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اً غالبف) العاميالشعر الفصيح والشعر (قاش حول يفتح اال للنحني 
 األدب ساحة النقاش، ويكون صوم هو اللّغة ونقاد ما تتصدر آراء علماء

ويف الوقت . .اهلوميل، والضبيب، وابن تنباك:  األعلى من أمثال الدكاترة
  ا املوضوع، ذأكثر التصاقاًأرى أنهم  ،نفسه تغيب أصوات ورؤى طائفٍة

هم  ألن أكثر من غريهم؛املعنيون احيث إنهم  ؛)شعراء الفصيح (:وهم
املمارسون للعمليا وتفاصيلهاة بكلّة اإلبداعيفهل ستكون آراؤهم ..  معانا

قاد،  مع فقةًمتفهذه الورقة ؟؟   هلم آراء أخرى أم أنّ، معهمأم متناقضةًالن 
 ممارسةً العاميء الفصيح للشعر من شعراائفة ستتناول نظرة ورؤية هذه الطّ

شعراء عينة من عرف املباشر على رؤية  التا من خالهلفأحببت. .وتنظرياً
  ..  العاميعر  للشيف اململكة الفصحى 

مستويات: ( أو ميكن تسميتها،منذ زمن بعيد كانت هناك هلجات (
دة من مستويات األداء اللّمتعدهناك لغةٌاللّغة الفصحى، فكانت   يفغوي 
عامةٌ ولغةٌةٌخاص ومل يكن بينها صراع ،ومل يشعر أحد خبطورة  أو تنافس ،

 خم اإلعالميما بسبب الز رب،نوات األخرية يف السإحداها على األخرى إالّ
ة اآلن، أو ربةاللّغة  ما بسبب اإلحساس بصعوبة موقفللعاميالعربي  

 بعض الغيورين على الفصحى  فظنالفصحى اليوم أمام  زحف لغات العامل، 
هو من أسباب تضييق اخلناق على  العامية والشعر العامي وجود أنّ

 ؛العاميهموا بعض شعراء الفصحى املتعاملني مع الشعر ما اتورب.. الفصحى
 من أسباب  عبد اهللا العثيمني  بأنّالدكتوركـاألديب عبد اهللا بن مخيس و

 الفصحى أُتيت من ، فرأوا أنّالعامي موقفهم من الشعر ة ليونةَالعاميانتشار 



٥ رؤية شعراء الفصحى في المملكة والشعر العامي بين تيارين 

  . الفصحاء من الشعراء) انتكاسة(وعد ذلك بعضهم .. قبلهم
 ظريوالن ف هنا على املوقف العمليعر؛ للتأنْ أَِقف تبفلهذا أحب

؛ للتعرف على مقدار وحجم العاميلشعراء الفصحى يف اململكة من الشعر 
  .  يف التمكني للعامية، وإضعاف دور الفصحىدورهم
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الشاجتاهات 
ُّ

   :عراء
ملكة ـكنت إىل وقت قريب أعتقد أنه طاملا أنّ الشاعر الفصيح يف امل

، فذلك دليل على موقفه العاميمل يظهر له ديوان أو قصائد من الشعر 
حى يف املناوئ له، لكنين حني توجهت بالسؤال إىل بعض شعراء الفص

، وجدت أنّ بعضهم له موقف العامياململكة عن موقفهم من الشعر 
متسامح معه، واعترف بعضهم بأنّ له قصائد عامية حيتفظ ا ضمن 
حمفوظاته اخلاصة، وربما فيما بعد أصدر بعضهم ديواناً عامياً، وبعضهم 

ويف الوقت . .قسٍم للفصيح وقسٍم للعامي: أصدر ديوانه الشعري يف قسمين
نفسه وجدت فريقاً من شعراء الفصيح يرفضه رفضاً تاماً، وال يعترف 

مع وجود املوهبة والقدرة الشعرية يف نظم .. بوجوده، ال نظماً، وال نثراً
فرأيت بعد ذلك أن أقسمهم إىل جبهتني ..  الشعر الفصيح  عند الفئتين

  : حسب التايل) تيارين(

  :    ضالتّيار المعار/ ١
)  كتابةً وقراءةً وتذوقاً: (وهم شعراء رافضون له على اإلطالق

الشاعر إبراهيم الدامغ، : من هؤالء: وحماربون له وال يرغبون يف انتشاره
احل، ودـقيدان، وأمحـوعبد العزيز النود/ د الص ،محن العشماويعبد الر /

  .  عبد اهللا سليم الرشيد
 ذكر يف إجابته على سؤايل عن رأيه يف الشعر :مغفالشاعر إبراهيم الدا

يف ((العامي، بأنه نظم منه شيئاً يسرياً، لكنه ال يرغب ـ كما يقول ـ 
السالح الّذي أشهره يف وجه لغتنا األم، فالشعر العامي إنما هو سالح قاتل 
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مة، للغة القرآن، ولسان العرب، كما أنه يعترب لغة اخلاصة، ال لغة العا
 عر العاميام ومصر وغريمها، كما أنّ الشال يفهم شعراء الش فاخلليجي
 جديشعر الن ما ال يفهم احلجازيال يفهمه أحد من هؤالء، بل رب اخلليجي
العامي، الّذي يسميه البعض نبطياً، وهي تسمية خاطئة، فالنبطي ما كان 

  . )١()) …صادراً من األنباط بلهجام املختلطة 
   فلم أجد له قصائد عامية، وهو ذا : أما الشاعر عبد العزيز النقيدان

يفصح ـ بصورٍة عمليٍة ـ عن موقفه منه، ويؤكّد هذا املوقف يف معرض 
 وهل نظم قصائد ،عر العاميه عليه عن رأيه يف الشإجابته عن سؤاٍل طرحت

لعامية، ولكنه أراه حتوالً من العلم من السهل لدي النظم با: ((عامية ؟ فقال
إىل اجلهل، ومن الفصاحة إىل األمية؛ ألنّ الشعر العامي ليس لغة علم وأدب 
راٍق، بل هو لغة عامية غري صاحلٍة للتأليف والنشر؛ ملا فيه من بعٍد عن 
 الفصيح، وملا فيه من أخطاٍء إمالئيٍة وحنويٍة، واشتقاقاٍت بعيدٍة عن لغة

  . )٢()) القرآن، فهو شعر حفٍظ، ال شعر لغة وعلم
  : )مسافر(أما الشاعر أمحد الصاحل 

وكان )٣()املسافرة العنيدة(ةً يف قصيدة فقد استخدم ألفاظاً عامي ،
استخدامها من باب توظيف املوروث الشعيب العامي، وليس بديالً 

ستمداً من بيئٍة عاميٍة، للفصحى، وإنما لكون تلك القصيدة تصوراً موقفاً م
                                 

   ٢/٨٥٤إبراهيم املطوع، حركة الشعر يف منطقة  القصيم )  ١(
 ٢/٨٨٨ إبراهيم املطوع، حركة الشعر يف منطقة  القصيم  )  ٢(
   ٣٩أمحد الصاحل،  قصائد يف زمن السفر  ص )  ٣(



٨ المحور الرابع

وليس استخدامه للعامية لذاا، بل لتؤدي وظيفةً دالليةً داخل النص، وملا 
  . )١(قصيدة العام من وظيفٍة إحيائيةتضفيه على مضمون ال

 على الشاعر الصاحل لكونه )٢(وعلى الرغم من سخط بعض النقاد
، فإنه مل يكرر التجربة فيما )العنيدةاملسافرة (أدخل عباراٍت عامية يف قصيدة 

بعد يف دواوينه مجيعها، بل يظهر اعتزازه ومتكّنه من العربية الفصحى، ومل 
ينشر ـ حسب علمي ـ قصائد عامية، ال يف أول حياته الشعرية، وال يف 
فترة نضجه، كما يفعل بعض الشعراء، وحني سألته عن رأيه يف الشعر 

نادر جداً، وجيده جيد، ورديئه : (( نظم قصائد عامية، قالالعامي، وهل
مأساة، وال أشجع جيده، وال رديئه؛ ألنه يهدم اللّغة العربية، وحيارب 

  . )٣()) الفصحى
ة تنافس بني ثُمه ليس  أن:محن العشماويعبد الر/ ويرى الشاعر د

 شعر له طريقه ومجهوره،  للكلمة، فكلّباملعىن احلريفّ العاميالشعر الفصيح و
لكنعرالش الن أو بطي العاميأو الش وجد مساحة أوسع من حيث عيب 

اإلعالمضخمةًة تقيم مسابقاٍت، فهناك قنوات خاص صةً خمصمن وِع هلذا الن 
ة بالشعر ها معنية كلِّ عن عشر قنوات فضائيالشعر، حيث يوجد ما ال يقلُّ

                                 
، النادي ١٧٠تراث يف الشعر السعودي املعاصر  ص أشجان اهلندي، توظيف ال)  ١(

  .  هـ١٤١٧األديب بالرياض 
، ١٨٥شعراء السعودية املعاصرون  ص : أمحد كمال زكي يف كتابه:  انظر)٢(

  . ١٨٧من أعالم الشعر السعودي  ص : وبدوي طبانه يف كتابه
    ٢/٩٨٢ إبراهيم املطوع، حركة الشعر يف منطقة  القصيم  )٣(
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النواحدةً، بينما ال جتد قناةًبطي عر الفصيح، إنها ليست قضية  معنية بالش
منافسة، بل قضية زحف شعيبةقافة  سببه ختلف الثَّ عامياألصيلة عند العربي 

األمةعوب ة، فمعظم الشبل معظم املثقفني العرب اليوم أصبحوا العربي ،
   .)١(ةالعاميهجة يتخاطبون باللّ

  : عبد اهللا سليم الرشيد/ أما الشاعر  د
ل من دعا إىل تقعيد أو  فريى أنّ الدعوة إىل العامية بذرة استشراقية، وأنّ 

فع من شأا هم املستشرقون، واملستشرقون مرتبطون بدوائر والر، والعناية ا، العامية
حى،  هذه نظرية مؤامرة، هي فعالً مؤامرة على العربية الفص:االستعمار، قد يقال

،   ) ٢ ( اس عن حسن نيةوتلقفها بعض العرب، وأخذها بعض الن، بدأها املستشرقون
 أنّ من أن يكون االنشغال بالشعر العامي يقطع الصلة بالتراث العريب، وخيشى

واستيعابنا هلا، يف ،  يف مستويات فهمنا املشكلةَالفصحى باقية وحمفوظة، لكن
وتفسريه ،  الكرمي القرآنَ ألنّ؛بالقرآن الكرمي وتفسريهإدراكنا لزمنياا، يف صلتنا 

غة الفصحى، شروحها ريفة باللّة الشبوياألحاديث النوغة العربية الفصحى، باللّ
بالفصحى، التة،راث العريبشعره ونثره بالفصحى، أنت إذا عنيت بالعامي  ،

لتراث، تفسد امللكات وبتعظيمها تقطع صلة األجيال ذا ا، وبتدوينها، وبتقعيدها
ها حتصرهم ل حظوظهم من اإلبداع، ثُم إنأيضاً، العناية بالعامية تفسد امللكات، وتقلّ

                                 
عبد الرمحن العشماوي، من لقاء صحفي يف جريدة الشرق القطرية يف  )١(

   م   ١٦/٢/٢٠١٠
الشعر الشعيب والقيمة الثّقافية له،  يف قناة دليل يف : عبد اهللا الرشيد، من حوار)  ٢(

  هـ ١٣/٤/١٤٣٠
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م الضيف بيئايقة، أنا ال أعرف شاعراً عربية، له اً عامياً، هنا مثالً يف اجلزيرة العربي
١(ودانمجهور يف الس( ،عليم أثره، وأن يكونأنا أريد أن يكون للتثقيف أثره، حنن  للت

، حفا نعىن بالعامية، ونطبل هلا، وننشئ هلا اهليئات، ونقيم املسابقات، والصمعند
الت، إىل آخره؛ حنن نتناقض التعليم ملاذا يؤسس؟ واجلامعات ملاذا تنشأ؟ وا

 العامية دم،  ألنّ؛ه سيذهب هباًءوطنطنتنا عن الثقافة، هذا كلّ، واالت، وحديثنا
، ها ثقافة إن:اس أن يقالها مبتذلة ومستسهلة يعجب بعض النمع األسف العامية ألنو

عد٢(  يف املثقفنيحىت ي(  .  
أسباب االعتراض لدى املعترضنيوميكن إمجال أهم  :  

 حمدود، وهو شعر العربية يف البالد العامي نطاق انتشار الشعر إنّ -١
غري مالئم للتعوبواصل بني الش؛اطقة بالفصحى النة  لكون هلجاته إقليمي

ـ لغري أهلها، وليست له مرج معروفٍةغري خاضعة لقواعدـوسـة قامعية ي
أو قواعد لغوية مضطردة، كما أنه يعترب لغة اخلاصة، ال لغة العامة، فاخلليجي 

عر ام ومصر وغريمها، كما أنّال يفهم شعراء الشالش العاميال  اخلليجي 
، العامي جدي شعر النفهمه أحد من هؤالء، بل رمبا ال يفهم احلجازيي

 ما كان صادراً من بطياً، وهي تسمية خاطئة، فالنيه البعض نبطي يسمالّذي
  .  األنباط بلهجام املختلطة

                                 
فية له،  يف قناة دليل يف الشعر الشعيب والقيمة الثّقا: عبد اهللا الرشيد، من حوار)  ١(

  هـ  ١٣/٤/١٤٣٠
الشعر الشعيب والقيمة الثّقافية له،  يف قناة دليل يف : عبد اهللا الرشيد، من حوار)  ٢(

  هـ  ١٣/٤/١٤٣٠
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ل أو يرى بعض الشعراء أنّ الدعوة إىل العامية بذرة استشراقية -٢ 
فع من شأا هم املستشرقون، والر، والعناية ا، ميةمن دعا إىل تقعيد العا

ة مؤامرة، هي واملستشرقون مرتبطون بدوائر االستعمار، قد يقال هذه نظري
وتلقفها بعض ، فعالً مؤامرة على العربية الفصحى، بدأها املستشرقون

١(اس عن حسن نيةالعرب، وأخذها بعض الن(  .  
ل بالشعر العامي والعناية بالعامية  اخلشية من أن يكون االنشغا– ٣ 

  ألنّ؛بالقرآن الكرمي وتفسريهوتقعيدها وتدوينها وتعظيمها يقطع الصلة 
ريفة ة الشبوياألحاديث النوغة العربية الفصحى، وتفسريه باللّ، القرآن الكرمي

ونثره ،  شعرهراث العريبالتوشروحها بالفصحى، وباللغة الفصحى، 
ل قلّي و لدى الناشئة،فسد امللكاتيالعناية بالعامية  أنّ كمابالفصحى، 

قة، أنا ال أعرف يها حتصرهم يف بيئام الض من اإلبداع، ثُم إنهمحظوظ
شاعراً عربياً عامية، له مجهور يف الس٢(وداناً، هنا مثالً يف اجلزيرة العربي(  

٤-  أن يكون للتعىن معندف، ثقيف أثرهعليم أثره، وأن يكون للتا ن
ة، ونطببالعاميحفل هلا، وننشئ هلا اهليئات، ونقيم املسابقات، والص ،

س؟ واجلامعات ملاذا عليم ملاذا يؤسالت، واالت، إىل آخره؛ حنن نتناقض
  ألنّ؛ه سيذهب هباًءقافة، هذا كلّوطنطنتنا عن الثّ، تنشأ؟ واالت، وحديثنا

                                 
 يف قناة دليل يف لشعيب والقيمة الثّقافية له،الشعر ا: عبد اهللا الرشيد، من حوار)    ١(

  هـ ١٣/٤/١٤٣٠
 يف قناة دليل يف لشعيب والقيمة الثّقافية له،الشعر ا:  اهللا الرشيد، من حوارعبد)  ٢(

  هـ  ١٣/٤/١٤٣٠
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ها مبتذلة ومستسهلة يعجب بعض  ألن؛ميةالعامية دم، ومع األسف العا
اس أن يقالالن:ها ثقافة إن ،عد١( يف املثقفنيحىت ي( .  

اللّغة الفصحى يشهر يف وجهها،  ة سالح موجه حنوالعامي  أنّ-٦ 
الحوهو سالح قاتل للغة القرآن، ولسان العرب، والس،ا يستخدم للقضاء  إم

ديعلى اآلخر، وإمدها إلرهابه  و  .  
 أنّ العامية  تعبري عن االحندار من العلم إىل اجلهل ومن الفصاحة إىل - ٧

من السهل لدي النظم بالعامية، ولكنه  ((ن العلو والرقي إىل االحندار،األمية، وم
 عر العامية؛ ألنّ الشالً من العلم إىل اجلهل، ومن الفصاحة إىل األميأراه حتو

ب راٍق، بل هو لغة عامية غري صاحلة للتأليف والنشر؛ ملا فيه ليس لغة علم وأد
من بعٍد عن الفصيح، وملا فيه من أخطاٍء إمالئيٍة وحنوية، واشتقاقاٍت بعيدٍة عن 

  . )٢())، فهو شعر حفٍظ، ال شعر لغة وعلملغة القرآن

      : التيار الموافق/٢
، ودافعوا عنه اميالعوهم فئة من شعراء الفصحى اعترفوا بالشعر 

][ومارسوه ، ]اًنظرياًعملي[أو جعلوه ، مستقلٍّة، فكتبوه ونشروه يف دواوين 
أمحد البسام ديوان : عراءالشُّ من ديوام الفصيح، من أمثال قسماً ثانياً

)هـ، ١٤١٧) منونة قصيد( عبد اهللا العثيمني / هـ، ود١٣٧٦) دميالن
تمعنقوش على صفحة(بيل وإبراهيم السهـ، وعبد اهللا العرفج ١٤١٨)  ا

                                 
 يف قناة دليل يف لشعيب والقيمة الثّقافية له،الشعر ا: عبد اهللا الرشيد، من حوار)  ١(

  هـ  ١٣/٤/١٤٣٠
    ٨٨٨ / ٢إبراهيم املطوع، حركة الشعر يف منطقة القصيم   )  ٢( 
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)عر الصوالفصيحريح من الش سعد البواردي يف ديوانه هـ،١٤٣٠) العامي 
  . هـ،  بل قد يدافعون عنه١٤٣١)  الشعيبجتربيت مع الشعر(

  نظم قسماً من شعره )هـ ١٤٠٣-١٣٠٦( فالشاعر أمحد البسام 
، وإنما كان له اعتراض على تسميته بالشعر العامي، وكان موقفه منه القبول

عريب من ناحية اللّفظ واملعىن، ((، بل يرى أنّ الشعر العامي  )النبطي(بـ
والقافية والروي والوزن؛ ألنّ حكمه يف الوزن حكم القريض، وهو الشعر 
العريب، فهو يوزن حبسب السليقة واالجتاه، ويتجزأ وزنه كما يتجزأ يف 

، ومن ناحية ......... الشعر العريب، ففيه الطّويل واملديد والبسيطالوزن من
أخرى يكون نبطياً لعدم التزامه قواعد اإلعراب، وضبط الكلمة عن 
التصحيف من ناحية قواعد الصرف، فهو ـ ذا االعتبار ـ ال يقيم وزناً 

 مما هو ......يه، وال للنواصب واجلوزامحلرف اخلفض واملضاف واملضاف إل
 الشعر العريب الفصيح، بل يأيت عفواً ومستهالً حبسب : أي؛يف القريض

السليقة، فرفعه ونصبه وخفضه وجزمه بدون العوامل املذكورة، وذلك 
حبسب ما يأيت للناظم أو الشاعر املتخصص يف الوضع والقواعد املختصة 

 الشعر العريب، كما يف الروي أي القافية، وعروضه وضربه متزنٌ كما يف
، فيكون قافيةً للعروض، وقافيةً )١(احية أخرى قد يلتزم فيه قافيتانومن ن

للضرب والروي، والقافية من لوازمه، وألصحاب هذا الشعر أمساء يعرفون 
ا أوزانه فليتفطن، وهو ذا االعتبار يكون منحدراً ومتسلسالً عن الشعر 

                                 
 . قافيتان، بإعرابه على البناء للمجهول:  هكذا ورد، والصحيح )١(
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١(..))العريب وال شك(    
ضم )  منونة قصيد( فقد أصدر ديواناً بعنوان عبد اهللا العثيمني/ أما الشاعر د 

ـ  قصائد باللّهجة العامية كتبها يف مناسبات خمتلفة، وكان يشرح الكلمات الغريبة 
كما يقول ـ على أبناء اجليل احلايل، وهو ذا أراد حفظ ألفاظ عامية مستخدمة 

 باب املعرفة التارخيية،  وهو يرى أنّ الشاعر احلقيقي وتعريف األجيال القادمة ا من
املوهوب هو من يعبر عن الشعور بكلِّ صدٍق وشفافية، دون اعتباٍر للشكل 

الشاعر شاعر يعبر ((م عليه، فـ يعبر ا، أو للوزن الّذي ينظالشعري، أو للّهجة اليت
 تكون الكتابة بالفصحى، وأن عن عواطفه بأي وسيلٍة كانت، ومن الوسائل أن

، و ال يرى أنّ )٢())ر اعتزازي هو ما أكتبه بالفصحىتكون بالعامية، ولكن مصد
العامية خطر على الفصحى، وقد نظم شعراً عامياً منذ وقٍت مبكٍّر، فله قصيدةٌ عامية 

 ـ يف وقت واحد ـ  فالشعر العامي والفصيح واكبا،)٣( هـ١٣٧٩عام نظمها يف 
سرية الشاعر حىت اآلن، فهو ـ كما سبق ـ ال يرى أثراً للّهجة املستخدمة يف م

التعبري عن التجربة على املضمون، طاملا توافرت املوهبة والعبقرية لدى الشاعر،  كما 
أنه يرى أنّ الشعر النبطي مصدر من مصادر التاريخ احمللّي، حبكم ختصصه واهتمامه 

املؤرخ سواه، لدراسة األحوال السياسية واالجتماعية واملعاشية، به، حني ال يسعف 

                                 
    ١١٦ ديوان الندمي  ص )١(
 هـ،  ٢٦/٥/١٤٢١يف ١٦٢٠من لقاء مع الشاعر عبداهللا العثيمني،  يف جملة اليمامة عدد ) ٢(

    ٨٠ص 
  ٨٣ هـ،  ص ١٤١٦األوىل  / منونة قصيد،  ط: انظر ديوان الشاعر عبد اهللا العثيمني)  ٣(
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  . )١(وعادات الناس وتقاليدهم
ومع هذه املرتلة املتميزة للشعر العامي عنده، فإنه يؤكّد دوماً على 

لكي يفهم اإلنتاج مجيع ((اعتزازه بالفصحى، وأن تكون السيادة هلا 
  . )٢())… املواطنني يف الوطن العريب كله 

 يف  احلقالعاميعراء مينحون الشعر الشومن شعراء الفصيح  فئة من 
ة، واعترفوا قافيالوجود، ويعتربونه جزءاً ال ينكر من تركيبة اتمع الثّ

بكتابتهم له يف مناسبات معينة، لكنابقني،  فالهم متحفّظون أكثر من الس 
   :ن ديوان، ومن هؤالء أو يف جزء م،يرون نشره يف ديوان مستقل

  ..إبراهيم العواجي/ الشاعر د 
يف بيئة شعبية، وأتاح له جملس والده االجتماع فقد نشأ ـ كما يقول ـ 

عر الشواالستماع إىل شعراء الشعيبكتب القصيدة الش ثُم ،ة، وإذا جاءه هاجس عبي
يصف عر كتب القصيدة بشكٍل عفوٍي، ثُماعر تعاملالشه مع هذا اهلاجس  الش

، فاملوقف ٍن، حديث أم مقفّى أم شعيبكتب القصيدة بنوٍع معيأين ال إن: ((بقوله
نفسه هو الّذي يفرض علي القصيدة أو تلك، فكتبت وظللت أكتب حسب 
مواقف معينة إىل أن تكون لدي ما يكفي أن يكون ديواناً، وكنت أفكّر يف العام 

بتجهيزه، إالّيواملاضي يف إصدار الد ان، وقمتيستجيب : ه يتنازعين تياران أن تيار
 عيباس الّذين يهتمون بالشعر الشلب الّذي أواجهه دائماً من رغبات الكثري من النللطّ

                                 
الشعر النبطي كمصدر لتاريخ جند، جملة الفيصل، العدد : عبد اهللا العثيمني، مقال)  ١(

    ١٠٥هـ،  ص  ١٣٩٧الثاين، شعبان 
   هـ  ٢٦/٥/١٤٢١  يف ١٦٢٠جملة اليمامة،  عدد  )  ٢( 
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  …ين : يار اآلخروالتتياري أنا كشاعر فصحى أساساً من صغري، وهذا يشد
، ثُم قرر قراراً أخرياً بأن ال يصدر ديوان )١())لاللتزام بشعر القصيدة العربية الفصيحة

شعر شعيبوإن ،ما ينشر بعض القصائد الشعبي٢(حف ملن يريد أن يقرأها ة يف الص( .  
ثُم يوضح موقفه من أحقية الشعر العامي يف الوجود من عدمه، 

قليم، ويف اس، يف كل إة من الن هو شعر العامعيبعر الشسبة للشبالن: ((فيقول
أيز بكلماته الشة األخرى، حيث يتميقطر من األقطار العربي ة، وإن عبي

رت يف نطقها وشكلها، وخيتلف عن كانت يف األصل عربية، ولكن تغي
اللّغة العربية، ولكن   احلاالت لقواعده ال خيضع يف كلّ ألن؛الشعر الفصيح
اجلانب املهمتمعات ا فيه هو أنلّه شعر اجمموعة يت تعايشه، فليس من حق 

اب الّذين يعيشون يف أبراجهم اخلاصة واحملدودة أن حياولوا قطع من الكت
تراث حيت، فأنا ال أدعو إىل تشجيع هذا النعر حبيث  وليس مبيوع من الش

ما أقول ليس قبوله فقط ينمو، وأن يكون االهتمام به أكرب بني املثقّفني، وإن
ه يعترب سجالً ملاضينا،  ألن؛د منه حنترمه، وأن نبحث عن اجليبل علينا أن

فسجل تراثنا وقصصنا وروايات البطولة يف جمتمعاتنا، وسجل تاريخ كثري من 
هامة والكرم، يف الوقت القبائل واحلروب والفتوحات، وكثري من أعمال الش

الّذي جند فيه الغالبيعر الفة من الناس ال تتعامل مع الشصيح، فبأيحق  

                                 
، يف جملة )الشعر الشعيب ( من حوار صحفي مع الشاعر إبراهيم العواجي، عن )  ١(

 . ١٢٤ هـ،  ص ١٤١٧رس الوطين، ذو القعدة احل
، يف جملة )الشعر الشعيب ( من حوار صحفي مع الشاعر إبراهيم العواجي، عن  )٢(

  ١٢٥ هـ،  ص ١٤١٧احلرس الوطين، ذو القعدة 
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سقطوا هذا النعر حياول هؤالء أن يواملفروض أن نسعى إىل …وع من الش 
عر العريبما منلكه من وسائلَ الفصيح بكلّتشجيع الش حديثٍةٍة تربوي ، 

 ـ تبتعد عنه،  األجيال القادمة ـ بشكل تدرجيينَّإ، حبيث ٍة إعالميووسائلَ
 من الشعر العامي، أما حماولة رفضه فهي وتقترب إىل الفصحى بشكل أكثر

١())…مس وهي مشرقة حماولة االختباء من الش( .  
وعلى الرعر الشغم من موقفه هذا جتاه الشإالّعيب ،أن ه ال ه ال يفتأ يذكّر بأن

يدعو إىل التع يف منح مساحة أكرب للشولكن يدعو ألن يفهم وس ،عر العامي
النه ليس قاد بأنواقعاً مزيفاً وال دخيالً على لغة النيومي يهيمن اس، فهو شعر 

على تفاعالت وتعامالت عاماس الّذي ال يقرؤون القصيدة الفصيحة، ة الن
حف، ويطبع يف  الشعر العامي الّذي تكتظّ به الكثري من الصه ضدد أنويؤكّ

؛دواوينوما حيمله ميءه يس ألن عر العاميإىل الش ٢( جيدٍةن خصائص( .  
مل أكتب :أي يف الشعر العامي حيث يقول روللشاعر حممد العيسى

شعراً عامياً نبطياً، ما عدا بعض األغاين ذات اإليقاع الشعيب، وال أؤيد 
استشراء الشعر العامي، وال أعارضه، إال إذا حاول بعض الناشرين ـ 

ِحلّوه قبل الشالفصيح صحف وغريها ـ أن ي ٣(عر العريب( .  
هـ  كتاباً بعنوان ١٤٣١أصدر يف عام : سعد البواردي/ األديبو

)عر الشجتربيت مع الشصفحة من القطع ٩٩عن دار املفردات، يف ) عيب 
                                 

  ٥٣جملة األمن واحلياة   ص )  ١(
   ١٢٥  هـ،  ص ١٤١٧من حوار جملة احلرس الوطين مع الشاعر، ذو القعدة )  ٢(
    ٢/٩٥٧إبراهيم املطوع، حركة الشعر يف منطقة  القصيم  )  ٣(
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هجة غري، اشتمل على مقدمة قصرية، وقصائد نظمها باللّالصةالعامي .  
ه على عبد اهللا السح، وتعيقول يف معرض ردليقاً على جتربته مع مي

عر الشالشعيب ))لقد اختصرت التإ :قلت.. مةجربة يف املقدجمرد .. ها حماولةن
 األشياء حماوالت وطبيعة األشياء كلّ.. حماولة ال أملك احلكم هلا أو عليها

بل ومن .. رومن املبكّ.. ها حتتمل احلالتني ألن؛..قد تصيب وقد ختيب
ا وبشكل قسريجاوز وأدها حلظة والالتد ..أنا ال ..  مستفزأو شخصي

 ومن بينها هذه ،اً كان لوا ومذاقها جتربة أيأعين ذا هذه التجربة بل كلّ
د لغريي أنّكي أؤكّ..  عليها يف آخر العمرأقدمتيت جربة الفاشلة الّالت 

للشيتجاوز حدود احلركة إىل ما الّذي يخوخة شعارها وشعرها اهلرمي 
فق مع رؤية البعض، ى ولو كانت ال تتمت حت يغتاهلا الصأنقبل . .بعدها

 هو العامين أروع ما يف الشعر الفصيح وإ(( يقول ثُم، ))..ومزاجية اآلخر
؛قاطع بينهماتلك املقاربة إىل درجة التهما أداة طرح واحدة ختاطب  ألن

ثقافتين أو مستوييعبري كالمها خيدم اآلخرن من الت ..ة الزمة وهي مهم
يت ال س الفهم واختيار األدوات الّهم األقدر على تلم ألن؛لشعراء الفصحى

ما .. عيباهللا الفيصل الش أنا ال أعرف عن شعر عبد.. تستعصي على الفهم
نّأكما ال أعرف .. ه شاعر فصحىأعرفه عنه أناحل حسني  شاعرنا الر

عر النسرحان امتطى جواد الشبطي ..مارب ..ادفهو شاعر حملق بلغة الض ..
ستدلُّأي يف املقابل ولكنبشاعري خالد : واقعي األمري.. ن رومانسين جميدي

ويف مقاربة بني .. ةالفيصل وقد مجع بني أصالته ومعاصرته يف رومانسي
 مجع بني الّذيالرمحن بن مساعد  وواقعي هو األمري عبد.. ةالعاميالفصحى و
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العامن احلسنييةة ويقصائده إىل درجة  يف جلّالعربي ا بكالةإمكانيقراءا  
ناجلانبي ..بعد أن قلصا دائرة املساحة بني األداتني ومل يعترض عليهما أحد 

   -:ؤالوهذا وحده يطرح الس.. إىل درجة تكامل
ملاذا هذا التشاؤم؟ وربما االستنكار؟ وربما التة حماولة هوين من أي

ة قبل شعريرات القرب الّبعيداً عن مؤثّ.. اًدراستها موضوعيي إىل يت تؤد
ك إىل مسالت.. جريحفض والتأو البعد الّذي يفضي إىل الر..  واملديحاإلطراء

درجة اجلمود باحلرفية اجلامدة لن يفتح نافذة للمعاصرة تضاف إىل ة واحلركي
 والوجدان دون كالمها وجه عملة واحدة امسها خماطبة العقل.. األصالة

وال .. أعرض ..فضودون رفض من أجل الر.. سودون تكلّ.. فتكلّ
تزحزح عنها قيد أمنلة يف حيايت أيت ال، ومل، ولن تلك هي قناعيت الّ.. أفرض

  .       )١()) وبعد وفايت
   :هم أسباب القبول لدى املوافقني ألإمجال

ن منه موقفاً يقفو حياربونه، وال يعترضون على وجوده  وال  ال– ١
سلبيقون اجليد منه، وهذه أوىل خطوات احلكم اً، بل يتعاطفون معه، ويتذو

دون يؤي  منه، و اليءديتساهلون مع الر على األشياء، ويف الوقت نفسه ال
  . انتشاره أو إحالله بديالً عن الفصيح

٢ –يف فقون على أنّ  يت كما يف الفصيح- العامي-يءد ورد جي ،
دفاجليقبل، والرحترم ويرفض ولو كان فصيحاًيءد يي   .  

                                 
الشعر ال يقبل التصنيف : سعد البواردي، تعقيب على مقال قاسم الرويس )١(

   هـ  ٢٢/٤/١٤٣١يف  ١٥٢٦٢ض عدد الراكد، جريدة الريا
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٣- يتعريقبل كلّفقون على أمهية توافر املوهبة واالستعداد الش  
يريدون أن  هم ال ألن؛ تأيت مناقشة القالب واحلديث حوله تالياًثُم، شيٍء

يكون جمرفياً غا وحيداً وكاد االلتزام بالقالب اخلليلي أو باللغة الفصيحة مسو
عرللد؛خول إىل عامل الشألن هم ربهم رأوا من شعراء الفصحى من كان ما أن

كذلك، فاملوهبة واالستعداد واحلسعريالش اعريمن أهم مطالب الش ى ة حت
  . ة أو يف خاطرة أو قصيدة تفعيلي،ولو جاء يف نثر

من مواطن  يرون أنّ الشعر العامي  ليس خملوقاً غريباً أو وافداً -٤
جمهولة، وإنما هو ابن شرعي للفصيح، لكنه قد يكون ابناً كسيحاً أو مريضاً، 

  . فمن املنتظر أالّ يتخلّى األب عن ابنه، بل املنتظر أن يعطف وحينو عليه
يعلنون باستمرار اعتزازهم مبا نظموه يف الفصحى أكثر من  - ٥

اعتزازهم مبا نظموه عاميعر اً، ومن ذلك تقدمي الشعر الفصيح على الش
اعرالعامين واحٍدا إذا رأى إخراجهما يف ديو؛ يف ديوان الشل ، وربما أج

يوانَالد العاميالعثيمني (واوين الفصيحة كما عند إىل أن تظهر الد (
/ موا ـ كما ذكر د وآخرون من شعراء الفصيح مل يقِْد،)البواردي(و

ان لشعره  وهو منهم ـ على إصدار ديوالعواجيالعامي .  
 قد د حماولة وجتريب أديب هي جمرالعامي كتابة الشعر  يرون أنّ– ٦

أين يف احلكم عليها، فهم يرون يف مثل هذه تصيب وقد ختيب، وينبغي الت
التجارب خروجا عن احلركية اجلامدة والنمطية يف التعاطي مع فكري ويف الت

، أو  العوامل اجلديدة يف األدب والفن سيؤجل الولوج إىلالّذياألشياء، 
رد الرفض، ومها مستان سلبيتان يف عامل األدب والفنسيوقع يف الر فض  .  
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  : وقفات
   ):املعترضني(آراء  مع  /  الوقفة األوىل

  : يغلب على بعض آراء املعارضني  املبالغةُ،  فمن املبالغات
  .  ةة ومؤامرة استشراقيية خطة استعمارالعاميعوة إىل  الد  أنّ- ١
٢ -أن  دم الفصحى، وأن ها سالح قاتل للغة القرآن، ولسان ها
  .  العرب
صلة سيقطع وتعظيمها ، وتدوينها، ةالعامي تقعيد االهتمام ب أنّ- ٣ 

ل حظوظهم من اإلبداعقلّيو فسد امللكات،وي ،راثاألجيال بالت .  
ع على مدى القرون املاضية على راث مل تنقطلة بالت الص واملالحظ أنّ

غم من وجود الراتالعامي،ووجود فترات ضعف واحندار لغوي يف  وأديب 
عف، ومن املبالغات القول بأنّقرون الض ة سالح قاتل للغة القرآن، العامي
اطقني ا، وثقتهم بأنفسهم فلن ة بقوة الناللّغة ـ أي لغة ـ قوي فإذا كانت

حيحة يف ة الص عنصر متطفّل، فاألجسام القوييها أييدمرها أو يقضي عل
نلوم املرض إذا عجز  ملقاومة األمراض والعاهات، فعلينا أالّاستعداد مستمر 

عيف عن مقاومتهاجلسم الض .  
 العربيةاللّغة  وأكاد أجزم بنبل مقصد املعترضني، وصدق غريم على

ربيرات املذكورة  والت أسباب رفضهم له ليست األسبابوبأنّ الفصحى،
على وجه التحديد، بل ما يرونه يف األيام األخرية من اهتمام إعالميورمسي  

عر ، وجمالت للشٍة وشعرائه، من خالل تنظيم مسابقات شعريالعاميبالشعر 
العاميوصفحات يومي ،ة له يف الصحف احمللية واخلليجيا جعل البساط ة، مم
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 يسحب من حتت أقدام الشعر الفصيح، العشماوي/ دـ كما يقول  
وفيها شعراء  ،ةقوي يف اململكة العامي حركة الشعر ويعترف يف مقام آخر بأنّ

  . حيب شعر الفصحىبطي مجهور الشعر النكبار، ومتمكنون، وأردف أنّ
  ):  أمثلة واقعية(من الواقع  /  الوقفة الثّانية

 املتعاملني مع العامي املتساحمني معه مل يكن   أنّ شعراء الفصحى- ١
موقفهم هذا سبباً يف إضعاف موقف الفصحى، وأنّ الشعر الفصيح والفصحى 

م ال تزال .. أُتيت من قبلهم بسبب ليونة موقفهم من العاميواحلقيقة أنّ قلو
 إنّ: ((كما يقول الشاعر عبد اهللا متعب السميح.. متعلّقة بالشعر الفصيح

شعراء الفصيح الّذين حاولوا كتابة القصيدة النبطية مل يصدروا عن جتارب 
وإنما من باب التجريب .. إبداعية حقيقة كما هو احلال يف نصوصهم الفصيحة

إنّ السبب ربما  يعود إىل أنّ قلوم ال تزال متعلّقةً : وأقول)).. والتمرين فقط
هلم من االنتقال ) تربئة(وهذه ..  الفصيحبالشعر الفصيح، فال يرون شعرا إال

فلذا ال ترى شاعراً .. الكامل إىل العامي وهجر الفصيح والتحول الكامل  عنه
.. فصيحاً حتول حتوالً كلِّياً إىل العامي، وإنما هو حتول جزئي لظرف معين

 يقبلون إحالل العامي مكان الفصيح لكن) اإلحالل(فشعراؤه ال يقبلون بعملية 
  .. العامي للفصيح) مشاركة(بـ 

ى عند  حت؛غبة يف االنتماء إليهاحظ االعتزاز بالفصحى والر   يل- ٢
استخدامهم الفصحى يف : ة أنفسهم، وأبرز مؤشر على ذلكالعاميشعراء 

ة واالستخدام تتعدى احلياة اليومي ة الالعاميف.. كتابة مقاالم ورسائلهم
 لعدم ؛..ة شعراًعبري عن جتارم اخلاصيتعدى الت  الالعامير والشع.. اليومي
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 شعراء فال جمال للقول بأنّ.. ة للكتابة الفصحىغويامتالكهم القدرة اللّ
عر العامية أو شعراء الفصحى املمارسني لكتابة الشوعاملٌُ من العامي سبب 

  . عوامل هدم الفصحى أو إضعاف موقفها
يف تعاطيهم مع قاد عراء أكثر تساحماً وواقعيةً من النلشا   يلحظ أنّ- ٢
 امغ وأمحد الصاحل وآخرون يعترفون بأنّد العيسى والد، فمحمالعاميالشعر 

ر هذا املوقف، يف حني ومل يتغي.. يرغبون يف نشره هم ال لكن،اً عاميهلم شعراً
د اهلوميل والضبيب وابن تنباك يف رفضهم الدائم له دون تفصيلجند تشد .  

٣-ددون أدبيا وتساحماً  والبواردي أكثر قبوالًاً من أمثال العواجي 
داً يف اً أكثر تشد من احملافظني، بينما احملافظون أدبيالعاميمع الشعر 

  ). قيدان والعشماويامغ والنالد(االعتراف به وقبوله 
اء الفصحى يف شعر )أغلب ( رأينا من خالل هذه الورقة أنّ-٣

ل  فكالمها يكمالعامي بني الشعر الفصيح وتناقض  وال أزمةَاململكة يرون أالّ
 ، فهم كتبوا أكثر شعرهم بالفصحى..يرغبون عنها بديالً وال.. اآلخر
اويعتز ون،من الكتابة ب ذلك ليس مانعاً لكن فالعربة هو يف نقل .. ةالعامي

التجربة الش؛لقّية إىل املتعوريى ولو باإلشارة حت،اإلشارة أبلغ (ا كانت م فرب
  .. ها اخلالدة ويرون أن،ة يكتبون بالفصحىالعامي، وشعراء )من العبارة

سامح ة شعراء الفصيح يف اململكة مع الت مجهور وأكثري أعتقد بأنّ -٤
 عاميال إلميام بضعف تأثري الشعر العامي؛واملوافقة على وجود ونظم الشعر 

  .. على الفصحى عموماً
 ـ يوافقون العامي أعتقد بأن ـ حىت املعترضني على الشعر -٥
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قون اجليعر ويتذود من الشالعاميويعترفون بوجود مناذج ،ورائعٍةدٍة جي  
ما يعترضون عليه  وإن،منه، وهم ال يرفضونه لذاته ـ كشعر وإبداع ـ

 وإفساد ،اللّغة الفصحى اخلوف على ك؛)ٍةجانبي/ ٍةأسباب خارجي(ـل
 األديب املتذوق  مكان الفصيح، ويف نظري أنّالعاميائقة، وإحالل الذّ

طربه ، املرهفصاحب احلسشجيه وتعرية( تواللّ) اجلملة الشةفتة األدبي ..
ويتسامح ـ يف سبيل التقاط الصورة ..  أو عاميةًسواء كانت فصيحةً

عرياللّغة روح( ويكتفي بـ،)اللّغة نص(ة ـ عن تطبيق الش .(  
 يعود سبب اعتراض املعترضني على الشعر العامي إىل عدم تذوقهم - ٦

ومسألة التذوق والتقبل .. له، واستساغتهم إياه ألسباب وعواملَ نفسيٍة وثقافيٍة
  .. هي مسألة نفسيةٌ وثقافيةٌ  قبل أن تكون مسألةً أدبيةً أو فنيةً

  : تطلعات وآمال/ الوقفة الثالثة
لت إىل نتيجةإنرت وتوصأنّ: ين أتطلّع إىل أن تكون هذه الورقة قد عب 

  :   ولكي تواكب العصر البد هلا وللمهتمني االعربيةاللّغة 
 ١ -قليل من دعوى أنّ  الت ق عن مواكبة الفصحى العامية معو

ة غة القوي بضعف الفصحى، فاللّ صريح هذا اعتراف فإنّللعصر، وإالّ
عر النالش تستعصي على االضمحالل، واخلوف من مدهجة  واللّبطية العامي

وتأثريها على الفصحى خوفٍر غريمرب والواثق من نفسه  دائما  ال، فالقوي  
يت تساعد على إعطاء بل املزامحة واملنافسة هي الّ..  واملزامحةَخيشى املواجهةَ

  .. للجسم) قاح طعيم واللّكالت(؛ حتصنيمناعة و
غة الفصحى اآلن ليست  واخلطري للّ املنافس واملزاحم احلقيقي  إنّ- ٢ 
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ةالعامي،ما اللّ وإنخب و،ةغات العاملييت أصبحت لغةًجنليزية الّ اإلٍةاصةً عاملي ،
ا، وأصبحت هي لسعى القائمون عليها على تقدميها وتبسيطها والت غةَبشري 

) أساليب(ى يف بالد الفصحى، فالشعر الفصيح حمتاج إىل راسة حت والدِملْالِع
وكتب ..  من استطاع مسك القلمعاطي معه، فليس كلّ لتقدميه والت؛جديدة

عالية وواعية، ) ةة ومهنياحترافي(ى شاعراً، فهو حمتاج إىل ة  يسم تقليديأبياتاً
كاملنتديات.. اصر لتقدميهد لإلعالم املعواستغالل جي ..ةوالربامج التلفزيوني .  

 ٣-الت ة يف موضوع الفصحى وعامل بواقعية، فالعامية جزء من العامي
حياتنا وواقعنا، وهي امتداد من الفصحى، وانظر إىل كثري من كلمات آبائنا 

رف، حو والص معظمه فصيح ختلّى عن بعض قواعد النوأجدادنا ستجد أنّ
 مضطرب، واليوم سأفيض : أيمن اخلبب؛:فالن خمُتب:  كلماتمثلمن 

 قلق، : أي؛ مجل وحسن، فالن متواكل: أي؛أي سأمر عليك، وسنع: عليك
  .  طويل:  أي؛راهي

ومن اللّغة الفصحى،   نعاملها كأحد أبناء احللّ املناسب معها أنْوإنّ
أن حتتضن هذا االبن ما تكون مشلولة أو كسيحة، فالعالج يت رب الّامتداداا

..  ليصبح مثل إخوانه األصحاء؛وحتاول أن تشجعه.. وتقربه وتعطف عليه
 من خالل  اول أن نقّربه منابل حن..  نتخلى عنه أو ال نعترف بهوأالّ

  )..  تعميم الفصحى(، و)العاميتفصيح (
 يكون باالنصهار الكامل معها، والتعامل اللّغة الفصحى  خدمة إنّ- ٤

وليس ) قلوبنا ووجداناتنا(امل معها بـع الت:د، أيكمخلوق متجدمعها 
، أي مبشاعرنا وحبنا هلا وانصهارنا معها، كما يتعامل )ألسنتنا وجوارحنا(بـ
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فكري يت يعشقها وحيبها، يف بناء اآلمال واألحالم، والتالّ) زوجته(اإلنسان مع 
ه( يف املستقبل، وليس كتعامله مع اإلجيايبالّ)أُم ،ة ـ يت ينتظر ـ بكل واقعي

اعر ـ املوهوب طبعا ـ رحيلها، أو تسليم مهما إىل غريه، والش ة العناية
مهيذه املهم ؛ةأٌ للقيامه  ألن)للغة أكثر من غريه، ويتعامل معها بكلّ) ممارس 

  . حواسه وقواه، فهو أكثر إدراكاً لطاقاا ومجالياا وأسرارها
٤-خدامخفّف من است الت اللّغة القاموسية، التطة، باستخدام راثية احملن

الكلمات اليومية الّة العصرييت ال تتعارض مع قواعد النرف حو والص
اللّغة  مني واالنشغال ا عن تطويرفاالنكباب على كتب املتقد.. غوياللّ

ة اللّغ جديد يف ضعف عن الت،وتوليد اجلديد من األلفاظ والعبارات وحسب
وأساليبها، فحني نستمد مفرداتنا من املعاجم والقواميس فذلك إعالنٌ عن 
عجزنا عن توليد اجلديد من الكلمات واملفردات، وأصبحنا مستهلكني ال 

ور هم املبدعون واألدباء من أبناء العصر، منتجني، واملسؤول عن هذا الد
ج ـ بالنيابة ؟ هل ننتظر أن يقوم أحد من اخلارجديدفهل هذا عجز عن الت

ذه املهم ة؟  عنا ـ  للقيام  
اس  مجهور الن بل  املالحظ  أنّ،اس بفساد ذائقتهم الن نرمي  أالّ- ٥

عر الفصيح، بل يرغبون فيه ومييلون إليهقونيتذومىت ما؛ ويستمتعون بالش  
ة، عوري عن جتارم الشحاسيسهم وتعبرياًأوجدوا فيه مالمسة لوجدانام و

أمري : (لفزيوينّاً من األدباء، ومن األمثلة القريبة الربنامج التضعاً أدبيوتوا
  ..  نزار قباين، وحممود درويش: ، ومن مثل مجاهريية)الشعراء
 الشعر الفصيح هو ظن بعضهم أنّ:  دعوة لشعراء الفصحى  - ٦
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شعر النزة، وليس شعر العامخبة املتميمن يريد امهاء، وأنّة والد عامل معه لت
 العاميعليه أن يرتفع إىل مستواه، فتركوا وراءهم فراغاً كبرياً فمأل الشعر 

 من شعراء الفصحى من اتكل على موهبته وقدرته على هذا الفراغ، كما أنّ
الن عر إحساسظم بالفصحى وحسب ومل يسع إىل تطويرها وتغذيتها، فالش

مينح الشعور باالنتعاش النجداينّ والوفسيالّذي  مينحه اهلواء الّذيعور  كالش 
فت حياته، فالشعر إحساس س توقّنفّف عن الت فإذا توقّ،سه الكائن احلييتنفّ

   .وانصهار وليس صناعة
احلاجة إىل أساليب عملية واحترافية ملموسة خلدمة الفصحى، وجعلها  - ٦

لغة القرآن ـ لغة : ثلمن م) التخدير(مواكبة للعصر، فال يكفي استخدام كلمات 
أو .. ـ لغة الضاد أهل اجلنة ـ لغة األسالف ـ لغة التراث ـ اللّغة اخلالدة

 فالعامية ليست ..لعامية خطر الفصحى وحنو ذلكا: من مثل) التحذير(كلمات 
هي اخلطر القادم الداهم بل اخلطر الداهم اآلن هو من اللّغات األجنبية الّيت أخذت 

تغري بتعلّمها ..  للناس بوسائل وطرق وآليات جذابة ومغريةتقدم نفسها
بينما .. ةـنـحىت أمكن إتقاا يف أقلَّ من س.. واستخدامها لغة تعامل وحمادثة

ـ بعد ) اللّغة العربية(ابن العربية الناشئ يف أحضاا يتخرج من اجلامعة ومن قسم 
 ساعة حنو، ثُم ٣٠٠ىل قرابة  سنة دراسية ـ  وقد استمع يف اجلامعة فقط إ١٦

  ؟؟  ..جنده خيطئ فيها كتابةً وحتدثاً
نا افتعلنا أزمة بني الشعر الفصيح والشعر لذا أرى أن :األزمة املفتعلة  - ٧
من افتعل هذه األزمة هم بعض وأرى أنّ.. وكانت سبباً يف افتراقنا.. العامي 

من ن رعبهم  ويعبرون ع،صوامغة الفصحى، فبدؤوا يرفعون أاملشتغلني باللّ
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بقنواته وجمالته ) العاميالشعر (؛ ليسحب البساط من حتتهم وهو ذلك القادم
ه مل جيد يف  ألنالعامي؛جه إىل ما ات اجلمهور إنوأعتقد أنّ.. وصحفه ومواقعه

شبع حاجاته الوجدانية، وإنعر الفصيحالفصيح ما يما وجد يف أكثر الش :
نطة، وأساليب خشبية، وضعف موهبة وقدرة، وعدم اإلخالص تعبريات حم

والتواعتقد بعض شعراء الفصحى أنّ غوي،عر الفصيح، ومجوده اللّفرغ للش 
يطرة على والس.. جاحغة الفصحى كاٍف للنجمرد انتسام واشتغاهلم باللّ

مأذواق الناس ووجدانا..  
واية والشعر، الشعر الر:   وكثريا ما نفتعل أزمات، من مثل األزمة بني

العموديعر احلروالش الر ،ومانسية والكالسيكية، احلداثة والتحو راث، الن
واألدب، العلوم النظرية والعلوم التطبيقيجايلّة، األدب الرواألدب الن سائي ..  



