شيئًا من هذا القبيل في هذه األثناء، أو 

نه، قد ترك في بشكل غير مباشر، من خالل أخويها باسل وعادل، اللذين ينتميان إلى الفكر عي
ال أريد أن يفهم مما سبق أن نوار قد اعتنقت الفكر الشيوعي؛ إذ لم تذكر . نفسها أثرًا عميقًا

بل العكس، فإن عادل . (الرواية أي إشارة تدل على ذلك، وال قال أخواها أي كلمة تشي بذلك
ة رسائلها له في لماذا ال تكون أخته نوار مثل المناضلة لينة أخت صالح وناقل: تساءل ذات مرة

 !) السجن؟
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أصبحت بؤرة الحُلم الرومانسي الذي استحوذ على خيال " المناضل المفّكر الثوري"صورة 
في خلفية –يعززها . وهي مزي من صورة صالح وأخويها باسل وعادل!! نوار وقلبها وعقلها

ركة التحرر الوطني ويعطيها أْلَقها الرومانسي والثوري، المناخ العام لح -الصورة القريبة
وفي خلفيتها البعيدة، الميل العربي العام نحو االتجاه الثوري لحركات التحرر الوطني . الفلسطينية

التي كان يساندها االتحاد السوفيّتي في مواجهة قوى االستعمار الغربي   .  

قبلها بمرور وعلى الرغم من أن نوار ابتعدت عن صالح لما طال سجنه، وبدأت تفّكر في مست
األيام، وهو إحساس فطري لدى اإلنسان عمومًا والمرأة خصوصًا، إّال أن هذه الصورة بقيت هي 

شكل، (وإذا ما تشكِّلت نوار أو تجسدت في أي . البوصلة التي توجه حركة سفينتها عبر البحار
جال، وللمفاضلة آخر، فستبقى هذه الصورة هي المعيار الالشعوري الذي تعود إليه لوزن الر) رمز

  . بينهم، والختيار واحد منهم، كما سنرى في تشكُّـالتها الالحقة

دون أن تذكر الرواية شيئًا عن وابتعد الخط الروائي عن نوار في عباد الشمس، وتوارت 
ستتجسد في شخصية  الرغبة اآلسرة،. ، كما لم تذكر شيئًا عن مصير صالح الصفديمصيرها

   .   حتى تجده بحث عن الرجل المناسب،أنثوية جديدة، توالي ال

  عادل الكرمي •

التقدمية التي تصدر من القدس، وكينونته الروائية ارتبطت بزميلته " البلد"صحفي في مجّلة 
فكل تصرفات هذه المرأة، وحوارها الداخلي مع . الشاعرة رفيف، محررة زاوية المرأة في المجلة

عبر اإلعجاب بأفكاره، وأسلوبه في الحوار والمناقشة، والتعامل  نفسها، تشير إلى أّنها أحبت عادًال
أما هو فكان يميل إليها، ويخرج معها، ويدخل معها في مناقشات . دخل قلبها عبر عقلها. عمومًا

كانت تراه قريبا جدًا منها، لكن ليس إلى . وحوارات حول كل شيء بما في ذلك هموم المرأة
ة االمتالك عبر الزواج؛ لذا بدا في نظرها متناقضًا في كل شيء، الدرجة التي تريدها هي، درج

("أنا بحاجة إليه، إلى حبه، وهو ال يعرف كيف يحب. "وبخاصة فكره الّنظري
عندما كانا . )6

، ”أنِت مجنونة“: يسيران في شوارع القدس ليًال، كانت تدفعه إلى الركض لّلحاق بها، فيصيح
("أهبــال...أنت أهبل: "فترد

متى ينتهي : "وعندما تراه مشغوًال بالمناقشات؛ تهتف في أعماقها. )7
("من كل هذا، متى ينتهي ويتفرغ لها

رأته يراقص فتاة لها جسد مصهور وبشرة "إلى أن  )8
("نحاسية، يدفن وجهه في عنقها

وما جدوى كل المفاهيم . "؛ فتزلزلت األرض تحت قدميها)9
("العقل في واٍد والعواطف في واٍد آخر...رونالمكتسبة التي ترددها ويرددها آخ

10( .  
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وكان يطالبها بالمثل؛ حتى ال تفقد حريتها، . كان يرفض أن يقع في الحب؛ حتى ال يضعف
صدمته نوار، . ")11(لطالما قارن بين أخته نوار ورفيف. ويؤكد عليها أّال تتخّلى عن تلك الحرية

. رجًال يرضي حاجات األنثى المتعّطشة لالمتالكتلك تريد رجًال، وهذه تريد . وتصدمه رفيف

("وهذا محال، ألن تعرف ؟. تريدني ُكال� ال جزءًا. ترفض الحصول على جزء مّني
12(   

هي نوار التي خرجت إلى ميدان العمل، ومرت بتجربتي حب حقيقيتين انتهتا رمادًا 
الخيال وفي العقل الباطن، تلك ال عد  أما تجاربها الداخلية المخبأة غير المعلنة، في"، )13(وذكرى

("لها وال حصر
عبثًا . وبدأت تتخّلى عن رومانسيتها، وتنتقل من مرحلة الحلم إلى الواقع. )14

الدوامة الالنهائية من التحليل "كان مشغوًال باستمرار بتلك .  حاولت أن تغيره، وهو ال يتزحزح
("والتعليل والسفسطة

("انوا عشاقًا عظامًاأعظم الثوريين ك"، )15
، ولما أيقنت أّنها أخفقت في )16

وثارت عليه، وامتدت . تغييره كرهته، وأحست أّنها تكره نفسها لما آلت إليه من إحساس بالعبودية
كانت الحياة أجمل ما تكون في عيني رفيف عندما تحس بالدفء . ثورتها لتشمل كّل جنس الرجال
حت في امتالكه بالزواج منه؛ لما قذفت كل تلك الحمم من داخلها، من جانب عادل، ولو أّنها نج

أن المثّقف العربي لم يتخلِّص "فعلى الرغم من أنِّها كانت ترى . تنشرها في كل اتجاه دون حساب
(" بعد من رواسب الثقافة األبوية

ألن تقبل به  -شأن أي امرأة-إالِّ أنها كانت على استعداد  ،)17
أي ِسحر في الرجل : "أليست هي التي تتأوه. ن يكون لها، ولها وحدها فقطزوجًا، شريطة أ

(!"وعالمه الليلكي العابق بالشوق واألحزان
18(   

مفّكر، له المبادئ نفسها، ولكن : الوجه اآلخر لنوار، رفيف، بحث عن شبيه لصالح الصفدي
! توقع أن ُكال� منهما وجد ضالتهطليقًا، ووجده في شخص عادل؛ فاندفع نحوه بكل كيانه، وهو ي

  . عقل وفكر دون عواطف. لكن المفاجأة أنها وجدته وعلى غير ما كانت تتوقع، باردًا

عادل الكرمي رفيقها ولربما تقطِّعت نفس رفيف حسراٍت؛ لتعرف السبب الجوهري الذي جعل 
ال تعلم أنه بسبب هذا وهي ! الذي تحمله” الفكر الثوري“ال يتزوجها، على الرغم من كل هذا 

الرجل العربي، لو تعلم أمثال رفيف، حتى لو كان شيوعيًا، عندما يريد الزواج ! تزوجهاي مل الفكر
  يبحث عن امرأة محترمة، أما سواها ممن تعطيه ما يريد دون قيد أو شرط، فلماذا يتزوجها؟؟ 

("يجدني جّذابة ويشتهيني: "رفيف توقفت عند القول بأنه
هي تعبير ’ جّذابة‘مة ، وكل)19

خالفًا لرأيه حقًا لم يتغن أحد بجمالها، بمن فيهم عادل، . مهّذب عن كونها ليست جميلة بما يكفي
بحكم الجيرة؛ ورفقته لزوجها الشهيد؛ قام عادل الكرمي بزيارتها مصطحبًا أخته ف. في سعدية مثًال

مادة قابلة ... خامة ممتازة...شبابزالت في عز الوما الجمال البلدي األصيل، "نوار، فرأى 
("للتشكيل

20( .  
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ولعلِّ رفيف عرفت من نوار، أو بحسها الغريزي، بهذا اإلعجاب؛ وعندما كانت تكتب لتغّطي 
أمامها، ...وبكت"المواجهات مع قوات االحتالل على مشارف نابلس، التقت بسعدية، لقاًء رمزيًا، 

("ك همي، صدقينييا سعدية هم: وأمسكت بيدها، وهمست
ثم اختفت؛ دون أن تعثر على  )21

الرجل المنشود؛ لتفسح الطريق لشخصية سعدية، الشابة الجميلة الطافحة بالرغبة، تواصل هذه 
  . المهمة

هذه الشخصية، سعدية، ُقمعت رغبتها قبل أن ُتشبع، عنوًة؛ فقد استشهد زوجها وهي في 
بيد أن مشكلتها أنها كانت . لها بالمرصاد، إغراًء، وطمعًا، واتهامًاعنفوان شبابها، وكان المجتمع 
يبدو هذا المصطلح غريبًا في مجتمع هذه الروايات، كما يبدو . (تبحث عن إشباع رغبتها بالحالل

فقد كان ذلك حاجزًا . وكان يمكنها أن تحقق ذلك؛ لوال ذلك الِحمل من األوالد). مفهومه نشازًا
سخل أعجف ال يبلعه زور وال تهضمه : "اج حتى من شحادة الذي تصفه بأنهبينها وبين الزو

("معدة
 أليس من الغريب في مجتمع كامل أّال يتقدم أحد للزواج من هذه المرأة إّال شحادة. ()22

الرجل الوحيد الذي "وأن يكون شحادة هو !! الموصوف بأنه كان يعمل في كل شيء يدر ماًال؟
بينما كان كل من يتعامل معها يطمع في أن يأخذ منها ما يريده !! )23("ليحاول مد يده بالحال

  !!) بالحرام

وفي غمرة سعيها إلقامة بيت أفضل عبر العمل بالخياطة، وربما بمساعدة شحادة، تعرفت 
على خضرة التي كانت تعمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض شحادة الشديد، على هذا 

(" عايبة وما منها فايدة: "سماتها الُخُلِقية بامرأة )24(الّتعارف
يمكن –لكن شيئًا ما في خضرة . )25

لم تكن سعدية تجرؤ على اجتراحه، هو الذي دفعها إلى اإلبقاء على  –أن يشبع الرغبة العارمة
بأنِّها تريد  -الذي حاول بشدة منعها من االقتراب من خضرة-عالقتها معها، ظاهره، أمام شحادة 

الذي (إن كان للمحل "ومرة أخرى بحجة سؤالها . )26("!!!مرها بالمعروف ونهيها عن المنكرأ"
("فرع في نابلس وّال أل ) تعمل فيه خضرة

؛ وحقيقتة ذلك اإلعجاب الخفي بقدرة خضرة على )27
تتوقف : "ملحوظة ذكية حول هذه الشخصية، حين قال )28(سجل أيوبوقد ! انتهاك المحرم
ألن شخصيًة أخرى، أكثر كفاية منها للمهمة الجذرية  ؛"ية دون أن يكتمل تطورهاشخصية سعد

المنوطة بشخصية المرأة في هذه الروايات، خضرة، ستأخذ مكانها وتتابع مسيرة التحرر الجنسي 
  !! ’النضالية‘

لم تكترث  :شخصية خضرة حققت ما عجزت كل الشخصيات النسائية السابقة عن تحقيقه
وهو ما فعلته نوار لفظيا بعد طول إشفاق على (وخرجت عليها عمليًا  األب، الولي، بسلطة
َفاْنِكحوا ما طاب َلُكم ِمن �: وَنَكحْت ما تيسر لها من األزواج ردًا على ،)والدها
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هن َفِعُظوهن والّالتي تخافون ُنشوز� :وهجرْت من تشاء من أزواجها ردًا على ،)النساء/3(�النِّـساء
نوهبرع واضاجضفي الم نوهرجالنساء/34(�واه(، وضرها منهم،ببرن ضوبقيْت مع من تشاء  ْت م

خارج ( ، وزادت عليه بأن حققت المتعة الجنسية المأجورة وغير المأجورة)ضمن اإلطار(منهم 
، ولم تكترث بأوالدها )29(ثورة من أجلهمن نضال جنسي كانت رفيف تطالب المرأة بال) اإلطار

  . وتربيتهم كما فعلت سعدية

أثدائها "و، )30("امرأة ضخمة"أما مالمح خضرة الَخْلقية، فلم تذكر الرواية سوى 
كأنها آتية من أحد النقوش البابلية القديمة، حيث كان يجري  ؛)32("الكتلة البشرية"، و)31("الضخمة

إّنها الشخصية التي جمعت كلِّ من سبقنها  .؛ رمزًا لخصوبتها)33(ي المرأةتضخيم مكامن األنوثة ف
وليس  من الشخصيات، بكل ما فيهن من مكامن األنوثة والرغبة المستِعرة؛ فتضخِّم جسدها كلُّـه،

الذي يفتقر ’ غير العصري‘فهذا الجسد الضخم، !! مكامن األنوثة فحسب؛ وهنا أصبحت مشكلتها
وهو الصنف الذي (ء؛ حرمها من إشباع رغبتها ممن تشتهي من سادة الرجال، رموزهم، إلى اإلغرا

، ولم يقبل )وهو ما فّكرت فيه سعدية(، وليس حثالتهم من أمثال شحادة )اشتهته نوار ورفيف
وهكذا لم توّفق الرؤيا الروائية في جعل كل من . بخضرة سوى أمثاله؛ فكان عليها أن تتوارى

   .  يتين تعثر على رجلها المناسب المْنَتَظرهاتين الشخص

  الحبيب اَألول  •

   .عفاف لم تتح لها فرصة الزواج من حبيبها األول 

من هو ذلك الحبيب األول الذي حّطمت حياتها من أجله؟ وما هي ذكريات ذلك الحب األول 
  العظيم الذي دمرت حاضرها ومستقبلها لتعيش له؟؟؟ 

ألول مرة أمر بموقف كهذا، : قلت بجرأة... هكذا بدأ الحب وانتهى. لقمركّنا اثنين وثالثنا ا"
وبتُّـ أحلم في أننا ... أنا رجل. لسُت ولدًا: قال عابسًا. أسير مع ولد في الشارع وقت المغرب

هكذا عرفُت الحب، من خالل رسائل ساذجة ومشوار ناعم على شرفات ...سننام يومًا على سرير
أحببت ولدًا كان يقول بنفور "، )34("ترق على نغمات أغنية عاطفية لعبد الحليمالغروب وبكاء مح

وكنت أضحك من هبِلِه، وكنت أدعه يمسك بيدي فأحس بأني أمه وأخته ’ لست ولدًا، أنا رجل‘
   )35("ومالكه

 وبَثيَنة من حكاية جميل، وعفراء من حكاية، )36(هذا هو كل ما ذكرته ليلى من حكاية قيس
 ،)39(دانتي من كوميدياوبياترس  ،)38(!يوموجولييت من قصة رو، )37(عروة، وعزة من حكاية ُكثير

   )41(!رفيوسو، وأسطورة يوريديس وأ)40(هذه هي كل ملحمة بنلوبي وأوديسيوس

  . ثم تخّلت عنه ...إّنها هي حكاية نوار التي ضحت بأبيها من أجل صالح
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 . ل وأحبته، فلما رأته مع غيرها؛ عرفت أنه ليس بأهبل فكرهتهورفيف التي استهبلت عاد

رجل يملك مال قارون ووسامة كمال "عفاف، وهي على ذمة زوجها الذي وصفته بأنه 
وعندما كانت في طريقها إلى أهلها محملًة بهداياه، التقت حبيبها األول في عمان؛ ، )42("الشّناوي

ه متزوج، وال ينوي ترك زوجته، حتى بعد أن صارحته برغبتها فساحت معه كما شاء، وهي تعلم أّن
   )43("!!!خليلًة ال حليلًة"في ترك زوجها والزواج منه، وتوصلت إلى أنه إّنما يريدها 

لها ، )44(!"لما الحب إّال للحبيب األو"هل يعَقل أن تكون الرومانسية التي شعارها المأثور 
ناقص، ما لم يكن  -في نظر المرأة-  انت مؤهالت الزوج فهوكل هذا التأثير؟ وأنه مهما ك

كيف أكون رومانسيًا؟ أو أن : مثل هذا السؤال يحّتم على كل رجل أن يسأل نفسه! (رومانسيًا؟
  !!)   يتحرى بعناية أّال يتزوج من امرأة كان لها حبيب أول

لكن مهنته شيء "منذ أيام الدراسة، مشروع الفّنانة، الرسامة، عفاف، التي كان حبيبها فّنانًا 
. )46("وطلعت ال من هنا وال من هناك ،مجنونة، ضحك عليها"، صدق عليها القول بأنها )45("آخر

 ...لو أن الجدار انشق عن شاشة تحكي قصة امرأة في فيلم": وتصحو بعد فوات األوان لتقول

  . )47(" رخيص لما ُذِعرُت أكثر

مع ذلك الرجل  - حتى ال نقول خانت زوجها- عفاف أتت ما أتته  يبقى أن نعرف إن كانت
الفنان، فقط ألنه الحبيب األول؟ أم أنها كانت تريد أن تخونه مع أي رجل آخر، ولماذا؟ ما الذي 
سطرته عفاف في مذكراتها ضد زوجها؟ ما هي مآخذها عليه، والتي سوغت لنفسها بموجبها 

  خيانته؟ 

كان يغازل النسوة أمامي ويحاول " م من زوجها التاجر محمود ألنهقالت إنها تريد االنتقا
هذا الجواب يخرج حكاية . )48("إغواَءهن على مسمع مّني، كما لو كنت غير موجودة على اإلطالق

؛ ألن )والرومانسيين فليطمئن كل الرجال غير الرومانسيين(نهائيًا من المبررات  "الحبيب األول"
ا كانت على استعداد أن تخون زوجها مع أي رجل يروق لها، سواء كان مقتضى كالمها يعني أنه

حبيبًا أو ،أم غير حبيب، ما دام الدافع هو االنتقام...ل أم ثانيًا أم ثالثًارومانسيًا أم غير رومانسي !!