٢٩ رؤية شعراء الفصحى في المملكة والشعر العامي بين تيارين 

  : دعوة ونداء
ع أدعو من هذا التاملؤمتر(جم (جنعل من هذه  الكبري إىل أالالعلمي 

وتقدميها ..  عن اجتماع كلمتنا وتطوير لغتنا وخدمتهاعائقاً) األزمة املفتعلة(
وكل ..  كلمتنا غري موحدةما انصرف عن لغتنا بسبب أنّ ربالّذيللعامل 

فلم نستطع .. ني والفصحاء يتطرف إىل اجلانب اآلخرالعاميفريق من 
عدها ومغرية بتعلّمها، فلم الوصول إىل لغة وسط سهلة يف ألفاظها وقوا

 ٧وهم يقربون من (فدين عندنا يف اململكة نستطع حىت اآلن تعليم الوا
، فهذه دعوة إىل النظرة )العربيةأعتقد أن ثلثيهم غري ناطقني ب: مليون

ة بني مجيع األطياف والفئاتالتكاملي   .  
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   جعاملرا
 : كتب مطبوعة

  بيل، ديوانتمع  نقوش على ص: إبراهيم السهـ١٤١٨فحة ا . 

  عر الشعيب ( ، حوار صحفي عن إبراهيم العواجييف جملة احلرس)الش ، 
هـ١٤١٧، ذو القعدة الوطين  

  عر يف منطقة القصيم  : إبراهيم املطوعهـ  ١٤٢٨حركة الش 

   ،هـ  ١٣٧٧أمحد البسام، ديوان  الندمي 

  أمحد كمال زكي :عودية املعاصرون، الردار العلوم: ياضشعراء الس. 

   ادياملعاصر، الن عوديعر السراث يف الشتوظيف الت ،د اهلنديأشجان حمم
 . هـ١٤١٧األديب بالرياض 

 ياض:  بدوي طبانهالر ،عوديعر السفاعي : من أعالم الشهـ   ١٤١٢دار الر  

  سعد البواردي : 

 . هـ١٤٣١ردات دار املف:   جتربيت مع الشعر الشعيب، الرياض- ١

، جريدة الرياض عدد )الشعر ال يقبل التصنيف الراكد(مقال بعنوان  -٢
   هـ٢٣/٤/١٤٣١، يف  ١٥٢٦٢

  عبد اهللا العثيمني   : 

 هـ١٤١٦األوىل / ديوان منونة قصيد،  ط -١
الشعر النبطي كمصدر لتاريخ جند، جملة :  عبد اهللا العثيمني، مقال-٢

 . هـ١٣٩٧ين، شعبان الفيصل، العدد الثّا
  والفصيح : عبد اهللا العرفج، ديوان عر العاميريح من الشهـ  ١٤٣٠الص  



٣١ رؤية شعراء الفصحى في المملكة والشعر العامي بين تيارين 

 : مواقع إلكترونية
عبد اهللا املعيقل /  برنامج حواري بني دة،موقع قناة دليل الفضائيـ 

، )األستاذ جبامعة اإلمام(شيد  عبد اهللا الر/  ود،)األستاذ جبامعة امللك سعود(
  .   هـ١٣/٤/١٤٣٠د دكان، وأُذيع يف حمم: ارأدار احلو
 - صحيفة الشعبد/ حوار صحفي مع د: ةرق القطريمحن الر

  م  ١٦/٢/٢٠١٠، يف  عبد اهللا احلامدي: العشماوي، إعداد
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٣٥ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  : مقدمة  
 ارخيي مبراحل خمتلفة يف رحلة تطورها التالعربية  البالغةمرت  

ويل، فقد ارتبطت بدايتها بتعليل إعجاز القرآن الكرمي، مثّ اتجهت إىل الطّ
 يف أسرار اإلبداع وتأليف اخلطاب، مثّ انتقلت إىل  البحثفنون األدب حماولةَ

صوص وتقوميها واحلكم عليها، وانتهت إىل مرحلة وضع مرحلة حتليل الن
هاية يف دائرة ة، وبقيت يف النثرية والنعري تضبط فنون األدب الشالّيتالقواعد 

الناألديب صعلوم د الي مولكن مع .عبري اجلميل والبحث يف كيفية صياغة الت
 ومع -ة انفصاهلا عن البالغ أعلنت الّيت -يف العصر احلديث سانيات اللّ
التر الكبري للدطوأصبحت ترى يفالّيتة احلديثة راسات األسلوبي ة  األسلوبي
)Stylistics( وليدة البالغة ووريثها املباشرارسني مراجعة ، حاول بعض الد

ة احلديثة، وذلك من أجل الكشف عن لمي يف ظلّ املعطيات العالعربيةالبالغة 
ا، والسأخطائها وعيوا، يف حنيعي إىل جتديد أهدافها ومناهجها وإجراءا 

ة تقليديتها وعدم جدواها يف ظلّ املعطيات حاول بعض املغالني إلغاءها حبج
  .  واملعارف احلديثة

فن "بيه ولعلّ من أبرز تلك احملاوالت ما قام به أمني اخلويل يف كتا  
ايب ، وأمحد الش"فسري واألدبحو والبالغة والتيف الن مناهج جتديد"و" القول

 للبالغة وجعل الثيقسيم الثّ؛ حيث اقترحا إلغاء الت"األسلوب"يف كتابه 
ظر إليها يف األسلوب بديالً عنها، كما أشارت دراسات أخرى إىل إعادة الن

ضوء منجزات الدنها احلديث مرس األسلويب :دراسة عبد السالم املسدي 
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"ةيف البالغة "، وسعد مصلوح "ة واألسلوباألسلوبيالعربيات  واألسلوبي
وفيها مقارنات بني منجزات " صلسانيات الن"، وأمحد خطايب "ةسانياللّ

  . نية احلديثة عند الغربيات األسلوبيظري والنالعربيةالبالغة 
  راسة يف إشكوتبحث هذه الدرت اليدة جتديد البالغة، وقد ص

 أخذت على البالغة يف أصوهلا وأهدافها الّيتباحلديث عن أبرز املآخذ 
ا التوإجراءاطبيقية، مثّ تناولت وسائل التالقدمي يف جديد يف املنهج البالغي 

 احلديث، كما سعت إىل بيان كيفية  واألسلويبساينّرس اللّات الدإجنازضوء 
ن املعطيات اجلديدة لصياغة مشروع لتجديد مناهجها وإجراءاا اإلفادة م

التا –كما تناولت . ةطبيقيأيض -الت عي إىل جديد يف طرائق تعليمها، والس
، ابع الفلسفي أخذت عليها مباحثها ومصطلحاا ذات الطّالّيتجتاوز املآخذ 

وحماولة التما،عقيد اللّخلص من اجلفاف والت ذين وصمتنبيه على  مع الت
أمهّية استخدام الوسائل التيف تعليمها – والسيما احلاسوب -ة احلديثة عليمي 

صوص دراسة جزئيوتيسريها، وحماولة ربطها بدراسة النة، ابتداًء ة وكلّي
القرآينّبالن صصوص األدبية احلديثة واملعاصرة اخلالد، ووصوالً إىل الن.   
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  العربية أخذت على البالغة تيالّأبرز المآخذ : أوالً
  ١.ة: املنطق األرسطياألصول املعرفي االت الّيت ) ١(تعدا أهم أحد

انتقدت فيها البالغة العربية، وكان تأثّرها باملنطق األرسطي حمل جدال 
احلد (ونقد، فأكثر األسلوبيني يرون أنّ املنطق األرسطي القائم على مبدأ 

غة العربية األساس املنهجي الضابط لتصنيف مباحث البالهو ) واالستدالل
عند  غويـ يف تاريخ الفكر اللّوظيفةً كبريةًى قد أد، و)٢(بتقسيماا املختلفة

أما عن و. )٣()Versteegh" (كيس فريستيغ"العرب كما يرى املستشرق 
 حسني حجم هذا التأثري فهناك تباين كبري بني الدارسني بشأنه، فمدرسة طه

 رأت أنّ التأثري كان كبرياً، ورأى إبراهيم سالمة وآخرون )٤(أمني اخلويلو
ه حمدودأن التأثري معدوم، وال سيما )٥(أثري موجود ولكن؛ ورأى بعضهم أنَّ الت

                                 
، وهي تعىن بدراسة املبادئ والفرضيات )اإلبستمولوجية(وتسمى األصول  )١(

عبد السالم املسدي، : انظر. واملصادرات الّيت ينبين عليها علم من العلوم
 .١٠٤م، ص٢٠٠٦ دار الكتاب اجلديد، بريوت ١األسلوبية واألسلوب، ط

 جملس ١سعد مصلوح، يف البالغة العربية واألسلوبيات اللّسانية آفاق جديدة، ط)٢(
 .٧٠م، ص٢٠٠٣النشر العلمي، جامعة الكويت 

عناصر يونانية يف الفكر اللغوي العريب، ترمجة حممود كناكري هـ، .غ، سفرستي) ٣(
 .٢١ ص ،م٢٠٠٠ )األردن( عمان  مجعية عمال املطابع التعاونية،١ط

البيان العريب من اجلاحظ إىل عبد القاهر، ط املكتبة العلمية بريوت طه حسني، ) ٤(
غة والتفسري  مناهج جتديد يف النحو والبالأمني اخلويل،و. ١٤، ص)ت.د(

 .١٥٧ -١٥٥ص . م١٩٦١ دار املعرفة القاهرة ١واألدب، ط
 =بالغة أرسطو بني العرب واليونان، سالمة، إبراهيم : أبرز من ميثّل هذا االجتاه) ٥(
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؛ ألنّ اآلراء الّيت تتحمس )١(علم البالغة عبد القاهر اجلرجاينعند مؤسس 
  .     دلّة الكافية إلثباتهللتأثري اليوناينّ تفتقد إىل األ

 للمنطق ت البالغة قد خضعأنّيرون  واملتحمسون لعلم األسلوب
، وكان من نتيجة ذلك ا وحتديد مصطلحاا يف تشكيل نظريااليوناينّ

حيث  ومصطلحاا؛ارمة على مباحثها ة الصزعة املعياريالنتلك سيطرة 
االرتقاء بأدواا يف ة بدل تعليميإىل بالغة بعد القرن اخلامس اهلجري حتولت 

التعامل مع حتليل النص ة، وبيان وظيفة العناصر األديبيف بنائه اللّغوي 
اخلارجيوالد ٢(اخلي( . 
إنّ أثَـر أرسطو يف البالغة العربية أمـر ال ميكن جتاهله؛ فقد كان   

 يف كتابات البالغيون والنقاد األوائل على اطّالع عليه، كما هو واضح
اجلاحظ وقدامة بن جعفر، وهو أكثر وضوحا عند املتأخرين أمثال 
السكاكي، والقزويين، والعلوي، وحازم القرطاجني، وكان ابن األثري أكرب 

  ــــــــــــــ
 وحممد زغلول .٤٠٤، ٤٠٣م، ص ١٩٥٠ املكتبة األجنلو املصرية القاهرة ١ط  =

 دار املعارف ٣بع اهلجري، ط أثر القرآن يف تطور النقد إىل آخر القرن الراسالم، 
  .٢٥٥، ٢٤٥القاهرة، ص 

 دار ١ط البالغة املفترى عليها، فضل حسن عباس،: أبرز من ميثّل هذا االجتاه )١(
وشفيع السيد، فن القول بني البالغة العربية . ٢٢٢صم، ١٩٨٩النور، بريوت 

 .٢٢٩م، ص٢٠٠٦ دار غريب، القاهرة ١وأرسطو، ط
 دار الشروق، القاهرة ١ألسلوب مبادئه وإجراءاته، طصالح فضل، علم ا) ٢(

  . ١٧٤، ١٧٣م، ص١٩٩٨
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الثّائرين على تلك املناهج الّيت تأثّرت بالفلسفة، ورأى أنها مفسدة للذّوق 
فقد تباينت بشأنه اآلراء، فرأى رجاينّ  عبد القاهر اجلوأما. )١(العريب األصيل
ورأى بعضهم اآلخر أنه ، )٢(ه يف صياغة نظرياتأرسطوأفاد من بعضهم أنه 

ه اطّلع على أرسطو )٣(ا كلّ البعد عن املنطق والفلسفةكان بعيدح أنواملرج ،
من خالل أعمال الفالسفة العرب كابن سينا والفارايب، ومع هذا التأثّر 

  . اللّغويالتحليليف رباعة اإلبداع والصالة وله باألومست أعما
على البالغة العربية عند املتأخرين، فقد ملنطق األرسطي ا ومع جناية

، وتأكّدت  البالغية وتنظيمهااملسائل يف ترتيب ال تنكروظيفة كانت له 
 ال إنتاجِعلمية البالغة باتساقها مع علم املنطق؛ ألنها تستهدف مع اجلم

صاحلة لالستعمال يف مازالت   هذا العلممبادئو ،)٤()السالمة(و) الصحة(
األديب صوبعض دارسي األسلوب يعترفون بذلك، يقول صالح ، دراسة الن

ربما تبدو البالغة يف بعض األحيان ساذجة يف نزعتها التقعيدية : "فضل
؛ "العلم"ة بتسمية الصارمة، لكنها بالرغم من ذلك من أحق العلوم القدمي

                                 
 ١املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة، ط )١(

 .٢٢٩ ص١م، ج١٩٦٢دار ضة مصر، القاهرة 
  .١٦٧ص ،)ت.د( دار املعارف، القاهرة ١١شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ط) ٢(
وشفيع السيد، فن القول . ٢٢٢ البالغة املفترى عليها، ص فضل حسن عباس،) ٣(

 .٢٢٩بني البالغة العربية وأرسطو، ص
 الشركة املصرية العاملية ١حممد عبد املطلب، البالغة العربية قراءة أخرى، ط )٤(

 .٤م، ص١٩٩٧للنشر لوجنمان، القاهرة 
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فبقدر اتساع مالحظاا ودقّة حتاليلها وتعاريفها، وقوة تصنيفها وخضوعها 
  .)١("للمنطق، بقدر ما متثّل دراسة منظّمة لوسائل اللّغة التعبريية

  وال بدمن اإلشارة هنا إىل أنّ البالغي وجدوا يف القرآن ني العرب 
املزدهر جماالالكرمي واألدب العريب م التت واسعة لتطوير ملحوظاة، قوميي

ومقاييسهم النجعلت الّيتة، وأنتجوا الكثري من املعارف واملصطلحات قدي 
  .  يف عصرهم اللّغة علم البالغة أحد أبرز األدوات لدراسة

٢. ةكان للبالغة : ةاملعياريأهداف كثرية، وكان اهلدف العربي 
التعليميمن أبرزها وأكثرها حضور ا عند البالغيرين، ونتج عن ني املتأخ

صارمٍةذلك اهتمام واضح بوضع قواعد لتقنني عملي وتقدمي ة اإلبداع األديب ،
مبادئ نظريوقد وضع هؤالء ة جاهزة، تسهم يف احلكم على العمل األديب ،

البالغيا مسبقةًون أحكاما تقاس به جودة اإلنتاج األديبوجعلوها مقياس ، 
ذي جعل بعض ذي استقرت عليه البالغة هو الّوجه الّءته، وهذا التمن ردا

  .)٢(ةقد بعد أن أصبحت بالغة معياري يقفون من البالغة موقف الناألسلوبيني
 فسببه حرص البالغيني على التقعيد، فقد املعياريةوأما شيوع   

 قد – رأيهم  يف–اتسمت كتابام بألوان من التقسيمات والتفريعات الّيت
تساعد الطّالب على االستيعاب والفهم، ويصبح قادرا على التعبري احلسن 

                                 
 .١٧٧علم األسلوب، ص) ١(
وسعد مصلوح، يف البالغة . ٤٤سالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، صعبد ال )٢(

 .٦٩العربية واألسلوبيات اللّسانية، ص



٤١ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

ظم الرصوص )١(ائقوالنة للنطبيقيحليالت التوقلّت يف مقابل ذلك الت ،
وأصبحت املقاييس البالغية هي املرشد األساس يف االحتراز من . األدبية

احلديثة األسلوبية أما . جودة الكالماخلطأ، والتفنن يف القول، واحلكم على 
ميية باملدح و وتعزف عن إرسال األحكام التق،تنفي عن نفسها كل معياريةف

   .)٢( وال تسعى إىل غاية تعليمية ألبته،أو التهجني
وإنّ الناظر يف تاريخ البالغة العربية سيلحظ أنها مل تكن معيارية يف مجيع 

، فلم يكن وصفيةأشبه بالمرحلة القاهر اجلرجاينّ هي ، فمرحلة عبد )٣(مراحلها
شيخ البالغيني معنيا بوضع القواعد التقوميية بقدر ما كان معنيا بوصف مجاليات 
الظّاهرة اللّغوية املتجسدة يف القرآن الكرمي، ويف الشعر العريب، وأما املعيارية 

  .لرازي والسكّاكيالصارمة فبدأت مع اجليل الّذي جاء بعده كا
 يرى جلّ األسلوبيني أنّ البالغة العربية قد عنيت :اجلزئياتبعناية ال. ٣  

 فتييتة الواحدة، وهذا الطّابع التبدراسة اجلزئيات يف الظّاهرة اللّغوي
)Atomism ( ة يف جمال إدراك أسرار اللّغة وروعة أساليبهاوصل إىل نتائج مهمي

وانعدام مفهواملختلفة، غري أن ،صة إىل النظرة العامى إىل غياب النم ه أد
وعلى الرغم من حضور النص يف أذهان . )٤(املنظومة التحليلية يف الفحص

                                 
  .٣٤أمحد مطلوب، مناهج بالغية، ص) ١(
 . ١٨٣صالح فضل، علم األسلوب، ص )٢(
 مكتبة لبنان ناشرون، بريوت ١حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، ط) ٣(

 .٢٥٩، ٢٥٨م، ص١٩٩٤
 =وسعد مصلوح، يف البالغة العربية . ١٦٦، ١٦٥أمني اخلويل، مناهج جتديد، ص) ٤(



٤٢ المحور الرابع

مبحث اإلجياز : البالغيني من خالل اإلشارة إليه يف بعض املباحث مثل
 واإلطناب واملساواة، ومبحث الربط بني اجلمل يف الفصل والوصل، فإنّ
البالغيني العرب ركّزوا جلّ اهتمامهم على بالغة اجلملة بوصفها أكرب وحدة 

 صحليل، ومل يولوا حنو النقابلة للت)text grammar ( قصتلك العناية، وهذا الن
الواضح هو الّذي شجع األسلوبيني على توجيه سهام النقد الالّذعة إىل البالغة، 

  .لوبية يف دراسة النص بكاملهووصفها بالعجز عن جماراة األس
 حتليل يف حدود  سيبقىالعربيةنعم، إنّ اإلطار العام ملنجزات البالغة   
يه ص من خالل ما يسم إىل حتقيق الوحدة يف الن البالغةنظرتفقد اجلملة، 

 وهو ،)١( نادى ا احلامتيالّيت" المةتناسب والسال"إحسان عباس بوحدة 
الثّظرة جانب يناسب النقافيكانت سائدة منذ القدمي، وهي الّيتة ة واألدبي 

عرنظرة قائمة على تقدير اجلزئيات ضمن اإلبداع الشعلى وجه ي 
، )٢(وحدة البيت داخل القصيدةالنظر إىل اخلصوص، وقد دعا ذلك إىل 

 البحث عن أفضل بيت يف املدح، أو اهلجاء، أو الغزل، وقد كان االعتقادو
أنّ الائدالس بيت هو أساس الوحدة الشة، وقد ساعدت البيئة الثّعريالّيتة قافي 

تعتمد على الرواهد املفردة، واجلمل البليغة، واية واحلفظ على العناية بالش
واألمثال السأنّ البالغي قافة، ني قد تربوا يف ظلّ هذه الثّائرة، وال شك

  ــــــــــــــ
 . ٧١، ٧٠واألسلوبيات اللسانية، ص  =

 جدارا للكتاب العاملي، عمان ١أوراق مبعثرة، مجع عباس عبد احلليم عباس، ط) ١(
 .٧٦م، ص٢٠٠٦

 .٣٧٦شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ص )٢(



٤٣ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

م إىل تلك الشالعام  قايفوق الثّالذّواهد نابعة عن معطيات فكانت نظرا
يف عصرهمائد الس .  

  ٤ .التر التطوغة للّارخيي:   
تنظر إىل اللّغة على الّيت  العلوم اللّغوية القدمية علم البالغة جزء من  

اها شيء ثابت، أنة احلديثة أمل ما يطرأ عليها فأصبحت  العلوم اللّغويتسج
ـمن تغيهو ، فالطّابع الغالب على ارر وتطو ةلبحث البالغيالالّزماني 

)Achronism( وتعترف األسلوبيات احلديثة بإمكانية حبث ظواهر ،
  .)١() Diachronic(أو زمانيا ) Synchronic(األسلوب حبثًا آنيا 

ة معينة، ومل تعِنت يف فترة زمني اللّغة  بدراسةالعربيةفقد عنيت البالغة   
ا بالتر اللّكثريغوي احلاصلطوا  متوافقالعناية هوهذمان،  عرب الزمع ة متام

له اللّالّ املنهج الوصفيذي يفضسانيون املعاصرون يف دراسةون واألسلوبي 
عدم ويبدو أنّ . اللّغوية وةصوص األدبية يف النوحتليل الظواهر األسلوبياللّغة 

ني العرِباهتمام البالغيبالت ر التطوا للغة ارخييميزة  ونقيصة، بل هوليس عيب 
ارخيية يف راسات الت املعاصرين، مادامت الداألسلوبينيتستحق اإلشادة لدى 
 هو املنهج الذي ميكن أن يكون دام املنهج الوصفي تراجع واحنسار، وما

ا لوصف تلك اإلسهامات البالغياألدبية اللّغة ة يف جمال دراسةمناسب.  
   احلديثةة األدبي الفنونعامل معالتعجز عن ال .٥

يرى بعض األسلوبيني أنّ البالغة العربية عاجزة عن مسايرة الفنون األدبية 
 كما يقول أمحد الشايب قاصرة يف هيفاجلديدة الّيت ظهرت يف القرن العشرين، 

                                 
 .٧٠البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية، صسعد مصلوح، يف ) ١(



٤٤ المحور الرابع

قسم األساليب، ويف قسم الفنون األدبية؛ ولذلك هي حباجة لوضع جديد لتساير 
ليبه وفنونه اجلديدة كالقصة، واملقالة، والوصف، األدب اإلنشائي يف أسا

حباجة كما يرى شوقي ضيف هي  و؛)١(والرسالة، واملناظرة، واملسرحية، وغريها
تبقى تساير اآلداب احلديثة، ولكي وإجراءاا إىل إعادة النظر يف موضوعاا 

ي واجلمايلّ،  واإلفادة منها يف اإلبداع والتشكيل والتقومي الفنصاحلة للتطبيق
  . )٢(وحبيث تكون صورة صادقة حلياتنا األدبية احلديثة

الثّالثي تقسيم الاالستغناء أوالً عن فكرة حللّ هذه املشكلة  الشايب ويقترح
يتناول و :القسم األول:  متكامليننيوأن تقسم إىل قسم، لبالغةالتقليدي ل

جلمل والصور، والفقرات األسلوب، ويعىن بدراسة احلروف والكلمات، وا
ة، فيدرس قوانني ف فيتناول الفنون األدبية املختل:وأما القسم الثاين... والعبارات

املقالة واخلطابة، والرسالة واملناظرة، والوصف والرثاء، والقصة والتمثيلية، 
   .)٣(والتاريخ والتأليف، إىل غري ذلك من فنون األدب احلديث

االستغناء عن التقسيم الثّالثي ميكن استثمارها يف جتديد فكرة ويبدو أنّ   
 فتحتاج إىل فكرة إدراج األجناس األدبية املختلفة ضمن مباحثهاأما والبالغة، 

 ألنّ تلك الفنون الّيت نشأ أغلبها يف بيئات غري عربية، مثّ انتقلت دراسة وتأمل؛
 النقدية الّيت ارتبطت ا منذ إىل األدب العريب احلديث، هي فنون هلا قوانينها

                                 
، مكتبة ضة ١١األسلوب، دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية، ط) ١(

 .٣٩، ٣٨م، ص٢٠٠٠مصر، القاهرة 
 .٣٧٨البالغة تطور وتاريخ، ص) ٢(
 .٤، ٣األسلوب، ص )٣(



٤٥ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

 قد األديبة تقاس من خالل معطيات النا، وأصبحت معايريها اإلبداعينشأ
األسلوبية و ،احلديث، ولذلك ال فائدة من إدراج هذه املوضوعات يف البالغة

  .ثل هذه األجناس األدبيةم  لدراسة األنسبهياحلديثة 
  ٦.نكال الشةي  
سلوب البالغة العربية بأنها شكالنية وصف بعض دارسي األ  

معىن ذلك أنها تم بالشكل على حساب املضمون؛ فقد هيأت و، )١(مجالية
اللّفظ، والصياغة اللّغوية، والصورة األدبية، (كلّ طاقاا لدراسة الشكل 

اصر مع كونه أحد العن- كثريا بدراسة املعىن ، ومل تم)واحملسنات البديعية
يظهر ذلك جليا عند البالغيني املتأخرين  –األساسية يف عملية اإلبداع الفني 

الّذين أعلوا من شأن علم البديع، والزخارف الشكلية، وأما األسلوبية 
، فهما )املضمون ( واملدلول)الشكل (بني الدالالفصل مبدأ احلديثة فترفض 

    . )٢(مبثابة وجهني لعملة واحدة 
قد ينطبق على البالغة يف عصورها ) الشكالنية(ومع أنّ هذا املأخذ   

املتأخرة؛ فإنه ال ينطبق على بالغة املتقدمني كعبد القاهر اجلرجاين وبعض 
ال متيل إىل الشكل على عبد القاهر املتأخرين كحازم القرطاجني،  فبالغة 

كيب اللّغوي الدال على  بل تعلي من قيمة النظم؛ أي التر؛حساب املضمون

                                 
الشعريات، وعبد املالك مرتاض، قضايا . ٣٨أمحد الشايب، األسلوب، ص) ١(

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
 .٢٠اإلنسانية، قسنطينة، اجلزائر، ص

 .٤٤املسدي، األسلوبية واألسلوب، ص )٢(



٤٦ المحور الرابع

شكل ال(معىن مقصود، فقد تأكّدت لديه العالقة التكاملية بني اللّفظ واملعىن 
، وذكر أنّ ترتيب األلفاظ يف النطق إنما هو )١(يف الكالم البليغ) واملضمون

ة كاجلناس مثالً، وحتدث عن احملسنات اللّفظي تابع لترتيب املعاين يف الذّهن،
 كما اهتم حازم القرطاجني بدراسة املعىن، وخصص له .)٢(املعىنوربطها ب

  . )٣("منهاج البلغاء"كبريا من كتابه حيزا 
  لمتكلّملة فسي النةالاحل إمهال .٧   
فال ، كلّمتباملكثريا  األسلوبيني أنّ البالغة العربية مل تعِنتبعض  الحظ  

ة أو نكاد جند حديثًا عن حالته النةافسي٤(وجلّ اهتمامها باملتلقّي، الجتماعي( ،
ديدة حبال امليتهات عناوقد أدإىل القول األسلوب، ببعض دارسيتلقّي الش  :

افترضت الدراسة البالغية أنّ اإلنسان ال يفكّر لوجه التفكري، وال يشعر لوجه 
عور، وإنغلّلر ويشعر من أجل اما يفكِّالشأثري يف خماطَب أو التو وه. )٥(عليهب ت

  .خاطَب يف املباحث البالغيةملقول دالٌّ على املرتلة الرفيعة الّيت تبوأها ا
                                 

 .٤٧إبراهيم خليل، األسلوبية ونظرية النص، ص )١(
ار املدين، جدة،  د١ أسرار البالغة، قرأه وعلّق عليه حممود حممد شاكر، ط )٢(

 .٨م، ص١٩٩١
فاطمة الوهييب، نظرية املعىن عند حازم : وانظر.  وما بعدها٩منهاج البلغاء، ص) ٣(

 . وما بعدها١٢١م، ص٢٠٠٢ املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء ١القرطاجني، ط
 أصدقاء الكتاب، القاهرة ٣شكري حممد عياد، اجتاهات البحث األسلويب، ط) ٤(

  .٢٣٥، صم١٩٩٩
، ١، ج"قراءة جديدة لتراثنا النقدي"، يف كتاب "بني بالغتني"مصطفى ناصف، ) ٥(

 .٣٨١، ص١٩٩٠النادي األديب الثقايف جدة، 



٤٧ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

تركيزها كان  عناية البالغة كبرية حبالة املخاطَب، ونعم، لقد كانت
 فيما يبدو – راجعوذلك  احلال؛ مراعاة الكالم ملقتضى  قضيةعلىواضحا 

–ة للبالغة إىل األصول املعرفي وهو ، ، فارتباطها بالقرآن الكرميةالعربي
ة ة دف إقناعها باملبادئ العقديفس البشريإىل النمن اهللا تعاىل خطاب موجه 

والشرعيم على البالغيما حتا عند ة، ربني العنايةَ باملخاطَب فقط، وأم
ا ما كانوا يشريون إىل أحوالحديثهم عن الشعر فكان األمر خمتلفًا؛ إذ كثري 

الّيتاعر الشتتعلّق باإلبداع الش هاو، عريلكن يف اإلطار العام للبالغة جند أن 
  .بني، ورأت أنها متباينة مقامات املخاطَأكّدت مراعاة

داويل أو ما يسمى  قريبة يف إجراءاا من املنهج التالعربيةوالبالغة   
ميع عناصر  جب، وهو العلم الذي يهتمpragmatics() (خاطبعلم الت(بـ
وهناك إشارات إىل . )١(ل، ومرسل إليه، ورسالة، وسياقخاطب من مرسالت

م بالغة املتكلّ: غة، مثل احلديث عنهذه العناصر يف مباحث خمتلفة من البال
 تفصل القول يف الّيتوفصاحته، ومقتضى احلال، وغري ذلك من املباحث 

 حازم املختلفة، كما حتدثسالة يف سياقاا  املشكّلة للراللّغويةاملادة 
روط ة، وبين الشفسيوأشار إىل حالته الن) اعرالش(املتكلّم عن  القرطاجني

  .)٢( متهد له طريق اإلبداعاملوضوعية الّيت
 ٨ .ة متكاملة العجز عن صياغة نظري  

                                 
)١( Abdul-Raof, Hussein, Arabic rhetoric A pragmatic analysis, 

Routledge, London ٢٠٠٦.  p٢٧٢. 
 .٤٣-٤٠منهاج البلغاء، ص: انظر) ٢(



٤٨ المحور الرابع

املعاين : (عرفت البالغة العربية تطورا كبريا أدى إىل انقسامها إىل ثالثة علوم
، وهي تضم عددا كبريا من املوضوعات املتعلّقة باللّغة واإلبداع، )والبيان والبديع

وقد رأى بعض األسلوبيني أنه ال عالقة مشتركة بني هذه املوضوعات واملباحث، 
فمثالً ال تستطيع البالغة تقدمي أية بنية مشتركة بني ااز والتقدمي والتأخري، وبني 

، فهي إذن عاجزة عن تقدمي نظرية متكاملة األجزاء، كما اجلناس واالستعارة
تتـها مأيضها  بأن"ة يف اختيارها للعناصر الّيت تعتدا وتقف عندها من  عشوائي

حصيلة اللّغة وأشتات األدب، دون حتديد للمستويات، وال متييز بني الشعر والنثر 
  . )١("وكالم العرب اجلاري على ألسنتهم

ة احلديثة مرده إىل الح فضل أنّ الفرق بني البالغة واألسلوبييرى صو  
ز العلوم القدمية من ما ميي" أهمفبني العلوم القدمية والعلوم احلديثة، الفرق 

وافق يف بعض املالحظات، وال احلدس ببعض النقاط، أو احلديثة ليس هو الت
ت املبعثرة ما هو الفرق بني األشتااإلحساس بأمهية املوضوعات، وإن

ة واملالحظات املتناثرة من ناحية، وبني إقامة نظام شامل على أسس منهجي
٢( "ةملتزمة، يؤدي إىل نتائج يقيني(.   

  رين قد أدى إىل هيمنة ويبدو أنّ اإلكثار من التقسيمات عند املتأخ
األهداف التها جمموعة من ة للبالغة، األمر الّعليميذي جعلها تبدو وكأن

 يف العربيةولكن إذا عدنا إىل البالغة  . ال رابط بينهاالّيتحوث واملسائل الب
 تناوهلا الّيت فسنجد أنّ املوضوعات  مع عبد القاهر اجلرجاينّهيبعصرها الذّ

                                 
 .١٨٣ فضل، علم األسلوب، صصالح) ١(
 .١٨٤نفسه، ص) ٢(
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، وقد حاول ربط مجيع املباحث "النظم"تنضوي كلّها حتت باب كبري هو 
ذه الن األخرىظريثون عن البالغة يف عصور ونة املتكاملة، واألسلوبييتحد 

استقرارها يف مرحلة ما بعد القزويينرة عرفت البالغة ، ويف عصور متأخ
ا يف جمال التحليل اللّتراجعغويللن ةصوص األدبي .     

  غات األخرىاللّمع  املقارنة .٩  
 على البالغة األسلوبيني الحظها بعض الّيتلعلّ من املآخذ والعيوب   
 يف  اللّغة العربيةمة بني وسائلر أن تقيم أية مقارنة منظَّ تتصومل" أنها العربية

جيدها علماء  كان غالبا ما يالّيتغات األخرى، حىت تلك عبري ووسائل اللّتال
البالغة مثل الفارسي١(" ةة واليوناني(.   

ها  وما في اللّغة العربيةعلى كتابات البالغيني العناية بدراسة ملالحظاف  
من قدرات تعبرييمبدأ ة باملنهج املقارن، ولكن هل كان ة، ومل تكن معني

إنّ : واجلواب ؟ني العرِب أذهان البالغية عنغائبا بالكلّيغات املقارنة بني اللّ
م، فهناك إشارات إىل مقارنات أسلوبيا يف أذهاة هذا املبدأ كان حاضر

مل تكن حمكومة مقصودا لذاته؛ وبسيطة، ولكنها ال متثّل منهجا واضحا 
 تفضلُ بقية  اللّغة العربيةائد بأنّأي الس وقد يكون الرمة،ة منظّيبنظرة كلّ

زون جلّ اهتمامهم على ني يركّغات يف مزاياها، هو الذي جعل البالغياللّ
  .)٢( وأساليبها العربيةدراسة أبنية 

                                 
 .١٨٣ صصالح فضل، علم األسلوب،)١(
) األردن(، املكتبة األهلية، عمان ١يوسف أبو العدوس، البالغة واألسلوبية، ط) ٢(

 .١٨٠م، ص١٩٩٩
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  ١٠. العناية بالكالم األديب   
ٍد من الكالم هو  عنايتها بدراسة نوٍع واحالعربيةغة أُخذ على البال   

 جعلت الّيت؛ فقد سعت إىل الكشف عن عناصر اجلمال )١("الكالم األديب"
 الّيتمنه كالما بليغا، وذلك باالستعانة بالقواعد واملصطلحات واإلجراءات 

توصل إليها دارسو البالغة؛ وقد ِعيب على البالغة هذا االختيار وعدم 
راسات اللتفـات إىل أنواع الكالم األخرى، ويف مقابل ذلك تفخر الدا

األسلوبيلغوي نص ا على دراسة أية احلديثة بقدرالر ى النصديء له ، فحت
  .أمهية ال تقلّ عن أمهّية النص اجليد

 بالنص األديب راجعة إىل حماولة العربيةويبدو أنّ عناية البالغة   
 اإلعجاز يف القرآن الكرمي، وأسرار اإلبداع يف كالم الكشف عن أسرار

ا؛ ألنّ النا أم نثراألديب سيبقالبشر سواء أكان شعر ى حملّ اهتمام دارسي ص
ني؛ وألنّ مثل هذه ني أو أسلوبيني أو نقادا، لساني أكانوا بالغياللغة، سواًء 

راسات قد تساعد على فهم اإلبداع وتفسريهالد .  
  ناية بالفن البالغيالع. ١١  
 تعتمد على الفن البالغي يف العربيةحلظ دارسو األسلوب أنّ البالغة   

التالبالغي الّيت هو تلك املصطلحات حليل؛ والفنل إليها البالغيون  توص
واهتما، وإيراد أمثلتها وشواهدها املتنوعة، وا بتعريفها وتقسيمها وبيان ميزا

صورية املعتمدة يف ة فصيحة تكون الوحدة التمجلة عربي ألية ،وعند حتليلهم
ة احلديثة فتعتمد يف ذي تنتمي إليه، وأما األسلوبيالّ" الفن البالغي"ذلك هي 

                                 
 .٦٩سعد مصلوح، يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية، ص) ١(
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ص نفسه، ، وهي خاصية منبثقة من الن"ةة األسلوبياخلاصي"على  اللّغة حتليل
كما هو احلال يف البوليس هلا وجود مطلق خارج الن الغة، ص" وال تعد

اخلاصية أسلوبيد وجودها يف النذا االعتبـار ة مبجر ظر إليها؛ إذ النـص
يرتبـط بالشيوع والن١("سبينيدرة الن(.  

 الذي قد  هو يف اعتماد البالغة على الفن البالغياألسلوبينيفمأخذ   
دت معامله ومعايريه مسبقًا، ومل يكن النحتداألديب د  هوصال الذي حيدا 
 هو االنطالق من - يف نظرهم -بنية هذا األسلوب ووظيفته، فعيب البالغة 

صوص، وهذا املنهج ال معطيات وأحكام مسبقة، وحماولة دراستها يف تلك الن
يتفق مع املنهج العلميراسة واالستنتاج يف الوصف والد.  

  رس البالغيتجديد المنهج في الد: ثانيا
  ةلت البالغة لقد سجالعربيا يف الدا مطّردةراسات  حضوراللّغوي 

وحتليل اخلطاب،  اللّغة واألدبية، ومازالت تسهم بنصيب وافٍر يف دراسة
الّيتغم من بعض األصوات وعلى الرتدعو إىل إلغائها وتصفها بالت ة؛ قليدي

واعتقاد بعضهم أنّ األسلوبينقدي ء البالغة  جديد يهدف إىل إلغاة منهج
ا، تقوم دعائمها على اجلمالية القدمية، وإحالل بالغة جديدة مكا

٢(ةوالوظيفي(؛ فإنّ الدة البالغة القدمية ارسني املُنصفني يدركون صالحي

                                 
)١(٧٢-٦٧ ص،ة واألسلوبيات اللسانيةسعد مصلوح، يف البالغة العربي. 
، دار األمني، القاهرة ١يوسف نور عوض،  نظرية النقد األديب احلديث، ط) ٢(

 .١٨م، ص١٩٩٤
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؛ فالعالقة بني البالغة واألسلوبية وطيدة، وميكن اإلفادة )١(لَألسلَبِة احلديثة 
املنهج البالغي القدمي، وذلك من خالل ة يف جتديد من اإلجراءات األسلوبي

الثغرات، وتقدمي منهج بالغي مراجعات واعية من أجل جتاوز العيوب وسد 
ة احلديثة، وميكن تلخيص أبرز إجراءات قدي والناللّغويةينسجم مع املعطيات 

التقاط اآلتيةجديد يف الن :  
  ١ .من الد ا من ارسني إىل أنّ جتريد الباللقد أشار كثري ا علقغة مم

قضايا فلسفية ومصطلحات وتقسيمات منطقيحتمي ة أمريف  وضروري 
جتديد املنهج البالغيجديد قد بدأت عند القدماء مع ، ويبدو أنّ عملية الت

 تلته ألسباب كثرية، وأما يف العصر الّيتابن األثري ولكنها مل تثمر يف العصور 
، ودعت إىل )٢(انب قد ركّزت على هذا اجلاحلديث فجلّ حماوالت التجديد

  .تيسري البالغة من خالل ذيبها مما علق ا من قضايا الفلسفة واملنطق
؛ فإنّ العربيةومع ما للمنطق من وظيفة تنظيمية مهمة يف البالغة   

 ليس هلا أية فائدة، الّيتاملقصود هو التخلّص من تلك التقسيمات الكثرية 
 تأثّرت بعلم الكالم، وإعادة النظر الّيت املصطلحات واملفاهيم وإعادة النظر يف

  . ليس هلا عالقة بالبالغةالّيتيف بعض املوضوعات 
إنّ شيوع تلك التقسيمات والتبويبات الكثرية يف البالغة قد أصبغ   

عليها صبغة علمية جتريدية، وأسهم يف ذهاب رونقها وائها؛ ألنّ البالغة 
فها املهمة تنمية الذوق األديب، ودراسة األساليب علم وفن، ومن وظائ

                                 
 .٨حممد عبد املطلب، البالغة العربية قراءة أخرى، ص )١(
 . وما بعدها٣٦٩أمحد مطلوب، مناهج بالغية، ص  )٢(
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املناسبة يف التأثري واإلقناع، فكان التخلّص من تلك التقسيمات أمرا ضروريا 
 الّيتيف هذا العصر الذي تطورت فيه الدراسات اللسانية واألسلوبية والنقدية 

ولعلّ . تستند إىل مقاربات منهجية قائمة على التحليل اللغوي للنص األديب
من أمثلة ما ميكن إعادة النظر إليه التقسيم الثالثي للبالغة، وتقسيم الكالم 

فيمكن االستغناء عن " الفن البالغي"إىل اخلرب واإلنشاء، وأما تقسيمات 
الكثري منها، فما فائدة تقسيم االستعارة إىل مرشحة وجتريدية ومطلقة، 

ركيز على حتليل البنية التركيبية وأصلية وتبعية، وغريها، فيجب أن يكون الت
  .  واجلماليةاللّغويةوبيان الوظيفة 

وأما التجديد يف املصطلح فيكون بإعادة النظر يف حمتواه وصياغته؛   
فريكّز يف احملتوى على بيان املفهوم والوظيفة، وأما الصياغة فرياعى فيها 

كلمة ذات الوضوح يف استعمال الكلمات والعبارات، واالبتعاد عن أي 
مطابقة : "إحياءات أو دالالت فلسفية؛ فمثالً تعريف القزويين للبالغة وهو

" مطابقة: " حيتوي على كلمات مثل)١("الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته
وكلّها حباجة إىل تفسري بسبب ظالهلا الفلسفية، واألصل " احلال"و" مقتضى"و

  .تاٍج إىل شرح وتفسرييف التعريف أن يكون واضحا يف داللته، غري حم
وأما موضوعات البالغة ومباحثها ففيها الكثري مما ميكن إعادة النظر   

 دخلت ساحة البالغة، الّيت هلا عالقة بالعلوم األخرى الّيتفيه، والسيما تلك 
مثل علوم النحو واملنطق واألصول وغريها؛ فال حاجة إىل احلديث عن قضية 

رورة للبحث يف أنواع الدالالت املنطقية الصدق والكذب يف اخلرب، وال ض
                                 

 .٤٢تلخيص املفتاح، ص )١(
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مثل التضمن وااللتزام، وميكن تصنيف أغلب موضوعات اإلنشاء غري الطليب 
 ال هلا عالقة باألسلوب الّيتيف باب اخلرب، ويتم التركيز على املوضوعات 

  . ووظيفته يف التعبري اللغوي واألديب
 لرتعة املعيارياملنهج البالغي يقتضي حلّ إشكال اإنّ جتديد . ٢  

، ويكون احللّ باإلفادة الواعية من تلك العربية استقرت عليها البالغة ذيالّ
القواعد واملفاهيم يف التحليل اللغوي للنصوص األدبية، فبدل أن تكون تلك 
القواعد معياريا للحكم على النص باجلودة أو الرداءة، تكون عامالً يساعد 

 وخصائصها ووظائفها، وهو أمر مهم يف غويةاللّعلى معرفة طبيعة البنية 
التحليل األسلويب للغة، فبإمكان احمللّل األسلويب اإلفادة من تلك القواعد، 

 قدمتها الّيتكثريا من البحوث " يعترفون بأنّ األسلوبينيكما أنّ بعض 
البالغة للصور واألشكال مازالت مصدرا ثرا حيا جديرا بأن يؤخذ يف 

، حيث جند جمموعةً من املالحظات )األسلوبية(ار يف قسٍط وافٍر من االعتب
 ال يستطيع الباحث األسلـويب اجلاد أن يهمـلها، بل الّيتوالتعريفات 

  .)١("عمقها على ضوء مناهجه احلديثةعليـه أن ينظمها وي
فاالنتقال من البالغة املعيارية إىل البالغة الوصفية هو املطلوب، وقد   

بالغة يف مرحلة عبد القاهر اجلرجاين تطورا وازدهارا لقي شهدت ال
استحسان الدارسني، وهي مرحلة أشبه بالوصفية، فقد كان شيخ البالغيني 

 املتجسدة يف القرآن الكرمي والشعر اللّغويةمعنيا بوصف مجاليات الظاهرة 
الً للنصوص، العريب، ومل يكن معنيا بوضع القواعد التقوميية بقدر ما كان حملّ

                                 
 .١٧٨م األسلوب، صصالح فضل، عل) ١(



٥٥ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

  .  مربزا مواطن اجلمال فيها
  ٣ . ا ينبغي تطويره يف وسائل البالغة متكينها من دراسة النصولعلّ مم

 إىل – يف السابق –بكامله، بدل االقتصار على دراسة اجلملة فقط، وقد أشرنا 
ا أنّ النظرة العامة إىل النص كانت حاضرة يف كتابات قدامى البالغيني، فقد التفتو

إىل وسائل التحام النص وعدوها واحدة من املعايري البالغية، وشاعت 
السبك، والتالؤم، واالنسجام، وااللتحام، : املصطلحات الدالة على ذلك مثل

م البالغيني بتماسك اخلطاب والتناسب، وغريها، واإلشارات الّيت تدلّ على اهتما
 مبنهج جامع بني التنظري ، واهتم حازم القرطاجني بدراسة النص)١(كثرية

، وحتدث عن البناء "فصول"والتطبيق، وهو أول من قسم القصيدة العربية إىل 
، ولكن تبقى )٢(الرابطة بني مطلع القصيدة وآخرهاالداخلي للنص، وأدرك الصلة 

مثل هذه احملاوالت التطبيقية نادرة يف تراثنا البالغي، األمر الذي يستدعي التنبيه 
شمل الدرس البالغي اجلديد االنتقال من بالغة اجلملة إىل بالغة النص، على أن ي

  . وجعل الشواهد والنصوص يف خدمة هذا اهلدف
وقد دعا أمني اخلويل إىل جتديد البالغة يف هذا اجلانب وأشار إىل   

ضرورة توسعة دائرة البحث وبسط أفقه، فال يقتصر على اجلملة بل ميتد إىل 

                                 
 املركز ١حممد خطايب، لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب، ط: انظر )١(

 . وما بعدها٩٧م، ص٢٠٠٦) املغرب(الثقايف العريب، الدار البيضاء 
 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١إبراهيم خليل، األسلوبية ونظرية النص، ط) ٢(

 . ٥٦، ص١٩٩٧بريوت 
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وال بد من . )١(متاسك أجزائه وحسن ائتالفه، والنظر يف العمل األديب كلّه
اإلشارة كذلك إىل عناية الدراسات األسلوبية والنقدية احلديثة ذا اجلانب؛ 
فقد أصبحت توجب النظر إىل النص بكامله، وظهر ما يسمى باللسانيات 

  . )Textual linguistics(النصية 

ون األدبية احلديثة من أكثر وتبدو قضية مسايرة البالغة للفن. ٤  
: القضايا صعوبة وتعقيدا؛ إذ كيف ميكن إدراج هذه األجناس األدبية مثل

الرسالة واملقالة، والقصة والرواية، واملناظرة واملسرحية، والسرية الذاتية، 
وغريها ضمن مباحث البالغة؟ وهل سيكون ممكنا سد ذلك النقص القائم 

ألسلوب، وقد اقترح أمحد الشايب نظريا فيها كما أشار بعض دارسي ا
 ذلك يف الواقع إجنازإضافة هذه الفنون إىل البالغة اجلديدة، غري أنّ فكرة 

العملي أمر ال ضرورة له كما يرى أمحد مطلوب؛ وإنما يكون موضعه 
، كما أنّ إدراج هذه األجناس )٢( خاصة تتصل بتلك الفنون األدبيةدراسات

من الباحثني تطوير أدوات خاصة تتميز ا البالغة عن يف البالغة سيقتضي 
النقد واألسلوبيات احلديثة، ويبدو أنّ الوسائل املتوفرة يف النقد احلديث 

  .واألسلوبيات اللسانية كافية لدراسة مثل هذه األجناس األدبية
ومع ذلك كلّه ميكن أن تساعد بعض إجراءات البالغة يف دراسة هذه 

، وفصاحة اللغة، اللّغويةإلفادة مثال من دراسة التراكيب الفنون، فيمكن ا
وأساليب التصوير كاالستعارة والتشبيه وأنواع ااز، فضالً عن التكرار 

                                 
 .١٠٨ول، صفن الق )١(
 .٣٧٥مناهج بالغية، ص )٢(
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واجلناس ودراسة أدوات التحسني يف األصوات والعبارات، وغري ذلك مما هو 
  .متاح من أدوات ووسائل إجرائية

 أيضا العناية بالشكل واملضمون، إنّ جتديد املنهج البالغي يقتضي. ٥  
فال يطغى أحدمها على اآلخر، بل يعطى كلّ واحد منهما حقّه من التحليل 
والدرس، وقد كانت العناية باملعىن حاضرة يف كثري من الدراسات البالغية 
القدمية، ولكن التطور الكبري الذي عرفه العصر احلديث يف دراسة املعىن 

حليل البالغي لتكون صاحلة لدراسة املعىن، وهو أمر يقتضي تطوير طرائق الت
 العربيةفالبالغة "ه بالنظر إىل إمكانيات البالغة ومنجزاا املختلفة، إجنازميكن 

 قام كثري من علمائنا ِبحثِْو التراب يف وجهها ورمجها حبجارة املعاصرة، الّيت
م للدرس األسلويب اللساين زادا من ما برحت قادرة على أن تقدا وفري

التصورات وطرق التحليل، ميكنه بإعادة صياغتها أن يحكم ا وسائله الفنية 
  .)١(" يف مقاربة النصوص

 هي دراسة لُغوية بالدرجة األوىل، وعنايتها العربيةوالبالغة . ٦ 
بعناصر التخاطب من أبرز مميزاا، وقد أخذ عليها عنايتها باملخاطَب، يف 

تكلّم وحالته النفسية، وجلّ اهتمامها كان منصبا على حني مل تم بامل
 تكون سببا يف التأثري يف املخاطَب وإقناعه، وقد أشرنا الّيتالوظيفة اجلمالية 

يف بعض ) املؤلّف( إىل أنّ البالغة القدمية قد أشارت إىل املتكلّم - من قبل -
ب؛ وذلك من منجزاا، وكان حازم القرطاجني أبرز من تناول هذا اجلان

 جتعله قادرا على اإلبداع، الّيتخالل حديثه عن الشاعر، الشروط املوضوعية 
                                 

 .٧٢-٦٧سعد مصلوح، يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية، ص) ١(
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 متكّنه من صناعة الّيتوهي شروط تتعلّق بالبيئة اخلارجية، وباألدوات العلمية 
 تؤدي وظيفة مهمة يف تشكيل اإلبداع الّيتالشعر، وبالعوامل النفسية 

 يسميها جاكبسون الوظيفة لّيتاوإنتاجه، وهذه الوظيفة الشعورية هي 
  .)١( وتكون خاصة باملتكلّم) emotive(االنفعالية 

لقد أصبحت الدراسات احلديثة تم جبميع عناصر التخاطب   
موضوع (املؤلّف، والقارئ، والسياق التارخيي : والعوامل املختلفة فيه

ثّر يف  تؤالّيتفضالً عن التحليل اللغوي وبيان وظيفته اجلمالية ) الدرس
، ولذا كان لزاما على اددين للدرس البالغي العناية باملتكلّم )٢(تلقيامل

وحالته النفسية، ويكون ذلك من خالل دراسة النص والكشف عن نفسية 
صاحبه، والعوامل املؤثّرة يف تشكيله، وهذا قد يساعد كثريا على فهم هذا 

  . قصد إليها مؤلّفهالّيتالنص واألهداف 
لبيان املعاين وا: نّ اإلطار العام اجلامع لفروع البالغة الثالثةإ. ٧  

؛ والنظرة الفاحصة إىل موضوعات البالغة )٣(والبديع هو دراسة األساليب
العربية ستظهر أنّ العالئق بينها موجودة، فعلم املعاين قائم على دراسة اخلرب 

                                 
حممود املصفار، : ، وانظر٤٣-٤٠انظر حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص) ١(

 .٢١٩الشعرية العربية، ص
 الدار ١رب، طوالدراسات األدبية، ترمجة حممد جاد ال اللّغة شبلنر برند، علم )٢(

 .٣١م، ص١٩٨٧الفنية، الرياض 
 عامل ١متام حسان، األصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ط) ٣(

 .٣٤٩م، ص٢٠٠٠الكتب، القاهرة 
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التأخري، والقصر واإلنشاء، وما يتعلّق ما من ظواهر أسلوبية كالتقدمي و
والتوكيد، والفصل والوصل، واإلجياز واإلطناب، وأما علم البيان فيدرس 
التشبيه والكناية وأنواع ااز املختلفة ويرى أنها أساليب وطرائق خمتلفة 
لعرض املعىن، وأما علم البديع فهو يبحث يف أساليب التحسني اللفظي 

راسة األسلوب، وقد اقترح أمحد واملعنوي، فاجلامع بني هذه العلوم هو د
؛ )١(عليه" األسلوب"تقسيم وإطالق اسم الشايب االستغناء عن هذا ال

وتدرس فيه الكلمة والصورة واجلملة والعبارة، وعناصر األسلوب وأنواعه 
وصفاه ومقوماته وموسيقاه، فعلم املعاين يدخل يف حبث اجلملة وعلم البيان 

  . ةوأغلب البديع يدخل يف باب الصور
ومن أجل صياغة نظرية متكاملة األجزاء يف البالغة العربية أشارت   

جلّ احملاوالت التجديدية إىل إلغاء التقسيم الثالثي، وإعادة النظر يف ترتيب 
، فعلم املعاين مبوضوعاته املهمة ضروري لدراسة اجلملة )٢(موضوعات البالغة

التعبري األديب كالتشبيه والفقرة والنص، وعلم البيان ضروري لدراسة صور 
والكناية وااز، وأما علم البديع مبصطلحاته الكثرية فالواجب تصنيفه 

  .  تصنيفًا جديدا، وإعادة االعتبار إليه
ومما ينبغي إلغاؤه من علم املعاين تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء، 

ليها من وبإلغاء هذا التقسيم خنلص من هذه األمور الغريبة عن البالغة وخن"
كلّ ما يعيقها عن أداء مهمتها، وهي نقد الكالم وإظهار ما فيه من روعة 

                                 
 .٣١-٢٨األسلوب، ص )١(
 . وما بعدها٣٦٩أمحد مطلوب، مناهج بالغية، ص )٢(
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املسند (كما ينبغي التخلّص من ركين اجلملة . )١("ومجال، وإسفاف وابتذال
يف عرض موضوعات هذا العلم، ويبحث كلّ موضوع يف ) واملسند إليه

  . فصل خاص بدل تشتيت مباحثه يف مسائل كثرية
 البيان فيمكن االستغناء فيه عن التقسيمات العقلية الّيت ليس وأما علم  

هلا عالقة بالبالغة، كما ميكن أن نضيف إليه صورا بيانية أخرى تكلّم عنها 
املتأخرون يف علم البديع، مثل التجريد والقلب واملبالغة وأسلوب احلكيم، 

  . )٢(والتورية وغريها
يالً للمعاين والبيان كما استقرت وأما علم البديع فال ميكن أن يعد ذ  

عليه البالغة يف القدمي، وال ميكن أن تنحصر وظيفته يف التحسني والتزيني 
ففي هذا غفلة عن الوظيفة الفنية الّيت قد يسهم البديع يف حتقيقها، "فحسب، 

، كما )األدبية(وهي وظيفة من أخص خصائص الكالم األديب، أال وهي وظيفة 
ومع أنّ بعض أنواع . )٣()" النصية(يف إكساب الكالم صفة قد يسهم البديع 

البديع مما ميكن تصنيفه ضمن موضوعات علم املعاين أو البيان؛ فإنّ بعضها 
نرى أن يعاد النظر يف فنون " :اآلخر مما ميكن االستغناء عنه، يقول مطلوب

له قيمة يف البديع الّيت ذكرها القزويين وغريه من املتأخرين، فيؤخذ منها ما 

                                 
 .٣٨٦أمحد مطلوب، مناهج بالغية ، ص)١(
 .٣٨٧صنفسه،  )٢(
مجيل عبد ايد، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصية، اهليئة املصرية  )٣(

 .٣٢م، ص١٩٩٨العامة للكتاب، القاهرة 
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ولعلّ أبرز ما جيب . )١("التعبري، ويترك ما كان لعبا باأللفاظ أو تعميةً أو ألغازا
إعادة النظر إليه ذلك التقسيم الثنائي أو الثالثي للمحسنات، فبعض البالغيني 

لفظية ومعنوية، وبعضهم كالعلوي قسمها إىل : كالقزويين قسمها إىل قسمني
وية وما كان متوسطًا بني اللفظية واملعنوية؛ إذ ال توجد لفظية ومعن: ثالثة أقسام

  .   ضوابط دقيقة هلذه التقسيمات، كما أنّ أغلبها متداخل
تعد مقارنة األساليب بني لغة وأخرى من أهم اإلجراءات الّيت تعتمد . ٨  

 يف عليها اللسانيات واألسلوبيات احلديثة، ومل تكن البالغة العربية معنية ذا اجلانب
القدمي، وجلّ ما وصلنا عن القدماء ملحوظات عابرة مبثوثة هنا وهناك، وعادةً ما 

  .)٢(العربية يف خصائصها عن بقية اللغات جتيء لبيان تفرداللّغة
فكان لزاما على البالغة اجلديدة سد هذه الثغرة، وذلك بالسعي إىل   

 من اللغات، وحماولة صياغة العربية وغريها اللّغة تطوير الدراسات املقارنة بني
رؤية كلّية واضحة عن هذا املبدأ، الذي من شأنه اإلسهام يف تطوير البالغة 
العربية، وتعريف الدارسني من غري العرب بأساليب العربية وقدراا التعبريية الّيت 

  . جتعلها واحدة من اللغات احلية القادرة على حتقيق التواصل بني األمم املختلفة

وإنّ مما جيب العناية به يف املنهج البالغي اجلديد اختيار النصوص . ٩  
األدبية بعناية، وعدم االقتصار على الشواهد القدمية، ففي األدب العريب 

 ميكن االنطالق منها الّيتاحلديث الكثري من النصوص الشعرية والنثرية 
 تتيح الّيت واالعتماد عليها يف دراسة الفنون البالغية، وتلك النصوص هي

                                 
 .٣٩١مناهج بالغية، ص )١(
 .١٨٠يوسف أبو العدوس، البالغة واألسلوبية، ص) ٢(
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للدارس فرصة مالحظتها ودراستها وكشفها، وتوضح األساليب البالغية من 
 خالل التحليل اللغوي الدقيق، وهذا املنهج من شأنه ربط الدارس بالنص

  .األديب، وعدم االنطالق من أحكام مسبقة، أو فرض معايري جاهزة

لى البقاء يف الساحة اا املختلفة قادرة عإجنازإنّ البالغة العربية ب. ١٠  
 هو – إذا وجد –التعارض بني البالغة واألسلوبية " نّاألدبية والنقدية؛ أل

 حتى يصري الِعلمان إىل تكامل ميكن أن ضمحلّتعارض مؤقَّت، سرعان ما ي
يفيد إفادةً بالغة يف تقدمي نظاٍم ذي أصوٍل عربيٍة، صاٍحل للتعامل مع اخلطاِب 

توافقية، يوظِّف من األدوات البالغية ما جيده قابالً األديب العريب صالحية 
للتوظيف، ويطور ما حيتاج إىل تطوير، ويعدلُ ما حيتاج إىل تعديل، مثّ فوق هذا 

، وإنّ )١("عد أن يطوعها لروح هذه البالغةوذاك يستحدثُ أدواٍت وافدة ب
لت مصدرا حيا كثريا من البحوث الّيت قدمتها البالغة للصور واألشكال مازا

؛ فهي متتلك وسائل يف )٢( يف االعتبار يف قسٍط وافٍر منهاجديرا بأن يؤخذ
  .التحليل اللغوي ميكن تطويرها لتتناسب وتتالءم مع املقاربات املنهجية احلديثة

   :تجديد طرائق تعليم البالغة: ثالثًا
روس البالغة  تقدم دالّيتقدمية املتبعة يف تعليم البالغة إنّ الطرائق ال  

يف قواعد جافّة، ومسائل متفرقة، ونصوص وشواهد معقّدة، مازالت هي 
السائدة يف أغلب املناهج التعليمية اليوم، واحللّ هلذه اإلشكالية هو يف جتديد 
هذه الطرائق وتطويرها لتناسب املعطيات احلديثة، وذلك من خالل تأهيل 

                                 
 .٩، ٨حممد عبد املطلّب، البالغة العربية قراءة أخرى، ص )١(
 .١٧٨، ١٧٧صالح فضل، علم األسلوب، ص )٢(
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ستعمال الوسائل احلديثة مثل املعلّمني علميا وتربويا، وتدريبهم على ا
احلاسوب وغريه، واستخدام الطرائق املناسبة لتعليم البالغة بوصفها فنا يسهم 
يف تنمية الذوق الفني واألديب لدى املتعلّم، وبوصفها علما يسهم يف فهم 

 اللّغويةالنصوص األدبية ومعرفة مواطن اجلمال فيها، وينمي املهارات 
 ولعلّ من أهم العناصر لتحقيق هذه األهداف تدريس .والكتابة اإلبداعية

  . البالغة من خالل النصوص، واستخدام احلاسوب يف التعليم
  تدريس البالغة من خالل النصوص. ١
ويكون أوالً باختيار النصوص األدبية بعناية فائقة، على أن تكون . أ  

عريب القدمي من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف والشعر والنثر ال
واحلديث، واالنطالق من النص نفسه لتناول الفنون البالغية املختلفة، 
واالبتعاد ما أمكن عن املصطلحات الصعبة والتقسيمات املنطقية، وتناول 

ة النص تناوال كامالً وإبراز ما فيه من مجاليات، وتعويد الطالب على مالحظ
  .)١(هذه النظرة الشمولية املتكاملة

 هدف حتليل النصوص ومناقشتها بالغيا هو متكني الطالب وإنّ. ب  
 ومالحظة ما لتلك الفنون البالغية من ا، ومعرفة قيمتها وتذوقهامن فهمه

وظائف يف الكالم، ومعرفة جوانب عن نفسية الكاتب ومدى توفيقه يف 
اختيار تلك األساليب، ومن هنا يكون التحليل البالغي للنص هو املنطلق 

  .الفن البالغي، وليس العكسلتعليم 
                                 

عبد الرمحن اهلامشي، وفائزة العزاوي، تدريس البالغة العربية رؤية نظرية تطبيقية ) ١(
 .١٨١م، ص٢٠٠٥) األردن(حموسبة، دار املسرية، عمان 
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وجيب االعتماد على التطبيقات العملية لتدريب الطالب على حتليل . ج  
النص وتذوقه، وربط املفاهيم بالوظائف، واملصطلحات باألثر الذي تؤديه؛ 

فالبالغة ليست قضايا وأحكاما وتعاريف وقواعد، وإنما هي إدراك فني ملا يف "
الفكرة ومجال األسلوب، إدراكًا يقوم على فهم النصوص األدبية من مجال 

وحتليل وتفصيل عناصرها، ومعرفة بواعثها واستشعار تأثريها، وتذوق مجاهلا، 
  .)١("واحلكم عليها بالقوة أو الضعف، وبالوضوح أو اإلام والتعقيد

ومما جيب جتنبه يف تدريس البالغة التركيز على املصطلحات اجلافة .  د  
ال يؤدي إىل تنمية اإلحساس باجلمال " املختلفة؛ فإنّ ذلك التركيز وتقسيماا

وال إىل التذوق األديب، كما أنّ هذا النهج ميزق أوصال العبارات ويشوه مجاهلا، 
، فما )٢("وحيول البالغة إىل مصطلحات فلسفية نظرية ال جدوى من ورائها

حظة ما تؤديه االستعارة فائدة تعريف االستعارة وتقسيماا املختلفة، دون مال
من وظيفة إبالغية ومجالية يف التعبري؟، فال حاجة إىل التركيز على مصطلحات 

االستعارة التصرحيية واملكنية وغريها؛ ألنّ ذهن املتلقي سينشغل ا ال : مثل
حمالة، وتضيع عليه فرصة فهم االستعارة ووظيفتها يف أداء املعىن، ودورها يف 

كما يفضل الربط بني الوحدات البالغية، .  األديباالرتقاء باألسلوب
واملقصود بالوحدة البالغية هنا جمموعة املوضوعات الّيت تكون غايتها واحدة؛ "

فاجلناس والسجع واالزدواج وحدة تؤدي إىل االنسجام الصويت، بينما األمر 
                                 

اللّغةالعربية وأساليب تدريسها  راتب قاسم عاشور، وحممد فؤاد احلوامدة، فنون) ١(
 .٣٢٥م، ص٢٠٠٩) األردن( والتطبيق، عامل الكتب احلديث، إربد بني النظرية

 .١٧٩عبد الرمحن اهلامشي، و فائزة العزاوي، تدريس البالغة العربية، ص) ٢(



٦٥ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

  .)١("والنهي واالستفهام وحدة تؤدي إىل الطلب
يف تدريس البالغة االعتماد على الوصف ومما ينبغي مراعاته . هـ  

اللغوي الدقيق للظاهرة البالغية، وتعويد الطالب على الدقّة واملوضوعية يف 
التحليل، واالبتعاد عن األحكام االنطباعية، واآلراء املسبقة، وجتنب استعمال 

مشرق األسلوب، : العبارات العامة يف احلكم على مسات األسلوب مثل
  .ب املعاين، وغريهاجزل األلفاظ، عذ

ومما يسهم يف إثراء الدرس البالغي إجراء موازنات بني النصوص . و  
، وذلك )٢(سائل يف سرعة تكوين الذوق األديباملدروسة، وهي من إحدى الو

من أجل متكني الطالب من معرفة أوجه االختالف بني األساليب، ويكون 
، واالبتعاد عن األحكام التركيز على الكشف عن اجلوانب الفنية اجلمالية

 تنطلق من مبدأ اخلطأ والصواب، وهذا من شأنه أن جيعل الدرس الّيتالعقلية 
  .البالغي أكثر تشويقًا وإمتاعا لدى املتلقي

ولعلّ مما يسهم يف تنمية الذوق الفني لدى املتعلّم معاجلة . ز  
اجلو النفسي املوضوعات من الناحية النفسية والوجدانية؛ وذلك بالتحدث عن 

  . )٣(للفكرة أو النص، وعن عاطفة األديب وموسيقى الكالم، واستجابة القارئ
وأثبتت التجربة العملية أنّ اإلكثار من النصوص القرآنية . ي  

                                 
 .١٨٦عبد الرمحن اهلامشي، و فائزة العزاوي، تدريس البالغة العربية، ص)١(
 .١٨٠نفسه، ص) ٢(
فنوناللّغةالعربية وأساليب تدريسها راتب قاسم عاشور،  وحممد فؤاداحلوامدة، ) ٣(

 .٣٢٦بني النظرية والتطبيق، ص



٦٦ المحور الرابع

واألحاديث النبوية الشريفة والنصوص األدبية البليغة يف تدريس البالغة، من 
، وميكّنه من التعرف على شأنه أن حيبب موضوعات البالغة إىل الطالب

أسرار اإلعجاز يف القرآن الكرمي، وأسرار البيان يف احلديث النبوي الشريف، 
  .         ويف كالم العرب املنظوم واملنثور

  :استخدام احلاسوب يف تعليم البالغة.٢
 يف تطوير حديثة كان هلا أثر كبري احلديثة وسائل وأدوات التقنياتقدمت   
 الّيت من أبرزها -فقد عملت هذه الوسائل  ؛م يف السنوات األخريةالتعليطرائق 

 ، الطالب اهتمامالعربية، وحازت اللّغة مي حتسني أساليب تعل على-) احلاسوب(
نّ استعمال احلاسوب وتؤكّد الدراسات أ .وشجعتهم على حتسني مهارام اللّغوية

من الناحية يد من سرعة العمل يف تعليم العربية واألعمال اللّغوية األخرى سيز
، وحيقّق املنهجية واملوضوعية يف األعمال اللّغوية، وسيدفع الباحث اللغوي ةالعلمي

  .)١(ألن يكون دقيقًا وموضوعيا وسريعا يف حبوثه اللّغوية
فمعظم الدول "وازداد االهتمام العاملي باحلاسوب ووظيفته التعليمية؛   

لتعليمية بتقنية احلاسوب، حيث أدخل ضمن مقررات املتقدمة تأثرت مناهجها ا
املناهج، فضالً عن استخدامه وسيلة تعليمية يف معظم مقررات املنهج، واملستقبل 

وقد أدى . )٢(" يشري إىل أنّ مناهجنا التعليمية قد تتأثر بتقنية احلاسوب بطرائق كثرية

                                 
العربية يف احلاسوب،  حبث مطبوع  اللّغة حممد علي الزركالن، اللسانيات وبرجمة) ١(

مكتبة ، العربية يف تقنية املعلومات اللّغة ضمن السجل العلمي لندوة استخدام
 .٥٣م، ص١٩٩٣ الرياض  ،امللك عبد العزيز

 = جامعة امللك سعود، الرياض ١ عبد اهللا بن عثمان املغرية، احلاسب والتعليم، ط)٢(



٦٧ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

ة الدراسية بشكل مقنن اعتماد احلاسوب يف عملية التعليم والتعلّم إىل بناء املاد
ومتسلسل، فتصبح غاية التعليم ليس توصيل املعرفة فحسب، بل إجياد عنصر 
التشويق والرغبة يف عملية نقل املعرفة إىل املتعلّم، وتزداد بذلك فاعلية املتعلّم، فيقبل 

  . على التعلّم يف بيئٍة تعليميةٍ متتاز بالتفاعل والتركيز
 من العربية اللّغة  احلاسوب يف تعليموسنتحدث بإجياز عن مميزات  

خالل نتائج الدراسات العلمية، وخصائص استخدامه وسيلةً تعليميةً يف 
  .العربيةتدريس البالغة 

  )١( اللّغة العربيةب يف تعليمومميزات استخدام احلاسأبرز ) ١(
  .لطالبل املختلفة اللّغوية هاراتاملتنمية . ١
  .دةار تقريب املفاهيم النظرية .٢
  .  معاين الكلماتفهم مساعدة الطالب على .٣
  .للتمارين والتطبيقات التصحيح الفوري إمكانيةب و يوفر احلاس. ٤
  .ف مع قدرات الطالبب بطابع التكيويتميز التعليم مبساعدة احلاس. ٥
ز الطالب على استكشاف موضوعات ليست موجودة ضمن ي حتف. ٦

رات الدراسيةاملقر.  
  .مني وردود أفعاهلمب القدرة على ختزين املعلومات وإجابات املتعلِّوس للحا.٧
  . تكرار تقدمي املعلومات مرة تلو األخرى.٨
  . املختلفةرفع مستوى الطالب وحتصيلهم عن طريق التدريبات. ٩

  ــــــــــــــ
 .١٣٣هـ، ص١٤١٨  =

 .٢٩٥، ٢٩٤عبد الرمحن اهلامشي، وفائزة العزاوي، تدريس البالغة العربية، ص )١(



٦٨ المحور الرابع

التخلص  : يف أداء واجباته التعليمية والتربوية مثلممساعد املعلِّ. ١٠
 اتقرراملتصميم ، وساعدة يف تقومي الطالبامل، ومن األعباء الروتينية

  .ة وتطويرها باستمرارتعليميال
  تدريس البالغة باستخدام احلاسوب) ٢(
اسوب يف تدريس أشارت دراسات حديثة إىل أمهّية استخدام احل  

، فاحلاسوب ال يقدم احللول ملشكالت التعليم مجيعها، )١(البالغة العربية
عملييت التعليم والتعلّم إذا استخدم بالصورة ولكنه يستطيع أن حيسن من 

ارة إىل الصحيحة، وأما عن طرائق هذا االستخدام فمتنوعة، وميكن اإلش
  :)٢(أبرزها يف النقاط اآلتية

أن يقوم املعلّم بتصميم برنامج حاسويب خاص بتعليم البالغة . ١  
ضحة تنطلق من العربية، ومن خالله غرضه يف غرفة الدرس يقدم مادة بالغية وا

حتليل النصوص مبشاركة الطالب، كما ميكنه االستعانة بوسائط احلاسوب 
وميكن . الصوت، والصورة، واملخططات واألشكال التوضيحية: لإليضاح مثل

 Power(اإلفادة من عدة برامج لعلّ من أبرزها برنامج عارض الشرائح 
point(امن أهم الربامج املستخدمة عاملي يف التدريس، الذي يعد .  

أن يعتمد املعلّم على برامج حاسوبية جاهزة تقدم جمموعة من . ٢  
التمرينات، ويطلب من الطالب حلّها يف غرفة الدرس أو يف البيت، وتسمى 

 إعطاء املتعلِّمني فرصةً إىلودف ، "طريقة التدريب واملمارسة"هذه الطريقة 
                                 

 . وما بعدها٢٩٠عبد الرمحن اهلامشي، وفائزة العزاوي، تدريس البالغة العربية، ص) ١(
 .٢٩٨، ٢٩٧نفسه، ص )٢(



٦٩ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

أي إعطاء جمموعة ؛ ها من قبل سبق دراستالّيتللتدريب علي إتقان املهارات 
من التدريبات والتمرينات أو املسائل بشأن موضوع معني سبقت دراسته؛ 

حلاسوب، ويقوم احلاسوب بتعزيز إىل احيث يقوم الطالب بإدخال اإلجابة 
  .اإلجابة الصحيحة أو تصحيح اإلجابة اخلاطئة

غة يف شبكة ميكن للمعلّم االستعانة باملواقع اخلاصة بتعليم البال. ٣  
، وتوجيه الطالب إىل املصادر املهمة، وكيفية )اإلنترنت(املعلومات العاملية 

  . اإلفادة مما هو متاح من معلومات عن املوضوعات املراد شرحها
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  :خامتة
وجه كثري من اللسانيني واألسلوبيون نقدهم الالذع إىل أصول . ١
كان هذا النقد نابعا من اعتقاد بعضهم وأهدافها وإجراءاا، و العربيةالبالغة 

بعدم صالحية البالغة يف ظلّ املعطيات املعرفية احلديثة، واعتقاد بعضهم 
اآلخر بإمكانية تطوير البالغة وتغيري مقوالا التقليدية من أجل استيعاب 

  .املعارف اجلديدة يف علوم اللغة
با رئيسا  سب- يف رأي دارسي األسلوب – األرسطي نطقملاكان . ٢  

يف تراجع البالغة، كما أدى النقص يف إجراءاا إىل قصورها يف دراسة 
كما أسهمت معياريتها الصارمة يف االبتعاد عن روح اجلديدة، األدبية الفنون 

األدب، ومثّلت عنايتها بتحليل اجلملة قصورا يف النظر إىل النص بكامله، 
  .ىل وصفها بالشكالنيةوأدى اهتمامها بالشكل على حساب املضمون إ

 أخذت عليها، الّيتإنّ جتديد البالغة يقتضي جتاوز تلك املآخذ . ٣  
وذلك بإعادة النظر يف املناهج وطرائق التدريس، فأما املناهج فيكون بتجريد 
البالغة مما علق ا من قضايا فلسفية ومصطلحات وتقسيمات منطقية، 

 والتحليل، ومتكينها من دراسة واالنتقال من املعيارية إىل منهج الوصف
النص بكامله، والعناية بالشكل واملضمون، واالهتمام باحلالة النفسية 
للكاتب، وإلغاء التقسيم الثالثي من أجل إجياد نظرية متكاملة األجزاء، 
وإعادة النظر يف تصنيف كثري من املوضوعات مع إمكانية إلغاء بعضها، 

ما علم البديع الذي جييب إعادة النظر وإضافة مسائل أخرى جديدة، والسي
إىل موضوعاته على أالّ تقتصر وظيفته البالغية على التحسني فحسب، بل 



٧١ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

تشمل التركيب والصياغة ومتاسك النص.  
وجتديد املنهج يقتضي العناية باختيار النصوص األدبية، والسيما . ٤  

لى الشواهد من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، وعدم االقتصار ع
 وغريها من العربية اللّغة القدمية، والسعي إىل تطوير الدراسات املقارنة بني

اللغات، وحماولة صياغة رؤية كلّية واضحة عن هذا املبدأ، الذي من شأنه 
  .اإلسهام يف تطوير البالغة املقارنة

ويقتضي جتديد البالغة تطوير طرائق التدريس لتتناسب مع املعطيات . ٥  
يثة؛ وذلك من خالل تأهيل املعلّمني علميا وتربويا، وتدريبهم على استعمال احلد

الوسائل احلديثة مثل احلاسوب وغريه، واستخدام الطرائق املناسبة لتعليم البالغة 
بوصفها فنا يسهم يف تنمية الذوق الفني واألديب لدى املتعلّم، وبوصفها علما يسهم 

  .ة مواطن اجلمال فيهايف فهم النصوص األدبية ومعرف
ومن وسائل التجديد االعتماد على التطبيقات العملية لتدريب . ٦  

الطالب على حتليل النص وتذوقه، وربط املفاهيم بالوظائف، واملصطلحات 
باألثر الذي تؤديه، واالعتماد على الوصف اللغوي الدقيق للظاهرة البالغية، 

 التحليل، واالبتعاد عن األحكام وتعويد الطالب على الدقّة واملوضوعية يف
  .االنطباعية، واآلراء املسبقة

والسعي إىل جتديد طرائق التعليم يقتضي استخدام احلاسوب يف . ٧  
، فيستطيع احلاسوب أن حيسن من عملييت التعليم العربيةتدريس البالغة 

 رفع مستوى الطالب والتعلّم إذا استخدم بالصورة الصحيحة، وأن يسهم يف
  . املختلفةصيلهم عن طريق التدريباتوحت
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  :املصادر واملراجع
املثل السائر يف أدب الكاتب ، )هـ٦٣٧(ابن األثري، ضياء الدين ) ١(
 دار ضة مصر، القاهرة ١، حتقيق أمحد احلويف وبدوي طبانة، طوالشاعر
  .م١٩٦٢
األصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند متام حسان، ) ٢(
  .م٢٠٠٠ عامل الكتب، القاهرة ١، طالعرب
، قرأه وعلّق عليه حممود أسرار البالغةاجلرجاين، عبد القاهر، ) ٣(

  .م١٩٩١ دار املدين، جدة، ١حممد شاكر، ط
، البديع بني البالغة العربية واللسانيات النصيةمجيل، عبد ايد، ) ٤(

  .م١٩٩٨اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 ١، طلسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب حممد، خطايب،) ٥(

  .م٢٠٠٦املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 
حنو بالغة خفاجي، حممد عبد املنعم، وعبد العزيز شرف، ) ٦(
  ).ت.د(، دار غريب، القاهرة جديدة
 املؤسسة العربية ١، طاألسلوبية ونظرية النصخليل، إبراهيم،  )٧(

  .١٩٩٧ر، بريوت للدراسات والنش
، دار الكتب املصرية، القاهرة فن القول -١:  أمني،اخلويل) ٨(
  .م١٩٩٦
 ١، طمناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري واألدب -٢    

  .م١٩٦١دار املعرفة القاهرة 



٧٣ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

القاموس املوسوعي لعلوم ديكرو أوزوالد، وسشايفر جان ماري، ) ٩(
كز الثقايف العريب، الدار البيضاء  املر٢، ترمجة منذر عياشي، طاللسان
  .م٢٠٠٧
العربية يف  اللّغة اللسانيات وبرجمة حممد علي، ،الزركالن) ١٠(

، حبث مطبوع ضمن السجل العلمي لندوة استخداماللّغةالعربية يف احلاسوب
  .م١٩٩٣ الرياض ،مكتبة امللك عبد العزيز، تقنية املعلومات

 املكتبة ١، طبني العرب واليونانبالغة أرسطو  ، إبراهيم،سالمة) ١١(
  .م١٩٥٠ القاهرة ،األجنلو املصرية

أثر القرآن يف تطور النقد إىل آخر القرن  ، حممد زغلول، سالم)١٢(
  . دار املعارف القاهرة٣الرابع اهلجري، ط 

 دار ١، طفن القول بني البالغة العربية وأرسطوالسيد، شفيع، ) ١٣(
  .م٢٠٠٦غريب، القاهرة 

د ـمـ، ترمجة حموالدراسات األدبية اللّغة علمشبلنر، برند، ) ١٤(
  . م١٩٨٧ الدار الفنية، الرياض ١جاد الرب، ط

األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول الشايب، أمحد، ) ١٥(
  .م٢٠٠٠، مكتبة ضة مصر، القاهرة ١١، طاألساليب األدبية

عارف،  دار امل١١، طالبالغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف) ١٦(
  .)ت.د(القاهرة 
 دار ١، طعلم األسلوب مبادئه وإجراءاتهصالح فضل، ) ١٧(

  .م١٩٩٨الشروق، القاهرة 



٧٤ المحور الرابع

، ط املكتبة البيان العريب من اجلاحظ إىل عبد القاهر ، طه حسني)١٨(
  .)ت.د(العلمية بريوت 

العربية  اللّغة فنونعاشور، راتب قاسم، واحلوامدة حممد فؤاد، ) ١٩(
، عامل الكتب احلديث، إربد ريسها بني النظرية والتطبيقوأساليب تد

  .م٢٠٠٩) األردن(
، مجع عباس عبد احلليم عباس، أوراق مبعثرةعباس، إحسان، ) ٢٠(

  .م٢٠٠٦ جدارا للكتاب العاملي، عمان ١ط
 دار النور، ١ط، البالغة املفترى عليها عباس، فضل حسن،) ٢١(
  .م١٩٨٩بريوت 
 ١، طالبالغة العربية قراءة أخرى -١ :عبد املطلب، حممد) ٢٢(

  .م١٩٩٧الشركة املصرية العاملية للنشر لوجنمان، القاهرة 
 مكتبة لبنان ناشرون، بريوت ١، طالبالغة واألسلوبية -٢    
  .م١٩٩٤
، ١، طالبالغة واألسلوبية مقدمات عامةأبو العدوس، يوسف، ) ٢٣(

  . م١٩٩٩) األردن(املكتبة األهلية، عمان 
، دار ١، طنظرية النقد األديب احلديثعوض، يوسف نور، ) ٢٤(

  .م١٩٩٤األمني، القاهرة 
 أصدقاء ٣، طاجتاهات البحث األسلويبعياد، شكري حممد، ) ٢٥(

  .م١٩٩٩الكتاب، القاهرة 
، ترمجة عناصر يونانية يف الفكر اللغوي العريب ،هـ.غ، س فرستي)٢٦(



٧٥ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

 )األردن( عمان عاونية، مجعية عمال املطابع الت١حممود كناكري ط
  .م٢٠٠٠
، منهاج البلغاء وسراج األدباء، )هـ٦٨٤(القرطاجني، حازم ) ٢٧(

 دار الغرب اإلسالمي، بريوت ٤حتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة، ط
  .م٢٠٠٧
، منشورات كلية اآلداب قضايا الشعرياتمرتاض، عبد املالك، ) ٢٨(

در للعلوم اإلنسانية، قسنطينة والعلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد القا
  ).اجلزائر(

 دار الكتاب ١، طاألسلوبية واألسلوباملسدي، عبد السالم، ) ٢٩(
  .م٢٠٠٦اجلديد، بريوت 

املصفار، حممود، الشعرية العربية وحركية التراث النقدي بني ) ٣٠(
  .م١٩٩٩قدامة وحازم، مطبعة سوجيك، تونس 

ة واألسلوبيات اللسانية آفاق يف البالغة العربيمصلوح، سعد، ) ٣١(
  .م٢٠٠٣ جملس النشر العلمي، جامعة الكويت ١، طجديدة
 وكالة املطبوعات، الكويت ١، طمناهج بالغيةمطلوب، أمحد، ) ٣٢(
  .م١٩٧٣
 جامعة امللك ١، طاحلاسب والتعليم املغرية، عبد اهللا بن عثمان، )٣٣(

  .هـ١٤١٨سعود، الرياض 
قراءة جديدة لتراثنا "، يف كتاب تنيبني بالغناصف، مصطفى، ) ٣٤(
  .١٩٩٠، النادي األديب الثقايف جدة، ١، ج"النقدي



٧٦ المحور الرابع

تدريس البالغة العربية اهلامشي، عبد الرمحن، والعزاوي فائزة، ) ٣٥(
  .م٢٠٠٥) األردن(، دار املسرية، عمان رؤية نظرية تطبيقية حموسبة

 املركز ١، طجنينظرية املعىن عند حازم القرطاالوهييب، فاطمة، ) ٣٦(
  .م٢٠٠٢الثقايف العريب، الدار البيضاء 

  :املراجع األجنبية
) ١( Abdul-Raof, Hussein, Arabic rhetoric, A pragmatic 

analysis, Routledge, London ٢٠٠٦. 



٧٧ ) رؤية في المنهج وطرائق التعليم(إشكالية تجديد البالغة العربية 

  فهرس احملتويات

  ٣٥...........................................................:مقدمة

  ٣٧.....................أبرز املآخذ الّيت أخذت على البالغة العربية: أوالً

  ٥١................................جتديد املنهج يف الدرس البالغي: ثانيا

  ٦٢....................................جتديد طرائق تعليم البالغة: ثالثًا

  ٧٠.............................................................:خامتة

  ٧٢..................................................:راجعاملصادر وامل

  ٧٧....................................................فهرس احملتويات



  البالغة وحتليل اخلطاب 
ير النسق املعريفغدراسة يف ت

ّ ّ ّ
  

    إعداد   

  بن حييى طاهر ناعوس. د
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النقدية ة و يف حقول املعرفة الفلسفي عظيماًت البالغة تشغل حيزاًظلّ
ة منذ أرسطو، ومروراًواألدبيةراسات  بالديف عصورها الذّالعربي ة، هبي
  .ة احلديثةاألدبيارات الّتي إىل وصوالً
ة يالته الفنتشكّ ومظهراته يف شىت األديب النص بللبالغة عالقة وطيدةو

 يف احلقول  حمموداًة، ويف هذا تنصب البالغة لنفسها مقاماًحليليالتاألدبية وو
ة املختلفةاملعرفي.  

  تبيان مدى شساعة جمال  يقول يفالقرطاجين حازم من هنا، وجدناو
 منالز حتصيلها يف ىأتيت البالغة صناعة  إنسان أنّيظن كيف ":البالغة

 )١( ."األعمار استنفاد ايته مع يصل أحد إىل  ملالّذيالبحر  القريب، وهي
ة احلفر يف جمال بنيات فعمليصالن للوقوف على املعىن املخبوء األديب 

ساينّسيج اللّحتت النهناك دام أنّ دميومة ما يف صريورة و، ستظلّويتّ والص 
  .ت تقال خطاباصف و ترنصوصاً

 ؤية، وفتحالر  املختلفة على تكميلاألدبية والنقديةوقد عملت املدارس 
طرق التفهم  ع يفوسصافة نظريات و وحتليله بإضالنة وآليات نقدية تقني

عامل مع خلدمة املغزى العام من وراء التصالن األديب.  
،  النقديةت   من املصطلحا عرمرماًصادف القارئ عرب العصور سيالًو

من هنا، وقع و. ارات املتضاربة و املتناطحةالّتيراع بني نتجت عن هذا الص
   .األديب للخطاب البالغي سقيف بناء الن هذا  اخللط واالضطراب

 على سائر  يغلِّب منهجاًالّذي ،سق املعريفّر هرم النهذا عائد إىل تغيو
                                 

  . ٨٨ص .منهاج البلغاء  ،القرطاجين حازم - ١
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ة للحياة ااملناهج املسرية للحركة العامالثّة وملعرفية قافي... 
وهذا البحث يطرح مجلة من األسئلة املنهجيور حول البالغة تتمح ة،ة واملعرفي

  .راسات املختلفةر  آليات حتليل اخلطاب يف الد تغيحتليل اخلطاب وسرو
ة جتمع بني معطيات البالغة القدمية ميكن أن تظهر بالغة عامهل و

أيضا،  ؟ وإلثراء هذا املوضوع سنبحثطابالبالغة اجلديدة يف حتليل اخلو
 النصعلم جهة والبالغة و ة مناألسلوبيني البالغة وعالقة بهل من 

  يه البعض البالغة اجلديدة من جهة أخرى؟ أو كما يسم" النصلسانيات "
  : أمهها،ة أسبابتعود دوافعي يف اختيار هذا املوضوع إىل عدو
: من ذلك. القدمي متضمنة اجلديد كتب كثرية حتمل العنوانظهور . ١

البالغة العامقبل ذلك(وإمرباطورية البالغة  عر، جلماعة مي،ة، وبالغة الش (
 .إىل غري ذلك من العناوين ...النصبالغة ، و)بريملان(ـل

٢ .سواء أولئك  ،ارسنيمل يعد رجوع البالغة موضع جدال بني الد
  منخرط يف البحث يفوا ذلك، فالكلّ مل يفعلالّذين م نادوا بعودا أالّذين

 ...أسباب هذا الغزو اجلديد
 يف هذا اال مع وجود جمهود معترب يف جمال العربيةراسات ة الدقلّ. ٣

الشرقاوي .تر" فاسيلي"ـل" البالغة والبالغة اجلديدة" :رمجة مثلالت... 
، ق هلذا املوضوع معرفة كيفية عودة البالغةطروجب الت على هذا،و

  .  أم بشكل جديد أم ما معا ؟،هل بشكلها القدمي
، فهو عةاملتنودة و لألدب يف أنساقه املتعد دارٍس كلَّهذا العمل يهمو

 حٍداجلديد، يف بناء متكامل مته كطرح حياول اجلمع بني القدمي ويفرض نفس
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قدميه و نتوخاها من حتليل اخلطاب الّيتة خلدمة الغاية املعرفي ديدهجاألديب .
  : سوف حناول رصدها من خالل العناصر التاليةالّيتتلكم هي األسئلة 

 عودة البالغة. 
 البالغة واألسلوبية 
 صالبالغة ولسانيات الن 
 علم البالغة منوذج جديد لتحليل اخلطاب.  

تقوم  البالغة نظام من القواعد،" د، اخلطاب اجليالبالغة فن: عودة البالغة
مهمته على التو هي نظام يتحقّه وج، األديب صيف إنتاج الن،صر على تؤثّ ق يف الن

ولقد كان لعلم  )١(."صال األديبة االتي يف عملير على املتلقّالقارئ بإقناعه، أو تؤثّ
البالغة فضلٌ كبري يف بيان أساليب العرب، وتراكيب لغتهم، وما تمتاز به من قوٍة 

عاطفة واخلَيال؛ مما أعان كثريا على فَهم تراثنا، وتقدير فظ واملعىن، والومجال؛ يف اللّ
 وإدراكه كان لُغتنا، وبيان إعجاز كتابنا الكرمي، بل إنَّ دراسة اإلعجاز  البياينّ

علم البالغة؛ ويف هذا يقول ابن خلدوناهلدف الر ِضعله وئيس الّذي من أج :
"واعلم أنَّ مثرة هذا الفنم ، إن٢("اإلعجاز من القرآنما هي فَه(.  

ة على هذا  دينيةفالبالغة العربي يف املنبت، قرآني متون ة املصدر، درجت
رحاب كتاب اهللا تعاىل، تستهدي آياته، وتتشرب معانيه، قبل أنْ تتناولَ األدب 

ه عامالعريببوج .  