من ليس و الدافع سيكون هو الحب، فإن ؛فقط ألنه حبيبها األول ؛إذ لو أنها خانته مع ذلك الرجل
  .    أن يكون لديها مآخذ على زوجها يلضرورا

وحين شكوت همي وأساي ألمي مرًة، حكت لي قصصًا مستفيضة عن : "تسطِّـر ومع ذلك
وفالنة وعّالنة الخ من أسماء ... زوجة فالن التي باغتته وهو يعتدي على الخادمة، وزوجة فالن
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("بَل له وال بعد َقمن عندها وأنا أحس بأن زوجي مالك ال وأفعال حّتى خرجُت
أنها حسنًا ( .)49

  !!)  سمعت ذلك من أمها، وليس من أبيها؛ ألنها لم تكن لتصدقه

أغار عليه أم أغار منه، ال يهم، "إنها تغار،  -من أجل تسويغ الخيانة لنفسها- وتقول أيضًا 
("المهم أنني أغار

تحق ذلك؟ أما إن كانت إذا كانت تغار عليه، فلماذا تغار عليه إذا كان ال يس. )50
فاختارت أن ترد عليه بالمثل، بالخيانة، فبئس  ؛تغار منه؛ ألنه يحاول خيانتها، أو يخونها بالفعل

ألن خيانتها ال تسقط إالِّ على رأسها، ورؤوس أهلها جميعًا حسب؛ ألن زوجها، أو أي !! الخيار
نًا، بل يستطيع بكل بساطة أن يطلِّـقها لن يبلع تلك الخيانة ويسكت عليها، حتى لو كان خائ ؛زوج

بالخيانة من رأسها  لًةومجلِّ. إلى البيت الذي أخذها منه - دون ضوضاء إذا كان محترمًا-ويعيدها 
في  الكما يق(إلى أخمص قدميها، وباأللوان، هي وكل من يعنيه أمرها، وأقربائهم وأنسبائهم 

  !!     ْثَليـهإذا كان يريد رد الصاع بم) إعالنات التعازي

مثل هذه المحاكمة ضرورية، لو كّنا سلِّمنا بقراءة هذه الروايات قراءة سطحية، تقف عند 
كما حاولت  حرفية النص الروائي، ومعانيه المباشرة، على اعتبار أن شخوصه شخصيات واقعية،

  . ا المجتمعتأكل وتشرب وتعيش بيننا على هذه األرض، وتنتمي إلى هذ الرواية أن توهمنا،

 ،، ومروعنطقيفكل ما تطرحه شخصياتها متناقض، وغير م؛ وألن هذا البحث ال يسّلم بذلك
("الذي يْلزم القارئ على التأويل" االستجابة لإليحاءال بد من 

والعودة لقراءة كل ما هو ، )51
عبر العالمات  بين الثنايا والمنعطفات، داخل اإلشارات والكالم،"مبثوث في هذه الروايات 

("والفضاءات
  . بحيث يصبح قابًال للتأويل ؛وإعادة ترتيبه وتشكيله، )52

إطار ! الجنسي خارج اإلطار’ النضال‘: عفاف حققت ما كانت رفيف تطالب بالثورة من أجله
أن اإلطار يحددني، "وهي تعلم ، )53(حتى تنسف قوانين الزواج المعمول بها داخل اإلطار ؛الزوجية

ُت أم أبيُت، وأّني لن أجد لنفسي مكانًا للعيش في هذا الواقع ما لم أتمش مع أساسيات الحياة رضي
( "والخطوط العريضة فيه

54( .  

احتفظت بأفكار رفيف الثورية، وتخّلصت من ذلك . عفاف رمزًا، كانت أكثر كفاية من سابقاتها
وام نوار، وجمال سعدية، ولها حسب لتتشّكل في قوام فارع أشبه بق ؛الجسد الضخم، جسد خضرة

كما يمارس الرجل  -رغم كرهها له-  وصفْت ممارستها الجنس مع زوجها التاجر البرجوازي. وَنسب
وتفنِّنت في ذلك مثل ممثالت األفالم، ولم تحتفظ منه بأوالد  -حسب تعبيرها- الجنس مع مومس

تقت حبيبها الفنان غير المؤدل، وقضت وال. يتعّلقون برقبتها مثل العلقة، حسب تعبير سعدية
  . لكنها لم تظفر بامتالكه مثلها بالضبط... وطرها منه، ونجحت فيما أخفقت فيه رفيف
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في سن (هل ألنها تلكأت في اتخاذ قرار ترك زوجها؟ فقد تزوجت بعد التوجيهي مباشرة 
أم ألنه مجرد !! ي عشر عامًاأي لمدة اثن ،)55(حتى أبواب الثالثين زوجها وبقيت مع) الثامنة عشرة

  !فنان، ووفق تصور الرؤيا الروائية ال بد أن يكون مؤدلجًا باأليديولوجيا إياها؟

  . للعثور عليه ؛ستستمر الرغبة اآلسرة في الحفر عميقًا حتى تصل إلى أقصى أعماق الالشعور

 عبد الرحمن الميثلوني  •

، ثم عادل الكرمي الصحفي الشيوعي المناضل الثوري المعتقل صالح الصفدي طليقًا هو
   !!، يتجّلى في صورته المْثَلى اآلن)الفّنان(العريق، ثم حبيب عفاف األول 

تعود حبيبته . الفن: عبر أرقى أدوات الّنضال ،والمناضل السياسي ،ما زال هو الفنان الّثائر
تميز بعينين داكنتين، وشرود أرملة جميلة في أوائل األربعينات، مثّقفة، غامضة، حزينة، ت"سامية، 

(!"ذهني ال يكون إّال لفنان أو معّقد
تعود من أمريكا إلى بلدها رام الله في فلسطين، بعد عشر ، )56

وقد كانت قد تخّلت  ...بحثًا عنه ؛سنوات من االغتراب مع زوجها غالب الذي قضى نحبه هناك
   !عنه وهو في المعتقل، وتزوجت غيره، دون أن يرف لها جفن

التي أهداها لها عبد الرحمن، تنتابها  ”زهرة المرجريت“ كانت تجلس في مكتبتها تحت لوحة
لقد فقدته، وبذلك فقدت . "أمواج من الكآبة والشجن، والحزن العميق، والحنين والشوق

("وهو ال يعرف أّنها خانت نفسها أكثر مما خانته. تباطها بهاإحساسها بالحياة، وار
 كانت .)57

إنسان كبير،  ...يغرقها بالجنس والّلذة’ َذَكرًا‘ الرجل في نظرها ال يعني. تعرف أنها بحاجة لرجل"
له كل  وما من رجل ...له عينان فيهما حنان المالئكة وشفافية اإلله ...له دماغ يستوعب الحزن

   .)58("هذلك سوا

عفاف تركت : سامية هي الوجه الجديد لعفاف، فهما متشابهتان إلى حد الّتطابق تقريبًا
زوجها الثري المغترب، وعادت إلى وطنها وأهلها دون أن تحظى من الغنيمة إّال باإلياب، أما سامية 

وأوجدت  ،مكتبة فكانت أوفر حّظًا إذ عادت إلى وطنها أرملة وارثة، وبما لها من إمكانيات أنشأت
عفاف لم تنجب عامدًة، وحّطمت نفسها باإلجهاض، وسامية لم تنجب . لنفسها عمًال وصداقات

تلك التقت حبيبها الفنان، وهذه سرعان ما كانت مكتبتها مكانًا لمعرض . وعادت كما هي ،عامدًة
ا وتركت حبيبها وإذا كانت عفاف قد حسمت أمره. فّني لحبيبها األول الذي تحاول اآلن استعادته

األول بعدما أخفقت في استعادته، فإن سامية تستعيده بالفعل، بعد فترة قصيرة من الوجد واأللم 
  . وقد غدا فنانًا مشهورًا ملء الدنيا )59(والعتاب والدموع

  . لكن سامية أصبحت أسيرة الرومانسية
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انتهت إلى هزيمة، فما كان حاولْت البحث عن الحياة من خالل الجنس، عدة مرات، وكل مرة "
كل هؤالء الرجال الذين عرفتهم في أمريكا بعد . الجنس يثير في نفسها سوى حاجة مِلحة للتقيؤ

("وفاة زوجها كانوا سحالي باردة رخوة
60( .  

وفي اللحظات التي اطمأنِّت فيها إلى أّنها استعادت حبيبها، وأن الدنيا ستضحك لها من 
أّنه حاول أن  من رغمعلى الو! أمام الفّنانة سهى يتحدثان؛ فظنِّت أنِّه يخونها جديد، شاهدته جاثيًا

صدمتها كانت أعنف من أن تمنحها الفرصة لفهم ما "يفهمها حقيقة ما كان يجري، إّال أن 
("يقول

وهاجرت هي  ،وما هو إّال أن اعتقل عبد الرحمن ثانيًة؛ حتى باعت سامية المكتبة. )61
  ).لتتوارى( إلى أمريكا وأختها ثانيًة

  . سامية وقعت بالضبط فيما وقعت فيه عفاف

تلك أعمتها الشهوة الممزوجة باالنتقام حتى أخرجتها عن جادة الصواب، وأسلمتها للوقوف 
، وهذه أعمتها الغيرة عن تبين الحقيقة؛ فتخّلت عن حبها وحبيبها للمرة )لتتوارى(أمام المغارة 

تلك انتقمت ِمن كل من حولها بمن فيهم . لتعود إلى الّتعاسة والضياع والغربةالثانية وإلى األبد؛ 
وهذه، سيدة . زوجها، لتحقق حرية اختيارها؛ وتعود إلى حبيبها؛ ثم تخلت عن هذا الخيار طوعًا

وتتخّلى عنه طوعًا في المرة األولى دون أسباب مْقِنعة، وها  ،اختارت أن تخون حبيبها )62(نفسها
  . وفي ظل ظروف مماثلة للمرة األولى ،بدافع الغيرة ؛ي تتخّلى عنه للمرة الثانية وإلى األبده

؛ فقد كانت أكبر البطالت سنًِّا، )63(وعلى الرغم مما لحظه الدارسون من نض هذه الشخصية
عين األكثر عنفًا صارخ، يشي بدخولها مراهقة األرب) 64(إالِّ أنِّه لم يُفْتهم ما في سلوكها من تناقض

مما  الرحمن إليضاح ما بينه وبين سهى، فقد رفضت أي محاولة من جانب عبد. من مراهقة الصبا
ورفضت بالمثل محاولًة لرأب الصدع بينها وبينه من جانب صديقتها . توهمته خطًأ عالقة غرام

  . المتزنة سميرة

رأة أعلى مستوى من حرية االختيار سامية، الرمز، مارس حرية االختيار مرتين، محققًا للم
سهى،  ،مال إلى غيرها ،وليس كل الّظن إثمًا ،فيما كانت تظن بَلَغْته تجاه الّذروة، ولكن ألن حبيبها

عبد الرحمن الذي أحبته واشتهته كما . وكانت صدمتها بحجم حبها، هائلة. صِدمْت ؛األصغر سنِّا
نِّه فيما ظنِّت فضل سهى الفنِّانة الشابة الجميلة عليها؛ فما كان لم ُتحب وتشته أحدًا لم َتَنْله؛ أل

ومن الحبيب المؤدل إياه، ، مثل رفيف، منها إالِّ أن ألقت عليه رداء الخيانة وتولِّت، تلعق جرحها
الذين حُلمْت بهم نوار  ،وإن تميز هذه المرة بالدفء والرومانسية، مثل كبار الثوريين العشاق

  . يف وعفافورف

  تلك كانت صورة عبد الرحمن في عيون سامية، فكيف كانت صورته في عيون سهى؟
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السورية، هي شخصية المرأة األقرب إلى الرمز الخاص ) الرسامة(سهى بركات، الفنانة 
  . المكتمل الذي جمع في داخله كل الشخصيات النسائية السابقة

يجد فيها رسامة موهوبة، وشابة "الشهير ) رسامال(كان عبد الرحمن الميثلوني الفنان 
جميلة، ونفسية غريبة كانت تعجبه، لكّنه لم يكن على استعداد إلقامة عالقة صادقة معها، أو مع أي 

("كان يعتقد أن الحب نوع من االستعباد. امرأة أخرى
ألم نسمع هذا المبدأ من عادل الكرمي . )65

  ا بالسير عليه فلم تمتثل؟  سابقًا؟ ألم يقله لرفيف، وينصحه

معه في معرض واحد إحدى تلك الفرص "وجدت هذه الرسامة الّناشئة أن عرض لوحاتها 
("التي ال يمنحها القدر إّال مرات قالئل في العمر

كانا يقيمان في فندق واحد، في أريحا، حيث . )66
مارس الحب، وبأية كيف ي"لتعرف  ؛تمّنت لو أّنه دخل غرفتها معها. معرضهما المشترك

("نفسية
) هذا الوصف سمعناه من رفيف لعادل( .أّنه بدا باردًا من رغمعلى الأعجبها شكله، . )67

(")لحظة حب(ولكنه لو كان كذلك لما أنت تلك اللوحة الصاخبة التي أطلق عليها اسم "
68( .

"ا هو فقد استعمل كنُت أعتقد أن اللون األحمر هو الذي يستعمل في رسم لوحة كهذه، أم
األصفر، على خلفية برتقالية متوهجة، فظهرت اللوحة كقطعة من الشمس، أو برتقالة ناضجة، بل 

أم أّنه يحلم ’ اللحظة‘ى، هل مر بهذه رُت... المتعالية الرأس ،زهرة عباد الشمس الغجرية األلوان
("بها

69( .  

ونتبين أن . أو محتمل ،بحلم جنسي حصل -حتى من فّنانة- وهكذا يتم تفسير لوحة فّنية 
بهذا االسم؛ إّنما هو تجسيد لحُلم جنسي قديم، ظهر بعد سنين طوال ’ عباد الشمس‘تسمية 

، واستبطان الّذات، وتحسس حناياها المعِتمة، وما ترسب فيها من ’الصبار‘عجاف من الصبر 
  . حقق نفسهالت ؛رغبات هاجعة، ما انفّكت تبحث عن طريق إلى النور

إلعادة ترتيب مشروعة إّنما هو محاولة  ؛أن ترتيب الروايات فنيًا، ال تاريخيًابذا يّتضح و
مكونات البنية الروائية، وفق تسلسلها المنطقي؛ ليتسّنى فهمها، ال تركها كما قدمها الّالشعور، 

 الضباب من األلغاز والمعميات؛أشبه بالكلمات المتقاطعة، ضاربًا بينها وحولها ذلك  مبعثرة،مقاطع 

  .للّتستُّـر على ما يجري، بحيث يبدو وكأنه ضرب من الخيال الروائي

والفن عبودية ! علي أن أختار بين عبودية الفن وعبودية الرجل": تبلور سهى فلسفتها بالقول
قد أجد . أحيد عنهوقد اخترت طريقي ولن . تقود إلى الحرية، أما عبودية الرجل فمذّلة وانكسار

("!الحب يومًا، لكني لن آخذه إّال من إنسان يعرف من أنا، وما وظيفتي، وِلم ُخِلْقُت
70(.  
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، سرعان ما اشتهت "المثّقفة"وعندما اندمجت هذه الشابة البكر في مجموعة سامية 
فنسيْت  ؛بشخصيتها وجمالها) الصادق(بلوحاتها، ) المفتعل(الصيدلي بشار الذي أبدى إعجابه 

ها فعًال، وصارحها برغبته في الزواج منها .الفّنان وتعّلقت بالصيدليالمسكين قد أحب ؛ويبدو أن 
! لقد أفهمتك منذ البداية أّني لن أتزوجك: "ولما استغرب وصاح في وجهها؛ بادرته. فرفضت

تجارب يا  :وذاك الحب؟ وذاك العنف؟ وذاك االلتحام؟ قالت بشرود: فأمسك بذراعها يهزها
("عزيزي

71( .  

ويبدو أّنها بعد أن قضت وطرها منه، عادت تحلم بعبد الرحمن الفّنان، الذي كان غارقًا 
مثل سعدية، (سهى كانت بال أب . إليه - التي هجرته عشر سنوات- آنذاك في عسل عودة محبوبته 

وعلى الرغم ). وساميةمثل نوار، وعفاف، (وأمها العجوز فاقدة التأثير عليها  ،)ورفيف، وسامية
مثل عفاف، (من تمتُّـعها بهذه الحرية المطلقة تجد نفسها تتخبط، نهبًا للحزن والقلق والضياع 

("أهكذا يستمر ضياعي وتخبطي وحزني" ):وسامية
72( .  