                                 
  .٢٢ص  االجتاهات،املفاهيم و ،علم لغة النص سعيد حسن حبريى،/د. أ- ١
 .٥٢١ مقدمة ابن خلدون، باب البيان، ص- ٢
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و من خالل تتبعنا الدا خلُصن ، عند العربقيق ملسارات البحث البالغي
معت  ة هي املصدرإىل أنّ املالحظات األسلوبية، حيث جاألول للبالغة العربي

ة  الطموح إىل صياغة نظري، وأنّ)املعتز ابن( حتت اسـم البديع وحماسن الكالم
ة للفهم واإلفهام أو للبيانعام اين الكبري للبالغة هو املصدر الثّ) اجلاحظ( بينيوالت

: العربية مهدين كبريين أنتجا مسارين كبريين للبالغة  ومن هنا، فإنّ،العربية
تغذيه اخلطابة عر، ومسار البيانمسار البديع يغذيه الش·  

 ، فقد ظلّراث العريبعر واخلطابة يف التداخل الكبري بني الش للتونظراً
رغم اجلهود الكبرية على الـمـسـاران مـتـداخـلـني وملتبسني 

الناالّيترة ي ساهم  ١(.تهالفالسفة وهم يقرؤون بالغة أرسطو وشعري(  
ر ولو وجد احلكيم أرسطو يف شـع: "يف هذا يقول حازم القرطاجينو

حـكر اليوجد يف شع ني مااليوناني ـم واألمثال ـعرب من كثرة اـل
 لزاد على ما وضع من ...ضروب اإلبداع يف فنون الكالم واالستدالالت واختالف

القوانني الش٢("ةعري( ة احلديثة ه وغريه،هلذا كلّ وقديوجدنا أغلب الّتيارات الن)٣( جه تت
إىل إمكانية اجلديدة، والسيما ة إعادة قراءة البالغة على ضوء املكتسبات املنهجي

  .اتسانيمكتسبات اللّ

                                 
 أفريقيا دار خييل والتداول،كتور حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التالد ينظر -١

٢٩ ـ ٢٨ص  م ،٢٠٠٥رق سنة الش.·  
٢-٦٨منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  ، حازم القرطاجين.  
  .١٩٩٨ ، حممد العمري ،الطبعة األوىل" واالمتدادات البالغة العربية األصول"ينظر كتاب -٣
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لقد بنيت هذا البحثَ على إمكان هذه القراءة وجدواها فكان هلا و
 الغربيةراسات  له يف الده جيد سنداًوج هذا الت أنّشك وال. مكاا ودورها

ر ، أو تعيد قراءا وتفسالغربيةخ للبالغة تينات تؤر انطلقت منذ السالّيت
و جان كوهن و كبدي فاركا وجان ) تاريخ البالغة(فعاليتها مع بارت 

  ...مولينو و طامني
 "روالن بارث" إذ ها هو ذا ؛هة أيضا، لعودة البالغة إىل الواجنظراًو

دحديث، وعن شغل يف  دين نفسه يبحث للبالغة القدمية عن فستانزعيم ا
 ينبغي: " قائال١٩٦٣لقد كتب سنة ). ورةبالغة الص(شركات اإلشهار 

إعادة التفكري يف البالغة الكالسيكيمن ة، وسيكون حينئٍذة مبفاهيم بنيوي 
املمكن وضع بالغة عامة لدوال الة أو لسانيضمني،ت وت صاحلة للص

و )١(.."ورة واإلمياءاملنطوق، والصيحات تدعو إىل عودة ها هي ذي الص
النقدية  هيمنت على حقول املعرفة الّيت ،"ةاإلمرباطوري"البالغة بصفتها 

واألدبيوالفة يف احلقب الس.  
رس البالغي، ة للدرعيبإعادة الش ة،حنن مطالبون اليوم بصورة ملحو

 أعلى يشمل  هلا، الّذي يسعى إىل جعل البالغة علماًسقيقا من املفهوم النانطال
من خالل املنطقة الّيت يتقاطعان املفهومني معاً خييل واحلجاج، ويستوعبالت 

ع منطقة التقاطع إىل أقصىفيها، ويوس ممكٍنحد  ·اريخ أنّفقد حدث خالل الت 
تقلّص البعد الفلسفيعي للبالداولّ التغة، وتوس حىت صار البعد األسلويب 

استرجاع البعد   منصبة علىاملوضوع الوحيد هلا، فكانت ضة البالغة حديثاً
                                 

  .٥ يف البالغة القدمية، صرقاوينقله الش الصورة، بارت، بالغة. ر- ١
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ال األديباملفقود يف جتاذب بني ا )ال) خييلحيث يهيمن التوا الفلسفي 
ساينّ من جهة، واللّاملنطقي١( من جهة ثانيةداويلّ الت(  

قصد ) العربيةجتديد البالغة (  يف مقوالم إىلباحثون سابقون دعا وقد
 النقديةربطها مبا استحدث من حبوث يف شىت املناهج إحياء قواعدها و

حليلالتةي ،"و،يخ أمني اخلويلّأمثال الش و،يباأمحد الش ياتأمحد الز، 
 بني بط احلقيقيكانت حماوالم األوىل بداية الرو ،فعيامصطفى صادق الرو

الدو ، القدميرس البالغيالدالبالغة منذ قال  ألنّ؛)٢(" احلديثرس األسلويب 
 ميوج الدرس البالغي ومن بعدها إىل اليوم و،من قبلها بل و،القائل قولته
  .جديدال مناهجه تتوقف عن الت و،جديد فال مسائله مستقرةالتباحلركة و

   :البالغة و األسلوبية
  عظيماً احتفاًءمباحث اإلعجاز القرآينّلقد لقيت دراسة األسلوب يف 

يف الدمنذ القرن الثّ ،رس العريببالضرورة–الّيت استدعت  ،اين اهلجري-ن  مم
تعرضوا للتعند البحث املقارن بني  "أسلوب"موا مدلول لفظة فسري أن يتفه

أسلوب القرآن الكرمي وغريه من أساليب الكالم العريبخذين ذلك ، مت
   .ثبات ظاهرة اإلعجاز للقرآن الكرمي إلوسيلةً

واألخفش ،)هـ٢١٠ ت(مني كأيب عبيدة فقد كان لعلماء متقد 
                                 

كتور حممد العمري سنة ، الد"خييل والتداولالتالبالغة اجلديدة بني "  ينظر كتاب -١
  . الشرقأفريقيا م بدار٢٠٠٥

 ١ط ة للنشر،ركة العامليالش لبالغة العربية قراءة أخرى،احممد عبد املطلب،. د.أ-٢
  .٦ص  م،١٩٩٧/
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اجلهد الكبري يف ) هـ ٢٠٨ت( والفراء ،)هـ٢٠٧ت(سعيد بن مسعدة 
الّيت عر وجالء أشكاله، رغم تباين األهداف إثراء مفهوم األسلوب يف الش

 أو دفع طعون امللحدين يف ،جازه وإعاخلطاب القرآينّ سعوا إليها، بني بالغة
  .تهوعربي القرآن

ه هو ف األسلوب بأنمثال يعر بيدي الز جندالعربيةبالعودة إىل املعاجم و
"السريقالطّ"خيل وطر من الن "فهو أسلوب، يأخذ فيه، وكل طريق ممتد 

الوجه واملذهب، يقال هم يف أسلوب سوء، وجيمع على : واألسلوب
طريقته وكالمه على أساليب حسنة، : لك أسلوبهأساليب، وقد س

واألسلوب بالضم" أي، أخذ فالن يف أساليب من القول:، يقال"الفن : 
 :األسلوب "، ويذهب الفريوز أبادي نفس املذهب إىل أنّ)١("أفانني منه

ني فإنّ األسلوب يف   أما عند البالغي .)٣("الفن"ازي بـ، وينعته الر)٢("ريقالطّ
ق وشيه بأحسن  يوفّالّذيساج احلاذق الن"د ابن طباطبا ـ كشأن اعتقا

٤("وفيق ويسديه وينريهالت(ى له ذلك  حىت جيلي نظمه يف أحسن حلة، وال يتأت
   .م يف آلياتهحكّ باحلذق يف صناعة األسلوب والتإالّ

 مع أطروحات عبد راث البالغيق يف التظرة إىل األسلوب تتعمينا النقلقد ألو
ظم، بل جيمع ؛ إذ جنده يساوي بني األسلوب والن)هـ٤٧١ت (القاهر اجلرجاينّ

                                 
١ -الز ٣٠٢/ ١تاج العروس ـ  ،بيدي.    
   .٨٦/ ١القاموس احمليط، ـ   الفريوز أبادي،- ٢
٣ -١٣٠زي، خمتار الصحاح ، صا الر.    
٤ -١١عر،ص  ابن طباطبا، عيار الش.    
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ألنّ؛اًبينهما مجعا عبقري ظم، بل جنده مياثل  األسلوب عنده ال ينفصل عن رؤيته للن
هما يشكّبينهما من حيث إنالن تنوعاً لغويمبدع يصدر عن وعي اً بكلّاً خاص 

ظم وطريقة  األسلوب ضرب من النقاهر إىل أنّ يذهب عبد الواختيار وفهم، ومن مثّ
   .فيه

فظ ملقتضى ى فيه املبدع اللّ جيب أن يتوخ-كذلك -         وإذا كان األسلوب 
التاجلرجاينّ وذلك مبراعاة حال املخاطب، فإنّ،غة عن وعيايتّ يف انتقاء اللّد الذّفر  

ة القدميةة األسلوب يف البالغةقد أضاف أصالً أصيالً إىل نظريإذ جعل ؛ العربي 
ة وقواعدها، فالنإذا مل ينضبط ؛ظم ميتنع معىناألسلوب يقوم على األصول العربي 

بالنيف دالئل اإلعجاز بقولهس له اجلرجاينّحو، وذلك ما أس " :ظم واعلم أن ليس الن
 حو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف أن تضع كالمك الّذي يقتضيه علم النإالّ

جت، فال تزيغ منها، وحتفظ الر بشيء سوم الّيت رمست لك، فال ختلّمناهجه الّيت 
 نظم، ال حو قاعدة لكلّ من النذلك جعل عبد القاهر اجلرجاينّـ، وب)١("منها

ا الت باعتباره أداة أسلوب ينتظمركيب يف نسقه اإلعرايبما جعل منه ـ  العام، وإن
 من املعىن؛ إذ األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون كذلك ـ مستفتحاً ملا استغلق

ه  األغراض كامنة فيها حىت يكون هو املستخرج هلا، وأنأنّ"اإلعراب مفتاحاً هلا، و
ن نقصان كالم ورجحانه حىت يعرض عليه؛ واملقياس الّذي ال املعيار الّذي ال يتبي

، فإذا )٢("ن ينكر حسهيعرف صحيحاً من سقيم حىت يرجع إليه وال ينكر ذلك إال م
  .أدرك املبدع ذلك استقام له األسلوب وأتاه أىن شاء

                                 
    .٦٤، دالئل اإلعجاز، ص عبد القاهر اجلرجاينّ-١
  .٧٤ـ املرجع السابق،ص ٢
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األسلوب عند أهل ح  بأنّوإذا انتقلنا بعد ذلك إىل ابن خلدون جنده يصر 
ناعة الص"راكيب أو القوالب الّيت يفرغ فيها، وال عبارة عن املنوال الّذي تنسج فيه الت

ل املعىن الّذي هو وظيفة البالغة والبيان؛ وال يرجع على الكالم باعتبار إفادته كما
الثة فهذه العلوم الثّ. باعتباره الوزن كما استعمله العرب فيه الّذي هو وظيفة العروض

خارجة عن هذه الصناعة الش١("ةعري(.  
ة عريناعة الشة أو الصعري الوظيفة الشمته أيضا، أنّد ابن خلدون يف مقدويؤكّ

، راكيب املنتظمة باعتبار انطباقها على تركيب خاصة للتذهنيترجع إىل صورة "
ورة ينتزعها الذّوتلك الصراكيب وأشخاصها ويصريها يف اخليال هن من أعيان الت

حيحة عند العرب باعتبار اإلعراب راكيب الص ينتقي التكالقالب أو املنوال، مثّ
والبناء، فريصلقالباً كما يفعله البناء يف اها فيه رص،أو الن ساج يف املنوال حتسع ى يت

؛ )٢("راكيب الوافية مبقصود الكالمالقالب حبصول التمفهوم األسلوبي كما -ة إذ يعد
راسات اللّغوية وهو بذلك قد  وليد القرن العشرين وقد التصق بالد-هو معروف

 لصيقاً شأة منذ قرون، الّذي كانابق يف النالس" األسلوب"انتقل عن مفهوم 
بالدة، ومن املمكن القول إنّراسات البالغياألسلوب مهاد طبيعي ة  لألسلوبي

فاألسلوبيؤالة حتاول اإلجابة عن الس :؛غةاً من خالل اللّكيف يكتب الكاتب نص 
ا ومنها يتأت إذأو استهجانه، كما يتأت صى له أيضاً الوقوف ى للقارئ استحسان الن

 .ة اخلالدةي األعمال الفنة تسمو بالنص إىل مصافية فن من جاذبييف النص على ما
ة من املناهج الّيت تبنت الطّواألسلوبيرح النانطالقاً من مؤسسها شارل بايل، سقي 

                                 
١ -٣٥٢مة ابن خلدون، ص  مقد.   
   .٣٥٤، ٣٥٣ـ املرجع السابق، ص  ٢
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ست قواعده  علم األسلوب قد تأسنا جنزم مع شارل بايل أنّد ِك١٩٠٢فمنذ سنة "
النسوسري أصول اللّ .دي .ة مثلما أرسى أستاذه فهائيووضع )١("ات احلديثةساني ،

قواعدها املبدئية، حينها غية، رت الدة منط تعاملها مع اآلثار األدبيقديراسات الن
واستقرائه من خالل لغته احلاملة له، سق املغلق املتمثّباعتمادها الن ،صل يف الن
   .ةياريياقات وإصدار األحكام املع ماله صلة بالسوإبعادها كلّ

 غايته مقاربة النصوص يف ة كمنهج نقدي األسلوبيميكننا أن نخلُص إىل أنّ
ة ل يف النص، ومدى تأثريه يف القراء، فيجعل من األسلوب مادسياقها اللّغوي املتمثّ

تها ة ضالّ هذا األخري يكون حقالً خصباً جتد فيه األسلوبيلدراسته، حينها جند أنّ
 ألنّ ؛ اجلانب اللّغوي هو جمال الباحث األسلويب ومن هنا، فإنّ .درساً وتطبيقاً

األسلوبيرورة حسب طبيعتها إىل ة تعود بالض"وتنبثق منه، خواص الن ،سيج اللّغوي
 صنة للنز يف الوحدات املكو ينبغي أن يتركّ البحث عن بعض هذه اخلواصفإنّ

، أو حتليل عمل باألثر اجلمايلّ"ل ص أما فيما يت)٢("وكيفية بروزها وعالئقها
الشاعر، أو الروائيأو املسرحي ،وجداني ذلك  فكلّ،اً وموقفاً أو سواهاً، ومجالي 

يكون مهمبعد ذلكة الن ٣("اقد األديب(.  
اتبني البالغة ولسانيصيف احلديث عن البالغة و:  النلساني صات الن

                                 
١ -عبد الس ٢٠ة واألسلوب، صالم املسدي، األسلوبي.    
صالح فضل، / دراسة سيميولوجية يف شعرية القصد والقصيد:  النص شفرات- ٢

    .٨٠، ص ١/١٩٩٩دار اآلداب، بريوت، ط
/ ٠١البحث األسلويب معاصرة وتراث، دار املعارف، مصر، ط  رجاء عيد،- ٣

    .٣٣، ص١٩٩٣
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ال بدقارب امل من اإلشارة إىل التنهجيوص بص بينهما يف النصة فظرة إىل الن
ال : "سعيد حسن حبريى/د.يف هذا يقول أو  كثرية،عامة، فبينهما نقاط تالٍق

خيفى أن ملناقشتنا حلدود البالغة  عالقتها بعلم لغة النص داللة واضحة على 
الصلة بينهما إىل حدالّذي جعل بعض الباحثني يعد ها السابقة التة لعلم ارخيي

صو)١("الن ،نح جبالء العالقة بيهذا يوضيف هما يف الت األديب صعامل مع الن
وهذا ما يدفعنا على حسب قول فانديك، إىل القول بأنّ ،مظهراتهى شت 
"البالغة هي السابقة التارخييص؛ة لعلم النهها  إذا حنن أخذنا يف االعتبار توج

  )٢(."دةوص وحتديد وظائفها املتعدل يف وصف النصالعام، املتمثّ
ات النص ينبغي أن يشار هنا إىل أن كثريا من األفكار الّيت تبنتها لساني و

ية بزغت والنصالبحث يف ممارسة إذ إنّ من حبوث يف البالغة القدمية؛"ظرات الن 
ة ظرات والقواعد اخلاص عددا من النيف البالغة القدمية يضم) الكالم( اخلطاب

؛ -دةبتنظيم نصوص حمدقة بترتيب األفكار ه قد استخدمت يف املباحث املتعلّإذ إن
  )٣(."دةة حمدصوص ألهداف بالغيدة للنقواعد بناء حمد وزخرفته
ر إىل املستمع أو القارئ لتؤثّ"يضاف إىل ما سبق أن البالغة تتوجه و

فيه، وتلك العالقة ذات خصوصيصالن وما تزال)٤(."ية يف البحث اللّغوي  
، وال ميكن االستغناء عنها يف دراسة ة ضرورية البالغيالنصقواعد بناء 

                                 
  .٢٠سعيد حسن حبريى،علم لغة النص ،املفاهيم و االجتاهات،ص /د. أ-١
  .٢٠حبريى،علم لغة النص ،املفاهيم و االجتاهات،ص سعيد حسن /د. أ-٢
  .٢٩سعيد حسن حبريى،علم لغة النص ،املفاهيم و االجتاهات،ص /د. أ-٣
  .٢١سعيد حسن حبريى،علم لغة النص ،املفاهيم و االجتاهات،ص /د. أ-٤
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صالنة دراسة ، وخباصصالنالش ه الواسعمبفهوم عري.  
 هي عالقة تفاعلية النص العالقة بني البالغة وعلم وعلى ما سبق، فإنّ

دة لبعض راسة اد للداً عام ميكن أن يقدم إطاراًالنصعلم " ألنّ ؛مستمرة
اجلوانب البالغيالّيت البالغة  ألنّ؛وذلك."صالة يف االتتها  كانت فقدت أمهي

"يف فترات سابقة تعداآلن الس ابق التلعلم ارخيي ص١("الن(  

   :علم البالغة نموذج جديد لتحليل الخطاب
 املسموعات و معرفة طرق التناسب بني"يف البداية أردنا أن نقرر بأنّ 

املفهومات ال يوصل إليها بشيء من علوم اللّسان إالّ بالعلم الكلّي يف ذلك 
 اين من القرن العشرينمنذ النصف الثّ، فال عجب أنه )٢("و هو علم البالغة 

خطورة اختزال امرباطورية البالغة يف  ه إىلظهرت يف الغرب أصوات تنب
املستوى األسلويبد جريار جنيت نات، وجن أو احملسG. Genette "ّف أل

حظي مبكانة ) La Rhétorique restreinte( أمساه البالغة املختزلة مقاالً
خاصة يف التحدث يف الّذياالنزياح   فيه إبراز احلديث حماوالً نظري البالغي 

خالل جزء من أجزائها هو ظر إليها من  النتاريخ البالغة عندما متّ
إىل املعىن  إىل ضرورة العودةCh. Perelman  ا بريملان، كما دع)٣("األسلوب

                                 
 القاهرة ٢ط ،احلضارة العربية مركز القارئ،اخلطاب و حامد أبو حامد،.د-١

  .١٤١ص ،٢٠٠٢
٢-٢٢٦ص  منهاج البلغاء، ،حازم القرطاجين.  
٣- Rhétorique restreinte. G. Genette. Figure٣. Edition du seuil. Paris 

١٩٧٢. P ٤٠-٢١.  
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الّذيامل للبالغة الشأبعاداً يضم حجاجي ة جدلية وفلسفيوذلك يف .ةة منطقي 
هامة من   فقدت على مدى قرون أجزاءالّيتإلحياء البالغة امليتة "حماولة منه 
١(" تها الواسعةامرباطوري.(  

نظري العوعندما ننتقل إىل التريبة نفاجأ بقلّ ، احلديث البالغي
الّيتراسات الداهتم إلقاء نظرة على ، بل إنّت بتدقيق املصطلح البالغي 

املقررات اجلامعية واملدرسية تثبت مدى استمراريطو على املرياث ة الس
البالغيمن خالل علوم تت فهي سيميولوجيا، : دةخذ مسميات متعد
وأسلوبيإخل...وهي منطق وجدلات، ة، ولساني .وكان الدد كتور حمم
فيما أعلم- العمري-من أوائل من نب ائع للبالغة يف ه إىل خطأ املفهوم الش

احة الساألدبية والتةة عليميوهو خطأ ناجم عن اعتماد شروح العربي ،
الّيتلخيص التانصبت على عمل الس مفتاح العلوم" كاكي ."  

 البالغة تنحصر يف ثالثة ة العربية أنّعليميالتفقد شاع يف األوساط 
ة عليميمه الكتب التاملعىن الّيت تقد البيان واملعاين والبديع، وهو: علوم هي

وغريه من الكتب الّيت . ملصطفى املراغي" علوم البالغة: "املشهورة مثل
حذت حذوه الن٢(علعل بالن( .كتوروقد استطاع الد حمممل  يف جمد العمري

ما كتب حول البالغة تصحيح املسار البالغيمن خالل وضع  العريب 

                                 
١- L‘empire Rhétorique . Ch. Perelman. Librairie Philosophique. 

١٩٧٧. P١٣.  
ضمن جملة فكر . مد العمريحم. البالغة العامة والبالغات املعممة" ينظر كتاب -٢

  .٧٠-٦٩،ص . ٢٠٠٠ يناير .٢٠العدد . ونقد
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بل هناك  ل األسلوب رافدها الوحيد،األنساق العربية الكربى الّيت ال يشكّ
روافد أخرى تداولية، وحجاجيةة إقناعي...ةا يعين أنّممختتزن   البالغة العربي

  .نهاذي كرسته عصور االحنطاط ع للّ مغايراًمفهوماً
ة لتدقيق املصطلح د الويل نقطة هامكتور حمملت كتابات الدكما شكّ

الّذي ينصرف تارة إىل بالغة احملسنات، وتارة إىل بالغة احلجاج  البالغي
ل  حيث وقف عند خمتلف العناصر الّيت تشكّ؛)اإلمتاع وبالغة اإلقناع بالغة(

  . )١( من أجزائه إال جزءاًالبالغة عند أرسطو، والّيت ال تعترب احملسنات قوام
عريات احلديثة  الش -د الويلكتور حممحسب الد-هذا ما دفع  ولعلّ

ة كليالبالغة القدمية بعدما الحظت عدم كفاية املستويات الش إىل العودة إىل
ة يفواألسلوبي نات اإلحاطة مبكوصالن األديب" :ولكي تنجز الشة هذا عري

ة املختلفة عن إشكاالت البالغة  إشكاالا اخلاصتطرح املشروع عليها أن
لة يف نظريات ورات املعاصرة املتمثّالثّ )٢(ة، وليستاإلقناعي"مجالييلقّة الت" 

ظر إىل إال بدايات إلعادة الن... إخل" األديب النصتداولية "و" تاريخ األدب"و
  )٣(".ناتة احملساختزلت لعهود يف نظري أسس األدب الّيت

 ميكن أن )٤( العريبنظري البالغي هذه اهودات املبذولة اليوم يف التإنّ

                                 
  .١٧العدد . جملة فكر ونقد". املدخل إىل بالغة احملسنات" ، حممد الويل-١
- ٢٠عدد " فكر ونقد" جملة  حممد الويل، من بالغة احلجاج إىل بالغة احملسنات،-٢

  .١٣٨ص  . ١٩٩٨
  .١٣٨ص ،املرجع نفسه-٣
 =. كتاب مجاعي، ،"يد الغربية من أرسطو إىل اليومحلجاج يف التقالأهم نظريات ا"-٤
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ناا  القدمية، والكشف عن مكوالعربية  إلعادة قراءة البالغة جديداًتفتح باباً
احلجاجية واإلقناعية والتداولية، خاصة إذا نظرنا إىل الفكر العريب؛ته يف مشولي 

 وبني علوم أخرى رس البالغيعديدة بني الدحيث ميكن أن جند تقاطعات 
حو وعلم كالنفسري واملنطقالكالم والت.  

ال  فرة العامة، بالش البالغة تمأنّ" على تأسيساً وعلى هذا،
البالغة بقوانينها فإنّ ة،باألساليب الفردي – ىهي الّيت تتولّ -ةغري املعياري -

، رات املاثلة يف الواقع اإلبداعيغيدة وربطها باملت حصر األشكال احملد-إذن
ووصف القيمة الن؛ منها شكٍلة لكلّسبية يف  إذ مبجرد أن تولد الكلمة حي

سياقها املتحرك من رحم اإلبداع الشويتاح  هلا أن تدخل يف نطاق خصي ،
التفإنّ ة،قاليد املستقروظيفة الش ل يف إضافة صيغة  تتمثّ حينئٍذكل البالغي

عرالشفبالغة اخلطاب تطمح إىل إقامة قوانني  ،ة على اخلطاب الّذي حيتويهاي
ة بكلّالددف إىل احتواء ما أطلق عليه اللة األدبي ا، أوثرائها وإحياءا 
  )١("عالمات األدب" بارت"

شكيل ة التأن عملي"  البالغة اجلديدة ترىوزيادة على ما سبق، فإنّ
بأكمله، وجتعل هذه املقولة من الفصل  لتشمل القول ؛ جبناحيهامتتد صأو الن

  )٢(." مستحيالًبينها وبني علم لغة النص أمراً
 فإنّ تستخدم يف إنتاج النص،"عليمات  من التا كانت البالغة نظاماًو ملّ

  ــــــــــــــ
  ١٧ص  . ١٩٩٨. تونس. نشر كلية اآلداب منوبة  =

  .٢٧ص  املفاهيم واالجتاهات، علم لغة النص، سعيد حسن حبريى،/د.أ-١
  .٢٨ص  املفاهيم واالجتاهات، علم لغة النص، سعيد حسن حبريى،/د. أ- ٢
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ة يف إنتاج كثري من احلاالت،معارفها مهم عرض إمكانات وإن كان يتم 
لّة كاالنتفاع باألجناس البالغيصوعلى هذا،  )١("ها يف حتليل الن  صفإنّ الن

ؤال والبحث  على الس قراءتنا ومشروعنا منفتحاًتظلّ" ويبقى مفتوحاً
ة سانية يف جمال علوم األدب والعلوم اللّات اهلامجنازواالستفادة من اإل

  وقبوالًة وأكثر انفتاحاً قراءة أكثر إنتاجيإجنازمبا يسهم يف  واالجتماعية،
الّذي نقرأ، إغناء املنهج الّذي به حنلل، :طوير واإلغناءللت صوال ميكن  والن

أن يتأتى هذا إال عرب الت٢(" القائم على احلوار اهلادف والبناءفاعل اإلجيايب (

 بوتقة واحدة مشعة باألفكار يفا جيعلهما ينصهران  مم،بني القدمي  واجلديد
؛ دةاألصيلة واملتجده رغم تألننطالقا من دي سوسري  ا؛ر املناهج احلديثةطو
فإنه ال ينبغي لنا ننكر الزخم الكبري من  .بارت وغريمها.ر إىل فانديك و

 ح أنّ أن نوض فلهذا ينبغي،املعارف و القوانني الّيت قدمتها لنا البالغة القدمية
احات الّيت راء واالقتر لآلكان معيناً ،ناً معيالبالغة القدمية قد قدمت منوذجاً"

طُرحت فيما بعد، وخباص٣(."ظريات احلديثةة من خالل الن(  
البالغة القدمية ابق، نصل إىل أنّومن املنظور الس "تضمة الّيت  األفكار اجلوهري

نيت الدعية بالتصراسات النع فيها، ومن مثّوستوجد جوانب ات ة بينها إىل فاق عد
ب معه إغفال األثر،حدومن هنا ، )٤(." حني تكون درجة خفائه مرتفعةحىت  يصع
اجلامعة بني البالغة القدمية واجلديدة، تطرح نفسها كبديل يف   البالغة العامةفإنّ

 وأنا يف هذا ،احملدثون الّيت رمسها املنظرون القدماء وحتليل اخلطاب وفق املعطيات
                                 

  .٢٤ص  املفاهيم واالجتاهات، لم لغة النص،سعيد حسن حبريى،ع/د.- ١
  .١٥٤،١٥٥وائي،صانفتاح النص الر:سعيد يقطني- ٢
  .١٤٣املفاهيم و االجتاهات،ص سعيد حسن حبريى،علم لغة النص،/د.أ- ٣
  .١٤٣،١٤٤املفاهيم و االجتاهات،ص  سعيد حسن حبريى،علم لغة النص،/د.أ- ٤
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 املسائل اللّغوية احلديثة، راث يف فهممن املثاقفة يقوم على االستعانة بالت"أطرح نوعا 
خاصالّذي قلنا إنّة تلك العلوم الّيت هلا جذور تراثي صل  البالغة متثّة مثل علم الن
السابق الت١(." لهارخيي(  

خنرج مبعلومات وافرة من علم "نا مهما حاولنا أن فإن  ،زبدة القولو
إذا عدنا إىل البالغة   إالّحتليل اخلطاب املعاصر فلن يكون هذا املطلب يسرياً

غة العربية أثبتت اللّ" من هذه املعطيات فقد ه انطالقاً ألن؛األصيلة  ا)٢(."العربية
ا على استيعاب الرقدرموز والدالالت الدينية واالجتماعية والرة وحي

ة، بوصفها لغةًواإلنسانيةً حيا اخلاصهلا تقنيا ا، ومقو ا وقوانينها ةما
مات ست هذه املقوأس .تهادميومة فاعلياتية الّيت ا حتفظ سالمتها وذّال

واخلصائص مبادئ أولية لعلم النقد العريبالبالغي ، ون فأرسى البالغي
القدامى قواعد النوكانت أحباثهم منطلقاًقد البالغي ،ة  لدراسات نقدي

 ى لنا االوإن تسن ،هذه الّيت أردنا أن نطرحها يف هذه الورقة ،)٣("الحقة
 ؛ة كرميةطبيقات على نصوص قرآني سنقوم جبملة من الت،يف حبث الحق
لنقف على أهمة اجلامعة بني القدمي واجلديد معامل هذه البالغة العام.  

                                 
 القاهرة ٢ط ،احلضارة العربية مركز رئ،القااخلطاب و حامد أبو حامد،. د-١

  .١٤٩ص ،٢٠٠٢
 القاهرة ،٢ط احلضارة العربية، مركز والقارئ،، اخلطاب حامد أبو حامد.د -٢

  .١٤١ص ،٢٠٠٢
ماي  :العدد الثاين ،جملة اخلطاب ، البنيويقد العريبالن مها خريبك ناصر،.د -٣

  .٢٠٠ص ،٢٠٠٧
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  :استنتاجتركيب و
١.  صار لزاماً ا سبق،ممة القدمية ودفعها توسيع املفاهيم البالغي 
د عنها غريها؛ ضمن مستوى األصول الّيت يتولّ، إىل ، وتفسرياًتصنيفاً

كرار كما فُِعل مع االستعارة وااز املرسل وصور الت نسق جديد،
وازي ضمن ما أمسوه والت: عرحنو الش... 

٢. قارب املفهومايت يف حقول حتليل اخلطاب ضرورة زرع الت
اجلديدقد القدمي وبني الن. 

ة اشتغاهلا بإدخاهلا وكيفي ةور البالغيتفسري طبيعة الصنستطيع  .٣
 .يف نسق عام واستخراج البنية املشتركة بينها

٤. ميكن الرصيف ) البالغة اجلديدة( بط بني البالغة وعلم الن
نا علّ، نواصل بني العلمية الت واحد وشامل لتسهيل عملينسق معريفّ

 مظهراته أُخر داخل النص األديب يف شىت نبلغ إىل اكتشاف معاٍن
صال الوثيق بلغتنا العربية   يف دائرة االتوحىت نظلّ .ةحليلية والتبداعياإل
 .ةة و البيانيعبرييقيمها التو

 على ة تلحرورة املعرفي الضفإنّ  على ما سبق،استناداًو  .٥
  كلّة، وإثبات أنّ لدراسة النصوص بصفة عامص للنوجود علٍم

أي،"بالغة" هو بشكل ما نص :ثّه مي أنذال وظيفة تأثريية، و، 
  .أثري مرجعه التل منتهى للفهم النصيفالبالغة متثّ
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  فهرس احملتويات
  ٨٥.................................................األسلوبيةالبالغة و

  ٩١............................يد لتحليل اخلطابعلم البالغة منوذج جد

  ٩٧.................................................:استنتاجتركيب و

  ٩٨..................................................حملتويات افهرس
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١٠١   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

  :مقدمة 
أدب األطفال وأثره يف بناء "تتناول هذه املداخلة موضوع    

ه لألطفال يف تنمية  أثر األدب املوجقاربوهو موضوع ي" الشخصية اللغوية
وهلذا ، ومن مث يف بناء شخصية اللغوية لدى األطفال، املهارات اللغوية

، فاملداخلة يف البداية تطرح سؤال هذا األدب من حيث املصطلح
وتتناول نقاط االلتقاء ونقاط االختالف بني األدب ، واالستعمال العام له

 املعايري بني  يةيف إشكالمث تبحث ، جه للكبارواألدب املو، املوجه لألطفال
وكل ذلك من أجل أن نبني أن هذا األدب مل يعد اليوم يؤتى ، الفن والتربية

، وإمنا هو أدب هادف، وتسلية الصبيان، وملء الفراغ، به  إلزجاء الوقت
  . العقيدة واحلياة والكون والناسوتعبري صادق عن، وفن نبيل
ا يسمع األشعار كم، فالطفل يسمع القصص وكل أشكال السرد   
يسمعها من أمه ، وكل األجناس األدبية املنضوية حتت هذا األدب، واألناشيد

ومن خالل هذا السماع ، كما يسمعها من مدرسيه ومعلميه، وأبيه ومربيته
وتشكل يف األخري ، يلتقط الطفل املواقف واخلربات فتستقر يف وجدانه

ومن هنا تكمن ، نهاوخاصة اللغوية م، شخصيته بكل أبعادها وعناصرها
 أدبا خاصا م يقدم من خالله األديب الواعي نصوصا ال ىءأمهية أن ننش

وباملقابل ال يكون احلرص ، حتول فيها  الصياغة الفنية دون اإليصال التربوي
  على اإليصال التربوي سبيال إىل فساد الفن واحنطاطه 

من خالل  وإذا كانت الشخصية هي الطريقة اليت يرتبط ا الفرد 
أفكاره واجتاهاته وأفعاله بالعناصر اإلنسانية وغري اإلنسانية يف البيئة اليت 
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والعوامل ، فإن املداخلة تسعى إىل تناول موضوع  الشخصية، يعيش فيها
وتركز على أهم العوامل ، اجلسمية والوراثية والبيئية اليت تؤثر يف منوها

 الطفل مبا حيتويه من قيم ومعتقدات واملتمثلة يف النظام الثقايف الذي حييا فيه
وبالطبع فإن لألسرة كمؤسسة اجتماعية أثر عميق ، وعادات ونظم اجتماعية

وهلذا فاملداخلة ال ،  وتطورها اللغويةيف تكوين وتشكيل شخصية الطفل
تكتفي بعرض اجلوانب النظرية للموضوع بل حتاول وضع برنامج تطبيقي 

اليت تشكل يف األخري الشخصية اللغوية عند وعملي لتنمية املهارات اللغوية 
الطفل متكئة على مرجعية إسالمية متمثلة يف السنة النبوية وما فيها من 

 )١("أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه : "  صلى اهللا عليه وسلمتوجيهات كقوله
 تتعلمون تعلموا العربية كما" : كقول أيب بن كعب؛وكذلك أقوال الصحابة

وإمنا الطريق : "صاحل كقول شيخ اإلسالم ابن تيميةال السلف الوأقو" القرآن
احلسن اعتياد اخلطاب بالعربية حىت يتلقنها الصغار يف الدور واملكاتب فيظهر 

ومستندة إىل حبوث لسانية معاصرة تناولت لغة الطفل ". شعار اإلسالم وأهله
                                   . العريب ودرست اكتساب اللغة وتطورها

                                 
 رقم ١١ج (يعلى وأبو ،) ٤٥٦ / ١٠ ()املصنف (يف شيبة أيب ابن  أخرجه)١(

 ،٢٠٩٣ رقم٥ج) (الشعب (يف البيهقي وعنه ،) ٤٣٩/ ٢ (واحلاكم ،) ٦٥٦٠
/ ٣) (العالية املطالب (يف كما -) مسنده (يف منيع بن وأمحد ،) ٢٠٩٥ ، ٢٠٩٤
: ينظر الرابط ) ٧٨ ، ٧٧ / ٨ ( تارخيه  يف واخلطيب ،)٢٩٨

http://www.hikm٤.com/vb/showthread.php?t=٨٠٧٥  
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  :بين مصطلح أدب األطفال واستعماله العام-أ
، يد املصطلح حتديدا دقيقاإن حتد: حتديد منهجي واصطالحي 

ومن هنا وانطالقا من ،  العلميومعرفته معرفة أساسية يدخل يف صلب املنهج
األدب املوجه (و) الأدب األطف:(املصطلحات التاليةهذه القاعدة جيب حتديد 

 وحتديد ،اتصطلحامل  هذهلضبطو، )ألطفال يف األدبا(و) لألطفال
 بدقة نرى من املفيد أن منيز بني ما يكتب لألطفال، وما يكتب امفهومه

عنهم، وما يكتبه األطفال أنفسهم، ألن هذه األشكال أضحت متداولة 
  . وحتديدها األمر الذي يدفعنا إىل ضبطها،ومتداخلة

ب الذي يكتبه األطفال بديهي أننا ال نقصد بأدب األطفال األد
 ألن عبارة ؛أنفسهم، بل نقصد به األدب الذي يكتبه األدباء الكبار لألطفال

وهي يف الواقع تعين األدب ، أضحت متداولة يف هذا األدب) طفالأدب األ(
وليس جديدا علينا أن نسمع بني حني وآخر عن "الذي يكتبه األطفال 

د املعربة عن صدق األحاسيس شعراء أطفال يكتبون بأنفسهم أمجل القصائ
، وقد لقي  )١("وأعمق املشاعر النابعة من براءة الطفولة وحاجاا ومتطلباا

هذا األدب عناية املربني فانطلقوا يعلمون األطفال كيفية نظم الشعر يف 
وظهرت يف ، سرحية وكل أشكال التعبري األديباملدارس، وكتابة القصة وامل

، كما لقي )٢(ناولت هذا املوضوع بالدرس والتحليلهذا اال حبوث كثرية ت
                                 

أمحد علي كنعان، الطفولة يف الشعر العريب والعاملي مع مناذج شعرية ألطفـال              )١(
 .  ١٦٠، ص١٩٩٥، ١ سوريا، ط-شعراء، دار الفكر، دمشق 

 =  :من هذه البحوث )٢(



١٠٤ المحور الرابع

هذا األدب عناية علماء التربية وعلماء النفس إذ وجدوا فيه مادة أولية عن 
شاف حقيقة ـتـالطفولة ومالبساا املختلفة، فغاصوا يف أعماقها قصد اك

  )١(.ما تشعر به، وتعرب عنه بعفوية وصدق وحرية
ل الطفولة والتربية والثقافة كمنظميت كما شرعت عدة منظمات تعمل يف حق

التابعتان ملنظمة األمم املتحدة يف تنظيم مسابقات أدبية  " اليونسكو"و" اليونيسيف"

  ــــــــــــــ
 كتابة الشعر يف املدارس، ألريك جي بولتون، ترمجة ياسني طه حافظ، مكتبة -أ  =

  .سومر، دمشق
رس األساسية، لبول هازار، ترمجة جياليل خالص، جريدة  الشعر يف املدا-ب

  .١٩، ص١٩٩٤، لسنة٥٠الشروق الثقايف، اجلزائر، العدد 
  .١٩٩٢، ١ الطفل والشعر، لعبد الرزاق جعفر، دار اجليل، بريوت، ط-ج
  .١٩٩٢، ١ أسطورة األطفال الشعراء، لعبد الرزاق جعفر، دار اجليل، بريوت، ط-د
العريب والعاملي، ألمحد علي كنعان، دار الفكر، دمشق،  الطفولة يف الشعر -ه

 .١٩٩٥، ١ط
  :من هذه البحوث )١(

 واملوهبة والتفوق العقلي واإلبداع، لزكريا الشربيين - أطفال عند القمة -أ
  .٢٠٠٢ويسرية صادق، دار الفكر العريب، القاهرة، 

  .١٩٩٣ سيكولوجية اإلبداع، حلسن عيسى، دار اإلسراء، طنطا، -ب
  . ١٩٨٩ شعر األطفال وعلم النفس، إلحسان فهمي، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة، -ج
 سيكولوجية املوهبة األدبية والطفولة، حملمد طه عمر، عامل الكتب، القاهرة، -د

  .٢٠٠٠، ١ط
 سيكولوجية الطفولة والشخصية، جلون كوجنر، ترمجة أمحد عبد العزيز -ه

  .    ١٩٧٠سالمة، دار النهضة، القاهرة، 
 ج



١٠٥   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

   .)١(لألطفال قصد تشجيعهم واكتشاف املواهب من بينهم
لتزاحم املصطلحني أو العبارتني ) الطفل يف األدب(وتأيت عبارة 

لطفولة كموضوع وعلى اخلصوص يف األدب السابقتني، ويف هذا اال تربز ا
 ويدعوهم إىل ،االجتماعي حيث خياطب األديب الراشدين وليس األطفال

 ومن مث ال يدخل ،االهتمام بالطفولة ورعايتها واملسامهة يف حل مشكالا
األدب املوجه (وال يصنف ضمن ) أدب األطفال (  ما نسميه  يفهذا األدب

 وإمنا الراشد، ،األدب واملخاطب به ليس الطفلألن املتلقي هلذا ) لألطفال
، ذا األدب خصوصا يف جمال الشعرهلويف األدب العريب احلديث أمثلة كثرية 

وقد ظهرت يف هذا اال دراسات كثرية، وحبوث عديدة تناولت هذا 
   .)٢(املوضوع بالدرس والتحليل

 فهو -وهو جمال حبثنا ومدار موضوعنا -أما األدب املوجه لألطفال 
 وينطبق عليه ما ينطبق ،األدب الذي يكتبه األدباء الكبار خصيصا لألطفال

على أدب الكبار من تعريفات ومفاهيم، غري أنه خيتص يف خماطبة األطفال 
                                 

 ١٩٨٠من ذلك مسابقة اليونسكو يف الشعر لألطفال يف شهر جوان من عام ) ١(
 ) . األطفال خياطبون األطفال(وكان عنواا 

صـورة الطفولـة يف   (:  وعنواا"  سليمة عكروش:"من هذه الدراسات دراسة   ) ٢(
 جبامعة  وهي رسالة ماجستري نوقشت يف قسم اللغة العربية       ) الشعر العريب املعاصر  

، وأيضا دراسة إبراهيم حممد     ٢٠٠٢اجلزائر وصدرت عن دار هومة باجلزائر عام        
صدرت عن دار الثقافة بقطر     ) الطفولة يف الشعر العريب احلديث    (صبيح وعنواا   

)  الطفولة يف الشعر العريب احلديث(ودراسة إبراهيم حممد صبيح .هـ١٤٠٥سنة  
 .م وغريها١٩٨٥، ١ط، قطر، الدوحة، صدرت عن دار الثقافة



١٠٦ المحور الرابع

  .وهم حبكم سنهم خيتلفون عن الكبار يف الفهم والتلقي

  :بين األدب الموجه لألطفال واألدب الموجه للراشدين -ب
واألدب املوجه للراشدين نقاط التقاء، ونقاط ، ه لألطفالبني األدب املوج

 فأما نقاط االلتقاء فتعود إىل طبيعة املتلقي كإنسان يف حد ذاته سواء ،اختالف
أكان راشدا أم كان طفال، ففي داخل كل راشد طفل يعيش بني جنبيه خصوصا 

 بابلو نريودا وهذا ما ذهب إليه الشاعر الشيلي الشهري، إذا كان هذا الراشد شاعرا
)Pablo Neruda (إذا فقد الشاعر الطفل الذي يعيش بداخله فإنه : "عندما قال

الشاعر ) "F.James( ويتجلى هذا أيضا يف قول فرنسيس جامس )١("سيفقد شعره
، "طفل، وإذا مل يكن طفال ساذجا بريئا يتكلم قلبه بطل أن يكون شاعرا عظيما

ج الربيء، هلذا تكثر يف جتارب الشعراء صور ففي ذوات الكبار يعيش الطفل الساذ
وال شك يف أن عامل الطفل مما جيذب اهتمام الشعراء، "االرتداد إىل عامل الطفولة 

 الدهشة والرباءة والطهر ويستقطب عواطفهم ملا ميثل الطفل والطفولة من معاين
رة واحلرية فالطفل جيسد حلم الفنان يف العودة إىل زمن االمتالء والغضا... واأللفة

  )٢(".الالحمدود
) Words Worth(فالطفل كما يقول الشاعر اإلنكليزي وردز ورث 

هو أبو الرجل من الناحية السيكولوجية، فمهما بلغ عمر اإلنسان فإن 
                                 

حممد قرانيا، قصائد األطفال يف سورية، من منشورات احتاد الكتاب العرب،  )١(
 .٢٩، ص٢٠٠٣دمشق، 

أطروحة  الصورة والرمز يف الشعر العريب بأقطار املغرب العريب، عثمان حشالف، )٢(
 ٢٧،ص١٩٩٢دكتوراه خمطوطة، اجلزائر،



١٠٧   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

 ألن اإلنسان يف حاجة إىل هذا الشيء القليل من ؛طفولته حاضرة يف حياته
 أعز شيء عنده أو أمثن كرت الطفولة اليت حيتفظ ا جتاه نفسه كما لو كانت

لديه، فالرجولة احلقة هي أن ميارس اإلنسان طفولته خبصائصها احلاملة وبدون 
  )١( .هذه اخلصائص يعيش اإلنسان حياة متزمتة يابسة طوال عمره

هذه نقطة التقاء أوىل، أما ثاين نقاط االلتقاء فتعود إىل نشأة األدب يف 
أول األشكال األدبية اليت عرفتها حد ذاته وخصوصا الشعر، فالشعر هو 

 فهناك من يقول إن الشعر مرتبط ارتباطا وثيقا ،اإلنسانية يف عهودها األوىل
نت اإلنسانية ختطو بطفولة اإلنسانية فقد كان الشعر هو السائد عندما كا

 ألنه مساحة ؛لقد وجد هذا اإلنسان مالذه يف الشعر... خطوا األوىل
ن بالشعر يغري مكانه الطبيعي احملدود أويغريه، كتسمح له أن يشكل واقعه 

إىل مكان نفسي يساعده على إقامة توازنه النفسي ليستمر يف البقاء، ولذلك 
املكان (يعترب الشعر عنده الزمن الذي جيسد به املكان، والعالقة بني الطرفني 

ها هي الطفولة، فالشعر طفولة اإلنسانية، وطفولة اإلنسان هي بدايت) والزمان
   .)٢(عندما كانت الطبيعة مكاا األول

هلذا كله جيد الكبار يف الشعر املوجه لألطفال ضالتهم ألن فيه طفولتهم، 
كما جيد األطفال يف شعر الراشدين متنفسا عندما تضيق سبل اإلبداع يف جماهلم، 

                                 
راهقة، دار مصر للطباعة، مصر، ينظر مصطفى فهمي، سيكولوجية الطفولة وامل )١(

 .١٠، ص١٩٧٤
بنظر سليمة عكروش، صورة الطفولة يف الشعر العريب املعاصر، دار هومة للطباعة  )٢(

 .١٩، ١٨، ص٢٠٠٢والنشر، اجلزائر،



١٠٨ المحور الرابع

فقبل نشوء أدب األطفال مبفهومه املعاصر عاش هؤالء الصغار زمنا طويال على 
  . أدب الراشدين يرددونه ويبذلون جهدا وعنتا يف حفظه واستظهارهمائدة

 فاألدب ،وثالث نقاط االلتقاء تعود إىل جوهر األدب وطبيعته 
 واألديب يتحدث عن هذه القضايا ،يتحدث عن احلياة والكون واإلنسان

 وهو يف هذا يستخدم اللغة اليت يفهمها املتلقي ،بأحاسيسه وعواطفه وعقله
ان أم كبريا، وحياول من خالل هذه اللغة دفع املتلقي إىل مشاركته صغريا ك

يف أحاسيسه والتفاعل معه مث االقتناع مبا يقوله، وكل هذه القضايا يشترك 
 أضف إىل هذا أن جمال األدب هو إثارة الشعور )١(فيها الطفل مع الراشد

أصوات بالوسائل الفنية يف الصياغة وذلك بتأليف "واإلحساس ويكون ذلك 
موسيقية، تضيف موسيقاها إىل قوة التصوير فتتراسل ا املشاعر، وهذه 
املشاعر بدورها طريق بث أفكار تتمكن من النفس عن طريق التصوير 

  .)٢("بالعبارات املوقعة
. كاريت"أما نقاط التباين واالختالف فتقول عنها الناقدة األمريكية  

: تحدثة عن الشعر بصفة خاصةال واملواملختصة يف أدب األطف" هيدك. س
أن الشعر لألطفال خيتلف قليال عن الشعر للكبار، فهو باإلضافة إىل كونه "

يعلق على احلياة مبستوى حيمل معىن وهدفا لألطفال فإن خاصيته تكمن يف 

                                 
ينظر حممد علي اهلريف، أدب األطفال، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة،  )١(

 .٨١، ص٢٠٠١
ل، النقد األديب احلديث، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، حممد غنيمي هال )٢(

 .٣٥٦، ص٢٠٠١القاهرة، 



١٠٩   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

  )١("لغته الشعرية وحمتواه الذي ينبغي أن ميس األطفال مباشرة
االختالف تربز يف جمالني ومن هنا ميكن القول بأن نقاط التباين و

كبريين، جمال الشكل ممثال يف اللغة على وجه اخلصوص، وجمال املضمون 
ممثال يف حمتوى هذا األدب، ففي جمال الشكل فإن هذا األدب خيتلف يف 
ألفاظه ومعجمه اللغوي عن أدب الراشدين فلغة هذا األدب جيب أن تكون 

ن تكون الكلمات املستعملة بسيطة خالية من املفردات غري املألوفة، وأ
مأخوذة من معجم كلمات األطفال، فإذا أخذنا على سبيل املثال كلمة 

فهي يف النص األديب املوجه للراشدين مرتبطة بالعاطفة اجلنسية ) القبلة(
ومثرية هلا، بينما يف النص األديب املوجه لألطفال، فإا تعين االحترام 

كما خيتلف أيضا يف الشكر واالمتنان،واالعتراف باجلميل أو التعبري عن 
مستوى أسلوب العمل األديب فاألطفال يف مراحل طفولتهم املختلفة ورغم 
متكنهم من اللغة كأداة اتصال يعربون ا عن أنفسهم ومشاعرهم وحاجام 
فإم مل يصلوا بعد إىل درجة النضج اللغوي املكتمل الذي ميكنهم من 

 ومن هنا وجب على األديب الذي يتصدى ،استيعاب اللغة بسهولة ويسر
للكتابة هلذه الشرحية أن يراعي مستوى منوهم اللغوي فيستخدم األلفاظ 

واملعاين احلسية ألم ال ميلكون ، السهلة والواضحة والغنية بالصور البصرية
كما جيب عليه ، قدرة كافية على التجريد وإدراك املعاين البعيدة أو الغامضة

اظ اجلديدة والتعبريات املستحدثة حىت ترسخ يف نفسه فتقوى أن يكرر األلف
  . حصيلته اللغوية وكل هذه األمور ال يطالب ا من يكتب للكبار

                                 
 .٨٠حممد علي اهلريف، أدب األطفال، ص )١(



١١٠ المحور الرابع

أما يف جمال املضمون فإن األدب املوجه لألطفال يتناول موضوعات 
وثيقة الصلة بالتربية الطفولية أي موضوعات ذات مغزى أو هدف تربوي 

 أكدت أن للطفل جمموعة من اخلصائص يتصف ا يف فالدراسات النفسية"
، كما أكدت أهم املطالب لكل مرحلة ائية، كل مرحلة من مراحل طفولته

سواء أكانت هذه احلاجات ، وذكرت العديد من احلاجات لكل مرحلة
نفسية أو بيولوجية وهذه اخلصائص واملطالب واحلاجات ختتلف بالطبع عند 

   )١(."البالغ الناضج الطفل الصغري عن الشخص 
ن األدب املوجه لألطفال يدخل يف إطار االهتمامات إوجممل القول  

التربوية باعتباره وسيطا تربويا لتنمية الذوق األديب عند األطفال، يف حني ال 
  .يدخل بالضرورة أدب الراشدين هذا اإلطار

  :إشكالية معايير أدب األطفال بين الفن والتربية-ج
ملوجه لألطفال من قطبني اثنني ال ميكن التضحية يتكون األدب ا

الفن والتربية، فاألدب املوجه لألطفال عمل : بأحدمها، وهذان القطبان مها
فين، وهو يف الوقت نفسه عمل تربوي، وهذا التداخل بني الفن والتربية 
أوجد إشكاليات فنية وتربوية متعددة، ففي هذا اال مل يعد األديب وحده 

ان يكتب ما شاء كيفما شاء، بل أصبح ينافسه مسؤولية إنتاج الكتابة يف امليد
لألطفال أو ترشيد وتوجيه إنتاجها علماء النفس والتربية، وحتول هؤالء إىل 

فهم حياولون احتكار هذا امليدان، ، منافسني للمشتغلني بدراسة األدب
                                 

، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، الطفل وأدب األطفال، هدى حممد قناوي )١(
 .٨٤ص، م١٩٩٤



١١١   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

ان علم وميارسون سلطة على املبدع خصوصا بعد التطورات اليت شهدها ميد
النفس الطفل وعلوم التربية، وراحت مؤلفات هؤالء ختصص مباحث ألدب 

هل نعلم : وهنا يربز سؤال ملح وهو ،)١(الطفل، وكأنه حقل من حقوهلا
األطفال األدب ليكون هدفا حبد ذاته؟ أو نعلمه ليكون وسيلة لغرس القيم 

ة فنحقق بذلك التربوية، وهل ميكن حتقيق املعادلة الصعبة بني الفن والتربي
 فإن الغرضني جيب أن ؛الغرضني معا؟ وبناء على ما افترضناه يف بداية الفقرة

يتحققا معا، وبشكل متوازن ومنسجم، وال ميكن أن حيقق هذا إال أديب 
متمرس من الناحيتني الفنية والتربوية، يستطيع أن يقدم أدبا ال حتول فيه 

قابل ال يكون احلرص على الصياغة الفنية دون اإليصال التربوي، وبامل
على أن هذه املعادلة  )٢(اإليصال التربوي سبيال إىل فساد الفن واحنطاطه،

مقبولة من الناحية النظرية، ولكن ما من أدب حقيقي جيمع بني معطيات 
الفن والتربية إال وجيور فيه الفن على التربية أو تطغى فيه التربية على الفن، 

                                 
  : ومباحث ألدب الطفلينظر على سبيل املثال الكتب التالية واليت خصصت فصوال )١(

   .٢٠٠٠ تدريس فنون اللغة العربية لعلي أمحد مدكور، دار الفكر العريب ، القاهرة، -
 حممود الناشف، دار الفكر  إعداد الطفل العريب للقراءة والكتابة هلدى-
   .١٩٩٩، القاهرة ، العريب
اع، مد السيد من تدريس العربية يف التعليم العام لرشدي أمحد طعيمة وحم-