وعند ضفاف بحيرة صانور، وحينما ذهب عبد الرحمن إليها كي يحاول إخراجها مما هي فيه 
وعبثًا حاول إقناعها بأن رجًال في الخمسين مثله ال يناسبها، . )73(له هامن تعاسة، صارحته بحب

الذي ربما لم يدم أكثر من  استغرق الحديث،: "القاضيإيمان  تقول. به ورجاها بأن ال تحلم
("ثالثًا وعشرين صفحة ساعتين بين عبد الرحمن وسهى في لحظة تأزمها،

وعقب انفراط عقد  .)74
قال عبد الرحمن ثانيًة، غادرت سهى عائدة إلى سوريا بعد أن تبادلت وسامية المجموعة إثر اعت

("اتهامات كثيرة"
فال هي أبقت على بشار، وال ظفرت بعبد الرحمن، الذي  ؛أشبه بالمهزومة ،)75

  . كان يشعر بالنتيجة إياها، الهزيمة

("!ال خالص غير الموت"وبات هاجسها أن 
76(   

  . لتتشكل من جديدكانت الشخصيات تختفي 

جراها ‘مجرد تغييرات طفيفة؛ وليسهر النّقاد : بتوظيف االستنساخ؛ أصبح األمر أكثر سهولة
، وهم يظنونها ’عيونها عن شواردها ملَء‘في التأويل كيفما شاءوا، وتنام المؤلفة ’ ويختصموا

( موهبتها نسخًا وتحديثًا ُتعمُل -في الواقع-، فيما هي)77(ماتت
س في أعمال من سبقوها ي، ل)78

اتها هي، كما يرى علي الراعي ،حسبالذي يقول ،كما يرى بارت، بل وفيما سبق من شخصي: 

ويومها لم يعقِّـب على  ’’ًاإن بين شخصيات رواياتك شبهًا عائلي‘‘: ذات مرة، قلت لنجيب محفوظ"
غير أنني  ...أتِّهمه بأنِّه يكرر نفسه مالحظتي بشيء، وإن بدا لي أّنه لم يرتح إليها، لعلِّه ظن أنني

ال أزال أعتقد أنِّها صحيحة وفي محّلها، فضًال عن أّنها ال تعني بحال نقصًا في فن الكاتب، أو 
(" ضيقًا في رؤياه

79(.   
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 ة من نهايتها ازدادت الشخصيات تشابهًا؛ ذلك أنا اقتربت الرحلة الفنيبرج الرموز "كلم
قد تجّلى في بهائه الكّلي واكتمل بالفعل بظهور شخصية عبد الرحمن  "الخاصة الذكورية

  . بوصفها الشخصية الذكورية المْثَلى، أو الرمز المكتمل ؛الميثلوني

يمكن تمثيل مخطط توالي الرموز الخاصة الذكورية في البنية الروائية للروايات الخمس   
  :كما في الشكل التالي ”البرج الرمزي“

  )  رفيف+(عادل الكرمي     )               نوار+(صالح الصفدي          

  )   تشكيل(                                    

  )            استنساخ)  (عفاف+(الحبيب األول                                                 

  ) سامية، سهى+(ن الميثلونيعبد الرحم                                               

، تكون عبد الرحمن الميثلونيوبعثورها على رمزها الخاص الّذكوري األمثل، أو المكتمل، 
(”العتبة المحرمة والمقدسة لمملكة الّالشعور“الروائية قد بلغت 

، وبإرسالها إياه ثانيًة، إلى )80
()البئر الواسعة التي لم ُتبن بالحجارة(= الجْفر

ليقوم رغم أنفه، بتلك الحركة النزولية  ؛)81
  . ، تكون قد أكملت برج رموزها الخاصة الذكورية، وأقفلته)82(الفنِّـية

  خاتمة 

الذكورية في روايات  ، بلور البحث برج الرموز الخاصة"البروج الرمزية"مستخدمًا فرضية 
ل الثوري المعتقل صالح المناض: سحر خليفة الخمس اُألول، وكانت وفقًا لتسلسلها الفّني

، وأخيرًا الفنان والمناضل عبد )الفّنان(الصفدي، الصحفي عادل الكرمي، حبيب عفاف األول 
   . الرحمن الميثلوني

ري األمثل المكتمل عبد الرحمن الميثلوني عبر ويتضح اآلن، أن رحلة البحث عن الرمز الذك
ة وعميقة في الالشعور، استغرقت زهاء األشكال، والرموز، كانت عملية حْفر واستبطان طويل

، والرواية 1999" باب الساحة" خمسة عشر عامًا، هي الفترة الممتدة بين ظهور آخر رواية
 Flash(إلى الوراء واتّخذت من الناحية التقنية الروائية أسلوب االرتداد  ،1984" الصبار"األولى 

Back(.  
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وية رئيسة، رمز، حاولت البحث عن شخصية ويتضح أنه على الرغم من أن كل شخصية أنث
خضرة، (، أو ثالثة فما فوق )رفيف، وعفاف، وسهى(، أو اثنتين )نوار(رية واحدة على األقل وذك

مثل نوار، ورفيف، (رية رئيسة، رمز وفإن منهن من عثرت على شخصية ذك ،)وسامية، ونزهة
على رمز واحد هو عبد الرحمن  سامية وسهى تنافستا: وعفاف، وسامية، وسهى، واألخيرتان

  .وإن أخفقن جميعًا بامتالكه من خالل الزواج ،)الميثلوني

  ). سعدية، وخضرة، وإيفيت، ونزهة(رية رئيسة، رمز، البتة وومنهن من لم تظفر بشخصية ذك

باب "وأنه على الرغم من أن الرؤيا المركزية للروايات الخمس المشار إليها، دفعت برواية 
كما تجّلى في دراسة أخرى لهذا (الستكمال البرج الرمزي األنثوي لهذه الروايات " الساحة
  . ري خاص بها في هذه الروايةو؛ إّال أنها لم تسفر عن تكوين رمز ذك)الباحث

  ! لم تمتثل إلرادة المؤلفة" باب الساحة"بطلة  ،ذلك أن الشخصية األنثوية، الرمز، نزهة

أيام وأسابيع، ثالثة، أربعة، "قائدًا شابًا مطاردًا، هو حسام،  فالرؤيا الروائية التي وضعت
("عشرة، أشهر

بين يديها، وفي بيتها المعزول، مسدل الستائر، لم تفلح في جعل رمزها ، )83
هذا الرمز كان قد  ألن ؛ببساطة. األنثوي الخارق الحارق، يحاول إغواءه، أو يقترب منه أبدًا

وهكذا كان، . وكان ينبغي أن يموتبرج آخر، هو برج الرموز األنثوية،  فيشحنته الرمزية،  استنفد
ت في الروايات وميفنزهة هي الشخصية األنثوية الرئيسة الوحيدة، هي الرمز األنثوي الوحيد الذي 

" لم نعد جواري لكم"وألن برج الرموز الخاصة الذكورية كان قد اكتمل بالفعل في رواية  ؛الخمس

الوقوع في ‘أيستطيع الناقد أن يمنع عمله النقدي من ".  باب الساحة"وزمنيًا على  السابقة فنيًا
(’دائرة السحر

  الذي ينفثه المبدع في عمله الفني وهو يشكِّـل شخصياته ورموزه أو يستنسخها؟    )84

 

 

The Male Private Symbols in the Novels   
of Sahar Khalifah  

 
Hani Naser Allah, Zayed University, Abu Dhabi, UAE. 

Abstract 
The first five novels of Sahar Khalifah introduce a group of male characters. In 

each novel, the main female characters pursue one or more of these male characters to 
the point of being passionately attached to it, but they suddenly leave them for 
mysterious reasons.  

To solve this mystery, this paper reads these novels according to the assumption of 
the “Symbolic Constellations”, after arranging them artistically. The paper studies its’ 
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male symbols as a group of homogeneous private symbols in one novelist structure, and 
compose together one Symbolic Constellation. Hear we discover that what appeared to 
us “a group” of symbols are not so in fact. It is only one character (keeps 
form\transmigrate in male shapes, symbols). In this Constellation the male character 
begins acceptable to the main female character (which had been formed\transmigrated 
likewise in female shapes, symbols) compliant to her desires, to some distance, then 
grows and ripens through the events of the novels, becomes wiser and rational; and 
rejects yielding to her inclinations. So the female character abandon it and vanishes to 
reappear again, seeking for a new sufficient male character, can  achieve her goals 
(according to her perspective).  What all this means? 

The paper reveals through analyzing the deep structure of the female symbolic 
constellation, that an unsatisfied overwhelming desire, central vision, embodied in a 
female character, sequentially pursues male characters, looking for the  ideal, topmost, 
perfect character- man until it finds him, then it vanishes completely; because it is 
fulfilled.    

 

  27/11/2012قبل في و 11/9/2012 قدم البحث للنشر في

  

 الهوامش
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  على املشاركة  دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز املواطنني األردنيني  

  "دراسة ميدانية على النقابيني في إربــد "في الحراك الجماهريي    

   


      

  * حاتـم سـليم العالونة

  ملخص

كغيـره مـن العديـد مـن الـدول العربيـة، موجـة مـن االحتجاجـات          ) 2011(شهد األردن منـذ بدايـة عـام    
ــداث   ــة بإحـ ــيرات المطالبـ ــامات والمسـ ــادية     واالعتصـ ــية واالقتصـ ــاالت السياسـ ــي المجـ ــرات إصـــالحية، فـ تغييـ

وقــد أتاحــت مواقــع التواصــل االجتمــاعي المجــال لمنظمــي فعاليــات هــذا الحــراك الجمــاهيري،    واالجتماعيــة،
  .للمشاركة والتفاعل مع األحداث، على مستوى التحفيز وتحريك الرأي العام

ــى دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي، فــي حفــز المــواطنين        وقــد هــدفت   ــى التعــرف عل هــذه الدراســة إل
لمشاركة في فعاليات الحراك الجماهيري، باسـتخدام مـنه المسـح اإلعالمـي بشـقيه الوصـفي       على ااألردنيين 

  .مفردة، من النقابيين في مدينة إربد) 296(والتحليلي، على عينة بلغت 

  :تي توصـلت إليها هذه الدراسةوكان من أبرز النتائ ال

مـنهم  %) 24,3(من النقابيين يسـتخدمون مواقـع التواصـل االجتمـاعي، و     %) 74,7(أن ما نسبته  -
  .يستخدمونها ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية

ــابيين يســتخدمون الفيســبوك و   %) 50,6(أن  - ــع   %) 27,1(مــن النق ــويتر، وأن دواف يســتخدمون ت
، وتتيح %)28,5(لهذه المواقع تتمثل بأنها تسمح بالتواصل مع األصدقاء بنسبة استخداماتهم 
 %).21,8(اآلراء بحرية مطلقة بنسبة  عن الفرصة للتعبير

فـي الحـراك الجمـاهيري    ) دائمـًا وأحيانـًا ونـادراً   ( من النقابيين يشـاركون %) 56,6(بينت النتائ أن  -
 .مواقع التواصل االجتماعي ردن، من خاللالذي يطالب بإجراء اإلصالح والتغيير في األ

تصــدرت المطالبـــة بإصـــالحات دســـتورية قائمـــة موضــوعات الحـــراك الجمـــاهيري، التـــي يشـــارك بهـــا    -
، تلتهـا المطالبـة   %)14,4(النقابيون عبر مواقـع التواصـل االجتمـاعي، وحصـلت علـى مـا نسـبته        

 %).14,1(بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية بنسبة 

                                                           
  2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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النتـائ عــدم وجـود عالقـة ذات داللــة إحصـائية بـين الســمات الديموغرافيـة للنقـابيين وبــين        أوضـحت   -
  .المشاركة في الحراك الجماهيري عبر مواقع التواصل االجتماعي

  المقدمة

على المستوى الدولي مع تنوع استعماالتها، وازدياد عدد المستخدمين لها، وال  اإلنترنتتزداد أهمية 
رنت في مجال تبادل المعلومات، فهي تؤدي اليوم أدوارًا سياسية واجتماعية واقتصادية تنحصر أهمية االنت

  .وعلمية وثقافية هامة جدًا

قراطية، ووتشير الدراسات الحديثة إلى أن استعماالت اإلنترنت في الدول التي تصنف بأنها غير ديم
عتقاد بأن هذه الدول إلى اال من ًاساعدت في كسر الطوق على عدد من الجماعات السياسية، مما دفع قسم

التكنولوجيا الحديثة لوسائل االتصال ومنها اإلنترنت، أصبحت عدو النظم السياسية التي تنتهك حقوق 
األفراد، وذلك ألن اإلعالم الجديد، أضحى يؤثر في الحياة السياسية في المجتمعات، ويساعد في بناء أفراد 

إلى جانب دورها على الصعيد ، 1ةوالمشاركة السياسيطية قراويمتلكون مستويات عالية من الديم
اإلجتماعي، ومساهمتها في تطوير الوضع اإلجتماعي، وتجاوز النماذج الجاهزة والقوالب الجامعة بشكل 

  .2فيها ختدريجي في العالقات اإلجتماعية، دون أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز البنية اإلجتماعية وإحداث شرو

المتالحقة في شبكة اإلنترنت في إيجاد شكل جديد من اإلعالم، تعددت  وقد ساهمت التطورات
م تصنيفاته ومسمياته لدى المهتمين والمختصين اإلعالميين، الذي أطلقوا عليه اإلعالم الجديد، واإلعال

فتراضية، والمدونات، والمنتديات اإللكترونية والمجموعات جتماعية االالبديل، الذي يشمل الشبكات اال
  .ريدية، وغيرها من األشكال واألنواع المتعددةالب

ووفقًا لذلك، فقد أنهت ثورة االتصال الجديدة عددًا من المفاهيم كهرمية االتصال، وأحادية مصدر 
مية، والمجتمعات الوسائط الرق: الرسالة، كما استحدثت عددًا من المفاهيم اإلتصالية الجديدة مثل

وغيرها من المفاهيم والمصطلحات األخرى، والتي تدل في مجملها على فتراضية، والتشبيك اإلجتماعي، اال
  .مدى الوفرة والتنوع في وسائل اإلتصال الجديدة

جتماعي تطورًا كبيرًا ليس فقط في تاريخ اإلعالم، وإنما في حياة لقد أحدثت مواقع التواصل اال
المًا افتراضيًا يفتح المجال على وجاءت لتشكل ع ،جتماعي والسياسيلمستوى الشخصي واالاألفراد على ا

مصراعيه لألفراد والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها، إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا 
، واستطاعت هذه المواقع أن تمد المواطنين بقنوات جديدة 3التي تهمهم بحرية غير مسبوقــة والموضوعات

عل من السياسة شأنًا عامًا يمارسه معظم أفراد الشعب للمشاركة في األنشطة السياسية، األمر الذي يج
دون أن يكون مقتصرًا على فئات دون أخرى، وذلك ألن هذه المواقع تشجع األفراد غير الناشطين أو 

نها يمكن أن تكون صوتًا إلسياسية، بحيث يمكن القول الفاعلين سياسيًا على المشاركة في الفعاليات ا
  .غير العاديسياسيًا للمواطن العادي و
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تصال، والقيمة المعلوماتية، وضمان وصولها، وتحقيق ابيات اإلعالم الجديد في سرعة االوتكمن إيج
  .4ي االتصالالتفاعل معها، وليس كونه إعالمًا مرسًال من جانب واحد، مما خلق مساواة داخل المجتمع ف

تفجيره العديد من القضايا التي وقد ساهم اإلعالم الجديد في اآلونة األخيرة في جذب األنظار بعد 
فتداول األخبار والصور ذات التوجه السياسي عبر وسائل اإلعالم الجديدة، أرغم بعض  ،أثارت الرأي العام
  .حتجاج الجماهيري الواسعتراجع عن قرارات، بسبب االتخاذ قرارات، أو الاالحكومات على 

ة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مع ارتفاع ومن جانب آخر، فقد دخلت األقطار العربية مرحلة جديد
األصوات المطالبة بالتغيير في مناطق عدة من أرجاء الوطن العربي، واستخدام الشباب المطالبين بالتغيير 

جتماعي كالفيس بوك م، وفي مقدمتها شبكات التواصل االلوسائل حديثة للتواصل والتنسيق فيما بينه
  .وتويتر وغيرها

حتجاجات والثورات التي اجتاحت المنطقة العربية مطالبة بالتغيير، من قبل ة االوارتبطت موج   
فتراضية، والتي اعي، وغيرها من شبكات التواصل االجتمباب، بصعود نجم شبكات التواصل االشريحة الش

ابة باب العربي منفذًا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم ورغباتهم في التغيير، حتى غدت بمثـوجد فيها الش
  .5اث التي شهدتها المنطقة العربيةمحرك فاعل ومؤثر في الثورات والمظاهرات واألحد

حتجاجية التي وقعت في المنطقة العربية، واقع لعبت دورًا في المظاهرات االإلى أن هذه الم 6ويشير
سبي مركزًا للمعارضة، يتم من خالله التواصل بين منت) الفيس بوك(بحيث أصبح البعض منها كموقع 

  .األحزاب السياسية والناشطين سياسيًا، للتنسيق فيما بينهم سياسيًا، والتحريض ضد الحكومة

جتماعي تساؤالت كثيرة عن الدور الذي لعبته هذه المواقع أثارت مواقع التواصل اال وفي إطار ذلك
ثارة مزيد من ت تشكل هاجسًا إلالتي شهدها عدد من الدول العربية، وأصبح) الربيع العربي(في ثورات 

عتصامات ونقل ها في الدعوة إلى االحتجاجات واالستخدامالحتجاجات والثورات في دول أخرى، نظرًا اال
  .معلومات المظاهرات

حتجاجية، في العديد من المدن امسيرات ) 2011(ن كانون ثاني عام نطلقت في الرابع عشر ماوقد 
ندلعت في عدد احتجاجات والمسيرات التي رة بموجة االمتأث) الغضب األردني يوم(األردنية، أطلق عليها 

حتجاجات تردي األوضاع ب الرئيسة لهذه االمن الدول العربية، وخاصة في تونس ومصر، وكان من األسبا
  .والبطالة رتفاع معدالت الفقرانتشار الفساد، وغالء األسعار، واقتصادية، واال

عتصام ابلغت أكثر من خمسة اآلف مسيرة و التي ،وطالب المنظمون لهذه المسيرات واإلحتجاجات
جتماعية، وتحظى هذه المسيرات احات سياسية واقتصادية و، بإجراء إصال 72011وفعالية خالل عام

حتجاجات بمشاركة من أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع واال
  .المدني والمجموعات المستقلة
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في حفز  جتماعيلتحاول رصد دور مواقع التواصل االلى ما سبق، تأتي هذه الدراسة وتأسيسًا ع
لمشاركة في الحراك الجماهيري، بالتطبيق على عينة من النقابيين من أعضاء على امواطنين األردنيين ال

  .مجمع النقابات المهنية في مدينة إربد

  :اإلطار النظري للدراسة

  :رية التاليةتستند الدراسة على األطر النظ

  :جتماعياإلعالم الجديد وآفاق التواصل اال .1

تصالي الذي نشهده اليوم ونعيش عددًا من تجلياته إلى سلسلة من التطورات تعود جذور المشهد اال
التقنية المتالحقة، بدأت في وقت مبكر من حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وخاصة منها تلك التي تمت 

دخلت هذه الشبكة عالم البث المتاح للجميع، وبدأ العمل  )1972(ففي عام  ،رنتعلى صعيد شبكة اإلنت
ع التواصلي لإلعالم كحقل معرفي على تطوير تقنية تسمح باستخدامها على نطاق تجاري، ومعها بدأ الطاب

  .8حد أهم مجاالت العلوم اإلنسانيةجتماعي جديد، وتطور حتى أصبح اليوم أاو

لجديد على تكنولوجيات اإلتصال الجديدة وثورة المعلومات التي ظهرت في اإلعالم ا حويطلق مصطل
 ،شيوع وسائط اإلعالم الجديد واستهالكها من جانب الجمهورلالجزء األخير من القرن العشرين، كما أصبح 