  .٢٠٠٠، القاهرة ، دار الفكر العريب
اء يوسف الضبع، دار الفكر  تعلم املفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفال لثن-
  .٢٠٠١، القاهرة ، العريب

 .٢٠٣، ص١٩٨٤ينظر جمموعة من الكتاب، مع سليمان العيسى، دار طالس، دمشق،  )٢(



١١٢ المحور الرابع

 أديب وأديب، فقد يغرق األديب يف الفنية، ولكن ضمن حدود متفاوتة بني
وال سيما إذا كان أديبا حمدثا فيتجاوز حدود الوضوح الذي يفترضه كل 
إيصال تربوي إىل الغموض املمجوج، وآنذاك ال يصلح نتاجه مادة للتربية، 

وقد ، )١(لعامةإذ ختتلف اآلراء يف تفسريه وحل رموزه بل يف حتديد فكرته ا
باء الوصول إىل حل هذه اإلشكالية وهو أن يقدم للطفل استطاع بعض األد

 ألن األدب احلقيقي ؛األدب الغامض والواضح معا، يقدم النص الغامض
فال بد أن يكون فيه من اخليال ، وخصوصا الشعر هو الذي حيقق املتعة

 ألن املعطيات التربوية ؛والتصوير ما جيعله حيقق ذلك، ويقدم األدب الواضح
لزم األديب أن يفهم املتلقي الصغري ما يريد، على أن الغموض يف والنفسية ت

  .األدب املوجه لألطفال جيب أن ال يتعدى حدود الصور الفنية
ونتيجة هلذه اخلصوصية يف األدب املوجه لألطفال ذهب بعض النقاد 

ذا الفن إىل أن أدب األطفال أدب صعب، ووج ه الصعوبة فيه واملشتغلني
ألطفال يف حسابه كثريا من التقنيات، ويرصد إزاء ذهنه أن يضع كاتب ا

كثريا من احلقائق اليت ال تقبل اجلدل، ومن هذه احلقائق والتقنيات مراعاة 
فالكتابة "وهلذا  )٢(.املستوى العمري والفكري واللغوي والنفسي وغري ذلك

  تأيت يف الذروة، ذروة التعبري، ذروة-وكتابة الشعر على األخص–لألطفال 
اخلربة، ذروة النضج الفين، وليس من قبل املصادفة أن كبار األدباء يف العامل 

                                 
 ٠٣،  صجمموعة من الكتاب، مع سليمان العيسىينظر  )١(
ينظر حممد مرتاض، من قضايا أدب األطفال، ديوان املطبوعات اجلامعية،  )٢(

 .٦٢، ص١٩٩٤اجلزائر،



١١٣   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

اجتهوا إىل الطفولة وكتبوا هلا، بعد أن تربعوا قمة اد والشهرة وأعطوا 
 ففي األدب الغريب أمساء بارزة كتبت األدب، )١("معظم ما أعطوا للكبار

 ألكسندر بوشكني، و)T.S.Eliot(إليوت  .س.لألطفال أمثال الشاعر ت
)Aleksander Pouchkine()وكذلك يف األدب العريب أمثال كامل ، )٢

كيالين وعثمان جالل وأمحد شوقي وسليمان العيسى، وحممد األخضر 
  .السائحي وغريهم

نه ال يهتم بالتأليف للصغار سوى الذين إ :وليس صحيحا قول بعضهم
 ؛لألطفال يعد تضحية كبريةوأن التأليف ... ال جيدون ما يلقونه على الكبار 

، واحلقيقة أن الكثري من )٣(اد األديب: ألنه ال يصل باملؤلفني إىل ما يسمونه
األدباء وصلوا إىل اد والشهرة الواسعة عن طريق  تأليفهم للصغار، أمثال 

) Hans CristianAnderson(الكاتب الدامناركي هانز كريستيان أندرسون 
  .مل كيالين يف األدب العريبيف األدب الغريب، وكا

 وجممل القول أن األدب املوجه لألطفال يتسم خبصوصيات تضبط 
                                 

 .١٧٦، ص١٩٩٥أمحد علي كنعان، الطفولة يف الشعر العريب والعاملي، دار الفكر، دمشق،  )١(
ما قاله (أو ) ديوان القطط(كتب إليوت قصصا شعرية لألطفال وردت يف ديوانه  )٢(

وهو العنوان الذي وضعه مترجم الديوان ) عجوز عن القطط العميلةاجلرد ال
، "إليوت كاتبا لألطفال"صربي حافظ للترمجة العربية، ينظر عبد اهللا أبو هيف 

كما كتب إلكسندر . ١٧٢، ص١٩٩٥، ٤٣٨جملة العريب، الكويت، عدد 
 ).الصياد والسمكة(بوشكني حكايات شعرية لألطفال منها 

ينظر أنور اجلندي، . زكي مبارك يف معرض رده على من يزعم ذلكهذه الكلمة ل )٣(
 .٣٥٤، ص١٩٦٥كامل كيالين يف مرآة التاريخ، مطبعة الكيالين الصغري، القاهرة، 



١١٤ المحور الرابع

املبدعني يف هذا اال وجتعلهم يف حالة وعي باملراحل العمرية اليت مير ا 
األطفال، واملوضوعات اليت يتجاوب معها هؤالء، باإلضافة إىل االعتبارات 

التضحية باألسس واملقومات اجلمالية التربوية والنفسية، وهذا ال يعين 
  .فاألدب املوجه لألطفال عمل فين مجايل قبل أن يكون عمال تربويا تعليميا

  :الشخصية اللغوية - د
 احلديث عن الشخصية اللغوية يدفعنا إىل احلديث عن الشخصية يف 

 من هذه الكلمةحد ذاا والوقوف عند مفاهيمها ومعايريها والشك أن 
أو " فالن ذو شخصية قوية " تداولة بكثرة على كل لسان فيقال الكلمات امل

هذا  و؛ولكن من الصعب تقدمي تعريف جامع مانع هلا" ليس له شخصية " 
يبدو أن كل فرد يعرف ما هي الشخصية : "أولبورت إىل القول. ما دفع ج

ونتيجة لذلك يوجد العديد من ، ولكن ال يستطيع أحد أن يصفها بدقة
وإذا ذهبنا إىل معاجم اللغة  )١( "اليت حتاول حتديد ماهية الشخصيةالتعريفات 

رب تعين مجاعة شخص اإلنسان يف لسان الع) الشخص(نستنطقها فإن لفظة 
سواد اإلنسان والشخص  ...وغريه واجلمع أشخاص وشخوص وشخاص

وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه  ...وغريه تراه من بعيد
فاع وظهور واملراد به إثبات الذات فاستعري هلا الشخص كل جسم له ارت،

وكل املعاجم العربية تدور حول هذا املعىن أما يف املعجم  )٢(لفظ الشخص
                                 

، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية ،أسس علم النفس العام، طلعت منصور وآخرون )١(
 .٣٣٣ص ،٢٠٠٣

 .مادة شحص، ينظر لسان العرب )٢(



١١٥   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

 الصفات اليت متيز  فإن لفظة الشخصية تعين؛الوسيط وهو معجم حديث
 صفات متميزة ذو: فالن ذو شخصية قوية: ويقال .الشخص من غريه

تعريف الشخصية من الوجهة النفسية فقد  أما )١(وإرادة وكيان مستقل
 حتليل مفهومها وردت تعريفات كثرية حناول يف هذا املبحث من الدراسة

  :وحتديد عناصرها وميكن حصرها يف ثالث جمموعات هي
وترتكز على الشخصية باعتبارها منبها أو مثريا :  اموعة األوىل-١

  . يف اآلخرينفتهتم باملظهر اخلارجي للشخص وقدرته على التأثري
وترتكز على الشخصية بأا استجابات الفرد :  اموعة الثانية-٢

  .للمنبهات املختلفة اليت تؤثر فيه
تنظر إىل الشخصية كمتغري وسيط بني املنبه :  اموعة الثالثة-٣

ينامي ميكننا من واالستجابة أو على أا تكوين فرضي داخلي أو تنظيم د
    )٢(تغري سلوك الفرد

وسنكتفي بتعريفني من كل جمموعة من هذه اموعات لنخلص إىل 
 -كما قلنا-اليت  ففي اموعة األوىل ،تعريف خيدم رؤيتنا يف هذا املوضوع

تركز على املظهر اخلارجي للفرد وقدرته على التأثري يف اآلخرين وتنظر إىل 
الذي يرى   R.Mayالشخصية على اعتبار أا مثري أو منبه يأيت تعريف ماي 

                                 
، دار املعارف مبصر، القاهرة، ربيةجممع اللغة الع، ر املعجم الوسيطينظ )١(

 .٤٧٥ص ، ٢،١٩٧٢ط
، ٢٠٠١ط)د.د(، املدخل إىل علم النفس التربوي، حممود عبد احلليم وآحرون )٢(

 .١٨٥ص 



١١٦ المحور الرابع

بأن الشخصية هي ما جيعل الفرد فعاال أو مؤثرا يف اآلخرين وتعريف فليمنج 
Flemming ا هي العادات أو األعمال اليتتؤثر  الذي يعرف الشخصية بأ 
  )١(.على اآلخرين

وأما اموعة الثانية فتنظر للشخصية باعتبارها استجابات الفرد  
مناط السلوكية املتعددة اليت يستجيب للمثريات املختلفة وتصفها بأا األ

سواء كانت هذه األمناط تعبريات يف ، لفرد ا للمثريات اليت تقع عليها
مالمح الوجه أو اإلشارات اجلسمية أو احلركات التعبريية أو األساليب 
االنفعالية أو طرق التفكري أو غري ذلك من االستجابات ومن التعريفات اليت متثل 

  D.Marquisماركويز  و R.Woodworth عريف وودوورثهذه اموعة ت

حيث عرفا الشخصية بأا األسلوب العام لسلوك الفرد كما يظهر يف عاداته 
التفكريية وتعبرياته واجتاهاته وميوله وطريقته وسلوكه وفلسفته الشخصية يف 

 الذي يعرف الشخصية بأا جمموع  Robackاحلياة وتعريف روباك
  .)٢(عرفية واالنفعالية والرتوعيةاملاستعداداتنا 

وأما اموعة الثالثة فتذهب إىل أن الشخصية عبارة عن متغري وسيط  
بني املثريات واالستجابات ومن التعريفات اليت متثل هذه اموعات تعريف 

 الذي يعرف الشخصية بأا تنظيم ديناميكي  G.Allportجوردن ألبورت 
،  حتدد سلوكه وتفكريه املميزين لهسجسميةداخل الفرد مكون من أجهزة نف

 الذي يعرف الشخصية بأا ذلك التنظيم H.Eysenckوتعريف أيزنك 
                                 

 .١٨٥ص ، ينظر املرجع نفسه )١(
 .١٨٧ص ، ينظر املرجع نفسه )٢(



١١٧   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

لذي حيدد ا الفرد ومزاجه وعقله وبنية جسمه الثابت الدائم إىل حد ما لطابع
  .)١(توافق الفرد جتاه بيئته

 وخنلص من كل ذلك أن الشخصية نظام كامل وثابت من املتطلبات 
مية والنفسية الفطرية واملكتسبة مييز فردا بعينه وحيدد األساليب اليت اجلس

 وال شك أن للعوامل البيئية أثر ، ا مع البيئة املادية واالجتماعيةيتكيف
عميق على الشخصية كالنظام الثقايف الذي حييا فيه الفرد مبا حيتويه من قيم 

سرة كمكون اعية وكذلك األومعتقدات وتقاليد وعادات ونظم اجتم
وهلذا ال ميكن للمحددات البيولوجية أو الصفات السيكولوجية  .اجتماعي

أن حتدد وحدها منط الشخصية أو تشكل عناصرها وإمنا تكون الشخصية 
ثات البيولوجية والقدرات السيكولوجية مع البيئة اليت وبتفاعل كل من املور
صر ثقافية مادية وغري وأن ما تتضمنه هذه البيئة من عنا، يعيش فيها اإلنسان
  )٢(. بشكل واضح يف حتديد منط الشخصيةمادية هي اليت تؤثر

وال شك أن للثقافة دور أساسي يف تكوين الشخصية وتشكيلها 
األول االختالفات اليت ، يف تكوين الشخصية من مصدرين" ويظهر تأثريها 

 حلظة ويبدأ هذا التأثري منذ، تشتق من سلوك األفراد اآلخرين حنو الطفل
وهو االختالفات اليت ، ثاينأما املصدر ال، امليالد وله تأثري كبري خالل الطفولة

، اليت متيز اتمع الذي يعيش فيهتشتق من مالحظة الفرد لألمناط السلوكية 
                                 

 .١٨٨ص ، السابقينظر املرجع  )١(
املكتب اجلامعي ، املد خل الثقايف يف دراسة الشخصية، حممد حسن غامريينظر  )٢(

 .٦٦ص، ١٩٨٩،االسكندرية، احلديث
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ولكنها دائما تقدم له مناذج ، اط السلوكية ال تؤثر عليه مباشرةوهذه األمن
  )١("املختلفة لتطور استجاباته املنطقية للمواقف 

، وهذا يدفعنا إىل مراعاة اجلانب الثقايف بكل أبعاده الدينية واالجتماعية
فالسلوك ذو النمط " وعناصره القولية والفعلية يف تربية األطفال وتنشئتهم 

الثقايف املوجه حنو األطفال ميكن أن يستخدم كنموذج لتطور بعض أمناط 
يصبح الطفل يف عمر يسمح له أن وتظهر فاعلية هذا العامل عندما ، سلوكه

 وهلذا ميكننا أن نستغل هذا اجلانب يف )٢("يالحظ ويتذكر ما يفعله اآلخرون
د أثبتت وق.  األقوال واألفعال ما يشكل شخصيتهالطفل فنقدم له عن طريق 
 احلديثة اليت قام ا العلماء وجود عالقة واضحة الدراسات األنثروبولوجية
وبني منط شخصية الكبار حني ، ة األطفال الصغاربني طرق وأساليب تربي

درسوا أمناط الشخصية يف بعض القبائل البدائية فالحظوا أن القبائل اليت 
تتصف باهلدوء واملساملة يكون الطفل يف هذه القبائل قد نال يف تربيته اهتمام 

كما نال رعاية كبرية من أمه يف الرضاعة وبذلك ينشأ ، الكبار وعطفهم
رى بينما وجدوا يف قبيلة أخ، ساملا ال يعرف العنف وال القسوةمالطفل 

ويسود شعور الكراهية كل العالقات بني ، يتصف أفرادها بالعدوان املفرط
أفراد القبيلة  فينشأ الطفل يف جو غري آمن يشوبه القلق فيكون الطفل بعد 

لعريب ا تنبه له الشاعر ا وهذا م)٣(ذلك عدوانيا عنيفا يف سلوكه وتصرفاته
                                 

 .٦٧ص ، املرجع نفسه )١(
 .٦٧ص ، املرجع نفسه )٢(
 .٧٠ص ، السابق ينظر املرجع  )٣(



١١٩   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

  : حني قال
  على ما كان عوده أبـــوه*** وينشأ ناشئ الفتــيان منا 

للغوي يف عملية التنشئة وهذا السلوك العام ينطبق على اجلانب ا
وال ميكن ،  تتشكل يف هذه البيئةفشخصية الطفل اللغوي إمنا، والتربية

ااحلديث عن الشخصية اللغوية للطفل إال مبعرفة لغة الطفل يف حد ذا ،
فالطفل ميلك استعدادا طبيعيا الكتساب ، وطرق اكتساا وكيفية تنميتها

  .ة هذا االستعداد وذلك بطرق كثريةاللغة وكل ما ميكن القيام به وهو تنمي
أن يصل الطفل إىل مرحلة " ونعين باالستعداد اللغوي عند األطفال هو

أفكار عند يكون فيها قادرا على التعبري عما جيول يف نفسه من خواطر و
وي ال يتأتى إىل الطفل دفعة وهذا االستعداد اللغ. مساعه أو رؤيته أي شيء

وإمنا يتدرج الطفل فيه تدرجييا واضحا منذ ، ة ويف مرحلة من املراحلواحد
  )١(."والدته وحىت تطور مراحل حياته املختلفة اليت مير فيها

فال وفنيات وقبل اخلوض يف دراسة اللغة يف النص األديب املوجه لألط
راض ـاستثماره يف بناء الشخصية اللغوية لألطفال نرى من الضروري استع

ما توصل إليه الباحثون يف جمال علم النفس وعلوم التربية وعلوم اللسان 
حول مسألة اكتساب اللغة عند الطفل والرصيد اللغوي الذي ميتلكه يف كل 

 أن نستقصي كل ما قاله مرحلة من مراحل منوه ، وال يعنينا يف هذه الدراسة
الباحثون يف هذا اال كما ال تعنينا تلك املراحل األوىل اليت ال ميكن للطفل 

                                 
دار الشروق للنشر ، تنمية االستعداد اللغوي عند األطفال، عبد الفتاح أبو معال )١(

 .١٣ص، ٢٠٠٠، ١ط ، األردن، عمان، يعوالتوز
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حىت السنة الثالثة من  ، أي من مرحلة امليالد–ص األديب أن يتلقى فيها الن
 والذي يعنينا هو أن نسلط الضوء على بعض نتائج تلك النظريات –عمره 

الطفل اللغة يف شيء من اإلجياز مكتفني اليت تبحث يف جمال اكتساب 
باملراحل اليت يشرع فيها الطفل يف تلقي النص األديب سواء عن طريق 
السماع أو عن طريق القراءة بدء مبرحلة ما قبل الكتابة ما بني سن ثالثة إىل 

درسة  مرحلة دخوله املؤسسات التربوية ما قبل امل: أي؛ستة سنوات تقريبا
، إىل مرحلة الكتابة الناضجة وهي من سن اثين  القرآنيةكالروضة والكتاتيب

، وهي مرحلة يكون الطفل فيها ثالثة عشرة سنة تقريبا وما بعدهاعشرة إىل 
  )١( .قد بدأ ميتلك ناصية القدرة على فهم اللغة

 ألن اهللا ؛واللغة ظاهرة اجتماعية اقتضتها حياة البشر فوق هذه البسيطة
، ومنحه االستعداد للتفاهم والكالمقوة العقل خلق اإلنسان ضعيفا فعوضه 

 فكان موضوع اللغة وطرائق اكتساا من املوضوعات اليت نالت اهتمام
  .)٢( العلماء خصوصا يف جمال الطفولة

يرى الدكتور حنفي بن عيسى أن عملية اكتساب اللغة عند الطفل متر 
  : تني مهامبرحل

                                 
  ٤٧، فن الكتابة لألطفال ، ص ينظر أمحد جنيب) ١(
، مفهومها، فلسفتها، اللغة اإلنسانية نشأا" ينظر أمحد عبد الرحيم السايح )٢(

جملة دورية لألحباث اللغوية يصدرها املكتب الدائم ، جملة اللسان العريب" تطورها
، ٠١زء ـجـال، ٠٩الد ، املغرب، الرباط، العريبلتنسيق التعريب يف الوطن 

 .٤٩ص، هـ ١٣٩١ذو القعدة 



١٢١   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

ة للغة وتشتمل على فترات وهي املرحلة السابق:  املرحلة األوىل–أ   
  .اة وفترة تقليد األصوات املسموعةفترة الصراخ وفترة املناغ: ثالث هي
  : ة اللغوية وتشتمل على فترتني مها املرحل-ب  
وتبدأ يف حدود السنة بالنسبة إىل أغلب األطفال، ويف :  تعلم املفردات-*  

ة األوىل اليت ينطق ا ، والكلمتاسع بالنسبة إىل املمتازين منهمحوايل الشهر ال
ماما، بابا، : قطع صويت واحد ومضاعف مثلالطفل هي يف أغلب األحيان ذات م

، وتزيد حصيلة األطفال من  أمثال هذه املفردات مقام اجلملة، نانا، وتقومدادا
، مث ا بني الثانية والثامنة من العمراملفردات يف السنة األوىل ببطء شديد مث بسرعة م

  )١(.نت بطيئة إىل أن يبلغ الطفل الرشدتعود كما كا
لطفل أن باإلضافة إىل ذلك كله أن هناك نوعا من املفردات يستطيع ا

،  منها ال يستعمله إال يف الكتابة، ونوعا ثانيايستعملها يف التخاطب فقط
ونوعا ثالثا ال يرد على لسانه يف التخاطب ، وال على قلمه يف الكتابة ، وإمنا 

  )٢(. أو وقع عليه بصرهيفهمه إذا مسعه
واألمساء أول ما يتعلم الطفل من املفردات وخصوصا أمساء من حييط 

، مث يستعمل بعد ذلك الضمائر األشخاص كاسم األم واألب واألخوةبه من 
ل ألوىل مرة عند أواخر السنة الثانية ، ويف السنة نفسها يستعمل أيضا األفعا

ذا بلغ الطفل السنة الثالثة تناقصت األمساء ، حىت إإال أن األمساء تظل هلا الغلبة
                                 

ينظر حنفي بن عيسى، حماضرات يف علم النفس اللغوي، الشركة الوطنية للنشر ) ١(
  ١٥٤ ، ص ١٩٨٠ ، ٢، طوالتوزيع، اجلزائر

 ١٥٤املرجع نفسه ، ص  )٢(
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  )١(.لتفسح اال لألفعال والضمائر والنعوت والظروف وحروف اجلر
بعد أن يكتسب الطفل عددا معينا من املفردات :  تركيب اجلمل-*

، تني ينتقل الطفل إىل تركيب اجلملقدره بعض العلماء حبوايل املائة أو املائ
  .ين اجلمل لدى طفل ما قبل املدرسةث مراحل لتكووهنا ميكننا أن منيز ثال

) بابا: (مقام اجلملة كقول الطفلمرحلة الكلمة القائمة : املرحلة األوىل
  .األوىل وتستمر إىل السنة الثالثةجاء بابا وتبدأ هذه املرحلة من السنة : ويعين

مرحلة اجلملة الناقصة وهي الكلمات املوصوفة بعضها : املرحلة الثانية
، وتبدأ هذه املرحلة من السنة نب بعض من غري أن تشكل مجلة تامةاجب

  .الثانية وتنتهي يف السنة الرابعة
، وفيها يكون الطفل قادرا على مرحلة اجلملة التامة: املرحلة الثالثة
 وإذا جتاوز الطفل ،، وتبدأ هذه املرحلة من السنة الرابعةتشكيل اجلمل التامة

 اللغوية يبدو أكثر ما يبدو يف الوظائف اإلنشائية السادسة ، فإن منو قرحيته
فظ لسانه وال يين يتدرب على اكتساب العادات النحوية والصرفية اليت حت

، ويتعلم مفردات جديدة ، ويصبح قادرا على إدراك وقلمه من اللحن واخلطأ
  )٢(.معانيها من سياق الكالم

 جيب أن يطلع أما الرصيد اللغوي للطفل فهو من األمور اهلامة اليت
عليها األديب والناقد على حد سواء ونعين بالرصيد اللغوي هو جمموعة 
املفردات والتراكيب اللغوية اليت جيب أن يكتسبها الطفل حىت يستطيع أن 

                                 
 ١٥٦، ص رجع نفسهمل ا)١(
 ١٥٩ ، ١٥٨، ص  السابقينظر املرجع )٢(



١٢٣   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

س كل إال أنه لي. لقى إليهيعرب عن كل ما خيتلج يف نفسه أو يتلقى ما ي
 يصلح للتعبري عن مجيع رسة، وخباصة يف املدرصيد من اللغة يكتسبه الطفل

، فقد وجد بعض الباحثني العرب أن جمموعة املفردات اليت تقدم حاجاته
، فمن حيث الكم لوحظ أن املدارس العربية ا عيوبا كبريةاآلن للطفل يف 

كمية األلفاظ اليت يتلقاها الطفل يف السنة الرابعة من التعليم االبتدائي يف 
 وهذه الكثرة إذا اقترنت بكثرة ،ردة مف٢٥٠٠دروسه املقررة تقرب من 

، وغرابة املفاهيم اليت حتملها تنوع األبنية تنوعا كبريا من جهةالتراكيب و
هذه األلفاظ بالنسبة للطفل من جهة أخرى تصبح دافعا قويا إىل توقف 
االستيعاب الذهين ، ومن حيث الكيف لوحظ أن الكثري من هذه املفردات 

 الطفل يف حياته اليومية، وقد يكثر يف تلك ال يستجيب ملا حيتاج إليه
اموعات اللغوية املترادف من األلفاظ ونعين بذلك الكلمات اليت تؤدي 
معىن واحدا ، وتدرج يف الكتاب الواحد وأحيانا يف النص الواحد ورمبا ال 
حيتاج الطفل إليها مجيعها مث أن هناك مفاهيم حضارية ومسميات كثرية 

احلاضر مثل األدوات واملالبس واآلالت املختلفة وغريها ال تنتمي إىل عصرنا 
   .)١(جيد هلا الطفل فيما يتلقاه يف املدرسة لفظا عربيا يعرب به عنها

وعلى ضوء هذا جاءت دعوة املتخصصني يف ثقافة األطفال ولغتهم 
ل يف خمتلف  قوائم باأللفاظ الكثرية الدوران على ألسنة األطفاإجنازبضرورة 
، مث ترتيبها حسب تكرارها على ألسنة األطفال مساعدة ملؤلفي أعمارهم

                                 
، ٤ملصرية اللبنانية، القاهرة، ط، الدار اينظر حسن شحاتة، قراءات األطفال )١(

 ١٨٥ ، ص ٢٠٠٠
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  .اء الذين يتوجهون بأدم لألطفالكتب األطفال مبا فيهم األدب
فظهرت حركة قوائم املفردات متخذة مادا من خمتلف ميادين الكلمة 

 قبل يلجؤوناملكتوبة واملسموعة، وقد استعان ذه القوائم املؤلفون الذين كانوا 
  )١(ا إىل أحكامهم الشخصية واجتهادام الفردية حني يكتبون لألطفالهذ

إن قوائم املفردات اللغوية اليت يستخدمها األطفال يف أحاديثهم   
ت اليت تصاغ منها النصوص اليومية تساعد على سهولة اختيار الكلما

  )٢(، وجيعل استعمال الكلمات معيارا الختيارها وانتقائهااألدبية
ب من نصوص أدبية ألطفال املرحلة االبتدائية ينبغي أن إن ما يكت

، فأطفال ن أطفال املراحل الدراسية األعلىخيتلف لغة عما يؤلف لغريهم م
وال يستطيعون فهمه ما مل يكن ، نص أديبكل مرحلة ال يستهويهم أي 

، ومن هنا وجب على األدباء الذين حتملوا ئما ملستويام وقدرام العقليةمال
 أن يوجهوا عناية خاصة للمفردات – كما قلنا سابقا – املسؤولية هذه

، وأن يضعوا يف اعتبارهم احلقائق العلمية اللغوية يف كتابة نصوصهم األدبية

                                 
ائمة ، وق القوائم يف الغرب قائمة ثورنديك، وقائمة بريل وقائمة بيليمن هذه )١(

، وقائمة  فاخر عاقل، وقائمة قدري لطفيقائمة: زوليف، ويف البالد العربية
رضوان، وقائمة إحسان وقائمة مصطفى رسالن ، وقائمة حممد إبراهيم الشافعي 

ح ولإلطالع على هده ، وقائمة حسن شحاتة ، وقائمة علي عبد الفتاعبد الرحيم
ود  حممد حمم–، املفردات األساسية للقراءة االبتدائية  فاخر عاقل-: القوائم ينظر

 ، لغة الطفل املصري  رضوان
 ١٩٦، ص طفالينظر حسن شحاتة، قراءات األ )٢(



١٢٥   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

  )١(اليت توصل إليها الباحثون يف هذا اال
ومعرفة هذه املعطيات واإلطالع عليها يساعد األديب املبدع والناقد الدارس 

من مث خصوصيات  و، فهم خصوصيات النص األديب الطفليعلى حد سواء يف
حيث إن ، األديب لألطفال من األمور الصعبة، فكتابة النص هذا املتلقي اخلاص

جهة نظرهم ومن  هم الذين يقومون ذه الكتابة بلغتهم ومفاهيمهم، ومن والكبار
فال بد أن  ،، وإذا كان ال بد لألديب من حتمل هذه املسؤوليةمراكز اهتمامام

، فاملوهبة األدبية  وحدها ال  وعلى أساس علمي متني،أسلوب مناسبيتم ذلك ب
 هذه النظريات ومعرفة تكفي يف هذا اال وال تعفي األديب من اإلطالع على

 الذي يقال أيضا عن الناقد، وما يقال عن األديب الذي يبدع النص هذه البحوث
 أيضا على هذه فته يف هذا اال إطالعهيقيم ويقوم هذه النصوص، فمن متام ثقا

 .النظريات ومعرفتها
 بيئة تربوية لألطفال يستطيعون من خالهلا إجيادوهذا يدفعنا إىل 

اكتشاف قدرام يف التعبري والكتابة واكتساب شخصية لغوية متميزة فاللغة 
 هي وسيلة حيوية بالنسبة Alfred Braunerكما يقول ألفريد بروينر 

                                 
، ترمجة و سبيين، التربية اللغوية للطفل سرجي-: لإلطالع على هذه البحوث ينظر )١(

، اكتساب اللغة العربية عند حفيظة تازرويت– وعبد الفتاح حسن فوزي عيسى
ث اللغوي ، لغة الطفل يف ضوء مناهج البح  البهنساوي حسام-لطفل اجلزائري ا

 ثناء يوسف –عربية وتعلمها  تعليم اللغة ال، منهجية  لوصيف الطاهر-احلديث 
 جورج كالس، األلسنية –الدينية لدى األطفال ، تعلم املفاهيم اللغوية والضبع

 .  ولغة الطفل العريب
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ونقص التربية اللغوية بالنسبة للنشاط الذهين ال يقل ، املتحضرلإلنسان 
فاللغة ، ة للطفل يف مراحل النمو اجلسماينخطورة عن نقص الغذاء بالنسب
وإن أي دولة حديثة حترص على القوة ، هي القاعدة األساسية للتفكري

اليت والثروة فهي يف حاجة إىل شعب يعرف كيف يستخدم هذه اللغة الرائعة 
   .)١(ثناها عن األجيال املاضيةور

 بات واضحا أن عامل اليوم يشهد صراعا ثقافيا كبريا يأيت الصراع لقد
وتثبت هويته ،  ألن اللغة هي اليت تعزز حضور اإلنسان الفعال؛اللغوي يف ذروته

ترتكز على الشعور ) أريكسون(فاهلوية كما حيددها عامل االجتماع ، اخلاصة به
 وعلى اجلهد الالواعي يف تضامن الفرد مع اجلماعة ،ذاتيةالواعي بالفردية ال

  .الفرد واجلماعة: على ركيزتني مهاوتطلعاا وانطالقا من هذا تقوم اهلوية 
 وإمنا هي ،واهلوية الفردية ليست خصيصة أو صفة يتصف ا الشخص

بناء يقوم به اإلنسان يف مراحل متعددة من حياته وبواسطة أعمال ومواقف 
 وهذا ال يتم إال يف عمليات ،ن خالهلا إىل نفسه وجيابه ا اآلخرينينظر م

     )٢( .معقدة من التواصل حتتل اللغة فيها موقع الصدارة
إن اللغة هي أبرز ما مييزنا عن الكائنات األخرى فهي من أهم مقومات 

                                 
، فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن: ترمجة، التربية اللغوية للطفل، سرجينو سبيين )١(

 .٣١ص، ١٩٩١،  مصر، القاهرة، دار الفكر العريب
، جملة حوار العرب" اللغة العربية وحتديات العصر احلديث"، ينظر بسام بركة )٢(

، بريوت، م٢٠٠٥إبريل، السنة األوىل، ٥العدد، تصدر عن مؤسسة الفكر العريب
 .٢٥ص، لبنان



١٢٧   أدب األطفال وأثره في بناء الشخصية اللغوية

، ةرف إىل الذات عند الفرد واجلماعالشخصية واألداة األساسية لتحديد اهلوية والتع
وهلذا ، وكذلك عنصر الصراع كما بينا، وهي عنصر التالقي والترابط اإلنساين

راح االستعمار الغريب يف العصر احلديث حيارب اللغات القومية للشعوب اليت 
ففي ، ويقطع صلتها مباضيها، ويطمس شخصيتها، خضعت له كي ميحو هويتها

الل حربا شعواء على اللغة اجلزائر على سبيل املثال شنت فرنسا منذ بداية االحت
وكذلك ، يم وتقليص عدد الكتاتيب القرآنيةالعربية متثلت يف إغالق معاهد التعل

 فاخنفض عددها يف ،عدد املساجد اليت كانت أمكنة للتعليم زيادة عن دورها الديين
 عام ٤٨م إىل ١٨٣٠ مسجدا عام ١٧٦العاصمة وحدها ويف فترة قصرية من 

لقد ختلينا عن : "احة دي طوكفيل عندما كتب يقولم وقد ذكر ذلك صر١٨٦٢
جعلنا اتمع ، انطفأت األضواء من حولنا، وفرقنا حلقات التدريس، املدارس

   )١(" اإلسالمي أكثر جهال وأشد وحشية مما كان عليه قبل أن يعرفنا
وهلذا ركز االستعمار الفرنسي منذ البداية على حماربة التعليم العريب وحماربة 

ة العربية وحماولة حموها من الوجود وهذا املوضوع يطول ويتشعب وهو ما اللغ
لو كنا قادرين على إحصاء ما كتب : " دكتور عبد امللك مرتاض إىل القولدفع ال

لنفد حبر متده ، يعلى عهد االستعمار الفرنس، عن موضوع اللغة العربية يف اجلزائر
  )٢(."بل لنفد الكالم نفسه، حبور من املداد

                                 
 Les Algeriens musulmans et la France، نقال عن شارل روبري آجورن )١(

P.U.F.Paris ١٩٦٨.p٢٧٦. 
اللغة " اللغة العربية يف اجلزائر على عهد االستعمار الفرنسي" مرتاضعبد امللك  )٢(

 =منشورات الس األعلى ، لية إىل إشراقة الثورة التحريريةالعربية من حمنة الكولونيا
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ومما يدعم هذه الرؤية حول أمهية اللغة يف بناء الشخصية القوية  
والسوية للطفل هو ما ورد يف تراثنا العريب اإلسالمي من مقوالت تلح على 

 يقول يف بيان أسباب - رمحه اهللا- ابن تيميةفشيخ اإلسالمأمهية هذا اجلانب 
 يف  ما اختصوا به- واهللا أعلم -وسبب هذا الفضل  :"تفضيل العرب 

، إما بالعلم النافع: وذلك أن الفضل، عقوهلم وألسنتهم وأخالقهم وأعماهلم
قوة العقل الذي هو الفهم : وهو، والعلم له مبدأ، وإما بالعمل الصاحل

والعرب هم ، الذي هو البيان والعبارة، قوة املنطق: وهو، ومتام، واحلفظ
ام أمت األلسنة ولس، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، أفهم من غريهم

إذا ، جيمع املعاين الكثرية يف اللفظ القليل، مجعاً وفرقاً، بياناً ومتييزاً للمعاين
، مث مييز بني كل شيئني مشتبهني بلفظ آخر مميز خمتصر، شاء املتكلم اجلمع

 يعربون عن القدر - مثالً -كما جتده من لغتهم يف جنس احليوان فهم 
مث مييزون بني أنواعه يف أمساء كل أمر ، ت جامعةاملشترك بني احليوان بعبارا

إىل غري ذلك من ، واألطفال، واملساكن، واألوالد، من األصوات: من أموره
   )١(."اليت ال يستراب فيها، خصائص اللسان العريب

وأما اعتياد اخلطاب بغري اللغة العربية، اليت هي شعار اإلسالم :" ويقول أيضا
ك عادة للمصر وأهله، أو ألهل الدار، للرجل مع صاحبه، ولغة القرآن حىت يصري ذل

أو ألهل السوق، أو لألمراء، أو ألهل الديوان، أو ألهل الفقه، فال ريب أن هذا 
  ــــــــــــــ

 .١٦١ص،م٢٠٠٧، اجلزائر، دار األمة للطباعة والنشر، اجلزائر، للغة العربية  =
  :اب إلكتروين من موقعكت، املستقيماقتضاء الصراط ، ابن تيمية )١(

http://adel-ebooks.mam٩.com 
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مكروه فإنه من التشبه باألعاجم، وهو مكروه كما تقدم، وهلذا كان املسلمون 
لعراق  رومية، وأرض اولغة أهلهمااملتقدمون ملا سكنوا أرض الشام ومصر، 

 عودوا أهل هذه -وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل املغرب، ولغة أهلها بربرية 
مسلمهم وكافرهم، وهكذا : البالد العربية، حىت غلبت على أهل هذه األمصار

مث إم تساهلوا يف أمر اللغة، واعتادوا اخلطاب بالفارسية، . كانت خراسان قدمياً
مهجورة عند كثري منهم، وال ريب أن هذا حىت غلبت عليهم، وصارت العربية 

مكروه، إمنا الطريق احلسن اعتياد اخلطاب بالعربية، حىت يتلقنها الصغار يف املكاتب 
ويف الدور فيظهر شعار اإلسالم وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل اإلسالم يف 

قل إىل اد أن ينتفقه معاين الكتاب والسنة وكالم السلف، خبالف من اعتاد لغة مث أر
   )١(. فإنه يصعب،أخرى

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل، واخللق، والدين " :ويقول رمحه اهللا أيضا
تأثرياً قوياً بينا، ويؤثر أيضاً يف مشاة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني، 

،  فإن نفس اللغة العربية من الدين-وأيضاً . ومشاتهم تزيد العقل والدين واخللق
م ـهـومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بف

مث منها ما هو واجب على . اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
ر بن ـكـو بـاألعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معىن ما رواه  أب

 بن كتب عمر:  عمر بن زيد  حدثنا  عيسى بن يونس، عن  ثور، عن أيب شيبة
فتفقهوا يف . أما بعد: ((إىل أيب موسى رضي اهللا عنه - رضي اهللا عنه– اخلطاب

                                 
  :كتاب إلكتروين من موقع، املستقيماقتضاء الصراط ، ابن تيمية )١(

http://adel-ebooks.mam٩.com 
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-عن عمر ، ويف حديث آخر ))اللغة وأعربوا القرآن، فإنه عريبالسنة، وتفقهوا يف 
 فإا من ،تعلموا الفرائضتعلموا العربية فإا من دينكم، و: (( أنه قال-رضي اهللا عنه

 من فقه العربية وفقه الشريعة، -رضي اهللا عنه-وهذا الذي أمر به عمر )) مدينك
 ألن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إىل فقه ؛جيمع ما حيتاج إليه

  . )١(أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله
 – رمحه اهللا –وال شك أن هذه النصوص لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 والنظرة الثاقبة ملسألة أمهية اللغة يف بناء شخصية ،ية الناضجةحتمل من الرؤ
األمة بصفة عامة وشخصيتها اللغوية على وجه اخلصوص ما جيعل نكراا  

 ألن من هذا اجلانب تؤتى األمة ومن هذا اجلانب ؛ضربا من املكابرة والتعنت
  .تنهض وترتقي وتستقل بشخصيتها

  :خصية اللغويةأدب األطفال وأثره في بناء الش-ه
حاولت كثري من النظريات الغربية أن جترد الفن من غاياته وأهدافه 

 ..يأىب االحنراف " فاألدب فن مجيل ،وحتوله إىل لذة فارغة أو نزوة طائشة
، )رومانسيا(غراقه الذايت األناين وإ، )كالسيكيا( تأليه اإلنسان-مثال -يأىب

وير االحنراف الفكري أو وتص، )واقعيا(ومتجيد حلظات الضعف البشري 
فليس مثة عبث وال جدوى كما يرى )..وجوديا(النفسي أو األخالقي 

وليس مثة ، )كافكا( وليس مثة ال معقولية للحياة والوجود كما يرى) كامي(
ليس مثة تناقضات  ،)سارتر(كما يرى حرية أخالقية مطلقة من كل قيد 

                                 
 .املوقع نفسه ، السابقاملرجع  )١(
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ذلك أن ) دستوفسكي( يرى تنتهي دائما بالضياع كما، ال اية هلا، نفسية
ومن ، يفاألدب اإلسالمي يستمد جتاربه الباطنية من خالل احلقيقة ال الز

  )١("االستقامة ال االحنراف 
ن فاألدب اهلادف اجلميل هو الذي يؤمن بأن للوجود غاية وأن اإلنسا

 ألا صدرت عن إرادة ؛وأن لكدحه جدوى وللحياة معقولية، مل خيلق عبثا
وحرية اإلنسان عميقة ، لباطل من بني يديها وال من خلفها يأتيها ااهللا اليت ال

 اإلنسان بتهدمييف كيانه لكنها ليست حرية الفوضى اخللقية اليت تنتهي دائما 
  .ومتزق عالئقه مع الوجود اخلارجي من حوله 

وأدب األطفال جزء من األدب العام ينطبق عليه ما ينطبق على أدب 
وهو ، ومعايري واضحة،  أدب هادف له أسس حمددةفهوالكبار من مفاهيم 

 بكل أشكاله وقوالبه والقصة األناشيد اهلادفة والشعر اجلميليشمل 
وهو أدب يؤتى به ، وكل أشكال التعبري األديب املعروفة، واملسرحية والرواية

لتحقيق غايات تربوية ودينية خصوصا إذا ما استثمرت املصادر اإلسالمية 
يستثري لدى األطفال من اخليال ما ينمي لديهم هذا "  الذي كالقرآن الكرمي

واستحضار كثري من الصور اليت ، فيعينهم على إذكاء تصورام، اهاالجت
والتفكري ، مما يساعدهم على حسن مواجهة احلياة مبشكالا، تنمي خياهلم

وكذلك  )٢("السليم يف قضاياها والتمتع مبظاهر اجلمال السوية يف احلياة
                                 

، لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، يف النقد اإلسالمي املعاصر، عماد الدين خليل )١(
 .٤١ص، م١٩٨١، ٢ط

، النص األديب لألطفال أهدافه ومصادره ومساته رؤية إسالمية، سعد أبو الرضا )٢(
 .٤٢ص ، م١٩٩٧، ٢ط، األردن، عمان ،دار البشري للنشر والتوزيع

= 
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سرية النبوية وما تتضمنه من أحداث وبطوالت واحلديث الشريف وما فيه ال
واحلوادث ، بالعرب البالغة"من حكمة وموعظة والتاريخ اإلسالمي احلافل 

فلم ال نستغل ، واألدب الرفيع، واألخالق العالية، واألخبار الطريفة، املمتعة
  )١("هذه الكنوز الدفينة يف ذيب أبنائنا

عنينا يف هذا املقام هو كيف نستثمر هذا األدب يف بناء غري أن الذي ي
شخصية الطفل اللغوية وكيف جنعله ضمن أساسيات التربية املستدمية اهلادفة إىل 
حتقيق هذه الغايات وجنعله أيضا ضمن الوسائل اليت تنمي احلصيلة اللغوية لديهم 

عله أكثر فهما ملا ثراء احلصيلة اللغوية وتنوع مستوياا لدى الفرد جي" ذلك أن 
ينطق أو يكتب فهو عندما يلتقط أو يتلقن اللغة وتراكيبها ويدرك مدلوالت هذه 
املفردات والتراكيب يسهل عليه فهم واستيعاب معاين اجلمل والعبارات اليت تصاغ 

كما يدرك وحيفظ من خالل سياق هذه اجلمل والعبارات معاين كثري ، ا أو منها
 ويف ذلك ما يساعد بدوره على مد، اكيب اجلديدة اليت تتضمنها والترمن املفردات

ومن مث يوسع من مدى فهمه لآلخرين ، ه باملزيد من املفردات والتراكيبحصيلت
وبالتايل يدفعه إىل توثيق عالقاته م كما حيث اآلخرين أنفسهم على تقوية 

يفهمه أو يستطيع  ألن اإلنسان عادة مدفوع إلنشاء العالقات مع من ؛عالقام به
   )٢(."التخاطب معه بيسر

  ــــــــــــــ
 .٤٢ص ، م١٩٩٧، ٢ط، األردن، عمان ،البشري للنشر والتوزيع  =

، احللقة الدراسية حول مسرح الطفل" املسرح املدرسي واملسرحية الدينية" أمحد شوقي )١(
 .١٩٥ص ، م١٩٨٦، ئة املصرية للكتاب اهلي، م١٩٧٧ ديسمرب ٢٠ -١٧القاهرة 

 =تصدر عن الس ، سلسلة عامل املعرفة، احلصيلة اللغوية، أمحد حممد املعتوق )٢(
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وكلما زادت حصيلته اللغوية زادت خرباته وجتاربه ومعارفه ومهاراته 
كما ، صول الفكري والثقايف والفين عامة وهذا يزيد احمل،اليت يكتسبها الطفل

له أن هذا الزاد اللغوي الذي حتصل عليه من خالل قراءة النصوص األدبية 
 يف انفتاح الشخصية على ما حييط ا ومنو غريزة االجتماع  نفسية تتمثلآثار

فاإلنسان ، ة واجلرأة األدبية والثقة بالنفس ومن مث منو روح األلف،لديها
،  اللغة وصيغها يقل حمصوله الفكريعموما الذي يقل حمصوله من ألفاظ
، لتواصل مع اآلخرين والتكيف معهمكما تقل قدرته على التعبري وعلى ا

ته يؤدي إىل زعزعة شخصية اإلنسان خصوصا لّااحملصول الفكري وضوقلة 
يف مرحلة الطفولة فيشعر بالنقص وال يقدر ذاته وهذا يؤدي إىل ضعف 

أما الطفل الذي ميتلك مادة . الشخصية واالنسحاب من احلياة االجتماعية
 لغوية وحصيلة معرفية يستطيع ما حتقيق رغباته وحاجاته وجيد متعة يف بناء

رفة اإلنسان احلضاري لفنون مع" الروابط وتبادل املشاعر مع غريه ذلك أن 
وما يالئم ، لبنيان اللغةوكيفية نطق احلروف واألصوات املكونة ، اللغة

وينسجم مع الذوق يوفر له قفزة نوعية يف بناء ، ويناسب احلالة، املواقف
  )١(." شخصيته اجلديدة

 اللغوية من األلفاظ والتراكيب اليت يضاف إىل ذلك أن اتساع حصيلة الطفل
يكتسبها من خالل قراءة النصوص األدبية املوجهة إليه يساعد على فهمه لتلك 

  ــــــــــــــ
 .م١٩٩٦أغشطش ، ٢١٢رقم ، الكويت، الوطين للثقافة والفنون واآلداب  =

ترمجة داود حلمي أمحد ، اللغة واحلياة والطبيعة البشرية، روي سي يهجمان )١(
 .٢٧ص ، م١٩٨٩، جامعة الكويت، املترجممقدمة ، السيد
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النصوص كما يساعد على فهمه لتراثه وما فيه من كنوز فيشعره أنه إنسان له جذور 
  . وله ماض وهذا الشعور يقوي شخصيته 

 ودوره يف عملية وعندما نتحدث عن النص األديب املوجه لألطفال
التنشئة اللغوية ال ينبغي أن ننسى أو مل تلك النصوص الشفوية البسيطة 

ويف تراثنا ، اليت تصدر عن األم وهي دهد أو تراقص أو تداعب طفلها
يق من الباحثني العريب القدمي واحلديث كثري من هذه النصوص وقد قام فر

ة هي لغة األم املفعمة  ويف هذه النصوص لغة خاص)١(.جبمعها ودراستها
وهي هلجة عامية عادة يتلقاها الطفل من أمه وهلذا مسيت ، بالعاطفة واحلنان

" حنان األمومة" John Bowlby ويطلق عليها جون بوليب " اللغة األم"
باعتبار أن األم هي املعلمة األوىل للغة الطفل هلذا ينبغي عليها أن تتكلم مع 

أن تسمعه أصواتا خمتلفة وهي تؤدي أغاين و، طفلها باستمرار وبود ولطف
ونظرة ، وأن يكون ذلك مصحوبا بابتسامة، الترقيص واهلدهدة واملداعبة

وأن تقوده أخريا إىل إدراك الظواهر السمعية والصوتية ، جتذب الطفل
وكل ذلك يؤدي يف األخري إىل تغلغل لغة األم يف ، املختلفة والتمييز بينها

 األوىل أو اللهجة البسيطة هي حمفورة مبفرداا كيان الطفل فهذه اللغة
،  ألا مبثابة اللغة األوىل اليت يتم استيعاا مبكرا؛وتراكيبها يف ذاكرته

                                 
  : من هؤالء ) ١(

  أمحد أبو سعد،  أغاين ترقيص األطفال عند العرب -أ
  .سعيد الديواه جي،  أشعار الترقيص عند العرب -ب
 . من أغاين املهد يف الكويت للباحثة بزة الباطين-ج
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وال ختتفي ، وبالتايل ال يأفل جنمها، ويكون تلقيها سابقا على ملكة التفكري
  . )١( حىت عندما يتعلم الطفل كيف يفكر بلغة أخرى

ليشمل األسرة من الوالدين واألجداد واإلخوة مث يتسع هذا النطاق 
وما يقومون به يف تكوين الطفل لغويا إىل أن تأيت مرحلة اللغة الفصحى مع 
دخول الطفل عامل التعليم التحضريي و املدرسي فنكون أمام ثنائية العامية 

وهنا ، والفصحى من جهة ومن جهة أخرى تطرح مسألة التعددية اللغوية
وال ، للغة العربية يف مكاا الطبيعي فال تطغى عليها العامياتينبغي أن نضع ا

ذلك أن اللغة العربية ليست جمرد لغة ، تكون اللغات األخرى بديال عنها
خصوصا أن اللغة العربية تواجه ، قومية وإمنا هي لغة الدين والثقافة واحلضارة

ة احلياة  لعل أبرزها ظهور دعوات تنادي جبعل العامية لغ،حتديات كثرية
  . وإحالل اللغات األجنبية األوروبية حمل العربية يف اإلدارة والتدريس، اليومية

ويف هذه املرحلة يربز دور أدب الطفل املدرسي أو التعليمي يف تنمية 
املهارات اللغوية خصوصا فن القصة باعتبارها أكثر األشكال السردية 