العالم : تصالي جديد أطلق عليه البعض عددًا من المسميات مثلاقة غير قابلة للشك في ميالد عصر عال
والتي تعبر عن ظاهرة إنسانية تقنية واحدة، فاإلعالم  ،وغيرها من التعبيرات.. .تصال الرقميفتراضي، االاال

الجديد ساهم في إعادة تشكيل األنماط التواصلية التقليدية القديمة القائمة على احتكار النخب السياسية 
  .9ي وسائل التعبير في الفضاء العاموالثقافية لوسائط اإلعالم وباق

دخلت شبكة اإلنترنت مرحلة جديدة، أمكن فيها لكل متصفحيها أن يكونوا  )2005(ومنذ أواخر عام 
وبفضل هذا كله أصبحت هناك مواقع تتيح . بمثابة مرسلين للمادة اإلعالمية ومستقبلين لها في آن واحد

صورة والنصوص، لزوار الشبكة ومتصفحيها تكوين حسابات، يمكنهم من خاللها تحميل ملفات الصوت وال
  .10نطاق ضيق، أو جعله عامًا للجميعوأن يتحكموا في عملية مشاهدة هذا المحتوى، من خالل إتاحته على 

فاإلنترنت لم يسهل فقط عملية الوصول إلى المعلومات واألخبار والبيانات؛ بل أتاح الفرصة 
مختلفة، كمنتديات الحوار  للمستخدم إلنتاج المضامين والرسائل والبيانات من خالل أشكال تعبيرية

جتماعي، ابات الخاصة في مواقع التواصل االوالصفحات الشخصية، وغرف الدردشة، والمدونات، والحس
  .وغير ذلك من أشكال إنتاج المضامين األخرى، وطرق التعبير والمشاركات المختلفة

ر جديدة للنقاش فاإلعالم الجديد يوفر وسائل وقنوات جديدة لالتصال والتواصل، ويتيح مناب
تصاالت بواسطة شبكة اإلنترنت، المجتمع لممارسة مختلف أنواع اال والحوار، مما فتح المجال أمام أفراد

للخروج من وضعية عدم التواصل وعدم الحوار، إلى التواصل والحوار، ومن اإلعالم واالتصال الذي يتم 
   .11تجاهاتفقي واالتصال في جميع االفي اتجاه واحد، إلى اإلعالم األ
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بكات ـمى بمواقع الشـل واألقارب واألصدقاء من خالل ما يسـتواصل مع األهإلى الراد ـاألف ويلجأ
، اـة من القضايـد لقضيـوحشد المناصرة والتأيي ،التي ُتعد وسيلة جديدة لتبادل اآلراء واألفكار ،اإلجتماعية

تخدام ـمن خالل المواد المنتجة باس ،لفًاـا سم القائم منهـوتكوين الوعي حول القضايا المختلفة، أو تدعي
لكترونية التي يقوم على إدارتها أشخاص يقومون بالدور ، وذلك عوضًا عن المنتديات اال12الوسائط المتعددة

أو المواقع المجانية المتخمة  ،، والمجموعات البريدية محدودة الفاعلية"حارس البوابة"التقليدي لـ 
المواقع الموفرة لهذه الخدمة، حيث وجدت المدونات طريقها إلى شبكة اإلنترنت،  التي تعرضها ،باإلعالنات

جتماعية ينتمون إلى مشارب و الشبكات االدفمرتا. االجتماعيومواقع الفيديو، ومجموعات التواصل 
جد من مختلفة، ولهم اهتمامات واحتياجات مختلفة، وبعضهم يرى أن هذه االهتمامات واالحتياجات ال ت

هتمام الالئق لتلبيتها بصورة كافية، فضًال عن عدم تغطية هذه الوسائل لجميع ئل اإلعالم واإلتصال االوسا
األنشطة التي يقومون بها، مما دفع هؤالء األفراد لتقديم محتوى يخصهم وحدهم، وبما يمكنهم من نقله 

على نحو يفي بكافة احتياجاتهم معبرين من خالله عن اهتماماتهم وآرائهم ومواقفهم المتفاوتة، و ،13لغيرهم
  .االتصالية،ويشبع رغباتهم بوجه عام

  : نظرية المجال العام .2

، وهي تشرح وتصف )1962(نظرية المجال العام عام ) جورجن هابرماس(صاغ الفيلسوف األلماني 
والحكومة، ن الرأي العام وحالة الرأي، والمجال العام يتوسط في الواقع بين مجال السلطة العامة نشأة تكو

كما نشأ في  –والمجال الخاص الذي قد يركز على األسرة وشؤون األفراد الخاصة، وهذا المجال العام 
وفي رحابه  ،كانت تمارس فيه المناقشات حول السياسات الحكومية –المجتمعات البرجوازية األوروبية 

  .14تجاهات الرأي العامتتبلور ا

لعام بأنه مجتمع افتراضي أو خيالي ليس من الضروري التواجد المناخ أو المجال ا" هابرماس"وعرف 
فهو مكون من مجموعة من األفراد لهم سمات مشتركة مجتمعين  ،)ضاءففي أي (في مكان معروف أو مميز 

تجاهات ، فهو يبرز اآلراء واالوتحديدها ويقومون بوضع احتياجات المجتمع مع الدولة ،مع بعضهم كجمهور
  .للتأكيد على الشؤون العامة للدولة وهو شكل مثالي تسعىوالتي  ،ت والحوارمن خالل السلوكيا
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  : 15أن نجاح المجال العام يعتمد علىوأشار هابرماس إلى 

  .نتشارمدى الوصول واال .1

المواطنون يجب أن يكونوا أحرارًا، يتخلصون من السيطرة والهيمنة (درجة الحكم الذاتي  .2
  ).واإلجبار

  ).فرد يشارك على قدم ومساواة كل(ستراتيجية رفض اال .3

  .الفهم والثقة والوضوح في المضمون اإلعالمي .4

  .جتماعي مالئماوجود سياق  .5

  .الثقة والوضوح والصدق في المضمون اإلعالمي .6

أسها تصالية الكبرى والتكنولوجيا الجديدة لوسائل اإلعالم اإللكترونية وعلى روقد ساهمت الثورة اال
  ".هابرماس"جتماعي جديد يخضع لمثالية ا اإلنترنت في ظهور فضاء عام

في حركة المعلومات وتبادل األفكار بين المواطنين، فاإلنترنت ًا ويعتمد على أن يكون الرأي العام حر
تقدم إمكانيات جديدة مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية، فهي تجعل من السهل نشر المعلومات بشكل كبير 

  .بين األفراد

جال العام أن وسائل اإلعالم اإللكترونية تخلق حالة من الجدل بين الجمهور تمنح وتؤكد نظرية الم 
  .تأثيرًا في القضايا العامة وتؤثر على الجهة الحاكمة

يمكن تشكيل الرأي العام،  هجتماعية، والذي من خاللا االوالمجال العام يمكن رؤيته كمجال حياتن 
قتصاد من خالل نظريته، فضًال عن ارج سيطرة الحكومة واالخلق حوار خعلى إمكانية " هابرماس"ويؤكد 

التأثير السياسي لإلنترنت بين األفراد، ولإلنترنت دور في تحقيق الديمقراطية، فهي في المجال العام ينظر 
  .16سياسي إليها كمحيط

  :17ها هابرماس للمجال العام ما يليومن أهم السمات التي حدد

جتماعية يمكن من خالله أن يتم تشكيل ما يقترب من الرأي االالمجال العام حيز من حياتنا  .1
  .العام

احتياجات المجتمع من  لواالمجال العام ينشأ من ناس خصوصيين، يجتمعون معًا كجمهور ليتناو .2
  .الدولة

المجال العام هو مجموعة أشخاص يستفيدون من عقالنيتهم وتفكيرهم في مناقشة المسائل  .3
  .العامة
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هو تلك المساحات التي فيها يقوم األعضاء بتناول ما يفضلونه،  –بشكل عام  –فالمجال العام 
، كما أن هناك ثالثة "كيف سيعيشون معًا ويعملون معًا بشكل جماعي خالل المستقبل"ويصلون لقرار في 

مشاركة مظاهر تميز المجال العام أولها أن المشاركة فيه مفتوحة، وثانيها أنه يسـاوي بين مواقع األطراف ال
أية قضية فيه تكون قابلة بصرف النظر عن أوضاعهم االجتماعية واالقتصاديـة، وثالثها أن  وأدوارها، فيه

  .18للنقاش

جتماعي التعرف على دور مواقع التواصل االوتستفيد الدراسة الحالية من نظرية المجال العام في    
للجمهور للتعبير عن آرائهم بحرية مطلقة، حتجاجات الشعبية، في إتاحة الفرصة كمجال للحوار حول اال

لمشاركة في الحراك الجماهيري على اه القضية، ومعرفة دوره في حفزهم وتبادل المعلومات واألفكار في هذ
، كما يمكن االستفادة من هذه النظرية في تفسير النتائ، وذلك نظرًا للدور الذي يمكن المطالب باإلصالح

جتماعي في خلق مجال عام بين مجموعات األصدقاء، تمكنهم من إبداء آرائهم أن تلعبه مواقع التواصل اال
  .بحرية في موضوعات الحراك الجماهيري سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

  :جتماعينموذج الحضور اال .3

تصال جتماعي لنموذج االجتماعي الذي يقيس األثر االنموذج الحضور اال –أيضًا  –دراسة بع التوت
   .وترعبر الكمبي

  :19النموذج من ثالثة عناصر كما يليويتكون هذا 

  : التـــالمدخ .1

  :عوامل رئيسية تتمثل في يةثمان فيويحددها النموذج 

  .)مبررات وأسباب تدفع الفرد للتواصل مع اآلخرين عبر الكمبيوتر(الدوافع  -

  ).الكمبيوتر ستخدام ومعلوماته عن مجاالت التفاعل عبرمعلومات الفرد بشأن نظام اال(رفة المع -

  .)ة الفرد وثقته بنفسهظيق(المهارات الشخصية  -

نسجام مع دادًا للتواصل مع غيرها ودرجة االالشخصية المنبسطة أكثر استع(السمات الشخصية  -
  .اآلخرين

  ).ستخدام الكمبيوترالتنامي الكبير داخل المجتمع ال( السمات المجتمعية -

ظيفي والبيئي والتي تلعب دورًا في تشكيل إطار اإلطار الثقافي والزمني والو(عوامل السياق  -
  ).استخدام األفراد للكمبيوتر في عملية التواصل والتفاعل
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وتشمل التفاعلية وإتاحة النص والصوت والصورة والحركة واللون، ويضاف لها (متغيرات الوسيلة  -
سم اقي، أو سمه الحقيالفرد أثناء التواصل، مثل دخوله بالعوامل الشخصية التي يقوم بها ا

  ).مستعار

  .)جتماعيائدة الرسالة وطابعها النفسي واالجاذبية وف(متغيرات الرسالة  -

  : العمليات التفاعلية .2

وتشمل دخول األفراد في عمليات تواصل إجتماعية تفاعلية سواء من فرد لفرد، أو من مجموعة 
، والبريد اإللكتروني، الرسائل النصية، والرسائل الفورية: لمجموعة أو من فرد لمجموعة وتشمل

من خالل الفيس بوك، وماي سبايس، وتويتر وغيرها من مواقع التواصل  والمنتديات، والدردشة التي تبرز
  .اإلجتماعي األخرى

  : المخرجات .3

وتشمل عملية التواصل والتي ينت عنها الحوار والتفاعل والمشاركة والمبادرة من القيادة والتوجيه 
بوجود أفراد آخرين  ًاجتماعي يولد لدى األشخاص إحساسالقًا من أن التواجد االنطا ،والتطوير والنقد

أو قد تحدث نتائ سلبية ممثلة في  ،جتماعيألقل لديهم الرغبة في التفاعل االمشاركين معهم، أو على ا
  .جتماعيةالي السلبية والعزلة النفسية واالوبالت ،التقوقع واإلنسحاب والهروب

النقابيين لمواقع التواصل  الحالية من هذا النموذج في معرفة دوافع ومبررات تعرضوتستفيد الدراسة 
جتماعي، ثم الطرق والعمليات التي تستخدم أثناء تواصلهم، ثم رصد نتائ عملية التفاعل والتواصل اال

  .لمشاركة في الحراك الجماهيري المطالب باإلصالحعلى المعرفة دور هذه المواقع في تحفيزهم 

  : وذج االعتماد على وسائل اإلعالمنم .4

كما تعتمد هذه الدراسة في بنائها النظري على نموذج االعتماد على وسائل اإلعالم في ظل الدور 
الذي يمكن أن يلعبه استقاء الجمهور معلوماته ومعارفه عن الحراك الجماهيري من خالل مواقع التواصل 

في  وتقرير مدى مشاركتهم في سلوكهم والتأثير تهماالجتماعي ودور هذه المواقع في تشكيل اتجاها
  .من عدمها الحراك السياسي

 التي قدمتها ساندرا بال روكتش البحثية الورقة اإلعالم إلى وسائل على وتعود بدايات نظرية االعتماد

 التحول والتي دعت خاللها إلى 1974في )  The Information Perspectiveمنظور المعلومات (بعنوان 

كنظام  النظرة إلى وسائل اإلعالم قناع إلىاإل المفاهيم التي تركز على دور وسائل اإلعالم في عملية من
 وعلى مصادر األخرى واألفراد عليه النظام اإلعالمي مستمدة من اعتماد األنظمة وأن قوة للمعلومات،

مرتبطة بباقي  تبارها أنظمة غيرالنظر إلى وسائل اإلعالم باع وذلك بدًال من .فيها المعلومات التي يتحكم
  ). )August). ,S. J. (1994 ,Rokeach-Ball( أو معزولة عنها  االنظمة االجتماعية
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نظرية االعتماد على وسائل : "نظرية متكاملة أصبحت تعرف بـ النظرة لتصبح وقد تطورت هذه
ى ساندرا بال روكتش صاحبة الورقة باإلضافة إل –المشتركة التي قام بها الحقًا  وذلك عبر الجهود" اإلعالم
وحتى نهاية  1976 بداية من دفلير، وقد صاغا معا فروض النظرية وطورا مداخلها وذلك مليفن -األصلية

  . 20الثمانينات

قوية ومباشرة  آثارًا التي تجعل لوسائل اإلعالم النظرية في األساس إلى الكشف عن العلل وتهدف هذه
  .21وضعيفة في أحيان أخرى آثارها غير مباشرة بعض األحيان بينما تكون في

وبالطبع فإن إخفاق النظام اإلعالمي في مجتمع ما يدفع بالجمهور إلى اللجوء إلى مصادر إعالمية 
وفيما يتعلق بالحراك الجماهيري األردني فإن أي . .التساؤالت التي يطرحها عنبديلة يمكن أن تجيب 

أو  المستقلة كنتيجة لخضوعها لضغوط قانونية م الحكومية أوضعف أو تحيز في تغطية وسائل اإلعال
وموضوعية عن الحراك، قد يجعله  ال تلبي تطلعات المتلقي لمعارف متكاملة اقتصادية على نحو يجعلها

والمكان ويصعب أن  التي تتخطى حدود الزمانم بديلة لهذه الوسائل ال سيما اإلنترنت يلجأ إلى وسائل إعال
الذي أصبح يطلق عليه بل والمواطن نفسه  - ائم باالتصالالق لرقابة عليها، ويجد خاللهاا يفرض أي طرف

ه حول الحراك دونما أي ضغط من أي جهة ديل الذي يطرح خالله معارفه وآراءالب–المواطن الصحفي 
  .كانت، كما يجد فيها المواطن العادي البديل الذي يستقي منه هذه المعارف واآلراء الحرة

عالم وسائل اإل نظرية االعتماد مجموعة من اآلثار التي تنت عن اعتماد األفراد علىوترصد 
اآلثار المعرفية؛ وتتمثل في كشف الغموض وتكوين االتجاهات : وتقسيمها إلى ثالث فئات رئيسة هي

ترتبط  التيواآلثار الوجدانية؛ وتتجلى في العمليات الوجدانية . األولويات واتساع المعتقدات والقيم وترتيب
تأتي في النهاية وكنتيجة لآلثار  ثم. وقياس هذه اآلثار العواطف، المشاعر أو ببعض المصطلحات مثل

  .22والخمول والتي تحصرها النظرية في سلوكين أساسيين هما التنشيط اآلثار السلوكية المعرفية والوجدانية

  :ابقةــات الســالدراس

جة الصحافة المصرية ومواقع االحتجاجات على شبكة اإلنترنت معال"وعنوانها ) 2012(دراسة عجيزة  -
  ."ألزمة االحتجاجات الشعبية في مصر

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية معالجة الصحف ومواقع االحتجاجات، لظاهرة االحتجاجات 
الصحف الشعبية في مصر، باستخدام منه المسح التحليلي، من خالل تحليل مضمون عدد من مواقع 

  .المصرية، ومواقع االحتجاجات على شبكة االنترنت

وخلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الصحف ومواقع االحتجاجات في أسلوب 
ر عرض قضايا االحتجاجات، وعدم وجود فروق في طبيعة معالجة هذه القضايا، وأن إطالق الحريات تصد

قانون الطوارىء، ثم تزوير االنتخابات وتغيير الدستور، وأن الخبر  تاله ،قضايا االحتجاجات السياسية
الصحفي جاء في مقدمة الفنون الصحفية التي عالجت هذه القضايا، تاله العمود الصحفي فالحديث ثم 

  .التحقيق الصحفي
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ة اعتماد الجمهور المصري على وسائل اإلعالم التقليدية والحديث"وعنوانها ) 2011(دراسة رضوان  -
  ".2011يناير  25كمصدر للمعلومات أثناء ثورة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كثافة استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم التقليدية والحديثة،  
، والعوامل المؤثرة في اعتماد الجمهور على هذه الوسائل، ومدى 2011يناير  25أثناء أحداث ثورة 

ية والسلوكية باالعتماد على هذه الوسائل، باستخدام منه المسح على تحقق التأثيرات المعرفية والوجدان
  .مفردة من مستخدمي المواقع االلكترونية اإلخبارية) 300(عينة قوامها 