عاال يف املنهج املدرسي ويف وأيضا وسيطا تربويا ف، استثمارا يف هذا اال
وهي من أحب ألوان فنون ، فالطفل ميال بطبعه للقصة، )٢(القراءة احلرة

                                 
 .٨٠ص، املرجع السابق، ينظر سرجينو سبيين) ١(
  :الدراسات االستطالعية حول الكتب املقدمة لألطفال ومنها ذلك ما أثبتته  )٢(

كتب األطفال " م واملوسومة بـ ١٩٨٣ احللقة الدراسية اإلقليمية لعام -أ
م نشر مركز ١٩٨٣ فرباير ٢-يناير ٢٩بالقاهرة من " يف الدول العربية والنامية 

 =  .م ١٩٨٤تنمية الكتاب العريب باهليئة املصرية للكتاب سنة 
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، ورسم للشخصيات واألماكن، األدب إىل نفسه مبا فيها من تشويق وإثارة
بل إن الطفل يف مراحل منوه األوىل يتقمص ، وتشكيل لألحداث والوقائع

 واخليال وهذا ما تفطن له الرواد الشخصيات ويعيش معها يف جو من املتعة
األوائل أمثال كامل كيالين الذي كتب أكثر من ألف قصة لكل املستويات 

وهذا ما جيعلها وسيلة فعالة يف جمال التنشئة ، العمرية ويف كل املوضوعات
  .اللغوية لألطفال

 فالثروة اللغوية تنمو من خالل مساع القصة وقراءا مث من خالل 
 إعادة سردها أو كتابتها أو تلخيصها أو ختيل اية هلا إن حماولة الطفل

وطرق ، وكل ذلك يتطلب فنيات خاصة، كانت القصة مفتوحة النهاية
فسرد القصة لألطفال وروايتها هلم تكون ، وأساليب لسانية مدروسة، معينة

  :يف مرحلة ما قبل القراءة ومتر بثالث مراحل أساسية وهي
هيد وفيها يتم اختيار القصة مع مراعاة التم مرحلة اإلعداد و-أ

اهتمامات الطفل وخصائصه ورغباته وموصفات القصة الناجحة مث قراءة 
القصة وتفهمها والتعرف على شخصياا وأحداثها واستيعاب األهداف 

  ــــــــــــــ
كتب األطفال " م واملوسومة بـ ١٩٨٤لقة الدراسية اإلقليمية لعام احل -ب  =

م نشر مركز ١٩٨٤ فرباير ٢-يناير ٢٨بالقاهرة من " وجمالم يف الدول املتقدمة 
  .م ١٩٨٥تنمية الكتاب العريب باهليئة املصرية للكتاب سنة 

األسرة وقراءات "م واملوسومة بـ ١٩٩٥راسية لعام  احللقة الد-ج
م نشر مركز تنمية الكتاب العريب ١٩٩٥ يناير ١٥-١٤بالقاهرة من " األطفال

 .م ١٩٩٨باهليئة املصرية للكتاب سنة 
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ة من وسائل إيضاح أو صور أو مث إعداد ما قد حتتاجه القص، الكامنة فيها
  . واألماكن إللقاء القصةب األوقات مث اختيار انس، رسوم

 مرحلة اإللقاء وفيها يقوم الراوي أو الراوية بإلقاء القصة مع مراعاة -ب
 وحسن استخدام نربات الصوت  اجليد واالنفعال مع حوادث القصةاإللقاء

وتعبريات الوجه وتقليد أصوات احليوانات والطيور دون أن نغفل ختري اجللسة 
  .رك األطفال خيتارون أمكان وطرق جلستهمأثناء االستماع وتيف املناسبة 
 مرحلة التعبري وفيها نعطي للطفل فرصة للتعبري عن القصة اليت -ج

استمع إليها بوسائل كثرية ومتعددة منها أن يعيد الطفل رواية القصة أو 
 وكل ذلك من شأنه أن ينمي زاده اللغوي )١(.متثيلها أو كتابتها أو تلخيصها

، ة اليت تتم بواسطة السمع والبصر أفضل من غريهاألن الوسائل التعليمي
 فإنه يؤدي دورا كبريا يف تنمية ؛فحينما يصبح النص مسموعا أو مشاهدا

  .واحلصيلة اللغوية، امللكة اللسانية
مث تأيت مرحلة القراءة والكتابة وفيها يشرع الطفل يف ممارسة القراءة 

دب يف إطاره القصصي األ"ويبقى ، معتمدا على نفسه أو مستعينا بغريه
وبرغم ما يف أطوار منو األطفال ..  للنمو اللغوي السليم عند األطفالامصدر

فإن األدب ..من اختالف وتباين حيث االستعدادات للتنمية اللغوية خمتلفة 
ابتداء من مرحلة احلضانة حىت عتبات الشباب على ، يساعد كل األطفال

وتثرى دالالته وتتنوع ، صول اللغويويتزايد احمل، التحصيل اللغوي وتنميته
                                 

دار ، نشر مجعية املكتبات املدرسية، القصة يف أدب األطفال، ينظر أمحد جنيب )١(
 .١٦٥ص، م١٩٨٢،القاهرة، وهدان للطباعة والنشر
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، وذلك بأثر من تزايد عمليات النضج الداخلي لدى الطفل، استخداماته
واخلربات اليت تزوده ا البيئة والتجارب اليت ميارسها حبكم تقبله وتلقيه 

  .)١("لإلبداعات ويف مقدمتها القصص واملسرحيات
 هو استثمار التراث ومما يدعم هذا اجلانب  يف بناء الشخصية اللغوية

األديب القدمي بكل أشكاله وألوانه وذلك بتبسيط بعضه وأسلمة بعضه اآلخر 
حىت يدرك أنه يتكئ على تراث ثري ، ليكون يف متناول املتلقي الصغري

فتقوى شخصيته وهذا ما يقوم به الغربيون اليوم بل إم يقومون بسرقة 
سبت من قصص عالء الدين تراثنا الذي أمهلناه ويكفي أن والت ديزين ك

  .)٢( مليون دوالر يف أول سنة عرض٢٨٥
يضاف إىل الفن القصصي الفن الدرامي املسرحي وما حيققه للشخصية  

 )٣("حنن نعترف أن أطفالنا عاجزون إىل حد كبري عن التعبري عن أنفسهم"
  . هذا العجز سوى استثمار هذا الفنوال سبيل إىل معاجلة

 األطفال يغدو وسيطا مهما يف بناء إن أدب: وخالصة القول
                                 

، ١ط، القاهرة، دار املعارف مبصر، ديبالطفل وعامله األ، عبد الرءوف أبو السعد )١(
 . ٥٠ص، م١٩٩٤

، ٢٥السنة ، السعودية، جملة الفيصل، حوار،  ينظر عبد التواب يوسف)٢(
 .٩٠ص، هـ١٤٢١شوال ، ٢٩٢العدد

، السعودية، جملة الفيصل، مسرح طفل ما قبل املدرسة،  ينظر عبد التواب يوسف)٣(
  .٧٤ص، هـ١٤١٦صفر ، ٢٢٤العدد، ١٩السنة 
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أن  و،تاج إىل أن نوظفه توظيفا كبرياالشخصية اللغوية للطفل هلذا حن
نستثمره استثمارا فعاال حىت يؤدي دوره دون أن ننسى أو مل دور 

يون قدمي هذا األدب اهلادف اجلميل خصوصا التلفزتالوسائط احلديثة يف 
الوسائط احلديثة اليت دخلت يف منافسة ت وكل والكتاب اإللكتروين واإلنترن

  .قوية مع الوسائط التقليدية القدمية
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 ية الطفل يف األدب السعوديروا
   مضامينها املوضوعية والفنية

   "إجازة الشمس"
ًلعلي انوني أمنوذجا رائدا ً  

    اد إعد  

  ماهر  بن مهل الرحيلي/ د
  





١٤٧ " .. إجازة الشمس"رواية الطفل في األدب السعودي، مضامينها الموضوعية والفنية 

  مقدمة    
، أمحده محد الشاكرين وأثين عليه اخلري كله، احلمدهللا رب العاملني

سيدنا ونبينا حممد وعلى آله ، وصالةً وسالماً على أشرف اخللق واملرسلني
  :وبعد، وصحبه أمجعني

الذي " صراللغة العربية ومواكبة الع"مع مؤمتر تأيت هذه الدراسة تفاعالً 
لكبري وتأثريه ا ،وإمياناً بأمهية أدب الطفل، اركةتقيمه اجلامعة اإلسالمية املب

قد خصصت برواية الطفل لقلة الدراسات اليت و، على لغته وثقافته وقناعاته
م االستعانة وملا له من ثقل ثقايف كبري  يستلز ،تتركز حول هذا اجلنس األديب

كما اختذت الدراسة ،لعصر الذي نعيش فيهمواكبةً ل، به يف تربية أطفالنا
وكان هذا ، لألديب السعودي علي انوين أمنوذجاً" إجازة الشمس"رواية 

  :االختيار ألسباب وجيهة أمهها
 من ِقبل ناديا  وقد احتفي ،رواية لألطفال يف أدبنا احملليأا أول  .١

 .اسة بالدرة جديريومن هنا فه ،)بالطبع والنشر(الشرقية األديب 
 رغبيت يف خدمة األدب السعودي وقناعيت بأنه اليزال حباجة إىل كثري  .٢

 .من العناية والدرس
ا هادفا يف إطار من تقدم موضوعا علمي" إجازة الشمس" أن رواية  .٣

فأردت أن أسلط عليها الضوء بالدراسة التطبيقية ، اللغة الفصحى
 .خدمة ألدب األطفال الفصيح اهلادف
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وإظهار  ، وبيان قيمته،قيقية تكمن يف مواكبة األدبد احلأن قيمة النق .٤
ومن هنا فقد استشعرت ضرورة دراسة ، وإبراز حماسنه ومساوئه، مالحمه

 .بوصفها عمالً رائداً ،رواية األطفال األوىل يف أدبنا احمللي
ثة مباحث تليها خامتة تشتمل الدراسة على مقدمة ومتهيد وثال  
مث ألقي الضوء على  ،لتعريف بالكاتبالتمهيد اسأتناول يف و، وفهارس

كما سأتناول ، الرواية وتصنيفها بني أنواع الروايات األدبية املوجهة للطفل
يف املبحث األول احلديث عن مضامني الرواية من حيث القيم واملعارف 

أما املبحث الثاين فسيكون خمصصاً ، واملهارات اليت تنميها يف قرائها األطفال
ان واملكان لفين من حيث عناصر الرواية املعروفة وهي الزملدراسة البناء ا

كما سيكون املبحث ، )اللغة(األسلوب والشخصيات واألحداث واحلبكة و
الثالث خمصصاً للحديث عن الطريقة الفنية إلخراج الرواية ومدى حتقق 

لونه ومدى كثرة نية فيها كحجم اخلط ونوع الورق واملواصفات الف
 كله أهم النتائج يف خامتة وسأعرض بعد ذلك، فيهااألخطاء املطبعية 

  .متبوعة بفهرس املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات، البحث
ورصد ، سة قائما على االستقراء والتحليل وقد كان منهجي يف الدرا

أنا "كما أين اختذت سبيل املوازنة بينها وبني رواية  ،املالحظات اليت تتبني يل
وذلك من باب  ،ألخري اخلاص بطريقة اإلخراج الفينيف املبحث ا" واهلدهد

  .االستدالل بالواقع
واملأمول من هذه الدراسة أن تلفت انتباه كتاب أدب الطفل إىل  

عسى أن مواطن اإلجيابيات والسلبيات  إىل أن تشريو، بالروايةاالهتمام 
  .تكون معيناً لألعمال الروائية القادمة بإذن اهللا تعاىل 
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  متهيد
  )١(التعريف بصاحب الرواية: الًأو

وتلقى هـ يف مكة املكرمة،١٤٠٢ولد عام ، هو علي بن محود انوين
التحق جبامعة أم القرى مبكة وحصل على مث ، تعليمه األويل يف مدارسها

درجة البكالوريوس يف اللغة اإلجنليزية مع إعداد تربوي من كلية العلوم 
  .هـ١٤٢٤ماعية باجلامعة نفسها عام االجت

نية مبكة املكرمة مدرساً للغة اإلجنليزية بالكلية التقعلي انوين عمل 
 كما ترأس خالل هذه الفترة وحدة التدريب النظري ،ملدة مخس سنوات

مث عني معيداً بقسم ، بفرع اإلدارة العامة للتدريب املشترك مبكة املكرمة
  .ـه١٤٣٠اللغات األجنبية جبامعة الطائف عام 

نشر العديد من القصص القصرية يف  ،وى اإلبداعيوعلى املست
كما أن له مشاركات ثقافية واسعة داخل ، الصحف واالت احمللية والعربية

كامللتقيني السادس والسابع ،اململكه وخارجها يف بعض املناسبات األدبية 
 ٢٠٠٨للقصة القصرية جداً برعاية املركز الثقايف العريب حبلب عام 

وامللتقى الثامن  ،سيات القصصية يف النوادي األدبية باململكةواألم، م٢٠٠٩و
  .م ٢٠١٠املغرب يف فرباير جلمعية الشروق املكناسي للقصة القصرية ب

 وقد أوىل من خالهلا اهتماماً بأدب الطفل يف ،يكتب انوين الرواية

                                 
إن املعلومات عن حياة األديب أعاله مستقاة عن طريق اتصاالت هاتفية ) ١( 

  .٩٣:إضافة إىل املعلومات املدونة يف ختام الرواية ص، ورسائل إلكترونية عديدة
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مستشعراً ندرة ما يكتب للطفل يف األدب " إجازة الشمس"روايته 
الصور "وقد حصلت قصته ، كما أنه طرق جمال القصة القصرية ،)١(السعودي

على املركز األول يف مسابقة القصة القصرية بنادي " متوت يف ذي القعدة 
هذا باإلضافة إىل إبداعه القصة القصرية ، م٢٠٠٨املنطقة الشرقية األديب عام 

يف اخر ومن خالهلا يظهر حسه الفكاهي الس"لقمة وأموت"جداً يف جمموعته 
يويل اهتماما كبرياً بلغته ذكر أنه بالواجلدير ، العديد من نصوصها القصصية

  .ويظهر أثر قراءاته يف األدب اإلجنليزي واضحاً يف العديد منها، وتصويراته

  :الحكاية والتصنيف ":إجازة الشمس"رواية : ثانياً
 بعد أن غابت عنهم الشمس لليوم البلدةحتكي الرواية عن حال أهل 

من ، مسلطة الضوء على أمهية الشمس يف حياتنا اليومية، شر على التوايلالعا
  .واحليوانات واألشجار، البلدةخالل شكاوى أهل 

كما تربز الرواية بعض مظاهر السلوكيات السيئة متمثلة يف ساعي 
 وحيواناا وأشجارها لطلوع البلدةالربيد حني حياول أن يستغل حاجة أهل 

م بإيصال رسائلهم إليها مقابل أن يدفعوا مثن الطوابع فيمنيه، الشمس جمددا
ث تعاون الكروان مع حي، مل يظفر مبا أراد ساعي الربيدولكن ، الربيدية

ن الشمس إال أن أبلغا الشمس مبا فعل ساعي الربيد فما كان مشجرة التني و
  . أمام اجلميع أمرهانتقمت منه وفضحت

تعد علمية واقعية حيث إا والرواية بناء على هذا العرض ميكن أن 

                                 
  .لقاء صحفي مع علي انوين، ٢٤.ص، ـه١/٣/١٤٣٢اجلمعة ، ١٧٤٧٢العدد : احلياة) ١ (
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حاجة الكائنات احلية إىل  :ط الضوء على قضية علمية حيوية هيتسل
  )١(.الشمس وضوئها

وهو أن تعد من الروايات  ، آخر ميكن اعتباره هناصنيفاًكما أن هناك ت
  )٢(.ألن احليوانات واألشجار ضمن شخصياا الرئيسة والثانوية، اخليالية

لرواية ختطو خطوة هامة حنو تأسيس رواية فنية وأيا كان األمر فإن ا
يف أدب األطفال –ذلك أن أغلب الفنون السردية ، سعودية موجهة لألطفال

، والقصة مبعنامها االصطالحي الفين تندرج حتت فين األقصوصة -السعودي
ألحداث قلة عدد الشخصيات واطة العقدة ووذلك من حيث احلجم وبسا

اناً يف أدب األطفال فيطلق يإىل أنه قد يتسامح أح اإلشارة روجتد، واألمكنة
  )٣(.على الرواية مصطلح قصة باعتبار انتمائها إىل الفنون القصصية

وجود أكثر من عقدة جعال د األبطال أو الشخصيات الرئيسة وإن تعد
ولعل هذا ما حدا بنادي ، رائداًمنوذجاً فريدا و" إجازة الشمس"ة من رواي

                                 
سعد .مراجعة د، وفاء السبيل.د :معجم مصطلحات أدب األطفال: انظر) ١ (

قصص و، هـ ١٤٣٠، ١ط، ن راشد آل مكتوممؤسسة حممد ب، ٨٩ ،البازعي
وفاء  :فنية دراسة موضوعية و)هـ١٤٢٠-١٤١٠( األطفال يف األدب السعودي

أدب الطفل من و، هـ ١٤٢٤، ١ط، ي الرياض األديبناد، ٧١، ٥٩، السبيل
  .هـ١٤٢٤، ١ط، جدة -احملمديدار ، ١٨٦، جناح الظهار .د، منظور إسالمي

سعد .مراجعة د، وفاء السبيل .د :معجم مصطلحات أدب األطفال: انظر) ٢ (
مسري  .د :قراءات نظرية ومناذج تطبيقية-أدب األطفالو، ٩٢ ،البازعي

  .هـ١٤٢٩، ١ط، األردن-دار املسرية، ١٣٥،عبدالوهاب أمحد
  .٨٨، يلوفاء السب .د :معجم مصطلحات أدب األطفال :انظر) ٣ (
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وهي خطوة موفقة ، رقية األديب إىل االحتفاء ا و إصدارهااملنطقة النطقة الش
وال يقلل من أثرها وجود بعض املالحظات اليت سأشري إليها يف ، أميا توفيق

  .مكاا من هذه الدراسة
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  :مضامني الرواية :املبحث األول
 أن قصص األطفال يهدف من خالهلا إىل تزويد الطفل بقيم من املعلوم

، )١(تلف حسب مصادرها وحسب الفئة العمرية املستهدفةومعارف ومهارات خت
كل مايتمسك به فرد أو فئة اجتماعية اعتماداً على اإلطار احلضاري "ويراد بالقيم 

املعلومات الشرعية والفكرية والعلمية والثقافية "أما املعارف فهي ، )٢("الذي تعيش فيه
الوسائل " بينما تعين املهارات ،)٣("اليت ترتبط باحلياة والكون واإلنسان واتمع

املختلفة لتنمية القدرات الذهنية واللغوية والسلوكية واملهنية واالجتماعية والبدنية 
واملتأمل يف رواية إجازة الشمس جيد أا اشتملت على العديد من القيم ، )٤("وغريها

  .واملعارف واملهارات
اليت تريب النفوس خللقية فبالنسبة للقيم جندها تتوزع على النواحي ا

 ،والنواحي الذاتية اليت تزيد من وعي الطفل يف التعامل مع اآلخرين، وذا
ومتتاز هذه القيم مجيعاً بأا ليست مباشرة وإمنا ميكن للطفل االستفادة منها 

  .تكون عن طريقة الوعظ والنصح اجلاف بطريقة أبعد ما
إيذائها قيمة خلقية فعلى سبيل املثال جند االهتمام باألشجار وعدم 

وذلك من خالل وصف شجرة  ،)٥(حيث عليها الكاتب عن طريق اإلحياء
                                 

  .٩١، وفاء السبيل :قصص األطفال يف األدب السعودي :انظر) ١ (
  .١٠٢، وفاء السبيل .د :معجم مصطلحات أدب األطفال) ٢ (
  .١٢١:املصدر نفسه) ٣ (
  .١٢٧:املصدر نفسه) ٤ (
) ٥٣، ٥٢) ٥.  
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وقد ناما حتت أغصاا وأكال من  ،ني اليت كانت عطوفاً على الصبينيالت
وتعدت ذلك كله  ، شجرة تني أخرى أنضج مثاراً منهامثرها ودلتهما على

 الربيد وفضحته  وتأكدت من أمر ساعيالبلدةحني تفاعلت مع قضية أهل 
إن الطفل القارئ حني يرى هذا املوقف ، البلدةعند منري و أصدقائه مث أهل 

،  هلذا املخلوق اجلميلدوة فإنه تترىب لديه مشاعر عرفان واجلميل من الشجر
  .كل ذلك دون أي فعل أمر أو لغة مباشرة تدعو إىل االلتزام ذه القيمة

ه الكاتب يف غرس قيمة خلقية  يستثمر-أعين اإلحياء-واملنهج نفسه
وال " تعاىل وهي يف قوله،  احلكيم يف مواطن عديدة من السورتضمنها الذكر

وذلك يف وصفه لزوجة ساعي الربيد املاكر ، )١("تزر وازرة وزر أخرى
ومل جتعلهما ينتظران يف الطابور  ،)٢(حيث كانت حنونا مع الصبيني، عاملخاد

 الطفل القارئ فهذا املوقف منها يضع، بملا رأت عليهما من عالمات التع
وأن اتصاف  ،وهي أن لكل إنسان شخصية خاصة به ،أمام حقيقة واقعية

 .يعين اتصاف مجيع أقاربه به أيضا شخص ما بالشرور ال
 ولكنه - أعين اإلحياء –وقد اليعمد الكاتب إىل استخدام هذه الوسيلة  ،هذا

س القيم اليت شر والوعظ الصريح يف غريظل ملتزماً بعدم استخدام التوجيه املبا
، )٣( قبل اخلروجوذلك كرب األم واستئذاا وتقبيل رأسها ،يستهدفها يف روايته

                                 
 :سورة فاطر ،١٥اآلية:سورة اإلسراء ،١٦٤اآلية  :سورة األنعام :القرآن الكرمي) ١ (

أالّ تزر وازرة وزر "كما وردت بلفظ مغاير ، ٧اآلية  :سورة الزمر ،١٨ية اآل
  .٣٨اآلية :يف سورة النجم" أخرى

) ٥٨) ٢.  
) ١١، ١٠) ٣.  
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وغري ، )٢(أمهية النقاش والتصويت واحترامهكو ،)١( يف قضاء األموركالبدء باليمنيو
  :ذلك من القيم األخرى املضمنه يف اجلدول التايل

  نوعها  القيمة
  اجتماعية   )٣(واؤذكر يف إعالة األسرة والقيام على شمسؤولية ال

الترغيب يف الصداقة وقضاء الوقت مع األصدقاء 
  )٤(.الصاحلني

  اجتماعية

  مجالية  )٥(مجال منظر غروب الشمس
  خلقية  )٦(فسح اال لآلخرين بعد االنتهاء من احلديث 

  ة اجتماعيةذاتي  )٧(.أخذ احليطة من أن يساء الفهم أو يساء الظن بك
  اجتماعية  )٨(مساعدة الزوجة لزوجها واالبنة ألبيها

  ذاتية اجتماعيةفائدة العمل اجلماعي وتوزيع األعمال حسب ما جييده 

                                 
) ٤١) ١.  
) ٤٢، ٤١، ١٠) ٢.  
) ٥٧) ٣  
) ١١، ١٠) ٤.  
) ٣٧) ٥.  
) ٢٤) ٦.  
) ٧٧) ٧.  
) ٣٦، ٨٣) ٨.  
) ٤٨، ٤٧) ٩.  



١٥٦ المحور الرابع

  نوعها  القيمة
  )٩(. يف الفريقكل عضو

  خلقية  )١(احترام قائد الفريق
كرب السن ، هناك اعتبارات خمتلفة الختيار قائد الفريق

  )٢(أحدها وليس عمادها
  ماعيةذاتية اجت

فإا تضمنت أيضا العديد من ، ا اشتملت الرواية على قيم متنوعةوكم
وقد التزم الكاتب فيها أيضا منهج االبتعاد عن اخلطاب املباشر ، املعارف واملهارات

وذلك من خالل عرض املعلومة أو املهارة يف أسلوب حكائي ، أو لغة األستاذ املوجه
  .أن يشعر أنه يتعلمبسيط يستفيد منه الطفل القارئ دون 

وهذا ،واملالحظ يف هذا الباب تداخل املعارف واملهارات يف الرواية 
  :يعود يف رأيي إىل سببني

أن الكاتب اهتم باملعارف اليت متس احلياة اليومية والعملية وهي :األول
  . حينئذ الختلو من االعتماد على مهارات مساعدة

ومات معرفية متثل جانبا عل اهتمام الكاتب بتضمني الرواية م:الثاين
أما اخلربة فهي  ،ويد املتعلم مبعلومات تناسب عمرهفاملعرفة تتعلق بتز ،خرباتياً

  . إطالق لآلفاق وتنمية للمهارات-يف رأيي–
 )٣(السري يف الليلة املقمرة عند اكتمال البدر  :ومن األمثلة على ذلك

  .)٤(سب للرحلة وكذلك التجهز املنا، فهي مسألة علمية ومهارية أيضاً
                                 

 )٤٨) ١.  
) ٤٧) ٢.  
) ٨٣ )٣  
) ٤٨، ١٠) ٤.  
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  :وفيما يلي بيان ذه املعارف واملهارات
  مهارة أو معرفة؟  البيان

  معرفة و مهارة  )١(من خالل موقف شجرة التني..عدم االخنداع باملظاهر

التعرف على السفح والسهل والغابة والوادي والتالل 
  )٢( البلدةو

  معرفة

  معرفة   )٣(.الثمار التسقط لوحدها من الشجرة إال بعد النضج
  معرفة  )٤(تأثري النحت على الصخور بفعل الرياح

  معرفة  )٥(أمهية الشمس للبشر واحليوانات يف حركتهم وحيام
التمثيل (أمهية الشمس وضوئها يف استمرار حياة النباتات

  )٦()الضوئي
  معرفة

 )٧(أصوات الديكة و الكالب دليل على بداية يوم جديد
  )٨(وكذلك صوت العصافري

  رفة مع

                                 
) ٥٤، ٥٣) ١.  
  .يف كامل الرواية) ٢ (
) ٥٢) ٣.  
) ٤٣) ٤.  
  ١٧كل الرواية وخصوصاً ) ٥ (
) ٢٣) ٦.  
) ٦٧، ٥٧، ٩) ٧.  
) ٧٧) ٨.  
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  مهارة أو معرفة؟  البيان
يراهم  اللصوص يكثرون يف أوقات الليل والظالم كي ال

  )١(أحد
  معرفة

  معرفة  )٢(التحديق يف الشمس وقت اصفرارها يضر العيون
  معرفة  )٣(طوابع الربيد مهمة للرسائل

  معرفة  )٤(طلب الرزق يكون أكثره يف النهار عادةً
 مث )()٥(اجلبل األمحر مشال البلدة(...االجتاهات معرفة 

تنمو حوله ( ))٦(ساروا معاً إىل الطرف الشرقي للبلدة
  ))٧(األشجار من مجيع اجلهات

  معرفة ومهارة

  معرفة ومهارة  )٨(حلول املشكالت منها املؤقتة ومنها اجلذرية
  

                                 
) ٣٧) ١.  
) ٣٧) ٢.  
) ٣٦) ٣.  
) ٢٤) ٤.  
) ١١) ٥.  
) ١٥) ٦.  
) ١٦) ٧.  
) ٤٢) ٨.  
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  البناء الفني:املبحث الثاني
  :الزمان

اعتمدت الرواية يف ترتيب أحداثها على نسق التتابع حبيث تنبين 
وهو النسق األنسب ، احلوادث املترابطة ترابطا سببياًسلسلة من حبكتها على 

وكان نتيجة لذلك أنْ سلط الكاتب الضوء على أحداث الزمن ، )١(لألطفال
العودة إىل سرد أحداث "دون اللجوء إىل تقنييت االسترجاع، احلاضر
 - يف رأيي-ولعل هذا، "القفز لسرد أحداث املستقبل"واالستباق ،  "املاضي

وال خيفى مايف هذه ، د يف املقام األول لكوا رواية موجهة لألطفاليعو
  .التقنيات من تعقيد حيتاج إىل قدرة استيعابية رمبا التتوافر لدى الطفل
مث تتواىل ،إن احلدث األول يف الرواية هو غياب الشمس لليوم العاشر 

للتشاور  البلدة مجيعاً إىل ميدان البلدةاألحداث بعد ذلك حيث خيرج أهل 
ويفاجأون بساعي ، يف األمر واالتفاق على تصرف معني إزاء هذه املشكلة

 وذلك،  ااورةالبلدةالربيد يدعي قدرته على احلديث إىل الشمس يف 
  .بشروط وضعها هو من أجل حتصيل أكرب مبلغ من املال

واية هي ومن ناحية أخرى جند أن الفترة الزمنية اليت تغطيها أحداث الر
ذلك إىل تسعة أيام خلت لغياب الشمس ومع تضمنها اإلشارة ، أياممخسة 

استيقظ أهل البلدة اليت يعيش فيها منري لليوم العاشر على التوايل "حني يقول 

                                 
-١٧٢،ضاسعد أبو الر.د :أهدافه و مصادره ومساته-النص األديب لألطفال:انظر) ١ (

  .هـ١٤٢٦، ١ط، الرياض-مكتبة العبيكان، ١٧٣
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يف النقد الروائي ويعىن به " احلذف"وهذا ما يسمى ، )١("من غياب الشمس
رض ملا وعدم التع ،من زمن احلكاية-طويلة أو قصرية-إغفال فترة زمنية"

وقد وفق الكاتب يف استخدام هذه ، )٢("جرى فيها من أحداث يف السرد 
الل حيث إن األحداث قد تكون متشاة خ -أعين احلذف –التقنية الروائية 

كما أن بداية الرواية من اليوم العاشر  ،األيام األوىل من غياب الشمس
رنة باأليام اليت لغياب الشمس كان نتيجة ألمهية األحداث يف هذا اليوم مقا

ذلك أن أهل البلدة مل جيتمعوا يف ميدان البلدة إال يف اليوم العاشر ، سبقته
  .بعد أن طفح م الكيل

فإن استخدام ، تسرع الزمن الروائي" احلذف"هذا وإن كانت تقنية 
واملقصود باملشهد ، من شأنه أن يوجد توازناً يف الرواية" املشهد"تقنية 

أو املقاطع اليت تعىن بتفاصيل  ،اليت تأيت يف تضاعيف السرداملقاطع احلوارية 
احلدث وعرضه عرضا مسرحياً وكأنه حيدث أمام القارئ مبا حيويه من فعل 

وقد استخدم الكاتب هذه التقنية مبواضع عدة من الرواية  ،)٣(وحركة وحوار
كانوا " : لطلوع الشمسالبلدةوذلك مثل قوله يصف منظر ترقب أهل 

فعادوا  ،لكنهم مل يروا شيئاً، اء البلدةن أي أثٍر للشمس يف مسيبحثون ع
انتام شيء من القلق وبدا التربم واضحاً على  .برؤوسهم إىل األرض

                                 
) ٩) ١.  
، ١ط، ٤٣٧،حسن حجاب احلازمي .د :البناء الفين يف الرواية السعودية :انظر) ٢ (

  .هـ١٤٢٧
  .٤٥٠، ٤٤٩:املصدر نفسه:انظر) ٣ (
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فقد خبت آماهلم جمددا يف أن تعود الشمس لإلشراق على البلدة  ،وجوههم
  .)١("يف ذلك اليوم

  :المكان
أشري إليه عرضاً كالرمال  ماهامن،ضمنت الرواية العديد من األماكن ت  

ثاً ومنها ما أشري إليه أكثر من مرة أو تضمن أحدا، املتحركة وحبرية القمر
  .دان البلدة وبلدة العيون والغابة وميمحركاجلبل األ

كما يالحظ أيضا اهتمام الكاتب بتسمية األماكن بأمسائها احلقيقية 
ويف  ، والوادي والبلدةركة والغابةدون إضفاء طابع مميز عليها كالرمال املتح

كما حصل مع  ،ب على بعض األماكن أمساء من عندهاملقابل قد خيلع الكات
ت األماكن أم مل وسواء وصف، حبرية القمر أو بلدة العيون واجلبل األمحر

مل يستخدم تسمية األماكن كعنصر إحيائي للطفل  توصف فإن الكاتب
  .نهالقارئ إال مع اجلبل األمحر إحياًء حبمرة لو

فقد ركز الكاتب على وصف أجواء املكان يف  ،ومن جهة أخرى
والصخرة ، صف شدة الظالم يف البلدة والغابةكو، أكثر من موطن يف الرواية

، والبيوت املبتلة بعد املطر ، األمحراليت جلس عليها منري وأصدقاؤه على اجلبل
بل األمحر على يقع اجل:"...فعلى سبيل املثال جنده يصف اجلبل األمحر قائالً

وقد سمي ذا االسم ألن صخوره .بعد أكثر من ثالثني ميالً إىل مشال البلدة
وهذا  .خاصةً عند النظر إليها من مسافٍة بعيدة، متيل إىل اللون األمحر قليالً

                                 
) ٩) ١.  
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لذا يقصده  .دافئ يف الشتاءفهو بارد يف الصيف و، وه الرائعاجلبل ميتاز جب
 ليستمتعوا باهلواء البارد الذي جيدونه يف ظالل أهل البلدة يف بعض األحيان

صخور اجلبل األمحر منحوتة بطريقة " :مث يتابع قائالً." صخوره الكبرية
لكنها نحتت بفضل الرياح اليت ب ، تبدو وكأا مقطوعة بآلة حادة .مجيلة

ملا  .مما جعل بعض التجاويف تنشأ يف صخور اجلبل ،منذ مئات السنني
اء اختاروا صخرة منحوتة على شكل قبعة كبرية ليضعوا وصل األصدق
املوقع واللون  :الكاتب هنا وصف لنا اجلبل من حيثف .)١("أمتعتهم حتتها

وصفه هنا يضفي عليه واقعية بشكل أكرب و، الشكل واملناخ وعالقته بالناسو
  .تسهم يف إقناع الطفل القارئ

  :الشخصيات
  اهتم الكاتبأن ،خصياالعل أول مايلحظه قارئ الرواية على ش

وهذه الشخصيات  ، واحليوان والشجر والشمسنسانفمنها اإل، بتنويعها
  .)٢(تشد انتباه الطفل وترغبه يف القراءةاخليالية 

خالقيات عن طريق تنويع كما أن الكاتب عرض للعديد من األ
ومنها  ،تسم باملكر واخلداع كساعي الربيدفمنها من ا،  وطباعهاالشخصيات

كما أن منها من ، اآلخرين كشجرة التنيذكيا اليفرط يف ثقته ب  كانمن
أو الطيبة والسذاجة كأهل ، املبادرة كاألطفال األصدقاء والكروانب عرف

  .البلدة حني وثقوا بساعي الربيد من أول األمر
                                 

) ٤٣، ٤٢) ١.  
  .١٢٨، وفاء السبيل :قصص األطفال يف األدب السعودي :انظر) ٢ (
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وقد عمد الكاتب إىل تصوير بعض الشخصيات كالديك والكلب حني 
وكمنري  ،وكساعي الربيد،يوانات واألشجار  واحللبلدةاحتدثا يف امليدان أمام أهل 

  .)١(وهذا اخليال مما يزيد الرواية إقناعاً ومجاالً عند الطفل ،وأصدقائه
ومن حيث وصف الشخصيات جند الكاتب يتبىن وصفاً مباشراً أحياناً كما 

 .ساعي الربيد رجل يف األربعني من عمره" :فعل يف وصف ساعي الربيد حني قال
صغري وله يف كل بلدة بيت ،  منذ صغره يف إيصال الرسائل بني البلدان املختلفةيعمل

ألنه يقوم بإيصال رسائلهم إىل  ،وحيبه أكثر أهل البلدة .يسكن فيه فترة مكوثه فيها
  .)٢("بعض األقارب الذين انتقلوا من البلدة إىل بلدان أخرى

 سردا مباشرا مل يسردها الكاتب ولكن هناك صفات أخرى لساعي الربيد
 واحليوانات البلدةأهل ب ساعي الربيد مكروإمنا من خالل األحداث كقوله واصفا 

اقترب منهم أكثر حماوالً أن يسمع كالمهم لعله يفهم " :البلدةواألشجار يف ميدان 
، أطفأ املصباح الذي كان يستعمله لرؤية الطريق .السبب الذي دعاهم للخروج

   )٣("ني األشجار اليت حتيط بامليدانواختبأ يف مكان غري بعيد ب
مانعرفه - عن طريق األحداثشخصياتال وصف أعين –ومثل ذلك 

دون تصريح من  ، أا ذكية ورزينة وتضمر النوايا الطيبةمنشجرة التني عن 
وهذه الطريقة هي الفضلى يف تقدمي ، الكاتب ذه الصفات مجيعاً

                                 
منرية  ):ه١٤٢٥-١٤١٥(اخليال يف قصص األطفال يف األدب السعودي :ظران) ١ (

  .جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، رسالة ماجستري خمطوطة، ٧٣، القحطاين
) ٢٧) ٢.  
) ٢٨) ٣.  
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  )١(.الشخصيات للقراء األطفال
كاتب مل يصف أي شخصية يف الرواية من حيث ويالحظ أن ال

ركز على الوصف من خالل و، شكلية أو من حيث البعد اجلسمياملظاهر ال
ولعل هذا  ،األحداث أو املكان فحسب وعلى البعدين النفسي واالجتماعي

 ،)٢() سنة١٢أكرب من ( ألنه خياطب فئة عمرية متقدمة من األطفال ؛نتيجة
ينئذ منصباً بشكل أكرب على تفهم اجلوانب حيث يكون اهتمام الطفل ح

خالفاً للمراحل األوىل اليت يهتم فيها ،  للشخصية-غري الشكلية-املختلفة
ولكن كان من املفيد حقاً ، الطفل باملظهر والشكل أكثر من أي جانب آخر

فهذا يفيد يف ، لو أضفى الكاتب بعض الصفات الشكلية لساعي الربيد مثالً
  .واية قبوال وواقعيةالتصور ويزيد الر

ومن جانب آخر جند تناقضاً حول ماهية الشجرة اليت اختبأ خلفها 
؟ والسياق حيتم أا )٤(أم شجرة تني ،)٣(هل هي شجرة زيتون، ساعي الربيد
وعدم ورود الوصف األول  ،تكرار هذا الوصف يف جممل الروايةشجرة تني ل

  .هذاولعل اخلطأ املطبعي له دور يف ، إال مرة واحدة

                                 
  .١٧٧،سعد أبو الرضا.د:النص األديب لألطفال:انظر) ١ (
ل حوار أجري بتاريخ علي انوين هذه املعلومة من خال .وقد أكد يل أ) ٢ (

  .هـ٢٩/١١/١٤٣١
) ٢٨) ٣.  
  . إىل آخر الرواية٥٢) ٤ (
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  :األحداث
 ولكٍل، اشتملت الرواية على عدد من األحداث الرئيسة والثانوية

اجتماع -غياب الشمس(فاألحداث الرئيسة تتلخص يف  ،أمهيته يف الرواية
حماولة منري وأصدقائه التعاون مع -احتيال ساعي الربيد- للنقاشالبلدةأهل 

طلوع -لشمسإرسال رسالة ل-الكروان وشجرة التني لكشف ساعي الربيد
  )الشمس ومعاقبتها لساعي الربيد

 البلدةتنصت ساعي الربيد على أهل "أما األحداث الثانوية فهي كثرية منها 
-نقاش منري مع أصدقائه حول املكان الذي سيذهبون إليه-خلف شجرة التني

واملالحظ  " البلدةنثر الكروان لنقود أهل -تأمني الكروان للغذاء الذي حتتاجه أنثاه
فهي ، هذه األحداث و إن كانت ثانوية إال أا ذات فائدة يف مكاا من الروايةأن 

كما أن بعضها يقدم ، تفسر األحداث الرئيسة وتربط أجزاء الرواية بعضها ببعض
  .لنا وصفاً لشخصيات الرواية املختلفة

واملالحظ أن الكاتب جلأ إىل الطريقة التقليدية يف عرض األحداث عن 
ولعلها أكثر مالئمة جلو الرواية من رواية ، بضمري الغائبث طريق التحد

حيث إن دور ، لعدم وجود بطل رئيس يف الرواية، األحداث على لسان بطل
  .الشمسبني منري والكروان وشجرة التني والبطل موزع ما

فال جند أحداثاً ، جير بعضها بعضاً، وأحداث الرواية مترابطة منطقياً
كاتب يف الرواية من شأا أن تربك الطفل وتشتت جمتلبة أو متكلفة من ال

ىل اجلبل األمحر مل خيدم و يرى بعض الدارسني أن ذهاب األطفال إ،انتباهه



١٦٦ المحور الرابع

كما –والواقع ، )١(كما أن قصة ساعي الربيد كانت مقحمة فيها ،الرواية
ساعي الربيد فرحلة األطفال إىل اجلبل األمحر وقصة  ، خالف ذلك-أرى

، مبجموعة من القيم واملعارف واملهارات كما بينت ذلك سلفاً الرواية تارأثْ
، باإلضافة إىل أن حذف هذين احلدثني خيرج بنا من دائرة الرواية إىل القصة

  .و شخصياتملا يشتمالن عليه من أحداث 
ومن جانب آخر يلحظ على أحداث الرواية تقديرها لذكاء الطفل 

يتوخى املنطق ويتوقع حيث كان الكاتب يف سرد األحداث ،القارئ 
وذلك مثل تعليله رؤية الشجرة للكروان مع أن ، تساؤالت الطفل القارئ

لكنها عرفته من صوته اجلميل ، كان الوقت ليالً"الظالم حالك وذلك بقوله 
وذلك ألن معه ،وكقراءة ساعي الربيد للرسائل يف الليل الدامس ، )٢("واملميز
ريق اليت سلكها ساعي الربيد حيث إا كمعرفة شجرة التني للطو، )٣(سراجاً

  .)٤(على ربوة عالية تتيح هلا التعرف واملشاهدة

                                 
مقال لعبداحلفيظ :هـ٢٩/٥/١٤٣١ اخلميس ٣١٠اجلزيرة الثقافية العدد ) ١( 

لوحات حكائية ظل )"إجازة الشمس(علي انوين يف روايته "الشمري بعنوان 
  .السارد يرويها بتمعن هادئ

) ٧٣) ٢.  
) ٦٨) ٣.  
) ٦٢) ٤.  
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  )اخلامتة - الصراع –التشويق  –املقدمة (احلبكة 
  المقدمة-١

إن املتأمل يف بناء الرواية جيدها تعتمد على احلبكة التقليدية املتماسكة 
 إال أن الكاتب ابتدأها ،من حيث تتابع األحداث املعتمد على السببية واملنطق

فالغالب يف احلبكة التقليدية أن تبدأ  ،لعقدة مباشرة بطريقة غري تقليديةبا
األحداث بالتنامي والتصاعد حىت تصل إىل العقدة مث تبدأ بالرتول تدرجييا 

جند أن البداية تتضمن ) إجازة الشمس(ولكن يف رواية ، حنو اخلامتة واحلل
: حيث يقول، ل أيام تزيد على العشرةالعقدة وهي غياب الشمس طوا

استيقظ أهل البلدة اليت يعيش فيها منري لليوم العاشر على التوايل من غياب "
وتوجيه تركيزه ، وهذا االبتداء له دور كبري يف شد انتباه الطفل ، )١("الشمس

  .إىل سبب هذا الغياب الغريب للشمس وكيفية حله
يتضمن عقدة أخرى هي ومن جهة أخرى جند أن تتابع األحداث 
وقد كان احلل للعقدتني ، حتايل ساعي الربيد على أهل البلدة وهربه بأمواهلم

فها هلذا وكش، لشمس بعد أن حادثها طائر الكروانواحداً وهو طلوع ا
  . أمام أهل البلدةاكرالساعي امل

يشحنها و ،قدتني يزيد من الصراع يف الروايةإن اشتمال الرواية على ع
  . املتالحقة اليت تثريهاباألحداث

                                 
 )٩) ١.  
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  :التشويق-٢
عمد الكاتب إىل عدة تقنيات وأساليب إلثارة التشويق وشد انتباه 

  : وهي كالتايل ،الطفل القارئ
  :عن طريق ابتدائه بالعقدة مباشرة-١

قد يسبب بعض -كما مر قبل قليل–إن ابتداء الرواية بوصف العقدة  
والتعرف على  ،للمزيد من القراءةرباك دافع ولكنه إ، اإلرباك للطفل القارئ

  .وطريقة عالجه ،سبب هذا الغياب
  :عن طريق الرحلة والترقب-٢

املتأمل يف و ،ن املغامرة مما يشد انتباه الطفلإن الرحلة بوصفها نوعاً م
أصدقائه إىل اجلبل األمحر يعد فذهاب منري و، فيها أكثر من رحلةالرواية جيد 

الربيد بني بلدة منري وبلدة العيون ذهاباً وكذلك مسري ساعي ، من الرحالت
حامت إىل البلدة لتسليم الرسالة وإرسال جمموعة األصدقاء لصفوان و ،و إياباً

وسفر الكروان من مكان آلخر ، لساعي الربيد يعد من الرحالت أيضاً
  .ليساعد شجرة التني وأهل البلدة رحلة أيضاً

مغامرات شيقة حداث ووقد حفلت كل رحلة مما أشري إليه سابقاً بأ
  .نتباه األطفال وتشوقهم ملعرفة النهايةمن شأا أن تلفت ا

  :عن طريق النهاية املفتوحة لبعض الفصول-٣
شاهد منري " : يف ختام الفصل األول من الروايةوذلك مثل قوله

ومسعوا ، وأصدقاؤه وهم سائرون باجتاه اجلبل األمحر أجساداً تسري يف الظالم
أنصتوا إىل تلك األصوات املرتفعة يف حماولٍة لسماع ما ميكن  .ة أصواتاً كثري
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بة حول األسئلة فالطفل سيذهب تفكريه يف كل اجتاه حبثاً عن إجا )١(."مساعه
من أصحاب هذه األصوات؟ هل هم من البشر أم من  :اليت قد تثار مثل

  .ومل أصوام مرتفعة ؟هل هم غاضبون أم ماذا؟ العفاريت و اجلن؟
   طريق الغموض البسيطعن-٤

يف الرواية العديد من حلظات الغموض اليت سرعان ماتنكشف بعد 
 :ومن ذلك مثالً قوله، وذلك مراعاة للشرحية املستهدفة بالقراءة، أسطر قليلة

، بينما أهل البلدة جمتمعون بالطرف الشرقي من أطراف البلدة تعلو أصوام"
 من بني األشجار احمليطة بامليدان الذي مسعوا أصواتاً غريبةً غري مألوفة تنطلق

ملعرفة هوية ، ضنا يشد القارئ ذا الغموفالكاتب ه ".جيتمعون فيه
التفتوا "ولكنه يردف هذا الغموض مباشرة مبا يزيله قائالً ،صدري األصواتم

   )٢("تتقدم باجتاههماألشجار والنباتات تترك مكاا وفشاهدوا بعض ، خلفهم
   :املناسبة الشخصيات عن طريق اختيار-٥

وكذلك من  ،ممن هم يف عمر مقارب لألطفال القراءفشخصيات الرواية 
وهنا  ،الطفل ينجذب نفسيا هلذه الشخصياتو ،األشجار والطيور واحليوانات

  )٣(.ألن الطفل يقلد من حيب، تسهل عملية زرع القيم واملعارف واملهارات

                                 
) ١١) ١.  
) ٢١) ٢.  
  .٧١، ٧٠، وفاء السبيل.د:معجم مصطلحات أدب األطفال) ٣ (
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  :الصراع-٣
  :ستويني كما يلييتجلى الصراع يف الرواية على م

  . وغياب الشمسالبلدةبني أهل  :أوالً
يف نفوسهم بعد أن بدأ اليأس يدب  ، حمبطني خائفنيالبلدةحيث جند أهل 
مما جعلهم جيتمعون مجيعاً يف ميدان البلدة مع الطيور  ،طال غياب الشمس

ويتجاوبون مع فكرة ساعي الربيد بأن يكتبوا رسائل ، واحليوانات واألشجار
وكان من ضمن الكاتبني منري وأصدقاؤه  ، يطلبون فيها عودا من جديدللشمس

  .مما اضطرهم إىل إرسال اثنني منهم إليصال رسالتهم، يف اجلبل األمحر
 ممثلني يف شجرة التني والكروان ومنري البلدةبني أهل  :ثانياً

  .وأصدقائه وبني ساعي الربيد
 الربيد بعد أن جتسس وذلك بعد أن شكّت شجرة التني يف نوايا ساعي

و نقلها هذا الشعور إىل منري ، وهم يتشاورون يف امليدانالبلدةعلى أهل 
ي رغبته لشجرة التني مما جعل الكروان يبد، وأصدقائه عن طريق حامت وصفوان

وبعد اتفاق بينهما راقب الكروانُ ساعي الربيد واكتشف أمره  ،يف املشاركة
  . تقول على أن يذهب للشمس ويرى مافاتفق مع شجرة التني، على حقيقته

  :الخاتمة-٤
وال خيفى أن ، وفق الكاتب إىل حد بعيد يف وضع خامتة مناسبة للرواية

حيث اشتمل ) سنة١٥-١٢(عنوان اخلامتة كان مميزا بالنسبة لنفسية طفل 
ولكن الكاتب صور ،وهو سلوك حمبذ عند األطفال ، على لفظة االنتقام

  .عقاب و ردع املسيءاالنتقام هنا بصورة ال
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ى نلحظ أن اخلامتة تتضمن انتصارا واضحاً للخري عل، من ناحية أخرى
وعادت النقود اليت بها إىل أصحاا ، فساعي الربيد انكشف أمره، الشر

  .احلقيقيني وهم أهل البلدة
إعادة النقود  الالمعة كان كما أن ربط ظهور ضوء الشمس جمددا ب

ارتفع طائر الكروان وهو حيمل صرة "يقول  وموحياً وذلك حيث مؤثرا
النقود فأخذ ينثرها على اتمعني يف امليدان وهي تلمع على ضوء 

  .)١("الشمس
السيما أنه ، إال أن عدم توضيح سبب غياب الشمس مل يكن مناسباً

وقد اكتفى الكاتب بأن سبب غياا كوا  ،)٢(يشكل حمورا هاما يف الرواية 
 وقد كان يف مقدوره أن يستثمر سبب الغياب يف غرس ،يف إجازة قصرية

  .فكرة جديدة أو مضمون مفيد للقراء

  :األسلوب واللغة
يتطرق إىل موضوعات فرعية اإن احلديث عن لغة الرواية وأسلو 

  :وهي كالتايل، تشكل يف جمموعها خصائص فنية اتسمت ا الرواية،عديدة 
  :قريريةغلبة اللغة التصويرية على اللغة الت-١

خترب عن األمكنة واألزمنة قريرية تقدم األحداث والشخصيات وفاللغة الت
                                 

) ٨٩) ١.  
مقال لعبداحلفيظ :هـ٢٩/٥/١٤٣١ اخلميس ٣١٠اجلزيرة الثقافية العدد ) ٢ (

لوحات حكائية ظل )"إجازة الشمس(علي انوين يف روايته "الشمري بعنوان 
  .السارد يرويها بتمعن هادئ
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وعرضها ، ليس معنيا بالوقوف عند كل األحداث"ذلك أن الراوي ،دون وصف 
حبيث يقتصر على تصوير األحداث الرئيسة واملهمة  ،)١("عرضا تفصيلياً تصويرياً

  .ة من الوصفويقدم األحداث غري املهمة بصورة تقريرية خالي،
وال نكاد جند ، الكاتب اهتم بوصف أحداث الرواية وأمكنتها وشخصيااو 

 عن رغبته يف إقناع الطفل ولعل هذا ناشئ، له لغة تقريرية إال يف مواطن قليلة
جنده يصف ساعي الربيد  ،فعلى سبيل املثال، ودجمه يف أحداث الرواية ،القارئ

 واألشجار واحليوانات بعد أن مسع لدةالباملاكر حني أراد أن خيطب يف أهل 
أضاء مصباحه وتقدم حىت وصل :وذلك بلغة تصويرية واضحة حيث يقول، حديثهم

مث صعد على صخرة كبرية ، إىل امليدان الذي يتجمع الناس واحليوانات والنباتات فيه
وعندما وقف على الصخرة وضع األكياس والصناديق اليت كان  .تتوسط امليدان

وكأنه يريد أن  ،وتنحنح بصوت عاٍل لكي يسمعه أهل البلدة ، انب قدميهحيملها جب
أيتها ، أيتها النباتات، أيها الناس" :فقال هلم، نظروا إليه مجيعاً .يقول شيئاً مهماً

  . )٢("فلدي ما أقوله لكم، هالّ أصغيتم إيلّ قليالً من الوقت .احليوانات والطيور 
وهي صورة ، الربيد يف خطبتهفالكاتب قدم صورة متحركة لساعي 

، والصعود على الصخرة، لعديد من احلركات كإضاءة املصباحتشتمل على ا
  .ورفع الصوت، وضع األكياس والصناديق جبانب قدميهو

  غلبة السرد على احلوار -٢
  :وهي ،يف جمملها باستثناء مواطن معدودةاعتمدت الرواية على السرد 

                                 
  . ٤٩٨، حسن احلازمي.د:ناء الفين يف الرواية السعوديةالب) ١ (
) ٢٩) ٢.  
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طيور واحليوانات واألشجار يف ميدان حني اجتمع أهل البلدة وال:أوالً
  )١(.البلدة للتشاور

حني خرج إليهم ساعي الربيد وبدأ حيدثهم ويقنعهم بكتابة :ثانياً
  )٢(.الرسائل املوهومة إىل الشمس

حول ،النقاش الذي دار بني منري وأصدقائه يف اجلبل األمحر :ثالثاً
  )٣(.التصرف الصحيح جتاه اقتراح ساعي الربيد

وار صفوان وحامت وشجرة التني حول ساعي الربيد وسبب ح:رابعاً
  )٤(.نزوهلما من اجلبل األمحر

واملالحظ على احلوارات يف املواطن املشار إليها أا حوارات بسيطة 
هذا باإلضافة إىل ، حبيث يغلب عليها حديث الشخصية ملرة واحدة فقط،

  . السردعنضمن السطور العادية دون متييزها -أي احلوارات–وضعها 
   والتراكيبخصائص األلفاظ-٣
 . الفصاحة واخللو من االستعماالت العامية واألجنبية-أ

 يفرق يف ذلك ومل ،يف بناء روايته على اللغة الفصحىاعتمد الكاتب 
ذلك أن بعض الروائيني قد يتوخى الواقعية يف ، لغة السردبني لغة احلوار و
ولكن انوين التزم بالفصحى يف ،كيةفيلجأ إىل اللغة احمل، لغة احلوار خاصة

                                 
) ٢٤-٢٣) ١.  
) ٢٩) ٢.  
) ٤٢-٤١) ٣.  
) ٥٤-٥٢) ٤.  
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وأن التزام الفصحى من ، لغة احلوار مستحضرا كون روايته موجهة لألطفال
  .شأنه ربط األطفال بلغتهم األصيلة

ومن جانب آخر فقد خلت الرواية متاماً من املصطلحات العامية أو 
 .التزاما من الكاتب باهلدف املشار إليه سابقاً، األجنبية
 .و ازدواجية املعاينوضوح واخللو من التعقيد  ال-أ

إن االلتزام بالفصحى ال يعين خلو اللغة من التعقيد وازدواجية 
خاصة إذا كان يكتب  ، بينهما يستلزم تركيزا من الكاتبواجلمع،املعاين

فال جند على مستوى ، وقد وفق الكاتب يف االلتزام باألمرين معاً.لألطفال
  .عاين مزدوجة لأللفاظاأللفاظ تعقيداً أو م

 .استعماالت جديدةألفاظ  و -أ
إن اتصاف لغة الرواية بالوضوح واخللو من التعقيد اليستلزم خلوها 

حيث إن رفد ، فاألمر هنا خمتلف متاماً، من األلفاظ واالستعماالت اجلديدة
وهدفا من ، الطفل القارئ ذه االستعماالت اجلديدة يعد ميزة للرواية

  .ية الطفل عموماًأهداف روا
وهي ، إن األلفاظ اليت يتعلمها الطفل يف هذه الرواية تزيده ثقافة لغوية

وفيما يلي ،تتوزع مابني أمساء وأفعال وأدوات ربط بني اجلمل-أي األلفاظ–
  :مجلة من هذه االستعماالت اجلديدة على الطفل

 م-حدقوا١( التربم-انتا(.   
 ٢(نقطة االنطالق -تمل العددحىت اكوهكذا  -انضم - يتأمل-تستغرق(.  