وأظهرت الدراسة أن القنوات اإلخبارية كالجزيرة والعربية جاءت في مقدمة الوسائل التي تعرض لها  
صحف الخاصة كالمصري واليوم السابع، ثم القنوات اإلخبارية الناطقة أفراد العينة أثناء الثورة، تلتها ال

بالعربية مثل بي بي سي العربية والحرة، تلتها المواقع االلكترونية اإلخبارية، ثم الصحف القومية المصرية 
  .في المرتبة األخيرة

حققت نتيجة اعتماد وأكدت الدراسة أن العديد من التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية، قد ت 
  .الجمهور على وسائل اإلعالم أثناء الثورة

االحتجاجات في الصحف األردنية اليومية والتحوالت المنشودة في "وعنوانها ) 2011(دراسة نجادات  -
  ."المجتمع األردني

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام الصحافة األردنية اليومية بطبيعة المطالب التي  
يرفعها المحتجون األردنيون، باستخدام منهجي المسح وتحليل المحتوى على عينة من الصحف األردنية 

  .اليومية ومن النقابيين األردنيين

وكشفت الدراسة أن مطالب المحتجين تمثلت في محاربة الفساد والمفسدين، وإجراء تعديالت على  
  .ورحيل الحكومة وحل مجلس النواب القوانين الناظمة للحياة الدستورية والديمقراطية،

وأوضحت أن األخبار والتقارير اإلخبارية كانت في مقدمة األنماط الصحفية التي عالجت موضوعات  
، وأن معظم االحتجاجات جاءت على شكل مسيرات بما نسبته %)8,86(االحتجاجات بما نسبته 

  .ةوأن المنظمين لهذه المسيرات كانوا من قطاعات مختلف%) 7,57(

كيف يقيمون تغطية قناة الجزيرة : صحفيو اليوم والغد في األردن"وعنوانها ) 2011(دراسة محروم  -
  .")2011(العربية ألحداث الربيع العربي في عام 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آراء ووجهات نظر الصحفيين المحترفين، وطلبة الصحافة في 
  .زيرة القطرية، أثناء تغطيتها اإلخبارية لثورات الربيع العربياألردن، حول مدى موضوعية قناة الج

من الصحفيين يعتقدون أن القناة كانت منحازة بشكل كامل للشعوب %) 67(وأظهرت الدراسة أن 
من طلبة %) 29(منهم يعتقدون أنها كانت غير موضوعية، في حين أن %) 33(العربية الثائرة، وأن 

  .والبتراء يعتقدون أنها كانت غير موضوعية، ألنها إنحازت للشعوب العربيةالصحافة في جامعتي اليرموك 
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 تغطية الصحافة االلكترونية لالضطرابات السياسية في الوطن"وعنوانها ) 2011(دراسة صلوي  -

  ."العربي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تغطية الصحافة االلكترونية السعودية، لألحداث المرتبطة 
  .صحف الكترونية سعودية نه تحليل المضمون، لعينة من عشربات السياسية، باستخدام مباالضطرا

وأظهرت الدراسة أن معظم الصحف االلكترونية السعودية أخذت موقفًا محايدًا في تغطيتها لألحداث، 
ا فكانت تنقل األخبار دون تعليق أو تحليل يوضح موقفها، كما أن الصحف ركزت على الخبر في تغطيته

لهذه األحداث، واعتمدت على النقل عن وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم األخرى، وأن هذه الصحف لم 
توظف الخصائص االتصالية للصحافة االلكترونية في تغطيتها لهذه األحداث والمتمثلة بإضافة روابط 

  .ووسائط متعددة

  ."عربية في الصحافة األميركيةالمعالجة الصحفية للثورات ال"وعنوانها ) 2011(دراسة الداغر  -

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة وسمات واتجاهات التغطية الصحفية للثورات العربية في 
الصحافة األميركية، ودور القائم باالتصال في تشكيل الرسالة اإلعالمية، باالعتماد على منهجي المسح 

  .اإلعالمي والمقارن

ألميركية اهتمت بأحداث المنطقة العربية وبالمظاهرات والثورات وتوصلت الدراسة إلى أن الصحافة ا
التي اجتاحت المنطقة، وأن التحول الديمقراطي جاء في قائمة اهتمامات الصحف األميركية، وكانت مؤيدة 
للثورات العربية وتغيير األنظمة ومحاكمة رموزها، فركزت على عملية التغيير وثقافة الديمقراطية والتعددية، 

  .فض التعصب والتطرف الدينيور

شبكات التواصل  –دور اإلعالم في تنشيط الحراك السياسي العربي "وعنوانها ) 2011(دراسة خورشيد  -
  ."االجتماعي نموذجًا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية توظيف الحراك السياسي العربي، إلمكانات مواقع التواصل 
  .عربية وإدامة زخمها وتعبئة شبابهااالجتماعي في تأجي الثورات ال

وخلصت الدراسة إلى أن هذه المواقع أصبحت محطات حشد للمشاركة في الحراك السياسي، وكسرت 
حاجز الخوف وحولت العمل السياسي السري إلى نشاط علني، وقامت بدور التعبئة االيديولوجية للثورات، 

  .الثوار والتروي لهذه المطالب وحققت حضورها في نشر أفكار الثورات وتبني مطالب

وأوضحت الدراسة أن هذه المواقع أدت دورًا كبيرًا في التنسيق بين الثوار وتم توظيفها في مسألة 
التشبيك بين المجموعات السياسية وتنظيم االعتصامات، وساهمت في تغيير الصورة النمطية للشباب 

  .شباب فاعل يتوق للحرية والكرامة والتغيير العربي، إذ حولته من شباب كان يوصف بالسطحية، إلى

  ."تواصل الشباب الجامعي من خالل الشبكات االجتماعية"وعنوانها ) 2011(دراسة حافظ  -
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدوافع الحقيقية للتواصل بين الشباب الجامعي من خالل 
  .الشبكات االجتماعية

الجامعي من خالل الشبكات االجتماعية يعد ظاهرة اجتماعية أكثر وأكدت الدراسة أن تواصل الشباب 
  .منها ضرورة أحدثتها التكنولوجيا الحديثة

وأظهرت أن إدمان الفئة الشبابية على االستخدام المفرط للشبكات االجتماعية، أدى إلى فقدان 
وتراجع االتصال الشخصي المهارات المطلوبة إلقامة عالقات إجتماعية في البيئة المجتمعية الواقعية، 

غتراب لذي يؤدي إلى جنوح الشباب نحو االجتماعية، األمر افي مقابل التواصل عبر الشبكات االالمواجهي 
  .جتماعياال

  ."ع العربيـة اليومية ألحداث الربيـمعالجة الصحف األردني"وعنوانها ) 2011(دراسة أبو عرجة  -

لذي تؤديه المقاالت الصحفية، إزاء األحداث التي رافقت هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور ا
تطورات الربيع العربي، واآلثار التي تركتها على األردن وغيره من الدول العربية، باستخدام المنه الوصفي، 

  .بتحليل مضمون عينة من المقاالت الصحفية في صحف الرأي والدستور والعرب اليوم والغد

ن اهتموا بالحديث عن الفساد بكافة أنواعه وأشكاله، وطالبوا ياب الصحفيوأوضحت الدراسة أن الكّت
المعارضة وإشراكها في مسيرة اإلصالح، ال سيما الحركة اإلسالمية التي تشكل قاعدة  معالحكومة بالحوار 

  .أساسية في المعارضة، وتملك برنامجًا واضحًا لإلصالح

ع العربي واإلشادة بالنجاحات التي حققها في كل من اب بالحديث عن الربيوأشارت إلى اهتمام الكّت
ين في البلدان العربية، ووجهت مصر وتونس، وأوضحت أن المقاالت أجمعت على إدانة قتل المتظاهر

  .نتقاد للنقابات المهنية األردنية، معتبرين أنها تمارس دكتاتورية حزبية مبتعدة عن جوهر عملها النقابياال

  ."الفيسبوك والتغير في تونس ومصر"وعنوانها ) 2011(دراسة الدليمي  -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب األحداث في تونس ومصر، ودور الفيس بوك فيها، 
  . باستخدام المنه الوصفي التحليلي

وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل التواصل االجتماعي ساهمت في إنجاح ثورتي تونس ومصر، ألنها 
ية التواصل بين الناس واختصرت المسافات بينهم، وأن هذه الوسائل عملت على إثارة وعي سهلت من عمل

الجمهور وتوجيهه نحو سلوكيات معينة، بزيادة المعلومات المرسلة للتأثير على القطاعات المستهدفة من 
ي ألحداث جتماعوغيره من مواقع التواصل اال) الفيس بوك(وبينت أن تنظيم االحتجاجات عبر  ،الجمهور

إلى جتماعي من خالل نشاطات قليلة الكلفة، أدى إلى تعريض المشاركين في هذه االحتجاجات التغيير اال
  .ستخدام الفعلي للعنف أيضًاخطر التهديد بالعنف، وإلى اال

دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى "، وعنوانها )2009(دراسة عبد القوي  -
  ."الشباب
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فتراضية، ودور جتماعية االدوافع استخدام الشباب للشبكات االهذه الدراسة إلى التعرف على  هدفت
هذه الشبكات في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب، وتشكيل اتجاهاتهم نحو المشاركة السياسية، 

 Faceـع الـمفردة، وعلى موق) 380(باستخدام منهجي المسح والمقارن، على عينة من الشباب قوامها 

book.  

، %)50ر7(وأوضحت الدراسة أن نسبة الذين يستخدمون شبكة الفيسبوك ألغراض سياسية بلغت 
  .ولم تكن هناك أية فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث

ـ ال وأظهرت أن تعددية اآلراء ومناقشة القضايا السياسية كانت بدرجة كبيرة من الحرية على
Facebookانتباه الشباب،  بق وإبداء الرأي في القضايا المثارة، ساعد في جذـلفرصة للتعلي، وأن إتاحة ا

  .دون تمييز بين الذكور واإلناث) الفيس بوك(نحو المضامين السياسية المثارة على 

  :السابقة تعليق الباحث على الدراسات

ت الجديدة أجريت بعض الدراسات حول تغطية الصحف األردنية لموضوع االحتجاجات والتحوال .1
في المجتمع األردني، والبعض اآلخر اهتم بتغطية الصحف األجنبية والعربية، والصحف 

 .اإللكترونية العربية للثورات التي شهدتها بعض الدول العربية

أجريت عدة دراسات ميدانية حول اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة  .2
لعربية، وأخرى اهتمت بدور اإلعالم الجديد وخاصة شبكات كمصدر للمعلومات حول الثورات ا

 .التواصل االجتماعي في تنشيط الحراك السياسي العربي

أجريت الدراسات الميدانية على جمهور الشباب بوجه خاص، والجمهور بشكل عام، ولم تهتم  .3
 .بقطاعات أخرى نوعية من الجمهور

اصل االجتماعي أصبحت محطات حشد للمشاركة أثبتـت نتائ الدراسات السابقة أن مواقع التو .4
 .في الحراك السياسي، وأنها أدت دورًا كبيرًا في الثورات العربية من خالل التنسيق بين الثـوار

لمشاركة في جتماعي في حفز الجمهور األردني على الم ُتـجر دراسة حول دور مواقع التواصل اال .5
كانون  14اجات للمطالبة باإلصالح، انطلقت في الحراك السياسي، خاصة أن األردن يشهد احتج

  .2011ثاني عام 

  : التعريفات اإلجرائية

تصال الجديدة، من خالل شبكة اإلنترنت، التي وهي إحدى وسائل اال: صل اإلجتماعيمواقع التوا •
التواصل مع اآلخرين، وتقدم خدمات متنوعة في العديد من بتسمح للمشترك أو المستخدم 

  .المجاالت
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، )2011(ويقصد به جميع الفعاليات التي نظمها األردنيون منذ أوائل عام : راك الجماهيريالح •
لمطالبة باإلصالحات السياسية عتصامات احتجاجات واالوالتي تشتمل على المسيرات واال

 .جتماعيةقتصادية واالواال

المهنية في مدينة ويقصد بهم أعضاء النقابات المهنية في مجمع النقابات : النقابيون األردنيون •
 المهندسونو الصيادلةو أطباء األسنانو األطباء(من سبع نقابات مهنية هي إربد، والذي يتكون 

 ).األطباء البيطريونو المحامونو المهندسون الزراعيونو

  : أهمية الدراسة

ن جتماعي لتشكل طفرة تحررية ونوعية، أثارت جدًال واسعًا بين المهتميجاءت مواقع التواصل اال
وصّناع القرار، حول هذا النوع من أدوات االتصال الجماهيري، وقدرتها على التأثير في المجتمعات العربية، 
ة كما أن هذه المواقع أصبحت تمثل مجاًال عامًا يتيح حيزًا أعلى من التفاعلية، مما يجعلها وسيلة مالئم

الدراسة تكمن في ندرة األبحاث والدراسات جتماعية، لذلك فإن أهمية هذه لدراسة التعبيرات السياسية واال
لمشاركة في على اصل اإلجتماعي، في حفز المواطنين األردنية التي تناولت الدور الذي لعبته مواقع التوا
جتماعية ممثلة االدراسة لكونها تعكس آراء شريحة فعاليات الحراك الجماهيري، وتزداد أهمية هذه 

تجاهات والتيارات، التي تتصدى للقضايا الوطنية، في مقدمة الشرائح واال نبالنقابيين األردنيين، الذين يأتو
  .جتماعيقتصادي واال سيما قضية اإلصالح السياسي واالال

كما أن هذه الدراسة من شأنها أن توفر رؤية علمية موضوعية، للوقوف على دور هذه المواقع على 
  .لمية المتعلقة بهذا الجانبالصعيد األردني، وذلك من خالل توفيرها للنتائ الع
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  : مشكلة الدراسة

عتصامات والثورات، التي حتجاجات والمظاهرات واالموجة من اال) 2010(منذ أواخر عام ندلعت ا
قتصادي، باستخدام وسائل تكنولوجية بي، مطالبة بالتغيير السياسي واالعمت عددًا من أقطار الوطن العر

جتماعي، التي وجد فيها الشباب العربي، منفذًا للتعبير عن آمالهم الحديثة، في مقدمتها شبكات التواصل ا
  .ورغباتهم وطموحاتهم في التغيير

حراكًا سياسيًا جماهيريًا واسعًا، شاركت فيه كل الفئات ) 2011(وقد شهد األردن منذ بداية عام 
قتصادية، نظرًا سياسية واوالطبقات والشرائح المجتمعية والسياسية األردنية، ويدعو إلى إجراء إصالحات 

رتفاع معدالت المالي واإلداري وغالء األسعار، ونتشار الفساد ااقتصادية في البالد، ولتردي األوضاع اال
جتماعي، التي استقطبت الجديد ال سيما شبكات التواصل االالفقر والبطالة، وذلك باستخدام وسائل اإلعالم 

  .قرارات وإجراءات دون رغبتها تخاذارأي العام، وألزمت الحكومات على ال

ما طبيعة : السؤال التاليعن اإلجابة واستنادًا إلى ما سبق، فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في 
لمشاركة في فعاليات على اي، في حفز المواطنين األردنيين، الذي لعبته مواقع التواصل اإلجتماعالدور 

  .؟جتماعيةاقتصادية واة وياسيالحراك الجماهيري، الذي يطالب بإجراء إصالحات س

  : أسئلة الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

  جتماعي؟ن مواقع التواصل االين األردنييالنقابي ما أسباب استخدام .1

  ما مواقع التواصل اإلجتماعي التي يستخدمها النقابيون األردنيون؟ .2

  ؟مواقع التواصل االجتماعي ما أشكال تواصل النقابيين مع اآلخرين عبر .3

  ما مدى مشاركة النقابيين في الحراك الجماهيري، عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ .4

الجماهيري عبر مواقع  التي يستخدمها النقابيون في المشاركة بموضوعات الحراك األساليبما  .5
  جتماعي؟التواصل اال

استخدامهم الجماهيري من خالل موضوعات الحراك فيما يتعلق بن يالنقابي مشاركةما دوافع  .6
  جتماعي؟مواقع التواصل االل

فيما يتعلق بالحراك  بالنسبة للنقابيين، جتماعيدور الذي لعبته مواقع التواصل االما ال .7
  الجماهيري؟

ما الدور الذي قامت به مواقع التواصل االجتماعي خالل الحراك الجماهيري األردني بشكل عام  .8
    من وجهة نظر النقابيين؟
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جتماعي فيما يتعلق بالحراك األردنيين على مواقع التواصل اال ما مدى اعتماد النقابيين .9
  الجماهيري؟

  هل توجد عالقة بين السمات الديموغرافية للمبحوثين والمشاركة في الحراك الجماهيري؟ .10

  : أهداف الدراسة

حفز  جتماعي، فيل االتسعى هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الدور الذي تقوم به مواقع التواص
قتصادي باإلصالح السياسي واالالمواطنين األردنيين للمشاركة في الحراك الجماهيري، المطالب 

جتماعي، كهدف رئيس لهذه الدراسة، وذلك من خالل النقابيين األردنيين في محافظة إربد، كما تسعى واال
  : هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية التالية

  .جتماعي من عدمهبد واستخدامهم لمواقع التواصل االلى مدى مشاركة النقابيين في إرالتعرف ع .1

  .جتماعيدام النقابيين لمواقع التواصل االالتعرف على أسباب عدم استخ .2

  .التعرف على دوافع استخدام النقابيين لهذه المواقع .3

  .ي إربدجتماعي التي يستخدمها النقابيون فلتعرف على أبرز مواقع التواصل االا .4

  .التعرف على الزمن الذي يقضيه النقابيون في استخدام هذه المواقع .5

  .التعرف على الفترات التي يفضلها النقابيون في استخدام هذه المواقع .6

هذه في أنفسهم لآلخرين، خالل مشاركتهم  التعرف على األساليب التي يقدم فيها النقابيون .7
عار، وعرض صورهم الشخصية من صريح أو مستباسم المواقع، وذلك من حيث تقديم أنفسهم 

  .عدمه

التعرف على مدى مشاركة النقابيين فيما يتعلق بالحراك الجماهيري، الذي يطالب باإلصالح في  .8
  .جتماعيألردن، من خالل مواقع التواصل االا