                                 
) ٩) ١.  
 )١١) ٢.  
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 ١(. الرجال والنساء واألطفال ينادي بعضهم بعضاًأخذ(  
 ٢(- صوب-هالة من النور تنبعث من السرج(.  
 ٣(حدثٌ استثنائي(.  
 ٤(يستقر أهل البلدة على رأي(.  
 ٥(أوراقها ضامرة(.  
 ٦(انسالّ من بني الصفوف(.  
 ٧( فمضى شطر الضوء -احندر من أحد السفوح(.  
  ٨( ال تأيت مرة أخرىقداليت(.  
 ٩(. ابنته تساعدهبينما،  تنظم الطابورأخذتخرجت هلم الزوجة و(  
 ١٠(.اطمأن ساعي الربيد إىل أن  أحداً لن يراه(  
 ١١(يضربه مبنقاره أو خيدشه مبخالبه(. 

                                 
) ١٥) ١.  
) ١٥) ٢.  
) ٤٨) ٣.  
) ١٧) ٤.  
) ٢١) ٥.  
) ٢٢) ٦.  
) ٢٧) ٧.  
) ٣٦) ٨.  
) ٥٧) ٩.  
) ٦٨) ١٠.  
) ٦٨)١١.  
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  .مجل متداخلة أو طويلة -أ
ومع أن ، أثناء القراءةيف وجدت بعض اجلمل اليت قد تشكل على الطفل 

وهي فئة يتوقع ) ١٥-١٢(املستهدفة تعد آخر مرحلة من مراحل الطفولة الفئة 
إال أن وجود بدائل ، منها أن تستطيع التعامل مع اجلمل الطويلة بشكل جيد

  .مبسطة هلذه اجلمل جيعل من األفضل توخي البساطة وعدم اإلطالة املشكلة
 ًتسري شاهد منري وأصدقاؤه وهم سائرون باجتاه اجلبل األمحر أجسادا 

  )١(.يف الظالم
  ما إن أشار ساعي الربيد على أهل البلدة بكتابة رسائل يأخذها إىل

  )٢(.حىت انفض اجلميع من حوله، الشمس
  حرص صفوان وحامت على اإلسراع يف مشيتهما خشية الضياع مثلما حصل

  )٣(.هلما عندما كانا قادمني للبلدة لتسليم رسالة األصدقاء لساعي الربيد
  . والتصويراخليال-٤

واهتمامه بوصف  ،لتصويريةمر معنا اهتمام الكاتب يف روايته باللغة ا
فكان من الطبعي أن جند شواهد كثرية تنضح ، شخصياته واألحداث

  .بالتصوير بني سطور الرواية
 حيتل الصدارة بني وسائل -أو االستعارة–واملالحظ أن التشخيص 

  :التصوير األخرى وذلك مثل الشواهد التالية
  ٤(جثم على البيوت...الظالم الذي(.  

                                 
) ١١) ١.  
) ٣٥) ٢.  
) ٦١) ٣.  
) ١٧) ٤.  
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 ١(تصوير حركات األشجار واحليوانات وهي ذاهبة مليدان البلدة(.  
 ٢(تشخيص الكلب والديك والوردة وشجرة اخلوخ يف حديثهم(.  
 ٣(قاده الفضول و(.  
 ٤(قفزت يف ذهنه حيلة خبيثة(.  
 ٥(تشخيص شجرة التني حينما فتحت الرسالة(. 
 ٦(ى وجهه من بني سحابة الغباروابتسامة ماكرة تلمع عل(. 

، كما تربز بعض العبارات اليت الختلو من السمة الشعرية يف الرواية
إال أا الختلو ،أعلى من مستوى الطفل القارئ–يف رأيي -وهي وإن كانت 

  :وذلك مثل،من مجال وقيمة جديدة يتعلمها الطفل
 ٧(الكائنات مجيعها تغرق يف الظالم(.  
 ٨( األرضفعادوا برؤوسهم إىل(.  
 ٩(.والظالم ينتشر فوق البيوت مثل خيمة رمادية اللون(  

                                 
) ٢١) ١.  
) ٢٣) ٢.  
) ٢٧) ٣.  
) ٢٨) ٤.  
) ٧٨) ٥.  
) ٣١) ٦.  
) ٤٨) ٧.  
) ٩) ٨.  
) ٩) ٩.  
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  :طريقة اإلخراج الفني: املبحث الثالث
لعمر " أنا والهدهد"و رواية " إجازة الشمس"موازنة بين رواية 

  )١(الصاوي
ومن ، رأينا فيما سبق أمهية املضامني و عناصر البناء الفين يف تشكيل الرواية

 يستلزم عناية فائقة يف -خاصة–إال أن أدب الطفل ،تمالة الطفل مث جناحها يف اس
فال يكفي أن تكون الرواية عالية ، أو طريقة إخراجها الفين، الروايةطريقة تقدمي 

يف طريقة عرضها بل البد أن يواكب ذلك جودة عالية ، اجلودة يف متنها
، لورقولون ا ،وطريقة تنسيق الصفحات،  كحجم اخلط،وإخراجها للجمهور

كون االنطباع وت، تضفي على الكتاب صفاا احملسوسة"فمثل هذه األمور الفنية 
  .)٢("إما باإلعجاب أو النفور ،األول يف نفس الطفل

وإن كانت  ،سؤول عن طريقة إخراج عمله األديبواألديب م ،هذا
رواية  و،ه املباشر على كيفية إخراج العملبعض العوامل قد حتول دون إشراف

وهي  ،لشرقيةطُبعت عن طريق النادي األديب باملنطقة ا" ة الشمسإجاز"
كما أن وجود مالحظات معينة الينقص من  ،مبادرة تستحق التقدير حقاً

ولكن كان من املأمول مراعاة بعض األصول الفنية ، أمهية هذه املبادرة شيئاً
  .اليت تراعى يف مثل هذه األعمال األدبية املوجهة لألطفال

 أن أبني مسات اإلخراج الفين من خالل املوازنة مع رواية وقد رأيت

                                 
  .هـ١٤٢٩، ١ط، الرياض–مكتبة العبيكان ، عمر الصاوي:أنا واهلدهد) ١ (
  .٣١٠،جناح الظهار.د:أدب الطفل من منظور إسالمي) ٢ (
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–فتحديد عمر الطفل ، اليت صدرت عن مكتبة العبيكان" هدأنا واهلد"
إال أنه ، حبيث يوضع على غالف الرواية،مهيةمسألة يف غاية األ-بدايةً

كما أن الصورة  ،)١(الوجود ألي إشارة للفئة العمرية املستهدفة على الغالف
هذا ،ضعت على الغالف تفتقر إىل التشويق والتناسب مراحل الطفولةاليت و 

  .وهي غياب الشمس، ضافة إىل أا التعرب عن مشكلة الرواية باإل
ـاع " أنا واهلدهد"أما رواية  كما أنه استعني ، جيذب االنتباه،فغالفها أبيض ملّ

ارة للعمر ومن جهة أخرى جند إش، برمسة تعرب عن مضمون الرواية أو عنواا
  . وقد أحسنوا صنعاً يف ذلك،املستهدف يف صفحة العنوان الداخلية 

  

                    

                                 
 ئةهـ أن الف٢٩/١١/١٤٣١يل شخصيا يف حوار مت بتاريخ الكاتب صرح ) ١ (

  . سنة١٥-١٢املستهدفة هي 

 "أنا واهلدهد"الغالف اخلارجي لرواية  "إجازة الشمس"الغالف اخلارجي لرواية 
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جند رواية إجازة الشمس ذات ، إذا انتقلنا إىل احلديث عن الورقو  
ملّاعاً ولكن حبذا لو كان ، وهو مفيد من الناحية الصحية للرؤية،ورق أصفر 

ولعل الفرق ، ذات ورق صقيل أبيض ملّاع" أنا واهلدهد"بينما جند ، صقيالً
حيث إن الرسوم ، هنا نشأ عن توافر الرسومات الداخلية يف الرواية الثانية

   )١(.الداخلية حتتاج إىل نوع جيد من الورق
إال أما تباينتا يف ، و قد كان حجم اخلط مناسباً يف كلتا الروايتني

إجازة "يف -وهي قليلة-فقد اكتفي بضبط األلفاظ املشكلة، ط بالشكلالضب
بينما جند التزاما كامالً ، على ذكاء الطفل القارئ–رمبا –اعتماداً " الشمس

ولعل األنسب يف هذا أن يلتزم بالضبط بالشكل ما أمكن ،" أنا واهلدهد"يف 

                                 
  .٣١١،جناح الظهار.د:أدب الطفل من منظور إسالمي) ١ (

 "رواية أنا واهلدهدصفحة العنوان الداخلية ل
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  .فال خيفى ما يف هذا من فائدة تعود على الطفل القارئ، ذلك
من أي رسوم موازية " إجازة الشمس"فقد خلت  ،وبالنسبة للرسوم  
يرى أمهية كربى للرسوم يف الرواية املوجهة  وبعض الدارسني ال،داخلية 

ميكن   أنين أرى هلا من األثر ما الإال، )١(من الطفولةللفئات العمرية األخرية 
أنا "واية املوازية يف ربدليل حسن األثر الذي تركته الرسوم ، إغفاله

كان من املمكن " إجازة الشمس"إن العديد من املشاهد يف رواية  ."واهلدهد
كمشهد جتمع ، جدا أن يتضاعف أثرها لو رافقتها بعض الرسومات

و مشهد رحلة منري وأصدقائه إىل ، احليوانات والطيور وأهل البلدة يف امليدان
 من اجلبل لتوصيل أو مشهد نزول صفوان وحامت، اجلبل األمحر أثناء الظالم

وغري ذلك من املشاهد ، و مشهد انتقام الشمس من ساعي الربيد، الرسالة
  .الطبعية اليت تضمنتها الرواية

وقد كانت العناوين مشرية ، حفلت الروايتان بعناوين لفصوهلماوقد ، هذا
ة فرواي، إال أما اختلفتا يف طريقة وضع العنوان، إىل العديد من املضامني اجلزئية

موضوعة يف الركن ،جند عناوين فصوهلا يف صفحة مستقلة " إجازة الشمس"
فقد جند العنوان يف " أنا واهلدهد"أما ، األيسر السفلي من صفحات العناوين

، واقعاً بني سطور الفصل السابق والفصل الذي وضع له العنوان ،وسط الصفحة
واليشوش ،تباه أكثرما يشد االن" إجازة الشمس"ولعل يف طريقة عرض عناوين 

 . صور تعرض الطريقتنيوفيما يلي ،على الطفل القارئ
                                 

، ٩٨، أمحد علي زلط .د): وسائطه، أهدافه، أسسه( مدخل إىل أدب الطفولة) ١ (
  .هـ١٤٢١، ١ط،الرياض-مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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 "أنا واهلدهد"عنوان فصل يف رواية 

  
  "إجازة الشمس"عنوان فصل يف رواية 

وسالمتها من  ، جبودة اللغة يستلزم دقة الطباعةاالهتمام و،هذا
وقد ، ويتحقق اهلدف املنشود، رجوةكي تكمل الفائدة امل ،األخطاء والعيوب

 ،سلمت رواية إجازة الشمس من هذه األخطاء والعيوب إال يف مواطن قليلة
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  :وهي كالتايل
 فالفعل حقه النصب بأن املصدرية، )١(جيب أن خنتصر.  
 وحقها النصب،خرب كان " عودة"فـ ، )٢(كان أولُها عودةُ الشمس.  
 أصدقائه منصوب واليرفع"ليس"فخرب ، )٣(منري ليس أكرب .  
  لته رسالة مهمة إىل أهل البلدةهلم يقولهوبأنه سوف ،أن الشمس مح 

" يقول"فالسياق يدل أن هاء الغائب املتصلة بالفعل ، )٤(يف امليدان
  .يقوهلا:فالواجب حينئذ أن يقال ، تعود على الرسالة

                                 
 ) ٤١ ) ١.  
 ) ٣٦ ) ٢.  
 ) ٤٧ ) ٣.  
 ) ٨٧ ) ٤.  
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  :الخاتمة
  :خرجت هذه الدراسة بعدة نتائج أمهها

أو ،  الروايات التعليمية بناء على املضمونأا ميكن إدراجها يف -١
 .الروايات اخليالية بناء على الشخصيات

وكان الكاتب ، ديد من القيم واملعارف واملهاراتحفلت الرواية بالع -٢
التحدث مبنطق املعلم حلرص يف عدم املباشرة أو الوعظ وشديد ا
 .مستعينا يف ذلك بعنصر اإلحياء بعض األحيان، املرشد

ب إىل استخدام التقنيات الروائية املناسبة للطفل يف املرحلة عمد الكات -٣
 :مثل، ) سنة١٥-١٢(العمرية 

 .املبنية على نسق التتابع الزمين، احلبكة التقليدية املتماسكة )١(
 .البعد عن االستباق أو االسترجاع يف سرد األحداث )٢(
 .فمنها الشجر والطري واإلنسان، التنويع يف شخصيات الرواية )٣(
لى وصف الشخصيات من خالل األحداث أو املكان بعيداً التركيز ع )٤(

 .عن الوصف السردي املباشر
وكان الكاتب يتوخى فيها ، أحداث الرواية منطقية غري جمتلبةكانت  -٤

تقديراً ، اإلجابة عن تساؤالت الطفل الطارئة خالل القراءة
 .لذكاء الطفل واحتراماً للمرحلة العمرية اليت يكتب هلا

فنوع فيها مابني ابتدائه بالعقدة ، عناصر التشويقاهتم الكاتب ب -٥
واستثمار النهايات ، وإدخال عنصر الرحلة يف األحداث، مباشرة
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، واالستفادة من الغموض البسيط، ولاملفتوحة يف بعض الفص
 .التنويع يف شخصيات الروايةو

تصور انتصار اخلري على الشر يف تصوير  ،كانت خامتة الرواية جيدة -٦
إال أن عدم ذكر سبب غياب الشمس ذهب ، لكاتبمجيل من ا

 .جبزء من مجال اخلامتة
وذلك راجع إىل اهتمام الكاتب بعنصر ، سادت اللغة التصويرية يف الرواية -٧

 .كما غلب عنصر السرد وتضاءل احلوار بشكل ملحوظ، التصوير
عامية كانت لغة الرواية ملتزمة بالفصحى بعيدة كل البعد عن األلفاظ ال -٨

األطفال باأللفاظ واالستعماالت اجلديدة اليت رافدة لقارئيها ، نبيةواألج
كما كانت واضحة خالية من ، من شأا أن تبين ثقافتهم اللغوية

 .التعقيد
، وجدت بعض اجلمل القليلة اليت قد تشكل على الطفل القارئ -٩

 .وذلك لطوهلا وتداخلها
 :ني اآليتيتب" إجازة الشمس"من ناحية اإلخراج الفين لرواية  -١٠

 .عدم حتديد الفئة العمرية املستهدفة للقراءة )١(
 .عدم مناسبة الغالف اخلارجي للقراء األطفال )٢(
 .خلو الرواية من الرسوم املوازية يف الداخل ويف الغالف أيضاً )٣(
 .و مواضع عناوين الفصول، مناسبة حجم اخلط )٤(
–عدم مالءمة نوع الورق املستخدم يف صفحات الرواية  )٥(

 .جلمهور األطفال القراء-بالشكل املرجو
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 .قلة األخطاء املطبعية وحمدوديتها )٦(
وقد  ،يستحق التقدير، عمل أديب رائد" سإجازة الشم"وختاماً فإن رواية 

، وكان شجاعاً يف اختاذه هذه اخلطوة الرائدة، بذل فيها الكاتب جهداً كبرياً
أدب تعزز من ،تتواىل بعدها روايات أُخر ، واملرجو أن تكون فاحتة خري 
  .الطفل وتنهض به يف أدبنا احمللي
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  فهرس املصادر واملراجع
  :الكتب المطبوعة:أوالً

  .القرآن الكرمي   .١

نادي املنطقة ، علي انوين:رواية لألطفال-إجازة الشمس   .٢
  .هـ١٤٣١، ١ط، الشرقية األديب

مسري .د :قراءات نظرية ومناذج تطبيقية -أدب األطفال   .٣
  .هـ١٤٢٩، ١ط، األردن-ريةدار املس ،عبدالوهاب أمحد

دار  ،جناح الظهار.د، أدب الطفل من منظور إسالمي   .٤
  .هـ١٤٢٤، ١ط، جدة-احملمدي

مكتبة ، عمر الصاوي:رواية لألوالد والبنات-أنا واهلدهد   .٥
  .هـ١٤٢٩، ١ط، الرياض –العبيكان 

، حسن حجاب احلازمي.د:البناء الفين يف الرواية السعودية   .٦
  .هـ١٤٢٧، ١ط

-١٤١٠( ألطفال يف األدب السعوديقصص ا   .٧
نادي ، وفاء السبيل :فنيةوضوعية ودراسة م)هـ١٤٢٠

  هـ١٤٢٤، ١ط، الرياض األديب
أمحد  .د): وسائطه، أهدافه، أسسه(مدخل إىل أدب الطفولة   .٨

مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود ، علي زلط
  .هـ١٤٢١، ١ط،الرياض -اإلسالمية
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مراجعة ، وفاء السبيل .د :معجم مصطلحات أدب األطفال   .٩
، ١ط، مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم، سعد البازعي.د

  .هـ ١٤٣٠
  

سعد أبو .د:أهدافه و مصادره ومساته-النص األديب لألطفال .١٠
  .هـ١٤٢٦، ١ط، الرياض-مكتبة العبيكان، الرضا

  :الرسائل الجامعية :ثانياً
-١٤١٥(اخليال يف قصص األطفال يف األدب السعودي  -١

جبامعة ، رسالة ماجستري خمطوطة، منرية القحطاين ):ه١٤٢٥
  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  :الصحف والمجالت :ثالثاً
  . ه٢٩/٥/١٤٣١ اخلميس ٣١٠العدد : اجلزيرة الثقافية -١

 . هـ١/٣/١٤٣٢اجلمعة ، ١٧٤٧٢العدد :احلياة -٢

  أخرى: رابعاً
يف الفترة من  ،ةوارات عن طريق الشبكة العنكبوتيوح ،عدة اتصاالت هاتفية

  .هـ٢٩/١١/١٤٣١حىت ، هـ٥/٩/١٤٣١
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١٩٣ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة
تنوع األداة يف األساليب املتساوية أسرار يتناول هذا البحث دراسة 

 األساليب  وقد جاءت فكرة البحث تأكيدا على أن وأثر السياق يف تنوعها،
دا األداة ـ يف أسلوبني وية يف األلفاظ واملكونات النحوية ـ فيما عاملتسا

 من باب التنوع، ال بد أن يصحبه تلون يف املعاين، وال يكون هذا متشاني
  .التفنن اللفظي، كما قال بذلك بعض العلماء

وال أريد أن أنطلق يف بداية البحث من أن مقولة النحاة بنيابة احلروف 
تاج إىل مراجعة وضبط وتقييد ـ مع تقديري الشديد ملا بعضها عن بعض حت

قالوه ـ وال سيما إذا كان هذا التناوب بني احلروف قد وقع يف نصوص 
قرآنية، إذ إن تنوع األداة يف أسلوب عن أداة أخرى يف أسلوب يشبهه ال 

 التنوعميكن إال أن يكون مسوقًا لغرض وغاية خمتلفة عن األسلوب األول؛ ك
وقوله ) »  ª  ©  ¨  §(:واو والفاء يف قوله تعاىلبني ال

يف قوله " لن"و" ال"وبني "   u  v  w  x  y:" تعاىل

 وغري ذلك ،)  © ¨  §:" وقوله تعاىل"   5  4  3(:تعاىل
من األدوات املتنوعة اليت جاءت يف هذا البحث، ضمن نصوص حنوية 

  .متساوية
 تنوعات يف املعاين بعضها وتنوع األداة يف املوضع الواحد يترتب عليه

قد يكون ملموسا يف الفهم واإلدراك، وبعضها اآلخر حيتاج إىل مراجعة 
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السياقات اليت ورد فيها كال األسلوبني حىت يتم الكشف عن معناه ومراد 
القائل، ولذلك فإن لكل نوع من املعىن نوعا من اللفظ هو به أخص وأوىل، 

  .)١(وموضروبا يف العبارة هو بتأديته أق
وأكرب دليل ـ من وجهة نظري ـ على أن مقولة تناوب احلروف 
حتتاج إىل مراجعة وإعادة نظر ـ وهذا بالطبع ال يعيب الفكر النحوي ـ 
أنه إذا وضع حرف مكان حرف يف أسلوب مساٍو له يف األلفاظ واملكونات 
النحوية؛ فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال أن يؤدي ـ على وجه الدقة 

 ما كان يؤديه األول من وظائف داللية، إذ ال بد من حدوث تغيري يف ـ
 قائما التنوعاملعاين؛ بل ميكن أن يكون هناك نفور يف الكالم إذا كان هذا 

  .على ضرب من العشوائية
فإن إحدى اللفظتني قد تنفر يف موضع، وتزل « :يقول اإلمام الباقالين

بل تتمكن فيه، وتضرب جبراا، عن مكان ال تزل عنه اللفظة األخرى؛ 
وتراها يف مظاا، وجتدها فيه غري منازعة إىل أوطاا، وجتد األخرى لو 
وضعت موضعها ـ وهذا حمل االستشهاد ـ يف حمل نفار، ومرمى شراد، 

، كما )٣(، فاأللفاظ تكون أدلة على املعاين املرادة»)٢(ونابية عن استقرار

                                 
الرسالة الشافية يف اإلعجاز ضمن كتاب دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين،  : انظر  -١

   .٥٧٥م، ص٣،١٩٩٢قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، ط
 .١٨٤، ص ٣إعجاز القرآن، الباقالين، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، مصر، ط -٢
 حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة والنشر، اخلصائص، ابن جين، حتقيق: انظر -٣

 .٢٧١/ ٣،  ٢بريوت، لبنان، ط
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  . ابن جينيقول 
ملقامي واملقايل يف اسة بتسليط الضوء على أثر السياق اوتم هذه الدر

، ملا له من أمهية كربى يف حتليل هذه النصوص املتساوية على تنوع األدوات
أساس سياقي، وال خيفى على أحد أن فهم النصوص فهما جيدا يكون 

  .مرهونا بسياقاا املختلفة اليت ترد فيها
وضح بعض املصطلحات وقبل الشروع يف هذا البحث أود أن أ

، واألساليب التنوعواملدلوالت اليت أتت يف عنوان البحث، كمصطلح 
  .املتساوية

، وهذا التغاير مل يأت اعتباطًا التغاير بني األدوات: ح التنوعوأعين مبصطل
أو من أجل التناوب فقط، ولكن أتى لداللة معنوية زائدة ال ميكن أن تؤدى 

 وإن كان – مصطلح التنوع بدل مصطلح التحول بغريه، وقد آثرت استخدام
 بينهما، – من وجهة نظري – ألن هناك فرقًا –الثاين أشهر يف الدرس النحوي 

يتمثل يف أن التحول بني األدوات يفترض فيه أن أحدمها أصل والثاين يكون 
 يف متحوالً عنه؛ لكن مصطلح التنوع الذي اخترته يفترض يف أن األداة املختلفة

  .األسلوبني متثل أصالة ال ميكن أن تؤدى باألداة األخرى
أما عن مصطلح األساليب املتساوية؛ فقد يظن أن املقصود به اآليات 

 وذلك ألن املقصود باألساليب ؛املتشاة لفظيا، وهذا صحيح من وجه واحد
داة املتساوية يف هذا البحث هو التساوي بني اجلملتني اللتني تنوعت فيهما األ

 مثالً؛ –من حيث املكونات النحوية من مبتدأ وخرب، وفعل وفاعل ومفعول 
، بل إن هناك تساويا أيضا يف املكونات اللفظية من حيث املفردات املعجمية
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وقد قدمت هلذه الدراسة بتمهيد يسري تناولت فيه معرفة علمائنا العرب 
غوية، مث ذكرت بعد بالسياق، وتعريفًا له، وأمهيته يف حتليل النصوص الل

  :ليب املتساوية، وجاء يف أربعة مباحثتنوع األدوات يف األسا: ذلك
التنوع بني األدوات املفردة، وجاء حتته  تناولت :املبحث األول

  :مطلبان
  . بني الفاء والواوالتنوع :املطلب األول 
  . بني الباء والالمالتنوع :املطلب الثاين 
  : التنوع بني األدوات الثنائية، وفيه مطلب واحد تناولت:املبحث الثاين 

  ".لن"و" ال" بني التنوع -
بني األدوات الثالثية، وجاء حتته  التنوع تناولت :املبحث الثالث

  :مطلب واحد
  ".على"و" إىل"  بني التنوع -

ختلفة، وذُكر فيه ثالثة  بني األدوات املالتنوع وتناولت :املبحث الرابع
  :مطالب

  . بني أنْ والالمالتنوع: املطلب األول
  .والالم" إىل"  بني التنوع: املطلب الثاين-

  .والفاء" مث" بني التنوع : املطلب الثالث
وبعد ذلك جاءت اخلامتة تتضمن أهم نتائج البحث، وبعدها قائمة 

  .، مث فهرس عامباملراجع واملصادر
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  متهيد
 أمهية السياق ودالالته يف حتديد لقد فطن علماؤنا العرب القدامى إىل  

من أعظم القرائن اليت تدل على مراد املتكلم، فهو يرشد "املعاين، واعتربوه 
إىل تبيني امل، وإثبات املعىن املراد دون غريه، وختصيص العام، وتقييد 

ا ، فهم كثريا م)١( "املطلق، وكل قول أو تفسري ال يؤيده السياق؛ فال عربة به
واملعىن ليس يشرف بأن « : املعتمرن، يقول بشر بيه يف كالمهميؤكدون عل

 بأن يكون من معاين العامة، حيكون من معاين اخلاصة، وكذلك ليس يتض
ال، وما وإمنا مدار الشرف على الصواب ، وإحراز املنفعة، مع موافقة احل

معنى لفظ "، ويترتب على هذا أن يكون لكل )٢(»جيب لكل مقام من املقال
  .)٣( "ص به وال يشركه فيه غريه، فتنفصل املعاين باأللفاظ فال تلتبسخيت

قفزة من قفزات " لكل مقام مقال: " وقد اعترب الدكتور متام حسان مقولة
  .اك العلماء القدامى لفكرة السياقملا هلا من أمهية يف إدر ،)٤( الفكر العريب

                                 
عبد الرمحن بودرع، كتاب األمة، . منهج السياق يف فهم النص، د: انظر -١

 .٤٠، قطر، ص١هـ، ط١٤٢٧، احملرم، ١١١العدد
م حممد هارون، مكتبة اخلاجني، ، حتقيق وشرح عبد السالالبيان والتبيني، اجلاحظ -٢

 .١٣٦/ ١،  ١٩٦ ٢،٠، طصرم
شرح امللوكي يف التصريف البن يعيش، حتقيق فخر الدين قباوة، املكتبة العربية  -٣

 .٩٦،  ص ١٩٧٣، ١حبلب، ط
  هـ،١٤٢٥، ٤متام حسان، عامل الكتب، ط/ اللغة العربية  معناها ومبناها، د ٤-

 =مد محاسة حم/ ، والنحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، د٣٣٧
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وهو مفصل  والسياق له تعريفات عديدة ، وسوف نقتصر على بعضها ـ 
 يف الكتب اليت حتمل يف عنواناا نفس االسم ـ  وقد عرف الرازي السياق بأنه

، وهذه األدلة )١(»كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من أدلة أخرى«
األخرى اليت ذكرها الرازي تشمل ما يسبق أو يلحق به ـ أي السياق اللغوي ـ 

 موضع التحليل أو جيعل منها وجها من كالم ميكن أن يضيء داللة القدر منه
مجيع القرائن اللفظية واحلالية اليت تسهم يف "، وعرفه السوسوه بأنه )٢( "استدالليا

، فال بد  إذًا من مراعاة القرائن اللفظية واحلالية، وهذا ما )٣( "فهم اللفظ أو النص
فظي للكلمة أكّد عليه أوملان حيث يرى أنه إذا كان معىن السياق هو النظم الل

وموقعها من ذلك النظم؛ فإنه ينبغي أن يشمل كل ما يتصل بالكلمة من ظروف 
ومالبسات، والعناصر غري اللغوية املتعلقة باملقام الذي تنطق فيه الكلمة هلا أمهيتها 

، ولذلك من املهم االحتفاء باملنهج السياقي عند حتليل )٤(البالغة يف هذا الشأن
  ــــــــــــــ

 .٩٨،  ص ٢عبد اللطيف، دار الشروق، ط  =
املعامل يف  أصول الفقه، الرازي، حتقيق عادل عبد املوجود، وعلي معوض، دار عامل  -١

السياق وأثره يف داللة األلفاظ دراسة : ، وانظر١٥٠هـ، ص١٤١٤املعرفة، القاهرة، 
ت اإلسالمية، جامعة عبد ايد حممد السوسوه، جملة الشريعة والدراسا/ أصولية ، د

 .٢٣م،ص ٢٠٠٨هـ، سبتمرب ١٤٢٩رمضان، ٧٤الكويت، عدد 
هـ، ١٤٢٣ردة اهللا بن ردة الطلحي، جامعة أم القرى، / داللة السياق، د: انظر ٢-

 .٥١، ص١ط
 .١٩السياق وأثره يف داللة األلفاظ دراسة أصولية ، ص ٣-
 /ه وقدم له وعلق عليه  ددور الكلمة يف اللغة، تأليف ستيفن أوملان، ترمج: انظر -٤

 .٦٢م،  ص ١٩٨٧كمال حممد  بشر، مكتبة الشباب، 
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، والبعد اخلارجي ـ بني يدي ببعديه اللغوي الداخلييقدم ـ  " النصوص؛ألنه
فهم النص الشرعي نسقًا من العناصر اليت تقوي طريق فهمه وتفسريه، واالستنباط 
منه؛ ألن العلم خبلفيات النصوص، وباألسباب اليت تكمن وراء نزوهلا أو ورودها 

  .)١( "يورث العلم باملسببات، وينفي االحتماالت والظنون غري املرادة
دراسة التراكيب اللغوية مبعزل عن حميطها ال حيقق أهداف " كما أن  

التعبري والتواصل وغاياما، وال يفرق األداءات املختلفة عن بعضها؛ ألن 
اللغة واقع اجتماعي حي، وأبنيتها حتدد أوالً على أساس أا عالقات وأنظمة 

اهل السياق والنظر إىل ، وجت)٢( "داخلية نتأثر مبا يكتنفها من مؤثرات خارجية
التراكيب اللغوية من مستوى السطح فقط يؤدي إىل الوقوع يف اللبس 

الغفلة عن النظر يف السياق وأخذ األلفاظ منفردة " :واإلام، يقول السوسوه
 .)٣( "عن قرائنها السياقية يؤدي إىل اخلطأ يف فهم اخلطاب كله، أو بعض منه

ات من حيث تنوع األساليب وتعدد   يف األدوالتنوعوعند دراسة   
السياق اللغوي من العالمات املائزة اليت " مكوناا الداللية يف املعىن، جند أن 

، وتزيل الغموض واإلام ووضع كل أسلوب يف )٤("ترفع إشكال اللبس
مكانه الالئق به، وقد اختار البحث التطبيق على األدوات اليت وردت يف 

من األمور الدقيقة املغزى، اللطيفة املأخذ، " ا تعداألساليب املتشاة؛ أل
                                 

 .٢٦منهج السياق يف فهم النص، ص: انظر -١
 دراسات يف اللسانيات العربية، بنية اجلملة العربية، التراكيب النحوية والتداولية، -٢

وزيع، عبد احلميد السيد، دار احلامد للنشر والت/ علم النحو وعلم املعاين، د
 .١٤٠هـ، ص١٤٢٤، ١عمان، األردن، ط

 .٢٤السياق وأثره يف داللة األلفاظ دراسة أصولية ،ص ٣-
 .٢٤منهج السياق يف فهم النص، ص ٤-



٢٠٠ المحور الرابع

ولقد استعملها القرآن الكرمي يف أخص مواضعها، فلم توجد يف مكان إال 
وهلا معىن طريف، ومل حتذف منه إال ويف حذفها غرض مقصود وهدف 

، فكثرية هي األساليب املتشاة ـ يف القرآن الكرمي ـ اليت محلت )١("مراد
اختالفًا يف األدوات؛ ووجدت مع هذا الشبه بعض الفوارق اليت يف تراكيبها 

متيز ا، وجيب علينا أن نسلم يف البداية بأن حلظ الفوارق الدقيقة يف تنوع 
هذه األدوات من أسلوب إىل أسلوب آخر يشبه له ال ميكن تفسريه إال 
بالرجوع إىل السياق اللغوي، فكل مساق لأللفاظ جير ضربا من املعىن 

  .)٢(جبزئياته وتفاصيله

                                 
 عبد الفتاح الشني، شركة مكتبات عكاظ،/ من أسرار التعبري يف القرآن، د ١-

 .٦٨هـ، ص١،١٤٠٣السعودية، ط
 .٢٨، ٢٧منهج السياق يف فهم النص، ص: انظر ٢-
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  نوع األداة يف األساليب املتساوية ت
ت سيتناول البحث ـ بإذن اهللا تعاىل ـ بالتطبيق هنا على اآليا

ف على و، حماوالً الوق األداةا، واختلفت فيهاملتشاة يف مكوناا النحوية
 أسباب هذا االختالف اليت أدت إىل تنوع األداة بالرغم من تشابه اآليتني يف

  . على املعىن يف اآليتنيالتنوعاملعىن والبناء النحوي، وانعكاس هذا 
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التنوع: املبحث األول
ُّ

  :  الرتكيبي بني األدوات املفردة
 : بين الفاء والواوالتنوع: المطلب األول

  ¾  ½  ¼  «  Yµ  ¶  ¸  º¹ :ـ قال تعاىل  ١

¿   À  Á  ÂX وقولـه تعـاىل    .٨٥: التوبة : Y فـال "  

#  $  % »  ¼  ½ *  +  ,  -  

.X٥٥: . التوبة  

فال " وردت هاتان اآليتان بألفاظ متغايرة مشلت تنوع حرف العطف، 
" وال أوالدهم" وإعادة حرف النفي مع اآلية الثانية" وال تعجبك" و" تعجبك

، ويف اآلية "أن يعذم ا يف الدنيا"  قولهدون اآلية األوىل، واحلذف يف
 ".ة الدنيايف احليا" الثانية 

 يف حريف العطف يف بداية اآليتني، التنوعوالذي يهم البحث هنا هو 
وكما هو معلوم أن الواو تفيد مطلق العطف، والفاء تفيده أيضا بزيادة 

 .التعقيب واملباشرة
والناظر إىل التركيبني من حيث البناء اللغوي ال جيد فرقًا يف املكونات 

ا بدأت ، فكلتامه"فال تعجبك أمواهلم"  و"وال تعجبك أمواهلم" النحوية 
، مث الفعل املضارع املتصل به املفعول مث الفاعل، حبرف عطف تعقبه أداة ي

واأللفاظ هي نفسها يف املوضعني باستثناء الواو والفاء، فما الداعي إىل هذه 
املزواجة بني احلرفني؟ وهل كان من املمكن أن يؤدي حرف واحد املعىن 

 اآليتني؟املطلوب يف 
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، وذلك ألن السياق املصاحب  شك أن اإلجابة سوف تكون بالنفيال
لكل آية هو الذي أدى إىل اختالف احلرفني، وكل سياق مناسب حلرفه، أو 

 .لنقل إن كل حرف مناسب للسياق الذي ورد فيه

  YÁ Â  Ã Äفسياق الفاء هنا جاء بعد قوله تعاىل 

ÅX ا جاءت بعد سياق يدل على :   أيم باملال واألوالد، أإعجا
 وكان عدم اإلنفاق فيه هو الظاهر من غريه، حىت لو أم أنفقوا، فإم
ينفقون كراهية وليس اختيارا، وقد كرهوا هذا اإلنفاق لكوم معجبني 
بكثرة تلك األموال؛ فنهى اُهللا رسولَه خاصةً عن اإلعجاب م بفاء 

، فالفاء لالستئناف أو )٢( املتعقب له، وبقية املسلمني عن اإلعجاب)١(التعقيب
 .)٣ (التفريع

، والفعل  جند أن الفاء تتضمن معىن اجلزاءومن حيث التركيب النحوي
  ½  ¼  «Y :الذي قبلها مستقبل يتضمن معىن الشرط، وهو قوله

¾ ¿  À Á  Â  ÄÃ  ÅX أي إن يكن منهم 
                                 

، وتفسري السراج املنري، اخلطيب الشربيين، خرج أحاديثه ٥/٤٧٨، يطالبحر احمل ١-
، ١وعلق عليه أمحد عزو الدمشقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، ط

، وتفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح ٢/٤٣٦م،  ٢٠٠٤
 .                    ١٥٨/ ١٦م،    ١٩٩٠، الغيب للرازي، دار الفكر، بريوت، لبنان

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، األلوسي، ضبطه وصححه  ٢-
  .٣٤٣/ ٥م ١٩٩٤، ١علي عبد الباري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

 .١٠/٢٨٦التحرير والتنوير، ٣- 
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 ).١(واوذلك ؛ فما ذكر جزاؤهم، فكان الفاء هنا أحسن موقعا من ال

 عطف  فجاء العطف بالواو ملناسبةYµ ¶X أما اآلية األخرى
 وال تعجبك،.... وال تقم .... وال تصل: "ي على ي قبله يف قوله

     .)٢ (فناسب ذلك الواو
ال تعلق " وال تعجبك" ومن حيث التركيب النحوي جند أن هذه اآلية

  .)٣ ( العطفهلا مبا قبلها؛ فجاء حبرف الواو اليت يقتضي سياقها
  :وشبيه ذا التوجيه السابق للتنوع بني الواو والفاء 

  YR  S  T  U  V W  X :ـ قوله تعاىل٢

xمن \]X ٩:الروم. 

  Yp  q  r  s  t u :   وقوله تعاىل
v w  x  y  zX ١٠٩: يوسف .  

                                 
 حممود بن محزة بن نصر الكرماين، أسرار التكرار يف القرآن الكرمي، تاج القراء ١-

 .٩٧هـ،  ١٣٩٨، ٣دراسة وحتقيق عبد القادر أمحد عطا، دار االعتصام، ط
، واللباب يف علوم الكتاب، أليب حفص عمر بن علي بن ٤٧٨/ ٥البحر ، :انظر ٢-

عادل احلنبلي، حتقيق وتعليق عادل عبد  املوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، 
  .٥/٣٤٣، وروح املعاين ، ١٠/١٦٥م، ١٩٩٨ ،١بريوت لبنان، ط

تفسري اخلازن ، و٢/٤٣٦ والسراج املنري، ،١٦/١٥٨تفسري الرازي، : انظر ٣-
املسمى لباب التأويل يف معاين الترتيل لعالء الدين علي بن حممد الشهري باخلازن، 
ضبطه وصححه عبد السالم حممد شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

  .٣/١٦٩م، ١٩٩٥، ١ط
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فالعطف بالواو جاء يف اآلية موافقًا ملا قبلها وما بعدها، فقبلها قوله 
M  b  :وبعدها قوله تعاىل M  9<  ;  : L :تعاىل

cL  لواو، فجاء العطف بالواو يف قولهوكالمها با: YR SX 
 .أيضا ملوافقتها ما قبلها وما بعدها

ف بالفاء، فإا تدل على واألمر خمتلف يف سورة يوسف بالعط
M  j  i  h   g  f  e  d ، والعالقة بني قوله االتصال

kL  :وقوله:  M s    r  q  p L  لكي ينظروا حال من 
اء ـفـل الـ، فهناك إذًا التئام بني ما قب)١(كذّم وما نزل م من العذاب

  . وما بعدها، فناسب املقام العطف ا
وهناك ملحظ آخر الختيار الفاء هنا يعود إىل رنني الفاء وشدا يف 

ع سقة مالنطق ؛ لكوا خترج بشكل انفراجي، وهذه الشدة فيها جاءت متنا
 .)٢(، وذلك ألن السياق سياق ديد ووعيدشدة لفظ العاقبة يف اآلية

M  r       q  p  o  n  m  l  k  j  i  :ـ ومنه قوله تعاىل٣

v  u  t  s  L وقوله تعاىل ٥٨: ھود : Q ¡  ¢    £  ¤  

¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «   ¬  ®  ¯  

°  ±  ²  ³Pوقوله تعاىل.٩٤:  هود : Qi  j  k  
                                 

  .١١٣أسرار التكرار، : انظر١- 
 .امللحظ مما أشار به حمكِّم البحث، وهو ملحظ يف حملههذا  -٢
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l  m  n  o  p  q Pوقوله تعاىل٦٦:   هود ،: 

M  b   a    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z    Y  X
d  cej  i   h  g    f  L٦٦:  هود.   

!  "  #  $  %  &  '  M  : وقوله تعاىل
  ,  +  *  )   (L ٨٢: هود. 