ابيون، من خالل مواقع التواصل التعرف على موضوعات الحراك الجماهيري، التي يشارك بها النق .9
  .جتماعيالا

ماهيري من خالل مواقع التعرف على الطرق التي يساهم بها النقابيون في موضوعات الحراك الج .10
  .جتماعيالتواصل اال

الجماهيري عبر مواقع التواصل  التعرف على دوافع مشاركة النقابيين في موضوعات الحراك .11
  .جتماعياال

ي، فيما يتعلق بالحراك الجماهيري في جتماعر الذي تقوم به مواقع التواصل االالتعرف على الدو .12
  .األردن
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جتماعي في تكوين اآلراء تجاه موضوعات عتماد على مواقع التواصل االة االالتعرف على إمكاني .13
  .الحراك الجماهيري

  : نوع الدراسة ومنهجها

التي تقوم على رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة أو حدث  ،تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية
، ودراسة جمهور المتلقين، وتصنيف الدوافع والحاجات، واألنماط 23وعية في فترة زمنيةنة كمية أو بطريق

كما تنتمي  ،، ومن ثم تحليلها وتفسيرها وصوًال إلى حقائق دقيقة24ية، ومستويات اإلهتمام والتفضيلالسلوك
ة جمهور وسائل اإلعالم في هذه الدراسة إلى المنه المسحي، الذي يعد من أهم المناه التي تعنى بدراس

ما يحدث فعًال، من على من خالل جمع المعلومات والبيانات وتفسيرها، للداللة  ،إطاره الوصفي والتحليلي
  .25التوصل إلى استنتاجات وتعميمات أجل

  : مجتمع الدراسة وعينتها

جتماعية الشريحة اال د، على اعتبار أن هذهتكون مجتمع الدراسة من النقابيين األردنيين في مدينة إرب
قتصادية المحلية اهتمامًا ملحوظًا، وتتفاعل مع القضايا والهموم ردنية، تولي الشؤون السياسية واالاأل

من التعليم والوعي والثقافة، وغالبًا ما تجري  لالوطنية والقومية، وذلك ألن أعضاءها على مستوى عا
  .حزبيةانتخاباتهم النقابية وفق قوائم وتكتالت سياسية و

ي ختيار مفرداتها من النقابيين الذين يتشكل منهم مجمع النقابات المهنية فاأما عينة الدراسة فقد تم  
 حامونالمو المهندسون الزراعيونو المهندسونو الصيادلةو أطباء األسنانو األطباء(إربد وهي سبع نقابات 

ين، موزعة بالتساوي بين النقابات السبع، مفردة من النقابي) 300(ختيار ابحيث تم ) األطباء البيطريونو
تباع أسلوب التوزيع األمثل، كأحد اذلك وفق أسلوب العينة الطبقية، باستنادًا إلى عدد أعضاء كل نقابة، و

التي تمتاز بدقة تمثيلها للمجتمع األصلي، ألنها تضمن ظهور وحدات من أي جزء  ،مستويات العينة الطبقية
، 26الحصول على درجة عالية من الدقةتقليل التباين الكلي للعينة، كما تمكن من من المجتمع، وتساعد على 

  .مفردة) 296(ستبعاد أربع استبانات لعدم صالحيتها للتحليل، فاستقرت العينة على اوقد تم 

كيفية إختيار الباحث لمفردات العينة، وفق أسلوب التوزيع األمثل للعينة ) 1(ويوضح الجدول رقم 
  : ستنادًا للمعادلة التاليةالطبقية، ا

  حجم الطبقة× ) العينة(ن                                               

  حجم المجتمع الكلي                    =عدد مفردات الطبقة       
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  عدد النقابيين وحجم العينة :)1رقم (جدول 

  العينة  عدد األعضاء  النقابة

  37  2700  األطباء

  20  1500  أطباء األسنان

  27  2000  الصيادلة

  150  11000  المهندسون

  41  3000  المهندسون الزراعيون

  19  1400  المحامون

  06  450  األطباء البيطريون

  300  22050  المجموع

  

  : ةــــــأداة الدراس

يمثلون النقابيين  ستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات من أفراد العينة، الذينعتمد الباحث على االا
في إربد، على اعتبار أن هذه األداة توفر قدرًا جيدًا من الموضوعية العلمية بعيدًا عن التحيز، وقد تكونت 

م تسؤاًال وفقرة، ) 18(، خصص األول منهما للمتغيرات الديموغرافية، فيما تضمن الجزء الثاني أينمن جز
  .ة للوصول إليهاصياغتها لتحقيق األهداف التي تسعى هذه الدراس

  : صدق األداة وثباتها

لتأكد من صدق األداة وذلك من خالل عرضها على عدد من أساتذة الصحافة على احرص الباحث 
ستبانة بعد ت، التي أخذ الباحث بها لتصبح االواإلعالم واإلجتماع، الذين أبدوا عددًا من اآلراء والمالحظا

ستبانة وذلك من خالل إربد، كما تم التحقق من ثبات اال ين فيذلك صالحة للتطبيق الميداني على النقابي
توزيعها مسبقًا على عينة مكونة من عشرين نقابيًا من أفراد العينة، وبفارق أسبوعين بين التوزيع األول 

ستبانة، كما اعتمد الباحث على تين، األمر الذي يعزز من ثبات االوالثاني، وكانت إجاباتهم متطابقة في الحال
، بلغت قيمة معامل ستبانة، والتي بينت وجود درجة عالية من الثباتاسق الداخلي بين عناصر وفقرات االلتنا

  .وهي نسبة ثبات عالية) 0,86(ألفا كرونباخ 

  : التحليل اإلحصائي

ستخراج غ البيانات ومعالجتها إحصائيًا ال، لتفريSPSSاستخدمت هذه الدراسة البرنام اإلحصائي 
ب المئوية، والمتوسط لك من خالل المعالجات اإلحصائية التي تضمنت التكرارات البسيطة والنسالنتائ، وذ

العالقة بين  لمعرفة 2، واختبار كاتساق الداخليمعياري، وكرونباخ ألفا، لقياس االنحراف الالحسابي واال
  .السمات الديموغرافية للمبحوثين والمشاركة في الحراك الجماهيري
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  :اتحليل النتائ وتفسيره

  البدائل والتكرارات                   

  المتغير

  %  ك  البدائل

  الجنس

  63,5  188  ذكر

  36,5  108  أنثى

  100  296  المجمــوع

  العمـــــــــر

  9,1  27  سنة فأقل 25

  20,3  60  عاما 30 – 26

  31,4  93  عاما 35 – 31

  20,9  62  عاما 40 – 36

  18,2  54  عاما فأكثر 40

  100  296  المجمــوع

  لة االجتماعيةالحا

  28,7  85  أعزب

  54,7  162  متزوج

  8,4  25  أرمل

  8,1  24  مطلق

  100  296  المجمــــوع

  الدخـل الشهري

  11,8  35  دينار فأقل 500

501 – 1000  103  34,8  

1001 – 1500  99  33,4  

  19,9  59  فأكثر 1501

  100  296  المجمــــوع

  التخـصـص

  12,2  36  الطب البشري

  6,8  20  سنانطب األ

  2,0  6  الطب البيطري

  9,5  28  الصيدلة

  49,3  146  الهندسة

  13,9  41  الهندسة الزراعية

  6,4  19  المحاماة

  100  296  المجمــــوع

  االنتماء الحزبــي

31,1  92  حزبيًا  منتم  

68,9  204  غير منتم  

  100  296  المجمــــوع

  جهة العمل

  31,1  92  قطاع حكومي

  68,2  202  صخا

  0,7  2  بدون عمل

  100  296  المجمــــوع  

 ــع الدراســـــــــةتـوصـيــــــف مجـتـمــــ :)2رقم (جدول 
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من أفراد العينة هم من الذكور وما نسبته %) 63,5(إلى أن ) 2(تشير بيانات الجدول رقم 
، أما الذين تراوحت %)9,1(عامًا بلغت ) 25(الذين تقل أعمارهم عن نسبة من اإلناث، وأن %) 36,5(

للذين تراوحت %) 31,4(، فيما بلغت %)20,3(عامًا فقد بلغت نسبتهم ) 30-26(ا بين أعمارهم م
- 36(للنقابيين الذين تراوحت أعمارهم ما بين %) 20,9(عامًا، وما نسبته ) 35- 31(أعمارهم ما بين 

اعية أما الحالة االجتم%). 18,2(عامًا فقد بلغت نسبتهم ) 40(عامًا، أما الذين زادت أعمارهم عن ) 40
، فيما بلغت نسبة %)54,7(ألفراد العينة فإن النتائ توضح أن المتزوجين بلغت نسبتهم 

  . للمطلقين%) 8,1(لألرامل و %) 8,4(، وما نسبته %)28,7(العازبين

، وما %)11,8(دينار ) 500(بالدخل الشهري فقد بلغت نسبة الذين تقل دخولهم عن  وفيما يتعلق
ية مــا الشهر دينار، أما الذين تراوحت دخولهم) 1000-501(لهم ما بين تراوحت دخو%) 34,8(نسبته 
للنقابيين الذين زادت %) 19,9(، وما نسبته %)33,4(فقد بلغت نسبتهم دينار ) 1500-1001(بين 

  .دينار) 1500(دخولهم عن 

المهني للنقابيين والذي تم اختياره وفق أسلوب التوزيع األمثل للعينة الطبقية كما هو  أما التخصص
%) 13,9(، وما نسبته %)49,3(المهندسين كانت  ، فقد أظهرت النتائ أن نسبة)1(في الجدول رقم 

ألطباء األسنان، %) 6,8(للصيادلة، و%) 9,5(لألطباء، و%) 12,2(للمهندسين الزراعيين، و
  .لألطباء البيطريين%) 2(للمحامين، و %)6,4(و

%) 31,1(من المبحوثين يعملون في القطاع الخاص وما نسبته %) 68,2(وتوضح البيانات أن 

  .بدون عمل%) 0,07(يعملون في القطاع الحكومي، و 

من النقابيين ال ينتمون إلى األحزاب السياسية، وأن ما نسبته %) 68,9(كما تشير البيانات إلى أن
  .ينتمون لألحزاب األردنية%) 31,1(

  مشاركة النقابيين في مواقع التواصل االجتماعي: )3رقم (جدول 

  

  

  

  

من النقابيين في إربد يستخدمون مواقع %) 74,7(أن ما نسبته ) 3(توضح بيانات الجدول رقم 
، األمر الذي يعني أن %)25,3(ل االجتماعي، فيما بلغت نسبة الذين ال يستخدمون هذه المواقع التواص

صية واالجتماعية والسياسية، هذه الشريحة تدرك أهمية هذه الشبكات وطبيعة دورها على المستويات الشخ
الشرائح علمًا ومعرفة،  ون إلى استخدامها، لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، كما أن هذه الشريحة من أكثرفيلجأ

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  74,7  221  نعم

  25,3  75  ال

  %100  296  المجموع
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لذلك فإنها تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية في العديد من المجاالت، ومن بينها اإلعالم الجديد 
  التواصل االجتماعي، وشبكات

  *أسباب عدم استخدام النقابيين لمواقع التواصل االجتماعي: )4رقم (جدول 

  

إلى أن النقابيين الذين ال يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ) 4(تشير بيانات الجدول رقم 
من حجم العينة، تعود إلى أن هذه المواقع تحوي %) 25,3(نقابيًا بما نسبته ) 75(لذين بلغ عددهم وا

في المرتبة األولى، تاله في %) 25(دعاوى تحريضية تسعى لنشر الفتن بين أبناء الوطن وبما نسبته 
، وبسبب %)22,7(سبة المرتبة الثانية أن هذه المواقع تروج لإلشاعات المغرضة وتشويه سمعة اآلخرين بن

اختراق خصوصية هذه المواقع لعدم وعي المستخدم ومعرفته بكيفية حماية معلوماته الشخصية بنسبة 
في المرتبة الثالثة، ثم ألن المستخدم يتعرف على أشخاص غير أسوياء عبر تلك المواقع، %) 17(

ضائح في المرتبة الرابعة وبما نسبته والستغالل هذه المواقع وفقا لدوافع استغاللية تؤدي إلى انتشار الف
لكل منهما، وألسباب أخرى تمثلت بعدم اهتمام النقابيين بهذه المواقع من جهة ولعدم توفر %) 16,5(

  %).2,3(الوقت الكافي لديهم في المرتبة األخيرة وبما نسبته 

  النسبة المئوية  التكرار  األســــــــــــباب

  16,5  29  يتعرف المستخدم على اشخاص غير أسوياء عبر تلك المواقع

  22,7  40  المغرضة وتشويه سمعة اآلخرين هذه المواقع تروج لإلشاعات

  16,5  29  يتم استغالل هذه المواقع وفقًا لدوافع استغاللية تؤدي إلى انتشار الفضائح

  25,0  44  بناء الوطنالفتن بين أ تحتوي هذه المواقع دعاوى تحريض تسعى لنشر

يتم اختراق خصوصية هذه المواقع لعدم وعي المستخدم ومعرفته بكيفية 
  حماية معلوماته الشخصية 

30  17  

  2,3  4  أخــــــرى

  100  176  المجـمـــــــــــــــــوع



  العالونه

  688

  دوافع استخدام النقابيين لمواقع التواصل االجتماعي: )5رقم (جدول 

  

جاء في " راء بحريةتيح الفرصة للتعبير عن اآلنها تأل"إلى أن دافع ) 5(ت الجدول رقم تشير بيانا
فع النقابيين للمشاركة في مواقع التواصل االجتماعي، إذ حصل على ما نسبته مقدمة األسباب التي تد

بما نسبته " االتصال باالصدقاء وبالمجتمع والتعرف على أصدقاء جدد"، تاله دافع %)24,3(
، %)17,4(ثم ألن هذه المواقع تتيح للمستخدم مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين بنسبة ، %)1,20(

، وألنها تنمي %)15,4(والترفيه في مواقع التسلية التي توفرها هذه المواقع بما نسبته وبدافع التسلية 
وألنها تنّفس عن الذات في المرتبة %) 12,5(المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع اآلخرين بنسبة 

  %).10(األخيرة وبما نسبته 

ع التواصل االجتماعي كانت متقاربة ويتضح من هذه النتائ أن دوافع استخدامات النقابيين لمواق
وتصدرها الدافع المتمثل بإتاحة الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية، وذلك لعدم وجود أي نوع من الرقابة 
على اآلراء التي يطرحها المشاركون في هذه المواقع، الذين يرون فيها منبرًا حرًا يطرحون فيه آراءهم دون 

ا هو الحال في وسائل اإلعالم التقليدية، كما تعكس هذه النتائ أهمية أية تدخالت من هذه الوسائل، كم
الدور الذي تلعبه هذه المواقع على الصعيد االجتماعي، لمساهمتها بالتواصل مع اآلخرين، وسرعة وسهولة 
هذا التواصل، وكسب أصدقاء ومعارف جدد، وغيرها من الدوافع التي تعكس طبيعة االستخدامات التي 

  .مواقع التواصل االجتماعيتوفرها 

  النسبة المئوية  التكرار  ـــــعالدوافـــ

  24,3  156  ألنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية

  20,1  129  االتصال باألصدقاء أو بالمجتمع والتعرف على أصدقاء جدد

  15,4  99  التسلية والترفيه في مواقع التسلية

  12,5  80  ألنها تنمي المهارات الشخصية والحياتية والتعامل مع اآلخرين

  17,4  112  ألنها تتيح للمستخدم مناقشة قضايا المجتمع مع اآلخرين

  10  64  ألنها تنفس عن الذات

  0,03  2  أخــــــرى

  100  642  المجـمـــــــــــــــــوع
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  مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمها النقابيون :)6رقم (جدول 

  

  

  

  

 

ا النقابيون في إربد، تشير النتائ إلى أنها وفيما يتعلق بمواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمه
اقتصرت على ثالثة مواقع فقط هي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، حيث جاء الفيسبوك في مقدمة هذه المواقع 

ثم موقع %) 27,1(، تـاله موقع تويتـر بما نسبته %)50,6(التي يستخدمها النقابيون وبما نسبته 
  ، األمر%)22,3(يوتيوب بنسبة 

ؤكد جماهيرية هذه المواقع، وإقبال المستخدمين عليها، خاصة موقع الفيسبوك الذي الذي ي
، في أن الفيسبوك أكثر شبكات التواصل 27الم، وهذا ما يتفق مع دراسةيستخدمه عشرات الماليين في الع

  .االجتماعي استخدامًا من جانب الجمهور سواء الذكور أو اإلناث

  نقابيين لمواقع التواصل االجتماعيدوافع استخدام ال :)7رقم (جدول 

  

  

  .سمح للمبحوثين من خاللها باختيار أكثر من إجابة) 19، 18، 17، 13، 7، 6، 5، 4(الجداول * 

  

  النسبة المئوية  التكرار  الموقع

  50,6  161  فيسبوك

  27,1  86  تويتر

  22,3  71  يوتيوب

  100  318  المجـمـــــــــــــــــوع

  النسبة المئوية  التكرار  الدوافــــــــع

  28,5  161  يسمح بالتواصل مع األصدقاء

  21,8  123  يتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية مطلقة

  15,8  89  تنوعه في عرض أنشطة مختلفة

  10,1  57  نظرًا لحداثته

  9,6  54  نظرًا لغرابته

  14,2  80  علومات الشخصية بعكس المواقع االخرىيوفر الحماية لم

  100  564  المجـمـــــــــــــــــوع
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فقد  أما عن الدوافع التي تكمن وراء استخدام المبحوثين لهذا الموقع دون غيره من المواقع األخرى،
يتيح "، ثم ألنه %)28,5(في مقدمة هذه الدوافع، وبما نسبته " يسمح بالتواصل مع األصدقاء"جاء دافع 

، ولتنوعه في عرض أنشطة مختلفة بنسبة %)21,8(بما نسبته " الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية
ة الموقع بنسبة ، ونظرًا لحداث%)14,2(، وألنه يوفر الحماية للمعلومات الشخصية بنسبة %)15,8(
  %).9,6(، ثم نظرًا لغرابة الموقع بنسبة %)10,1(

ويتبين من هذه النتائ مدى الحرص الذي يوليه النقابيون للتواصل مع أصدقائهم من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي التي يستخدمونها، ألن هذه المواقع سهلت عليهم إدامة عالقاتهم باآلخرين، وأتاحت 

للتعبير عن آرائهم بحرية مطلقة ال توفرها الوسائل اإلعالمية األخرى، األمر الذي يعكس الفرص أمامهم 
  .طبيعة التنوع والوفرة التي تقدمها هذه المواقع

  المدة التي مضت على اشتراك النقابيين في مواقع التواصل االجتماعي: )8رقم (جدول 

  

  

  

  

من النقابيين مضى على استخدامهم لمواقع %) 37,1(إلى أن ) 8(تشير بيانات الجدول رقم 
ذه المواقع منذ أقل منهم يستخدمون ه%) 33,9(شهور حتى سنة، وأن  6التواصل االجتماعي ما بين 

أنهم يستخدمون هذه المواقع منذ سنة فأكثر، وهذا يعني أن %) 29(من ستة شهور، فيما أفاد ما نسبته 
الدور الذي  غالبية النقابيين هم من حديثي المشاركة واالستخدام لمواقع التواصل االجتماعي، وقد يكون

نظار إلى هذه لمنطقة العربية، ساهم في جذب األالعبته في الثورات العربية وفي األحداث التي شهدتها 
  .الفتالمواقع، التي أصبحت تستقطب معظم الشرائح االجتماعية بشكل 

  الوقت الذي يقضيه النقابيون في استخدام مواقع التواصل االجتماعي :)9رقم (جدول 

  

 

 

 

 

ساعات يوميًا في  3من النقابييـن يقضـون أقـل من %) 47,5(أن ) 9(توضح بيانات الجدول رقم 
يًا، فيما ساعات يوم 5 – 3يقضون ما بين %) 38,9(استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وأن ما نسبته 

، مما يعني أن النقابيين يقبلون %)13,6(ساعات  3بلغت نسبة الذين يستخدمون هذه المواقع أكثر من 

  النسبة المئوية  التكرار  الـمــــــــدة

  33,9  75  شهور6منذ أقل من 

  37,1  82  شهور إلى أقل من سنة 6من 

  29  64  منذ سنة فأكثر

  100  221  المجـمـــــــــــــــــوع

  النسبة المئوية  التكرار  الوقت

  47,5  105  ساعات يوميًا 3أقل من 

  38,9  86  ات يومياساع 5 – 3من 

  13,6  30  ساعات يوميا 5أكثر من 

  100  221  المجـمـــــــــــــــــوع



   ...دور مواقع التواصل االجتماعي في تحفيز المواطنين األردنيين 
 

 691

على استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وأن هذه المواقع لها دور في حياتهم الشخصية واالجتماعية 
لمواقع تقدم خدمات متنوعة تحظى نظرا لطبيعة األوقات التي يقضونها في استخدامها، مما يعني أن هذه ا

  .بإقبال النقابيين عليها

  فترات الدخول لمواقع التواصل االجتماعي :)10رقم (جدول 

  

  

  

  

  

إلى أن الفترات التي يستخدم النقابيون فيها مواقع التواصل ) 10(تشير بيانات الجدول رقم 
يستخدمون %) 19,9(االجتماعي توزعت على فترات اليوم الواحد بشكل متقارب نسبيًا، وبينت النتائ أن 

في %) 28,5(ة وما نسبته يستخدمونها في فترة الظهير%) 19(هذه المواقع في فترة الصباح وما نسبته 
وتوضح هذه النتائ %). 32,6(فيما بلغت نسبة الذين ال يوجد وقت محدد الستخدامهم ، الفترة المسائية

أن النقابيين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي طوال فترات اليوم الواحد، وقد يرتبط ذلك بظروف 
  ة أحيانًا،عملهم في القطاع الخاص الذي قد يبدأ في أوقات متأخر

  الطريقة التي يقدم النقابيون أنفسهم لآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي :)11رقم (جدول 

  

  

  

  

إلى أن غالبية النقابيين يقدمون أنفسهم لآلخرين بصورة واضحة ) 11(انات الجدول رقم تشير بي
، فيما بلغت نسبة الذين %)70,6(وصريحة عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث بلغت نسبة هؤالء 

، وقد يرتبط لجوء البعض إلى استخدام أسماء مستعارة %)29,4(يقدمون أنفسهم باسم مستعار 
الشخصية، وعدم رغبتهم في تعرف اآلخرين عليهم ألسباب خاصة بهم، أو أنهم قد يكونون من  بالخصوصية

العنصر النسائي، إال أن األصل في التواصل عبر هذه الوسائل االعالمية يفترض بالمستخدمين تقديم 
  .أنفسهم بشكل صريح وواضح، ليسهل عليهم التواصل مع معارفهم وأصدقائهم

  

  النسبة المئوية  التكرار  الفترات

  19,9  44  فترة الصباح

  19  42  فترة الظهيرة

  28,5  63  فترة المساء

  32,6  72  ال يوجد وقت محدد

  100  221  المجـمـــــــــــــــــوع

  النسبة المئوية  التكرار  الطريقــــــــــــة

  70,6  156  أقدم نفسي بصورة واضحة صريحة

  29,4  65  أقدم نفسي باسم مستعار

  100  221  المجـمـــــــــــــــــوع
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  مواقع التواصل االجتماعي تخدام النقابيين لصورهم الشخصية فياس :)12رقم (جدول 

  

  

  

  

  

يضعون %) 56,1(بيين لصورهم الشخصية فقد أظهرت النتائ أن أما فيما يتعلق باستخدام النقا
بأنهم %) 24,4(يتركون مكان الصورة فارغًا، فيما أجاب ما نسبته %) 19,5(الموقع، وأن  صورهم على

يضعون صورًا أخرى غير صورهم الشخصية؛ وقد يكون ذلك مرتبطًا بالحرية الشخصية كما هو الحال 
أو المستعارة، وذلك ألن هذه المواقع ال تلزم المستخدمين بعرض صورهم  باستخدام األسماء الصريحة

  . الشخصية أو أسمائهم الحقيقية

  أشكال تفاعل النقابيين مع اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي: )13رقم (جدول 

  

  

  

  

  

  

عبر مواقع التواصل االجتماعي، فقد أظهرت النتائ  اآلخرين وفيما يتعلق بأشكال تفاعل النقابيين مع
يستخدمون المناقشة %) 24,2(من النقابيين يلجؤون إلى رسائل المحادثة وما نسبته %) 32(أن 

للرسائل البريدية، األمر %) 12,8(للفيديو و %) 13(للمحادثة الصوتية وما نسبته %) 18(الجماعية و 
آلراء وتنسيق مباشرة والتي تتيح تبادل ا الذي يعني أن النقابيين يستخدمون أشكال التفاعل مع اآلخرين

  .لمشاركةالمواقف، والتحفيز على ا

  شاركة النقابيين في الحراك الجماهيري من خالل مواقع التواصل االجتماعيم :)14رقم (جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المتغيـــر

  56,1  124  نعم

  19,5  43  )أترك مكان الصورة فارغًا(ال 

  24,4  54  )أستخدم صورة أخرى مكان صورتي(ال 

  100  221  المجـمـــــــــــــــــوع

  النسبة المئوية  التكرار  أشكال التفاعل

  18  87  محادثة صوتية

  24,2  117  مناقشة جماعية

  12,8  62  لة بريديةرسا

  13  63  فيديو

  32  155  )شات(رسائل محادثة 

  100  484  المجـمـــــــــــــــــوع
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إصالحات سياسية  ري الذي يطالب بإجراءأما فيما يتعلق بمشاركة النقابيين في الحراك الجماهي
إلى أن ) 14(واقتصادية واجتماعية في األردن عبر مواقع التواصل االجتماعي، تشير بيانات الجدول رقم 

من النقابيين يشاركون أحيانًا، و %) 19,5(من النقابيين يشاركون دائما، وما نسبته %) 19,9(
وتفيد هذه النتائ أن ما %). 43,4(لذين ال يشاركونيشاركون نادرًا، فيما بلغت نسبة ا%) 17,2(

من النقابيين يشاركون في الحراك الجماهيري عبر مواقع التواصل االجتماعي توزعت %) 56,6(نسبته 
، مما يعكس طبيعة االهتمام والتفاعل الذي يوليه النقابيون لموضوعات )دائمًا، أحيانًا، نادرًا(بين المتغيرات 

ي، خاصة وأن طبيعة االهتمام والمشاركة ترتبط بالمرجعيات السياسية والفكرية والحزبية الحراك الجماهير
للنقابيين، فالحزبيون منهم تحركهم أحزابهم للمشاركة في الحراك سواء كان ذلك من خالل مواقع التواصل 

تمع األردني، أو من خالل الشارع األردني، كما أن الحراك الجماهيري نفسه يشكل قضية خالفية في المج
الذي تتوزع مكوناته ما بين التأييد أو المعارضة أو عدم االهتمام بهذا الحراك وبالنتائ التي قد يؤول 

  .إليها

 مشاركة النقابيين في الحراك الجماهيري من خالل   :)15رقم (جدول 

  مواقع التواصل االجتماعي وفق الجنس

 أما عن مشاركة النقابيين في الحراك الجماهيري عبر مواقع التواصل االجتماعي وفقا لمتغير الجنس،
لإلناث، أما % 15,9للذكور وما نسبته %) 84,1(تشير النتائ إلى أن المشاركة الدائمة توزعت ما بين 

لإلناث، فيما بلغت %) 23,3(مقابل %) 76,6(الذين يشاركون أحيانًا فقد بلغت نسبتهم من الذكور 
ث، أما الذين ال من اإلنا%) 26,3(، مقابل %)73,7(نسبة الذكور الذين يشاركون نادرًا ما مجموعه 

وتفيد هذه النتائ أن %). 47,9(، ولإلناث ما نسبته %52,1يشاركون فقد بلغت للذكور ما نسبته 
مشاركة الذكور في الحراك عبر مواقع التواصل االجتماعي أكبر بكثير من مشاركة اإلناث، ويعزو الباحث 

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  19,9  44  دائمًا

  19,5  43  أحيانا

  17,2  38  نادرًا

  43,4  96  ال أشارك

  100  221  المجـمـــــــــــــــــوع

  المتغير     

  الجنس

  أشاركال   نادرًا  أحيانا  دائما

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  52,1  50  73,3  28  76,7  33  84,1  37  ذكر

  47,9  46  26,3  10  23,3  10  15,9  7  أنثى

  100  96  100  38  100  43  100  44  المجموع الكلي
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عامة، لذلك فإن مبادراتهن في استخدام ذلك إلى أن اإلناث أقل اهتمامًا بالشؤون السياسية وبالشؤون ال
  .مواقع التواصل االجتماعي في الحراك الجماهيري كانت أقل مما هي عليه عند الرجال من النقابيين

العالقة بين السمات الديموغرافية للنقابيين والمشاركة في الحراك الجماهيري من  :)16رقم (جدول 
  خالل مواقع التواصل االجتماعي

    

  حصائيةالمشاركة والعالقة اإل             

  السمات الديموغرافية

2كا  ال يشارك  يشارك
درجة   

  الحرية

الداللة 
  حصائيةاإل

  %  ك  %  ك

مر
لع
ا

  

  3,4  10  5,7  17  عاما فأقل 25

2,354  4  0,671  

  7,4  22  12,8  38  عاما 26-30

  10,8  32  20,6  61  عاما 31-35

  5,4  16  15,5  46  عاما 36-40

  5,4  16  12,8  38  عاما فأكثر 40

ي
هر

ش
 ال

خل
لد

ا
  

  32,4  96  67,6  200  المجمـــــــــــوع

  3,4  10  8,4  25  دينار فأقل 500

0,579  3  0,901  

  11,5  34  23,3  69  دينار 501-1000

  10,5  31  23,1  68  دينار 1500- 1001

  7,1  21  12,8  38  دينار فأكثر 1501

  32,4  96  67,6  200  ـــوعالمجمــــــــ

س
جن

ال
  

  16,9  50  46,7  138  ذكـــر

  15,5  46  20,9  62  أنثــى  0,005  1  8,010

  32,4  96  67,6  200  المجمـــــــــــوع

مل
لع
 ا
هة
ج

  

  10,5  31  20,6  61  قطاع حكومي

1,033  2  0,597  
  22,0  65  46,3  137  قطاع خاص

  00  0  7  2  بدون عمل

  32,4  96  67,6  200  ــــــــوعالمجمـــ
اء
تم

الن
ا

بي 
حز

ال
  

  10,4  31  20,6  61  منتم حزبيًا

  22,0  65  47,0  139  غير منتم حزبيًا  0,755  1  0,097

  32,4  96  67,6  200  المجمـــــــــــوع
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عبر مواقع  للنقابيين، والمشاركة في الحراك الجماهيريإلى السمات الديموغرافية  وحول العالقة بين
أنه ال توجد عالقة إحصائية بين العمر، والمشاركة حيث )16( االجتماعي، تشير بيانات الجدول التواصل

2بلغت قيمة كا
2، وبين الجنس والمشاركة حيث بلغت قيمة كا)0,579( 

، وبين االنتماء الحزبي 1,033 
2والمشاركة، حيث بلغت قيمة كا

   (α = 0,05)ًا عند مستوى الداللة ، وهي قيمة غير دالة إحصائي)0,097( 

ويعزو الباحث ذلك إلى ما تتميز به مواقع التواصل االجتماعي من سمات تتمثل بتعددية اآلراء 
المواقع الفرصة للتعليق وإبداء اآلراء  ومناقشة القضايا الجماهيرية بدرجة كبيرة من الحرية، وأن إتاحة هذه

هور نحو مضامين هذه المواقع دون تمييز بين ذكور وإناث، أو في القضايا المثارة، ساعد في جذب الجم
  .أصحاب الدخل المختلف وأيضًا بين من ينتمون حزبيًا أو من ال ينتمـــون

  

  الجماهيري عبر  المجاالت التي يشارك بها النقابيون في الحراك :)17رقم (جدول 

  مواقع التواصل االجتماعي

 

وعن الموضوعات التي يشارك بها النقابيون في الحراك الجماهيري من خالل استخدامهم مواقع 
أن المطالبة بإصالحات دستورية تصدرت ) 16(، أظهرت بيانات الجدول رقم التواصل االجتماعي

تالها في المرتبة الثانية المطالبة بإصالحات سياسية واقتصادية %) 14,1(موضوعات الحراك بما نسبته 
الثالثة بنسبة  ، تم إجراء انتخابات نيابية وبلدية نزيهة في المرتبة%)14,1(واجتماعية بما نسبته 

، ثم %10، واحتل تحسين األوضاع االقتصادية للعاملين والمواطنين المرتبة الرابعة بنسبة %)11,2(
السادسة التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة بما  ، تاله في المرتبة%)9,8(محاربة الفساد والفاسدين بنسبة 

بما نسبته  م تغيير الحكومة، ث%)8,2(، واستعادة ثروات الدولة المنهوبة بنسبة %)9,6(نسبته 

  المئويةالنسبة   التكرار  المجـــــــــاالت

  14,4  91  المطالبة بإصالحات دستورية 

  14,1  89  المطالبة باصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية

  7,9  50  تغيير الحكومة األردنية

  7,6  48  ابحل مجلس النو

  11,2  71  إجراء انتخابات نيابية وبلدية نزيهة

  9,8  62  محاربة الفساد والفاسدين

  8,2  52  بةاستعادة ثروات الدولة المنهو

  10  63  تحسين األوضاع االقتصادية للعاملين والمواطنين

  9,6  61  التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة

  0,02  1  أخــــــرى

  100  633  المجـمـــــــــــــــــوع
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، والمطالبة بالمساواة والعدالة االجتماعية بنسبة %)7,6(، وحل مجلس النواب بنسبة %)7,9(
وتوضح هذه النتائ أن موضوعات الحراك الجماهيري متعددة ومتنوعة، وهي متراكمة منذ %). 7,1(

قتصادي الذي يشهده عقود طويلة، وأن القائمين على الحراك يطرحونها انطالقا من الواقع السياسي واال
األردن، والتي تمثل في مجموعها الشعارات والمطالب التي يرفعها المحتجون إلحداث اإلصالح والتغيير، 
وان النقابيين عكسوا الواقع األردني عبر مواقع التواصل االجتماعي، إلثارة اهتمام المستخدمين لهذه 

  .واقع االجتماعية أو على صعيد الشارع األردنيالمواقع وحفزهم على المشاركة فيها، سواء من خالل الم

  أساليب مشاركة النقابيين اآلخرين فيما يتعلق بالحراك الجماهيري :)18رقم (جدول 

  عبر مواقع التواصل االجتماعي

 

لى أن األساليب والطرق التي استخدمها النقابيون فيما يتعلق إ) 18(تشير بيانات الجدول رقم 
التواصل االجتماعي كانت متقاربة جدًا، حيث أظهرت النتائ أن تقديم آراء  بالحراك الجماهيري عبر مواقع

، تالها التعليق على %)22,5(حول المسيرات واالحتجاجات التي يشهدها الشارع األردني بلغت نسبتها 
بنسبة  ، ثم عرض تساؤالت عن هذه المسيرات واالحتجاجات%)20,4(راك الجماهيري بنسبة فعاليات الح

، %)19,9(، وعرض أخبار ومعلومات تتعلق بالمسيرات واالحتجاجات واالعتصامات بنسبة%)20,2(
  %). 17(ووضع لقطات مصورة عن المسيرات واالحتجاجات بنسبة 

  النسبة المئوية  التكرار  األســـــــــــاليب

  19،9  75  عرض أخبار ومعلومات تتعلق بالمسيرات واالحتجاجات واالعتصامات

  22,5  85  تقديم آراء حول المسيرات واالحتجاجات

  20,4  77  التعليق على فعاليات الحراك الجماهيري

  17  64  وضع لقطات مصورة عن المسيرات واالحتجاجات

  20,2  76  عرض تساؤالت عن هذه المسيرات واالحتجاجات

  100  377  المجـمـــــــــــــــــوع
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  ي الحراك الجماهيري عبر مواقع التواصل االجتماعيدوافع مشاركة النقابيين ف :)19رقم (جدول 

  

ألنها تقدم معلومات عن الحراك الجماهيري األردني ال "أن دافع ) 19(أوضحت بيانات الجدول رقم 
احتل المرتبة األولى بين دوافع مشاركة النقابيين في الحراك الجماهيري " رىتقدمها وسائل اإلعالم األخ

ألن الحصول على معلومات وآراء عن "، وجاء دافع %)19,3(عبر مواقع التواصل االجتماعي وبما نسبته 
 ألنها تحقق إمكانية التفاعل"و " الحراك الجماهيري األردني من خاللها أسهل من وسائل االعالم األخرى

%) 14,3(في المرتبة الثانية وبما نسبته " مع ما تنشره من موضوعات الحراك من خالل النشر والتعليق

لكل منهما، وألنها تعرض وجهات نظر متعددة ومختلفة حول الحراك الجماهيري األردني في المرتبة الرابعة 
لمعلومات المتعلقة بالحراك ، وألنها تسبق وسائل اإلعالم األخرى في عرض األخبار وا%)14,11(وبنسبة 

ألنني أستطيع التواصل من خاللها مع "، فيما احتل دافع %)13,6(الجماهيري في المرتبة الخامسة بنسبة 
، وجاء في %)13,2(المرتبة السادسة وبما نسبته " مصادر مختلفة بشأن موضوعات الحراك الجماهيري

   %).11,2(بنسبة " لى األخبار التي أبحث عنهاألنني أحصل من خاللها ع"المرتبة السابعة واألخيرة 

ويتبين من هذه النتائ أن دوافع المشاركة لدى النقابيين متقاربة جدًا نظرًا ألن هذه الشريحة تكاد 
تكون متقاربة في مستويات التعليم والوعي والثقافة، كما يتضح من خاللها أن النقابيين يبدون اهتمامًا 

سهولة توفرها وإمكانية التفاعل معها من خالل التعليق عليها، وذلك ألن مواقع بالحصول على المعلومات و
التواصل االجتماعي تتميز عن غيرها من وسائل اإلعالم األخرى بهذه الميزات التي حفزت النقابيين 

  .الجماهيري للمشاركة في الحراك

  

  النسبة المئوية  التكرار  الدوافـــــــــــــع

ألنها تقدم معلومات عن الحراك الجماهيري األردني ال تقدمها وسائل 
  اإلعالم األخرى

88  19,3  

ألن الحصول على معلومات وآراء عن الحراك الجماهيري األردني من 
  ائل اإلعالم األخرى،خاللها أسهل من وس

65  14,3  

ألنها تسبق وسائل االعالم االخرى في عرض االخبار والمعلومات 
  الجماهيري المتعلقة بالحراك

62  13,6  

  11,2  51  ألنني أحصل من خاللها على األخبار التي ابحث عنها

ألنني استطيع التواصل من خاللها مع مصادر مختلفة بشأن موضوعات 
  األردني الحراك الجماهيري

64  14,1  

النها تحقق امكانية التفاعل مع ما تنشره من موضوعات الحراك من 
  خالل النشر والتعليق

65  14,3  

  100  455  المجـمـــــــــــــــــوع



  العالونه

  698

  مشاركة في الحراك الجماهيريدور مواقع التواصل االجتماعي في حفز النقابيين لل: )20رقم (جدول 

  

التواصل االجتماعي، في الحراك  إلى الدور الذي قامت به مواقع) 20(تشير بيانات الجدول رقم 
آلراء عن الحراك االجتماعي، وتبين هذه النتائ أن مساهمة هذه المواقع في إحاطة النقابيين بالمعلومات وا

، تاله )2,58(الجماهيري أوًال باول جاءت في المرتبة األولى وبمستوى مرتفع بلغ المتوسط الحسابي له 
أن هذه المواقع ساهمت في تزايد اهتمام النقابيين بالمسيرات واالعتصامات ومتابعة "في المرتبة الثانية 

، األمر الذي يعني أن الدور الذي لعبته هذه )2,51(، بمستوى مرتفع بلغ المتوسط الحسابي له "أخبارها
المواقع في المجالين السابقين كان مرتفعًا ومؤثرًا لدى النقابيين، إال أن دورها في المجاالت األخرى كان 

إلى ) 2,10(أقل تاثيرًا وحصلت على مستويات متوسطة وذلك ألن المتوسط الحسابي لها تراوح ما بين 
، مما يؤشر على أن )2,32(ع المتوسط الحسابي العام لكافة المجاالت والذي بلغ ، وهي متقاربة م)2,30(

مواقع التواصل االجتماعي كان لها دور فاعل في الحراك الجماهيري األردني، وساهمت في تزايد اهتمام 
  .النقابيين في الحراك ومن ثم المشاركة في فعالياته

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  دور المواقـــــــع

  0,571  2,58  ساهم في إحاطتي بالمعلومات واآلراء عن الحراك الجماهيري أوال بأول

  0,617  2,51  ساهم في تزايد اهتمامي بالمسيرات واالعتصامات ومتابعة أخبارها

  0,698  2,30  ت واالعتصامات ساهم في تأييدي لهذه المسيرا

  0,705  2,29  ساهم في استمرارية هذه المسيرات واالعتصامات نتيجة تأييدنا لها

  0,755  2,21  ساهم في إنجاح المسيرات واالعتصامات من خالل مشاركتنا بها

  0,753  2,26  المسيرات واالعتصامات دفعني إلى المشاركة في هذه

  0,791  2,10  لتنظيم مثل هذه المسيرات واالحتجاجاتدفعني إلى التخطيط مع اآلخرين 

  0,505  2,32  المجـمـــــــــــــــــوع
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  لتواصل االجتماعي في الحراك الدور الذي لعبته مواقع ا: )21رقم (جدول 

  الجماهيري بشكل عام من وجهة نظر النقابيين

  

التواصل االجتماعي فيما يتعلق  مجاالت الدور الذي قامت به مواقع) 21(توضح بيانات الجدول رقم 
اآلراء التي يطرحها األردنيون عبر مواقع التواصل االجتماعي مفيدة "بالحراك الجماهيري، حيث تصدرتها 

ستوى مرتفع عن المجاالت كافة، فيما جاءت المجاالت ، وبم)2,55(بمتوسط حسابي بلغ " لإلصالح
األخرى التي قامت بها مواقع التواصل في مستوى متوسط، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها ما بين 

، األمر 2,22، لتكون متقاربة مع المتوسط الحسابي العام لكافة المجاالت، والذي بلغ )2,02 – 2,30(
صل االجتماعي كان لها دورها وأهميتها في حشد الجماهير األردنية للمشاركة في الذي يفيد أن مواقع التوا

المسيرات، ودفع الحكومة األردنية لالستجابة لمطالب الحراك بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية 
  .واجتماعية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجـــــــــــــــــــــــاالت

اآلراء التي يطرحها األردنيون عبر مواقع التواصل االجتماعي مفيدة 
  لإلصالح

2,55  0,653  

ء المتعلقة باإلصالح في مواقع التواصل االجتماعي كل اآلرا طرحت
  األردن

2,30  0,696  

مواقع التواصل االجتماعي الجماهير األردنية للمشاركة في  حشدت
  المسيرات واالحتجاجات

2,26  0,728  

دفعت الحكومة األردنية إلى االستجابة إلجراء إصالحات سياسية 
  واقتصادية واجتماعية

2,22  0,736  

التواصل االجتماعي تحركهم  مواقع األردنيون الذين يشاركون في
  دوافع سياسية معينة

2,09  0,823  

األردنيون الذين يشاركون في مواقع التواصل االجتماعي تحركهم 
  دوافع شخصية للنيل من أشخاص معينين

20,02  0,788  

مواقع التواصل االجتماعي يروجون  األردنيون الذين يشاركون في
  ألحزاب سياسية معينة

2,10  0,801  

  0,386  2,22  ـمـــــــــــــــــوعالمج
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  االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي في تكوين اآلراء : )22رقم (جدول 

  يا والموضوعاتتجاه بعض القضا

وفيما يتعلق بآراء النقابيين حول إمكانية االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي في تكوين اآلراء 
) 22(، أشارت بيانات الجدول رقم )مثل الحراك الجماهيري(ة تجاه بعض القضايا والموضوعات الجماهيري

احتل المرتبة األولى " االجتماعي تسمح بحشد الجماهير وراء موقف معين مواقع التواصل"إلى أن 
أن مواقع التواصل االجتماعي تقدم معلومات "، تاله في المرتبة الثانية )2,25(وبمتوسط حسابي بلغ 

وسائل اإلعالم الجماهيرية موثوق بها "، وجاء في المرتبة الثالثة أن )2,22(غ بمتوسط حسابي بل" خفيفة
مواقع التواصل االجتماعي بها مجموعات "ثم أن ) 2,18(في القضايا الجماهيرية بمتوسط حسابي بلغ 

الوسائل "تاله أن ) 2,14(متجانسة ومتشابهة في الرأي في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ 
في المرتبة الخامسة وبمتوسط " بعينه على الجمهور تعرض رأيًا) صحف، إذاعة، تلفزيون(ية الجماهير

المرتبة السادسة وبمتوسط " تقدم الحقيقة مواقع التواصل االجتماعي"، فيما احتل )2,07(حسابي بلغ 
لى تكوين الصحف والتلفزيون فقط هي الوسائل القادرة ع"، وجاء في المرتبة السابعة أن )2,04(حسابي 

مواقع التواصل االجتماعي يمكن االعتماد عليها في "، وأخيرًا الرأي بأن )2,02(رأي عام بمتوسط حسابي 
  ).1,98(األمور الشخصية فقط بمتوسط حسابي بلغ 

وهو األمر الذي يوضح أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت مصدرًا مهمًا يمكن االعتماد عليه في 
ض القضايا والموضوعات مثل الحراك الجماهيري أكثر من الوسائل التقليدية األخرى، تكوين اآلراء تجاه بع

السابقة التي أوضحت الدور المتعاظم لمواقع التواصل االجتماعي خالل  وهو ما أكدته معظم الدراسات
ل خال) الثوار(الثورات والتحوالت والحراك السياسي الذي يشهده العالم العربي والتي استطاعت حشـد 

  .الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  إمكانية االعتماد

  0,764  2,22  مواقع التواصل االجتماعي تقدم معلومات خفيفة 

  0,802  2,02  فقط هي الوسائل القادرة على تكوين رأي عام الصحف والتلفزيون

مثل (وسائل اإلعالم الجماهيرية موثوق بها في القضايا الجماهيرية 
  )حراك الجماهيريال

2,18  0,752  

  0,724  1,98  مواقع التواصل االجتماعي يمكن االعتماد عليها في األمور الشخصية فقط

  0,694  2,04  مواقع التواصل االجتماعي تقدم الحقيقة

  0,680  2,25  مواقع التواصل االجتماعي تسمح بحشد الجماهير وراء موقف معيـن

تعرض رأيًا بعينه على ) تلفزيون، ةإذاع ،صحف(الوسائل الجماهيرية 
  الجمهور

2,07  0,795  

  0,77  2,14  مواقع التواصل االجتماعي بها مجموعات متجانسة ومتشابهة في الرأي
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 :أهـم النتائـــ

  :وفيما يلي أهم النتائ التي توصلت إليها هذه الدراسة

من النقابيين يشاركون في مواقع التواصل االجتماعي وأن ما نسبته %) 74,7(أظهرت النتائ أن  .1
نها تحوي مهم لها الهؤالء برروا عدم استخدامن %) 25(ال يستخدمونها، وأن %) 25,3(

  .دعاوى تحريض تسعى لنشر الفتن بين أبناء الوطن الواحد

بينت النتائ أن دوافع استخدام النقابيين لمواقع التواصل االجتماعي كانت متقاربة، وجاء في  .2
، تاله %)24,3(مقدمتها الدافع المتعلق بأنها تتيح الفرصة للتعبير عن اآلراء بحرية بما نسبته 

 %).20,1(متعلق باالتصال مع االصدقاء والمجتمع والتعرف على أصدقاء جدد بنسبة الدافع ال

اقتصرت استخدامات النقابيين األردنيين على ثالثة مواقع للتواصل االجتماعي، الفيسبوك بنسبة  .3
 %).22,3(ويوتيوب بنسبة %) 27,1(، وتويتر بنسبة %)50,6(

ساعات يوميا في استخدام مواقع التواصل  3من  أوضحت النتائ أن النقابيين الذين يمضون أقل .4
 .ساعات يوميًا) 5- 3(يستخدمونها ما بين %) 38,9(، وما نسبته %)47,5(بلغت نسبتهم 

من النقابيين يقدمون أنفسهم لآلخرين عبر مواقع التواصل %) 70,6(أشارت النتائ إلى أن  .5
 .هم في المواقعيعرضون صور%) 56,1(االجتماعي بصورة واضحة، وأن ما نسبته 

من النقابيين يشاركون في الحراك الجماهيري عبر مواقع التواصل %) 19,9(أظهرت النتائ أن  .6
ال يشاركون، وأن %) 43,4(منهم يشاركون أحيانًا، فيما %) 19,5(االجتماعي بصفة دائمة، وأن 

وللنساء  %)84,1(المشاركة الدائمة للرجال أكثر من النساء، حيث بلغت للذكور ما نسبته 
، وللنساء ما نسبته %)76,7(فيما بلغت للذكور الذين يشاركون أحيانًا ما نسبته %) 15,9(
)26,3.(% 

جاءت المطالبة بإصالحات دستورية في مقدمة موضوعات الحراك التي يشارك بها النقابيون من  .7
صادية ، تلتها المطالبة بإصالحات سياسية واقت%)14,4(خالل هذه المواقع، وبما نسبته 

 %).11,2(، ثم إجراء انتخابات نيابية وبلدية نزيهة بنسبة %)14,1(واجتماعية بنسبة 

تركزت مشاركة النقابيين عبر مواقع التواصل االجتماعي في تقديم آراء حول المسيرات واالجتماعات  .8
، ثم عرض %)20,4(، والتعليق على فعاليات الحراك الجماهيري بنسبة %)22,5(بما نسبته 

 %).20,2(عن هذه المسيرات واالحتجاجات بنسبة  ؤالتتسا

احتل الدافع الذي يفيد بأن مواقع التواصل تقدم معلومات عن الحراك الجماهيري ال تقدمها وسائل  .9
، تاله أن الحصول %)19,3(االعالم األخرى قائمة دوافع المشاركة في مواقع التواصل وبما نسبته 

ماهيري من خالل هذه المواقع أسهل من وسائل اإلعالم األخرى، على معلومات وآراء عن الحراك الج
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وألن هذه المواقع تحقق إمكانية التفاعل مع ما تنشره من موضوعات الحراك من خالل النشر 
 .لكل منهما%) 14,3(والتعليق بما نسبته 

اركة في أكدت النتائ أن مواقع التواصل االجتماعي قامت بدور متوسط في حفزها للنقابيين للمش .10
الحراك الجماهيري، وذلك ألن مؤشرات هذا الدور حصلت على متوسط حسابي عام بلغ 

)2,32.(% 

أكدت نتائ الدراسة أن جمهور النقابيين يـرون أن مواقع التواصل االجتماعي يمكن االعتماد عليها  .11
ها تـقـدم الحقيقة، أكثر من الوسائل التقليدية في تكوين اآلراء تجاه موضوعات الحراك الجماهيري ألن

 .فضًال عن أنها تسمح بحشد الجماهير وراء موقف معين

أوضحت نتائ الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السمات الديموغرافية للنقابيين  .12
، وبين المشاركة في الحراك )العمل، االنتماء الحزبي العمر، الدخل الشهري، الجنس، جهة(

 . ع التواصل االجتماعيالجماهيري، عبر مواق

 :التوصيــــــات

تفعيل مشاركة المواطنين في مواقع اإلعالم االجتماعي، ذلك ألن المواطن أصبح صانع الحدث  •
واإلعالمي في هذه المواقع، التي تحظى باهتمام وثـقـة متزايدين من الجمهور العادي وصناع 

  .القرار

بكات االجتماعية من واقع استخدامات األفراد إجراء دراسات علمية للمضامين المتاحة على الش •
في مراحل عمرية ومهنية متعددة، بما يسمح بالتعرف على كيفية استخدام هذه المواقع وآليات 

 .التواصل فيها

تعد النقابات المهنية من أكثر المؤسسات المجتمعية األردنية اهتمامًا وتفاعًال مع القضايا  •
طاعات التي تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية وغيرها، والشؤون العامة، ولكونها من الق

األمر الذي يدعو القائمين عليها إلى تشجيع المنتسبين إليها، الستخدام مواقع التواصل 
  .االجتماعي، نظرًا ألهمية الدور الذي باتت تلعبه هذه المواقع في العديد من المجاالت الحياتية
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The Role of Social Networking in Stimulating Jordanian 
Citizens to Participate in the Public Mobility 

A Field Study on a Sample of Trade Unionists 
 

Hatim Saleem Alawneh, Faculty of Mass Communication, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan. 

Abstract 
Jordan has witnessed since the beginning of the year (2011), like many Arab 

countries، a wave of protests and sit-ins and marches، prompted by changes of reform, in 

the political, economic and social development. Social networking sites have enabled the 
way for the organizers of the events of the mobility of the mass, to participate and 
interact with the events, the level of motivation and move public opinion. 

This study aimed to investigate the role of social networking sites, to stimulate the 
Jordanian citizens to participate in the activities of mass movement, using the survey 
method information, both descriptive and analytical, on the total sample (296) Single, of 
trade unionists in the city of Irbid. 

The main results of this study: 

- That the rate of (74.7%) of the trade unionists who use social networking sites, 
and (24.3%) of them used because they provide the opportunity to express their 
views freely. 

- That (50.6%) of the trade unionists who use Facebook and (27.1%) use Twitter, 
and that the motives of their use of these sites is that it allows to communicate 
with friends by (28.5%), and provide the opportunity to express their views freely 
absolute rate (21.8%). 

- The results showed that (56.6%) of the trade union involved (always, sometimes 
and rarely) in the mass movement, which called for reform and change in Jordan, 
through social networking sites. 

- Topped the list of constitutional reforms claim Topics mass movement, which is 
attended by unionists through the social networking sites, and got a rate (14.4%), 
followed by demanding political and economic reforms and social rate (14,1%). 
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