هود، :  األنبياءجاءت اآليات األربعة السابقة يف قصص أربعة من
شات السياقات الظاهرية اليت وردت فيها وصاحل، ولوط، وشعيب، وقد ت

 .هذه اآليات حيث إا تنص عل جناة قوم وهالك آخرين
، ويف قصة صاحل "وملا جاء أمرنا" وقد ورد السياق يف شعيب وهود بالواو  

فتوظيف حرف العطف يف اآليات خمتلف جدا من " فلما جاء أمرنا" ولوط بالفاء
  .تالف على اختالف السياق نفسهتركيب إىل آخر، ويعتمد هذا االخ

قد وقعت الوسطيان : " تفسريا هلذا االختالف قائالًوقد قدم الزخمشري
  Q æ  ç: ـ بعد ذكر الوعد، وذلك قوله" فلما جاء" ـ يقصد

éè  ê  ë  ìPو٨١:  هود ، M  U  T  S

VL فجيء بالفاء الذي هو  للتسبب، كما تقول،٦٥: هود : 
من غرر "  وهذا التحليل )١("؛ كان كيت وكيتوعدته فلما جاء امليعاد

                                 
الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزخمشري، دار  ١-

 .٢/٢٩٠املعرفة، بريوت، لبنان،      
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  .)١(كما ذكر السمني احلليب" كالم الزخمشري
ويوضح ابن عاشور كالم الزخمشري السابق ناظرا أيضا إىل السياق 

؛ ألن فيها تعيينا ِلأَجِل استخدام الفاء يف قصيت صاحل ولوطيف اآليات معلالً 
 : وقوله مهددا،M G H  IL: العذاب، ففي قصة صاحل قوله

M  M N  O   P  QL ويف قصة لوط قوله تعاىل: M æ  

ç  éè  ê  ë  ìL  فكان املوقع للفاء لتفريع ما
، فقد وقع العذاب عقيب الوعيد مباشرة، فكانت )٢("حل م على الوعيد به

  .)٣(الفاء اليت تدل على التعجيل والتعقيب هي املناسبة هنا
بتلك " فألما مل يقعا M i  j  kL: أما التعبري بالواو يف موضعي

املثابة، وإمنا وقعتا مبتدأتني؛ فكان حقهما أن تعطفا حبرف اجلمع على ما قبلهما 
، وإن كان العذاب يف قصة صاحل ولوط قد وقع )٤("كما تعطف قصة على قصة

عقيب الوعيد؛ فإنه يف قصة هود وشعيب تأخر عن وقت الوعيد، فقد ورد يف 
M  \  [   Z  YX   W  V   U   T  S  R  Q    :قصة هود قوله

]Lويف قصة شعيب٥٧:  ھود : M q  r  s  t  
                                 

ليب، حتقيق علي معوض الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، السمني احل ١-
  .٤/١٢٧م، ١٩٩٤، ١وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

  .١٥٤، ١٢/١٥٣التحرير والتنوير ،: انظر ٢-
 .٢/٢٩٠الكشاف،  ٣-
 .٢/٢٩٠الكشاف، : انظر ٤-
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u v... {  |  }  ~L٩٣:  هود  ،
فالواضح يف . )١("فالتخويف يف هذا املقام قارنه التسويف فجاء بالواو املهملة

  {  |  }:" ، وقولهM ]  \  [   Z L :قوله

~L تعيني موعد للعذاب، وإمنا أتى الوعيد  أنه ليس يف اآليتني ما يدل على
  .فيهما جممالً، فناسب السياق جميء الواو هنا خبالف سياق الفاء

  Q¥  ¦  §  ¨  ©  ª :ـ ومنه قوله تعاىل٤

«  ¬  ®   ¯  °P٣٥:  البقرة.  
   }  Qt  u  v  w  x  y  z :وقوله تعاىل

|P١٩:  األعراف. 
، حيث ورد عطف مغاير يف كلتا اآليتني حبرف "كال" عطف الفعل 

بالفاء بالرغم من تشابه " فكال"بالواو، ويف األعراف" وكال" يف البقرة 
   بني احلرفني؟التنوع فما السبب يف ، األسلوبني

كل فعل عطف عليه : "لالً هذا التنوع يف املوضعنييقول الرازي مع
ثاين شيء وكان الفعل مبرتلة الشرط، وذلك الشيء مبرتلة اجلزاء؛ عطف ال

 % $ # "  !Q :على األول بالفاء دون الواو؛ كقوله تعاىل

&Pبالفاء ملا كان وجود " ادخلوا" على " كلوا"، فعطف ٥٨:  البقرة
إن أدخلتموها أكلتم منها، فالدخول : األكل منها متعلقًا بدخوهلا؛ فكأنه قال

                                 
 .١٢/١٥٤التحرير والتنوير، ١-
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 موصل إىل األكل، واألكل متعلق وجوده بوجوده، يبين ذلك قوله تعاىل يف
  QS T  U  V  W :مثل هذه اآلية من سورة األعراف

X  Y...Pعلى "  كلوا"، فعطف١٦١:  األعراف
بالواو دون الفاء؛ ألن اسكنوا من السكىن، وهي املقام مع " اسكنوا"قوله

فلما مل يتعلق الثاين باألول تعلق ... طول اللبث، واألكل ال خيتص بوجوده
، وميكن توضيح كالم )١(ون الفاءاجلزاء بالشرط؛ وجب العطف بالواو د

  :الرازي السابق بالشكل التايل
    فعل                                                 عطف عليه    

  

  فعل)                               مبرتلة الشرط( 
                                                                          

                                         ـ ليس مبرتلة اجلزاء من الشرط  ١         يف آية البقرة" اسكن" ـ ١
  "وكال" فالعطف بالواو

ـ مبرتلة اجلزاء من الشرط                                                             ٢                يف آية األعراف   " اسكن " ـ ٢
  "فكال" فالعطف بالفاء

                                 
 . ١/٢٦٨، وتفسري األلوسي، ٣/٤تفسري الرازي ، : انظر ١-
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فالسياق هنا هو الذي يفسر تنوع احلرفني، ومناسبة كل حرف 
لنحوي، فهناك سياقان لسياقه، وإذا ما أمكن اعتبار السياق السابق بالسياق ا

  ¨  §Q :زمن نزول اآلية ،والسياق املعجمي أيضا، فقوله: آخران ومها

©  ª  «Pا ورد بعد أن كان آدم يف اجلنة، فكان املراد منه  إمن
اللبث واالستقرار، واألكل ال يتعلق هنا بالسكن ـ كما مر ـ ولذلك ورد 

ل آدم اجلنة فكان ة األعراف ورد هذا األمر قبل دخوبلفظ الواو، ويف سور
، فمعىن )١(املراد منه دخول اجلنة، واألكل متعلق به، فلهذا ورد بلفظ الفاء

ن هنا هو الذي يفسر احلرف الذي بعده ـ إضافة إىل وقت نزول اآلية السك
إلزام املكان الذي أنت فيه، وقد يكون أمرا : ـ فقد يكون السكن مبعىن

باختاذه سكنا وأنت مل تسكنه بعد، وعلى ذلك فقد خوطب آدم مرتني 
: كانت قبل دخول اجلنة وهي اليت يف األعراف، واألخرى: بالسكن إحدامها

يقال ملن دخل مكانا " كانت وهو يف اجلنة وهي اليت يف البقرة؛ فالسكن
: الزم املكان الذي دخلته، وال تنتقل عنه، ويقال أيضا ملن مل يدخله: ويراد به

ادخله واسكنه، كما تقول ملن تعرض عليه دارا : اسكن هذا املكان يعين 
 شئت من الصناعات، اسكن هذه الدار، واصنع ما: يرتهلا سكىن، فتقول له

، وعلى هذا الوجه قوله تعاىل  ساكنا هلا فافعل فيها كذا وكذاادخلها: معناه
  .)٢ (يف سورة األعراف؛ ألن السكىن مبعىن الدخول

                                 
 .١/٥٢٢ب ، اللبا: انظر ١-
 .١/٥٥١السابق، : انظر ٢-
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-قول اهللا تعاىل إلبليس : ويؤيد هذا املعىن أن آدم كان خارج اجلنة
، وخاطب ١٨: األعراف Qg  h  i  jP :-وكان يف اجلنة

  Qt  u  v  w  x : فقال- نفس الوقت يف-آدم  

yPا وكال من حيث : ، أي١٩:  األعرافاختذاها ألنفسكما مسكن
املسكن ال شئتما، والفاء هنا ـ بال شك ـ أوىل من الواو؛ ألن اختاذ 

، وال ميكن اجلمع بني االختاذ واألكل فيه؛ بل يقع األكل يستدعي زمانا ممتدا
  .)١ (عقيبه

سكون مبعىن اإلقامة فلم يصح إال بالواو؛ "قرة فهو أما الذي يف الب  
ارها، ولو كان الفاء مكان امجعا بني اإلقامة فيها  واألكل من مث: ألن املعىن

؛ لوجب تأخري األكل إىل الفراغ من اإلقامة؛ ألن الفاء للتعقيب الواو
  .)٢ (والترتيب
 بني احلروف والتخالف بني التنوعوقد أجاب بعضهم عن هذا   

املعاين املعادة "األشياء املتشاة ـ يف هذه اآلية ـ بأن القصد منه تلوين 
  .)٣ ("حىت ال ختلو إعادا عن جتدد معىن وتغاير أسلوب

                                 
بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوزابادي، حتقيق حممد : انظر ١-

علي النجار، الس األعلى للشئون اإلسالمية، جلنة إحياء التراث اإلسالمي، 
 .١/١٤١هـ، ،١٣٨٣القاهرة، 

  .١٤١، ١/١٤٠السابق،  ٢-
 .١/١١٨التحرير والتنوير ، ٣-
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 بني التنوع مع الرأي السابق فيما ذهب إليه؛ ألن  الباحثتفقوال ي  
تغاير ين املعاين فقط واألدوات وغريها يف التراكيب املتشاة ال يقصد به تلو

بل هناك معىن مصاحب لكل تغيري يتم فيه التحويل، وكما سبق األساليب؛ 
  .أن كل مساق لأللفاظ جير ضربا من املعىن جبزئياته وتفاصيله: أن ذكرنا

  : بين الباء والالمالتنوع:المطلب الثاني 

  ١٢٣: األعراف  M1  0  /  .  -  ,  +   *L :قال تعاىل

  ٤٩: الشعراءM g  f  ek  j  i  h  L  :وقوله تعاىل
الباء أو الالم، وقد : من األفعال اليت تتعدى حبريف جر" آمن"الفعل 

 ٦١: التوبة M  ¼  »  º  ¹L  :اجتمعا يف قوله تعاىل
، وذهب )١(فعدى األول بالباء، والثاين بالالم، ومها زائدان عند ابن قتيبة

، وقد تكون )٢("ري جمرى املصدرالم إضافة والفعل معها جي" املربد إىل أن الالم هنا
أخذتك : ، وكما يقال)٣(الالم نائبة مقام الباء على سبيل تضمني احلرف معىن أخيه

                                 
البحر احمليط، يف التفسري، أبو حيان األندلسي، دار الفكر للطباعة والنشر  -١

 .٥/٤٤٩م، ١٩٩٢والتوزيع، بريوت، 
املقتضب أليب العباس املربد، حتقيق حممد عبد احلالق عضيمة ، عامل الكتب،  -٢

 .٢/٣٧بريوت، 
بن احلسني للشريف ااملرتضى علي )  الفوائد ودرر القالئدغرر(أمايل املرتضي  -٣

 ١٣٧٣، ١العلوي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
 .٢/٢٢٠م، ١٩٥٤هـ ـ 
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أن يتعدى بنفسه؛ ألن آمنه " ، وأصل الفعل آمن يف اآليتني)١(جلرمك أي جبرمك
 .)٢(مبعىن صدقه، ولكنه كاد أال يستعمل يف معىن التصديق إال بأحد هذين احلرفني

احد من هذين احلرفني له داللة ال يؤديها غريه، والسياق هو وكل و
توضيع " احملك يف اآليتني، فالفعل آمن إذا استعمل لغري اهللا تعاىل؛ فهذا بقصد

كن من التعذيب يف شيء، موسى عليه الصالة والسالم، واهلزء به؛ ألنه مل ي
ربهان؛ بل كان ة أن إميام مل يكن عن مشاهدة املعجزة ومعاينة الوإما إلراد

عن خوف من ِقبل موسى عليه الصالة والسالم، حيث رأوا ابتالع عصاه 
" آمنتم له" ذا املعىن يكون، وعلى ه)٣("حلباهلم وعصيهم فخافوا على أنفسهم

 معىن اإلنكار -كذلك–، ويظهر يف الالم )٤("جعلتم له الذي أراد" مبعىن
، وعد ذلك )٥(" بهما مل يؤمروام جتاوزوه وفعلوا  بأ فرعونالشديد ملخاطَيب

                                 
 .٢/٢٢٠أمايل املرتضي : انظر -١
  .٦/٢٦٣م، ١٩٨٤تفسري التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية،  -٢
 مزايا الكتاب الكرمي، دار إرشاد العقل السليم إىل: تفسري أيب السعود املسمى -٣

 .٦/٢٩إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان،  
معاين القرآن للفراء، حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار، دار السرور،  ٤- 

١٩٥٥،١/٣٩١.  
عبد اهللا عبد احملسن التركي، / اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، حتقيق د: انظر -٥

تفسري القرآن : ، وانظر١٤/١٠٣، ٢٠٠٦، ١طمؤسسة الرسالة، بريوت، 
العظيم، ابن كثري، وضع حواشيه وعلق عليه حممد حسني مشس الدين، دار 

  .٥/٢٦٧م، ١٩٩٨، ١الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
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 .)١("استسالما له قبل إذنه" منهم
، وهناك فرق بني اإلميان )٢(أما الفعل مع الباء فيكون معناه صدقتموه

، فالفرق )٣(والتصديق، وإن كانت املعاجم ذكرت أن اإلميان لغة التصديق
اإلميان ليس " ـ كما يرى شيخ اإلسالم ـ فلفظ بينهما يبقى واضحا

رادفًا للفظ التصديق يف املعىن، فإن كل خمرب عن مشاهدة أو غيب يقال له م
كذبت، وأما لفظ اإلميان فال يستعمل إال يف : صدقت، كما يقال : يف اللغة 

 فالذي أدى إىل تنوع حريف اجلر هنا هو السياق ،)٤("اخلرب عن غائب
ومها معنيان فهي تصلح أن تأيت للتصديق واالنقياد، " آمن" املعجمي لكلمة 

حيتاج إليهما، والباء حتقق معىن التصديق، والالم حتقق معىن االنقياد 
  .)٥(واإلذعان

                                 
  .٥/٢٥٩٦،  ١٦يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط: انظر -١
 .١/٣٩١معاين القرآن للفراء، : انظر -٢
ب العريب، ، األزهري، حتقيق إبراهيم اإلبياري، دار الكاتذيب اللغة: انظر -٣

، و الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، ١٥/٥١٣، )أمن( م، ١٩٦٧
حممد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بريوت، / إميل يعقوب، ود/ حتقيق د

  .٥/٤٧٨، )أمن( م، ١٩٩٩، ١ط
 وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي جمموع الفتاوى، ابن تيمية، مجع ٤-

  .٧/٢٩١احلنبلي، دار عامل الكتب، الرياض، 
يه املتشابه اللفظ من مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توج:  انظر-٥

، الغين الفاسي، دار الكتب العلمية، وضع حواشيه عبد آي الترتيل، الغرناطي
  .٢٢٠بريوت، 



٢١٥ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

وهنا سياق آخر قد أدى إىل تنوع احلرفني، وهو سياق مرجعية 
، وكل "آمنتم له"غري اهلاء اليت يف " آمنتم به" الضمائر يف اآليتني، فاهلاء يف 

خرى، فاألوىل تعود على رب العاملني منهما تعود إىل غري ما تعود عليه األ
، وهذا  هو اإلميان الذي "آمنا برب العاملني:" عنهم قوهلمألنه تعاىل حكي 

، )٢(، وحيتمل أيضا أن يكون عائدا على موسى)١(دعا إليه موسى عليه السالم
فاإلميان هنا  )٣(آمنتم بالرسول أي أظهرمت تصديقه: فال مانع لغة أن يقال

دليل ال يعود إال على موسى ب" له"يق، ولكن الضمري يف الثانية معناه التصد
 M  q  p  o  n        mL ما جاء بعد ذلك من قوله تعاىل 

  )٤(، وال خالف أن هذا الضمري يعود على موسى فقط ٤٩: الشعراء

                                 
 .٩٨ل ،  درة الترتي-١
  .٩/٥٣، والتحرير والتنوير، ٥/١٤٠ البحر احمليط، -٢
  .٩٨ درة الترتيل، -٣
 . السابق نفسه-٤



٢١٦ المحور الرابع

التنوع: املبحث الثاني 
ُّ

  : الرتكيبي بني األدوات الثنائية
  : بين ال ولنالتنوع

  M 8  7  6  5  4  39   <  ;  :  L: ىلقال تعا
  ٩٥: البقرة

  °  ¯  ®¬  »   Y§  ¨  ©  ª:  وقوله تعاىل

±X٧:  اجلمعة 
عبر القرآن الكرمي يف سورة البقرة عن انتفاء متين اليهود للموت بأداة 

 " .ال" ، وعبر عن نفس املعىن يف سورة اجلمعة بأداة النفي " لن " النفي 
بإمجاع " لن"ركان يف أما وضعا للنفي ، لكن يشت" لن"و" ال"و

 ، واملختلف فيه بني النحاة نوعية هذا النفي أللتأكيد)١(النحاة لنفي املستقبل 
ألا " ، وذلك )٢( أم التأبيد، وقد ذكر أبو حيان أا تكون للمبالغة يف النفي

تقبال مما ال فإا تنفي املراد به االس" ال" تنفي ما هو مستقبل باألداة خبالف 
، وذهب ابن )٣( "قد ينفى ا احلال قليالً" ال " أداة فيه ختلصه له، وألن 

 .)٤( هشام إىل أا حرف نصب ونفي واستقبال
                                 

مد عبد اخلالق عضيمة، دار دراسات  ألسلوب القرآن الكرمي ، الشيخ  حم: انظر -١
  .٦٣٤، القاهرة، القسم األول، اجلزء الثاين،  احلديث

 .٩/٤٨٩البحر احمليط ،  -٢
 .١/١٧٤السابق،  -٣
 = وفهارسه ، ابن هشام األنصاري، قدم له ووضع حواشيه اللبيب عن كتب األعاريبمغين -٤



٢١٧ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

جتحد املاضي واملستقبل والدائم " ال"وذلك ألن " ال"ولن فرع عن 
، ويرى الكفوي )١( فإا تكون جلحد املستقبل وحده" لن" واألمساء خبالف

تكون لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي ، وعلل ذلك بعلة جيدة "  لن"أن 
جزؤها ألف ميكن امتداد " ال"وهي أن األلفاظ مشاكلة للمعاين، فـ 

قًا  معناه، فحيث مل يرد النفي مطلفطابق كل لفظ" لن"الصوت ا خبالف 
 .)٢( ، وحيث أريد النفي على اإلطالق أتى بالأتى بلن

شري على وجهني، إذ ذكر أا تفيد تأكيد وقد اضطرب رأي الزخم
، وقد اعترض عليه يف إفادا التأبيد بأنه دعوى ال )٤( ، وتفيد التأبيد)٣( النفي

 : إذ لو كانت تفيد التأبيد مل يقيد منفيها باليوم يف قوله تعاىل؛دليل عليها
  ــــــــــــــ

  .١/٥٤٣م، ١٩٩٨، ١حسن محد، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط  =
 تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، منشورات دار مكتبة: انظر -١

  .٩/٣٣٦، )لن( احلياة، بريوت، 
 جم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاءمع(الكليات : انظر -٢

عدنان /الكفوي، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د
درويش، وحممد املصري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 

  .٤/١٦١م، ١٩٨٢دمشق، 
 املفصل يف علم العربية، للزخمشري، دار اجليل،، و٢/١١٣الكشاف  -٣

 . ٣٠٧بنان، بريوت، ل
 شرح األمنوذج يف النحو للعالمة الزخمشري، بشرح األردبيلي،: انظر -٤

  .١٩٠، مكتبة اآلداب، القاهرة، حسين عبد اجلليل يوسف/ حتقيق د
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7 8 Y0  1  2  3Xولكان ذكر األبد ٢٦ مرمي ،

، )١(تكرارا واألصل عدمه Y3  4  5X :يف قوله تعاىل
 .)٢(ومذهب التأبيد من مجلة آراء املعتزلة يف نفي رؤية اهللا تعاىل أبدا

وإذا عدنا إىل اآليتني موضعي حديثينا وإىل كشاف الزخمشري جند أنه 
» لن«كل واحدة منهما نفي للمستقبل ، إال أن يف " ال يفرق بينهما؛ألن

ومرة "ولَن يتمنوه " :رة بلفظ التأكيدفأتى م» ال«تأكيداً وتشديداً ليس يف 
 .)٣("والَ يتمنونه" :بغري لفظه

"  هذا الكالم من الزخمشري رجوعا هوقد اعترب أبو حيان وابن سيد
تقتضي النفي على التأبيد إىل مذهب اجلماعة يف أا " لن"عن مذهبه يف أن 

 .)٤("ال تقتضيه
 تعدد الف األداتني يرجع إىلوالذي يرجحه البحث يف أن اخت

ر سياقهما، فسياق سورة البقرة أتى جمسدا رغبة اليهود يف متلكهم الدا
                                 

، والكليات، ٩/٣٣٦، )لن(، وتاج العروس، ١/٥٤٣مغين اللبيب، : انظر -١
٤/١٦١ . 

ة املعارف، املغرب، الرباط، اإلبانة عن أصول الديانة، األشعري، مكتب: انظر -٢
 .٩/٣٣٧، وتاج العروس، ١٧هـ، ص١٤١٩املكتب الثقايف السعودي، 

مدارك الترتيل وحقائق : ، و تفسري النسفي املسمى٤/١٠٣الكشاف، : انظر -٣
التأويل، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، 

 . ٦/٣١٧ر املصون، ،والد٢/٦٨٣م، ١٩٩٥بريوت، لبنان، 
  . ١٩/٧٧، وتفسري اللباب، ١٠/١٧٣البحر احمليط، : انظر -٤



٢١٩ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

وهذه الرغبة ـ أو االدعاء ـ منهم .   )١(اآلخرة خالصة هلم من دون الناس
هو غاية كل إنسان ومقصوده، املؤمن والكافر على السواء، فهي غاية 

ظلتها، خبالف سياق سورة اجلمعة، عظيمة يطمع اجلميع يف الدخول حتت م
فزعمهم ليس احلصول على الدار اآلخرة، وإمنا الزعم هنا الوالية هللا تعاىل 

، والوالية ـ وإن كانت هللا تعاىل ـ ليست مطلبا لكل )٢(من دون الناس
أحد خبالف امللكية للدار اآلخرة، فانطالقًا من هذا السياق املتعدد؛ تعددت 

على املبالغة يف النفي " لن"ل واحدة منهما، فدلت حروف النفي بداللة ك
؛ لكن ليس اليت أدت أيضا معىن النفي" ال "لعظم املطلوب، خبالف
 .بالدالالت اليت حتملتها لن

إذ  ، مهم، وهو سياق لن الذي وضعت فيهوميكن اإلشارة إىل أمر آخر
دار هو لنفي خلوص الدار اآلخرة هلم من دون الناس، ومن املعلوم أن ال

اآلخرة ال تكون إال مستقبالً، فأتى باألداة املناسبة هلذا السياق وهو نفي 
املستقبل، خبالف الوالية اليت ميكن أن تكون حملّ ادعاء يف املاضي واحلال 

 .واملستقبل، فأتى باألداة اليت وضعت للنفي املطلق
لنفي " لن"لنفي احلال، وتكون " ال"وإذا أخذنا يف االعتبار أن 

، ميكن لنا تصور بعد آخر، وهو اإلشعار بأم يكرهون املوت تقبلاملس
                                 

   * (   &  '  )   %  $ #  "  !Y  :إشارة إىل قوله تعاىل -١

+  ,  -  .  /  0  1X٩٤:  البقرة 
 { | }  Y t  u  v  w  x  y  z :إشارة إىل قوله تعاىل -٢

~  �  ¡  ¢  £ ¤ ¥X٦:  اجلمعة 
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" ولن يتمنوه" ويكرهونه يف املستقبل" وال يتمنونه" كراهة شديدة  يف احلال
كراهة شديدة، ومن أجل كراهتهم الشديدة للموت؛ جند القرآن  الكرمي قد 

ـ  )١( حكى عنهم ـ  يف معرض السخرية ـ  حرصهم الشديد على احلياة
ن و هذه احلياة املنكرة، ومن أجل ذلك ـ أيضا ـ فهم دائما حياولتأيا كان

  .)٢(اهلروب من شبح املوت، وهو واقع م ال حمالة 

                                 
 ٩٦:  البقرةY >  ?  @  A  B  X : قوله تعاىلإشارة إىل -١
 Y ³  ´ µ  ¶  ¸  ¹  º  » X :إشارة إىل قوله تعاىل -٢

 ٨: اجلمعة



٢٢١ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

التنوع: املبحث الثالث
ُّ

  : الرتكيبي بني األدوات الثالثية
  : بين إلى وعلىالتنوع 

M      <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  :ـ قال تعاىل١

  =  @   ?  >L ١٣٦: البقرة  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *       M  :وقال تعاىل

  .  -  ,  +L ٨٤: آل عمران   
يف اآليتني متعديا حبريف جر خمتلفني، فقد جاء يف " أنزل"ورد الفعل 

الرغم من وجود على  )على(ـالبقرة متعديا بإىل، ويف آل عمران متعديا ب
 . يف اختالف احلرفنيتساٍو يف اآليتني، إال

واملتأمل يف السياقني جيد أما خمتلفان، ولذلك وجب أن يتغري احلرف 
، )١("نقل الشيء من أعلى إىل أسفل: " كل معىن، فاإلنزال يف طبيعتهمع

، وإذا "على"ية واالستعالء يناسبه حرف اجلر وعلى هذا فإن معىن الفوق
وأقصد ا هنا طولية تصل إليه، كانت هذه الفوقية ال بد أن تكون هلا اية 

، وقد نص على املعىن السابق "إىل " ؛ فإن هذا املعىن يناسبهالغاية من اإلرسال
اعتبار أن اإلنزال وعدى فعل أنزل هنا حبرف على ب:" ابن عاشور فقال

فوصول الشيء املرتل وصول استعالء، فهو يتعدى حبرف يقتضي علوا 

                                 
 .١/٣٢٨كتاب الكليات للكفوي،  -١



٢٢٢ المحور الرابع

" يف موضع آل عمران" على" ياقني، فاختيار ، وهناك فرق بني الس)١("على
ألن ذلك ملا كان خطابا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان واصالً إليه من 

 ).٢ "(املختص باإليصال أوىل" على" األعلى بال واسطة بشرية؛ كان لفظ 
فاختيار على ـ إذًا ـ خلصوصية اخلطاب بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، 

 .ريوفقدان العنصر البش
لألمة وقد وصل إليهم بواسطة النيب صلى " أما يف البقرة فاخلطاب فيها

 .)٣("املختص باإليصال أوىل" إىل" اهللا عليه وسلم؛ فكان لفظ 
وقد رد الزخمشري هذه التفرقة بني الرسول واملؤمنني يف اخلطابني  

 يف السابقني، واعترب ذلك تعسفًا، وذكر أن معىن االستعالء واالنتهاء موجود
 الرسل، فجاء تارة بأحد اآليتني معا،؛ ألن الوحي يرتل من فوق وينتهي إىل

وذكر ابن عطية أن إنزال الوحي على النيب صلى  ،)٤(، وأخرى باآلخراملعنيني
صح نسبة إنزاله إليهم؛ ألم فيه "، و)٥(اهللا عليه وسلم يعد إنزاالً على أمته

، أو يكون هذا )٦(" وغري ذلكهم املخاطبون بتكاليفه من األمر والنهي

                                 
 .٣/٣٠٢التحرير والتنوير ،:  انظر-١
 .٥/٣٦٩اللباب،  -٢
 .السابق والصفحة -٣
 ١/٤٤٢الكشاف،: انظر -٤
فسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، حتقيق الس احملرر الوجيز يف ت: انظر -٥

 .٣/١٥٠م، ١٩٩٢العلمي بفاس، املغرب، 
  .١/٦٤٨البحر احمليط،  -٦



٢٢٣ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

 .)١(اإلنزال إىل األمة من باب ااز
اللة اختالف احلرفني أن اختيار والذي ميكن أن يشري إليه تعدد د

جاءت إشارة إىل ضرورة تبليغ املُنزل عليه غريه من الناس، وهذا " على"
" آمنا" فعل األمر خبطابه للمفرد، وجواب األمر " قل"يفسر العدول يف بني 

باجلمع أيضا، ولو كان األمر للنيب على جهة اخلصوص " علينا " باجلمع، و
" قل آمنت باهللا وما أنزل إيلّ، ولذلك السبب فإن الداللة اليت يف : لناسبه

، وهلذا السبب )٢ (تدل على ما خص به يف نفسه من اية اإلنزال إليه" إىل
من خطاب يف جهة النيب صلى اهللا أيضا يفسر كثرة ما جاء به القرآن الكرمي 

  .)٣ (عليه وسلم بعلى، وكثرة ما جاء من خطاب يف جهة األمة متعديا بإىل

                                 
 .١/٣٢٩انظر الكليات للكفوي،  -١
 .٢/١٥٩الدر املصون،: انظر -٢
اإلتقان يف علوم القرآن ، السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة : انظر -٣

 . ٣/٣٤٣ ،١٩٩٧ية، بريوت، العصر



٢٢٤ المحور الرابع

التنوع: املبحث الرابع
ُّ

  : الرتكيبي بني األدوات املختلفة
  :   بين أن والالمالتنوع: المطلب األول

 ½  ¼  « %  $  #  " !  Y:قال تعاىل

* +  ,  -  .X٥٥:  التوبة  
  ¾  ½  ¼  «  Yµ  ¶  ¸  ¹º :قوله تعاىل و

¿   À  Á  ÂX٨٥:  التوبة  
أن " بالالم، ويف الثانية" ليعذم" ورد التركيب يف اآلية األوىل 

بأن، وقد ذكر أبو حيان أن اإلتيان بالالم هنا من أجل اإلشعار " يعذم
والد إمنا يريد اهللا ابتالءهم باألموال واأل: بالتعليل، واملعىن على ذلك

، )٣(دةـ، وحيتمل أن تكون هذه الالم زائ)٢(، أو هي الم العاقبة)١(لتعذيبهم
ألن فعل اإلرادة متعٍد بنفسه، وأيت بأن ألن مصب ؛ )٤(أو تكون للتوكيد

وذكر بعضهم أن الالم  ،)٥(إمنا يريد اهللا تعذيبهم: اإلرادة هو التعذيب، أي
  .ويكون هذا من باب تناوب األدوات -مبعىن أن 

  :والسياق هنا هو الذي يفرق بني استخدام األداتني، ويرجع إىل أمرين
                                 

  .٥/٤٧٨البحر احمليط، -١
 .٣/١٢١أحكام القرآن للجصاص، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان،    -٢
  .٥/٤٧٨،  والبحر احمليط،٣/٤٨٩الدر املصون،  -٣
 .٩/٥٠٦اللباب،  -٤
 .٥/٤٧٨البحر احمليط،  -٥



٢٢٥ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

اختالف اإلرادة يف اآليتني، ففي اآلية األوىل تتوجه اإلرادة إىل : األول
دره ـا قـعلى م -االختبار واالبتالء ؛ إذا فهم حذف مفعول اإلرادة فيها 

 ،بومها حبا شديدا واألوالد وأح إمنا يريد اهللا اختبارهم باألموال-أبو حيان
فهم من الذين ال ينفقون املال ال طوعا وال كرها، وحىت لو أنفقوا فلن يقبل 

، فكانت هذه )١(منهم نتيجة هلذا احلب الشديد للمال والكفر باهللا وبرسوله
األموال واألنفس ـ مبا فيها أوالدهم ـ حمال لالختبار هلم، وملا فشلوا يف 

 .ب املكرر هلم؛ فجاء بالالم املشعرة ذا التعليلاالبتالء استحقوا العذا
متعلق اإلرادة ليس االختبار، " أن يعذم" اإلرادة يف اآلية األخرى : الثاين

وإمنا التعذيب، فكأن اهللا ـ عز وجل ـ يريد تعذيبهم، وذلك ألن سياق اآلية 
قعدهم ورد عندما كرهوا أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا وفرحوا مب

  .؛ فوقع إرادة العذاب عليهم مباشرة)٢(خالف رسول اهللا 
يف اآلية األوىل ، وعدم " ال"ويف اآلية ملمح آخر يتعلق بتكرار 

فيه زيادة " ال"، فهذا التكرار يعود إىل أن دخول حرف ٣تكرارها يف الثانية 

                                 
  ©  §¨  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �Y :إشارة إىل قوله تعاىل -١

ª   «  ¯®¬  °  ±  ²  ³  ´ µ ¶ ¸  

¹  º  »  ¼  ½ ¾ ¿  À Á  Â Ã  Ä  ÅX 
 ٥٤ - ٥٣: التوبة

  Y=  > ?  A@  B  C  D :إشارة إىل قوله تعاىل -٢

E  F   G  H  I   J X٨١:  التوبة 
 . جزاه اهللا خريا–أفدت هذا امللمح من إشارات حمكّم البحث  -٣



٢٢٦ المحور الرابع

د، وكان تأكيد وداللة على أم كانوا معجبني بكثرة األموال واألوال
، ويف إسقاط احلرف يف اآلية الثانية دليل على عدم جام بأوالدهم أكثرإع

  ١التفاوت بني األمرين عندهم 

 : بين إلى والالمالتنوع : المطلب الثاني

  ¼  «  Yµ  ¶  ¸   ¹  º :ـ قال تعاىل١

½¾  ¿  À Á  Â Ã Ä  Å ÆX٥٧:  األعراف                                       

  ¡  �   ~  {   |  }  Yz :اىلوقوله تع

¢ £  ¤  ¥  ¦  §  ¨ ©ª  « ¬X٩:  فاطر 
أغلب الذي ورد حول هاتني اآليتني يف أن أصل التركيب أن يكون 

 جهود املفسرين والنحاة  حول التركيب املعدول إليه تبإىل، ولذلك انصب
، وعند )٢( إىل لداللتها على انتهاء الغاية؛ فهي مبعىني ورد بالالمالذ

                                 
 .٢/٣٩٣تفسري اخلازن ، : أنظر -١
 اجلىن الداين يف حروف املعاين، للمرادي، حتقيق طه حمسن، مؤسسة دار الكتاب -٢

، واجلمل يف النحو، ١٤٥، ص ١٩٧٦للطباعة والنشر، جامعة املوصل، العراق، 
فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بريوت، / منسوب للخليل بن أمحد، حتقيق د

 وضع حواشيه وعلق ، وإعراب القرآن للنحاس،٢٥٩م، ص ١٩٨٥، ١لبنان، ط
م، ٢٠٠١ ١عليه عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت ، ط

، والالمات أليب احلسني علي بن حممد اهلروي، حتقيق حيىي علوان ٢/٥٨
 .٤١، ص ١٩٨٠، ١البلداوي، مكتبة الفالح الكويتية، ط



٢٢٧ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

  YÇ: بدليل قوله تعاىل ،)١(ألجل بلد ميت:  أي؛الزخمشري هي الم العلة

È ÉX)حث ـ واهللاا، والذي يظهر للب)٣(وعند أيب حيان الم التبليغ، )٢ 
ا دقيقًا ، وأن األداتني مستخدمتان استخدامأعلم ـ أن سياق اآليتني خمتلف

 .، والسياق هو احلكم يف ذلكجدا
ترتب عليه وصول املاء فعالً إىل البلد امليت، بدليل إن التعبري باحلرف إىل ي

، فالبلد ٩: فاطر Y¥  ¦  §  ¨ ©X :قوله تعاىل بعد ذلك
امليت يف اآلية يقابله األرض احملياة يف نفس اآلية؛ لكن التعبري بالالم ـ وإن 

تظهر فيه العلة بشكل -كما قال املفسرون والنحاة " إىل"كان حيتمل معىن 
 وإن كان ليس -لبلد ميت ال يشترط فيه وصول املاء للبلدةواضح؛ فسقناه 

:  ميكن أن يرجح ما ذهب إليه البحث، والذي-مبمتنع وصول املاء إليها أيضا
مشيت إليك، ومشيت لك، فمشيت إليك ـ يف سياقها : االختالف بني قولنا

 تعين وصلت إليك، خبالف مشيت لك اليت حيتمل فيها الوصول لك، -الطبيعي
 .مشيت إىل غريك من أجلك:  يعين -لغريكأو 

وقد اعترض أبو حيان على معىن العلة فيما ذكره الزخمشري، وفرق 
أوصلته لك : سقت لك ماالً، وسقت ألجلك ماالً فإن األول معناه"بني 

                                 
  . ٤١، والالمات، ٢/٨٤الكشاف،  -١
إلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق الربهان يف علوم القرآن ل -٢

 .٤/٣٤٠،   ٢حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط
  .٥/٧٨البحر احمليط، -٣
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وأبلغتكه، والثاين ال يلزم منه وصول إليه، بل قد يكون الذي وصل له املال 
ألجل زيد سقت : ترى إىل صحة قول القائل غري الذي علل به السوق، أال

  . *)١("لك مالك
!  "    #  $  %  &  '  )   (  *  M  :ـ ومنه قوله تعاىل٢

  8  7   6  5  4  3     2  1               0     /     .  -   ,  +

  9L ٢٩: لقمان  

@  M  H  G  F      E   D     C  B   A  : تعاىلوقوله

  K      J     IN  M    L    OT  S  R  Q  P  U  

]   \  [  Z  Y  X  W   V  L ١٣: فاطر 
متعديا بإىل، ويف "كل جيري إىل أجل" جاء قوله تعاىل يف سورة لقمان

متعديا بالالم، وليس هناك خالف بني النحاة " كل جيري ألجل" سورة غافر
، لكن اخلالف "جلإىل أ" يف قوله )٢(تكون منتهى البتداء الغاية" إىل" يف أن 

                                 
 .السابق، اجلزء والصفحة -١
 كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمان، حتقيق وشرح عبد السالم حممد: انظر -٢

، وشرح ابن ١٣٩/ ٤م،  ، واملقتضب، ١٩٨٣، ٣هارون، عامل الكتب، ط
عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل، 

، ٣/١٧م، ١٩٧٩، ١٦حتقيق الشيخ حممد حمىي الدين عبد احلميد، دار الفكر، ط
 =  .١/١٥٦ومغين اللبيب، 



٢٢٩ أسرار تنوع األداة في األساليب المتساوية في ضوء السياق النحوي والبالغي 

 ؟"جيري ألجل" حول الالم هل تفيد انتهاء الغاية يف قوله
، )١(الكـن مـمذهب األكثرين من النحاة اجلواز، ومن هؤالء اب

، )٣(، وقد عد ابن عقيل استعمال الالم يف معىن االنتهاء قليالً)٢(وابن هشام
  Q²: وجاء يف الربهان أن الالم تكون مبعىن إىل، بدليل قوله

³  µ´P)وقد تكون املخالفة بني اآليتني من باب التفنن يف )٤ ،
، وقد اعترض الزخمشري على القول مبجيء الالم مبعىن إىل، وصرح )٥(النظم

 فإن قلت جيري ألجل:" بأن معىن الالم هنا لالختصاص، يقول الزخمشري
كال، وال  :قلت أهو من تعاقب احلرفني؟: مسمى، وجيري إىل أجل مسمى

  ــــــــــــــ
=    م تنوع  تساعد على فه- أشار إليها حمكّم البحث –ويف اآليتني أسرار أخرى

، "اهللا"  والثانية باالسم الصريح ،"هو " األداتني فيهما، كبدء األوىل بالضمري 
، وماضيا يف الثانية ، وغري ذلك من مضارعا يف األوىل" يرسل " لفعل وجميء ا

، مما ال يتسع مثل هذا البحث التعريج عليها نوعات اليت مشلت األداة وغريهاالت
على تنوع األداة فقط، وإن شاء اهللا أعود إليها مفصلة مجيعها، وإمنا فقط قصرته 

 .يف حبث مستقل 
شرح التسهيل، ابن مالك، حتقيق حممد عبد القادر عطا، وطارق فتحي السيد، دار  -١

شرح التسهيل، املرادي، ، و٣/١٧م، ٢٠٠١، ١ريوت، لبنان، طالكتب العلمية، ب
  . ٧٠٤هـ، ص ١٩٢٧، ١حتقيق حممد عبيد، مكتبة اإلميان، املنصورة، ط

  .١/٤١٧املغين، -٢
 . ٣/١٨شرح ابن عقيل،   -٣
  .٤/٣٤٠الربهان،  -٤
 .١/١١٨التحرير والتنوير : انظر -٥
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أعين االنتهاء :  الطبع ضيق العطن، ولكن املعنيني هذه الطريقة إال بليديسلك
جيري إىل : واالختصاص كل واحد منهما مالئم لصحة الغرض؛ ألن قولك

: جيري ألجل مسمى تريد: يبلغه، وينتهي إليه، وقولك: أجل مسمى معناه
رى جيري إلدراك أجل مسمى، جتعل اجلري خمتصا بإدراك أجل مسمى، أال ت

أن جري الشمس خمتص بآخر السنة، وجري القمر خمتص بآخر الشهر، 
" ، وجعل ابن عاشور معىن الالم يف )١(فكال املعنيني غري ناب به موضعه

التعليل، ويضمن الفعل جيري معىن يناسبه حرف التعليل، ": جيري ألجل 
 .)٢(أي جريه املستمر لقصده أجالً يبلغه: ويكون التقدير حينئٍذ

الق الزخمشري هنا يف التفريق بني داللة احلرفني من أثر السياق فانط
املناسب لكل واحدة، فليس هناك ما مينع أن يكون األجل املقصود يف سورة 
غافر هو أجل كل إنسان فهو بالغه ال حمالة ومنتٍه إليه، فجيء بإىل اليت تدل 

 هو أجل بقاء على انتهاء بداية الغايات، وأن األجل املقصود يف سورة لقمان
هذا العامل الذي نعيش فيه، ويكون اجلري بالنسبة للشمس والقمر يف اآلية 
جريا خمتصا بإدراك األجل املسمى، وذلك ألن جريان القمر خيتص بآخر 

 .)٣(الشهر، وجريان الشمس خيتص بآخر السنة حىت يبلغا يوم القيامة
ة للتفريق بني ومع وجاهة الرأي الذي ذهب إليه الزخمشري من حماول

 ؛داللة احلروف وحتقيق الفروق بني معانيها ـ وهو مسلك جيد يف عمومه
                                 

 .٣/٢٣٧الكشاف،  -١
 .٢٢/٢٨١التحرير والتنوير،:  انظر-٢ 
  .٣/٢٣٧الكشاف، : انظر -٣
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" تكون مقصورة عليه ـ رف داللة خاصة به يف االستعمال وإذ إن لكل ح
إال أننا ال نستطيع أن ننكر كثرة ورود الالم يف مقام معىن االنتهاء كثرة 

كثرة إىل مساويه جعلت استعارة حرف التخصيص ملعىن االنتهاء من ال
 .)١("للحقيقة

وهناك سياق آخر لعله يكون أكثر قبوالً من الذي ذكره الزخمشري ـ 
إىل أجل " من وجهة نظر البحث ـ وهو أن اآلية اليت وردت يف لقمان

M  á  à  ß  Þ   Ý  Ü :ورد قبلها قوله تعاىل" مسمى

â Lوورد بعدها قوله تعاىل٢٨: لقمان ،: M{   z  y     |

~  }L بني آيتني دالتني على غاية " ، فقد وقعت اآلية ٣٣: لقمان
هذا السياق، وليس األمر " إىل"ما ينتهي إليه اخللق من بدء وانتهاء فناسب 

كذلك يف سورة فاطر، إذ ليس فيه ذكر البتداء خلق وال انتهائه فناسب 
 *.)٢(ذلك ذكر الالم

                                 
 .٢٢/٢٨١التحرير والتنوير،: انظر -١
سري اجلاللني للدقائق اخلفية، سليمان اجلمل، الفتوحات اإلهلية بتوضيح تف: انظر -٢

  .٣/٤٠٩دار الكتب العربية الكربى، 
 ال ميكن إغفاله –قد أشار  سعادة الدكتور حمكِّم  البحث إىل جانب مهم * 

" أمل تر " : وردت األوىل مبتدأة بقوله تعاىل وهو سياق بداية اآليتني ، حيث–
، فدخل  هذا مع نسق املقتضية للجمع ال، ناسبه العطف بواووهو استفهام منفي

وحكم التنبيه باالعتبار منسحب على " أم تر:" ما قبله حتت حكم التنبيه بقوله 
 =اموع لالشتراك يف اللفظ واملعىن، فطال الكالم حبسب ما اقتضاه مقصوده 
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  : بين ثم والفاءالتنوع :المطلب الثالث 

M  b  a  `  _  ^  ]  \   [   Z : عاىلـ قال ت١

e  d  c L  ٥٧: الكهف   

M3  2   1   0  /      .  -  ,  + L : وقوله تعاىل
 ٢٢: السجدة

مث " ويف آية السجدة بثم " فأعرض"فقد عرب يف آية الكهف بالفاء 
 مع احتاد اآليتني يف املكون النحوي واللفظي ـ خبالف الفاء ومث، "أعرض

ألداتني ختتلفان اختالفًا كبريا بداية من الفرق يف املعىن بني مث وال شك أن ا
والفاء، وانتهاًء بالسياق الذي تستخدم فيه كل أداة؛ لتحدد كلَّ سياق 

 .تستأثر فيه لنفسها دون أختها
وإذا كان معىن األداتني هنا يشكل دورا بارزا يف حتديد السياق الذي 

، والذي أعنيه من سه يؤدي هذا الدور فإن السياق نفترد فيه كل واحدة؛
السياق هنا هو حتديد املخاطَبني اتني اآليتني، فاملخاطَبون يف سورة الكهف 
خوطبوا وهم على قيد احلياة، وقد عرضت عليهم اآليات وذكِّروا ا 

عقيب ما ذكروا، ونسوا ذنوم، " فكانت النتيجة أم أعرضوا عنها مباشرة

  ــــــــــــــ
، فاجنر رج عن معىن الالم اجلارة وهو إىلفناسب طوله اجلر مبا يناسبه مما ال خي  =

 ا، أما اآلية األخرى فقد بنيت على اإلجياز فناسبه اجلر بالالم اكتفاء مبا األجل
 .٤٠٣مالك التأويل :  انظر.حيقق املعىن ويناسب التركيب
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  . فناسب الفاء السياق الذي وردت فيه)١("هم أن يؤمنواوهو بعد متوقع من
اليت تدل بطبيعتها على التراخي ـ يف آية السجدة ـ فالسياق فيها " مث"أما 

! "  #   $  %  &  M: ألموات الكفار بدليل قوله تعاىل

   0  /  .  -  ,  +  *    )   (  'L السجدة :
زمانا بعد زمان بآيات رم مث ، ومعىن ذلك أم ذكروا مرة بعد أخرى، و١٢

  .)٢(أعرضوا عنها باملوت، فلم يؤمنوا وانقطع رجاء إميام
داللة أخرى ليست يف الفاء، وهي اإلنكار على هؤالء " مث" وتضيف 

من آيات اهللا ما يوجب " ضالهلم وغيهم، فال أحد أظلم  منهم وقد مسعوا 
ان ذلك ، وايء بثم اإلقبال على اإلميان والطاعة فجعلوا اإلعراض مك
وال تقف داللة مث عند ) ٣ (للداللة على استبعاد ذلك، وأنه مما ينبغي أال يكون

؛ إذ اآليات ليست تضيف شكالً آخر من أشكال التبكيتهذا احلد؛ بل 
كن ما أفادته مث هنا ، ولراضهم وجه مقبولغامضة أو مبهمة وإال لكان إلع

ضوحها وإرشادها إىل أسباب اإلعراض عنها مع فرض و استبعاد" هو
  :السعادة بعد التذكري ا عقالً، كما يف بيت احلماسة

  )٤(يرى غمرات املوت مث يزورها**   شف الغماء إال ابن حرةوال يك
                                 

 .١/٣٠١ ،بصائر ذوي التمييز -١
 .السابق والصفحة -٢
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، الشوكاين، شركة  -٣

 .٤/٢٥٤هـ، ١٣٨٣، ٢ ومطبعة مصطفى البايب احلليب، طمكتبة
 =أنوار الترتيل وأسرار التأويل، عبد اهللا بن عمر : تفسري البيضاوي املسمى: انظر -٤
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M  <  ;  :  9  :ـ ومن مناذج التنوع بني مث والفاء قوله تعاىل٢

B   A  @  ?  >  =L ١١: األنعام.  
 Mr  q  p  ow  v   u  t  s  L  : وقوله تعاىل

  .٦٩: النمل
مث "في سورة األنعام جاء العطف بثم فاختلف حرف العطف يف اآليتني، ف

، وقد ذكر الزخمشري أن عطف )١(، ومع آية النمل جاء العطف بالفاء"انظروا
النظر مسببا عن السري يف قوله ؛ ألنه جعل "سريوا"على مجلة" مث انظروا" مجلة

: سريوا ألجل النظر، وال تسريوا سري الغافلني، وهنا معناه: ، فكأنه قال"فانظروا"
إباحة السري يف األرض للتجارة وغريها من املنافع وإجياب النظر يف آثار اهلالكني، 

  .)٢("ونبه على ذلك بثم لتباعد ما بني الواجب واملباح
ويفهم من هذا أن السري ألجل النظر ليس موجودا يف اآلية األخرى 

  .بالفاء على اختالف معناها كما سيأيت إن شاء اهللافجاء العطف 
  ــــــــــــــ

، ٢/٢٣٦م، ١٩٩٩، ١ البيضاوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طالشريازي  =
لبة احلارثي، ، ، والبيت من الطويل، وهو جلعفر بن ع٧/٨٦وتفسري أيب السعود، 

احلماسة البصرية، صدر الدين علي بن أيب الفرج بن احلسن البصري، حتقيق : انظر
  .١/١٤٣م،  ١٩٩٩، ١عادل سليمان مجال، مكتبة اخلاجني، ط/ وشرح د

مل يرد العطف يف القرآن الكرمي يف مثل هذا املعىن إال بالفاء؛ كآية سورة النمل  -١
 s  t  u  v   w  x  y    z  :اليت معنا، وقوله تعاىل

  * (   &      '        )  %  $  #  "  ! :، وقوله تعاىل٢٠: العنكبوت

,+   -     .   / ٤٢: الروم. 
 .١/٣٥٦، وتفسري النسفي،١/٢٩٤، وتفسري البيضاوي ، ٢/٧الكشاف، : انظر -٢
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وقد اعترض أبو حيان والسمني احلليب على الزخمشري فيما ذهب إليه، 
متناقض ألنه جعل النظر متسببا عن السري، فكان السري "نه أوعلال ذلك ب

سريوا ألجل النظر فجعل السري معلوالً : فكأمنا قيل: سببا للنظر مث قال
  .)١("نظر سبب له فتناقضابالنظر، فال

: لزخمشري قائالً على نصه السابقوعلق ابن املُنير كذلك على ا
وأظهر من هذا التأويل أن جيعل األمر بالسري يف املكانني واحدا ؛ ليكون "

ذلك سببا يف النظر،  فحيث دخلت الفاء فإلظهار السببية، و حيث دخلت 
، ن السري، وأن السري وسيلة ال غري ممث فللتنبيه على أن النظر هو املقصود

  .)٢ ("وشتان بني املقصود والوسيلة
 مأمور به على حدة أنه تقدم -مع العطف بثم  -ومما يؤيد أن السري 

  l   m  n  o  p : "ذكر القرون يف قوله" يف نفس السورة 
q"، فأمروا باستقرار  "©  ¨  §  ¦  ¥ : "قال مث

لك يف سري بعد سري، وزمان بعد زمان، فخصت الديار وتأمل اآلثار  فيقع ذ
ومل يتقدم يف سائر السور مثلُها ... بثم الدالة على التراخي بعد الفعلني

  l m  n: "ويدل قوله تعاىل. )٣("فخصت بالفاء الدالة على التعقيب
o  p  q"، أن اهلالكني طوائف كثرية، ويدل قوله تعاىل: " ¥  

                                 
 . ٣/١٦، والدر املصون، ٤/٤٤٦البحر احمليط، :  انظر-١
، ابن املنري، دار املعرفة، )مطبوع مع الكشاف(   على الكشافحاشية ابن املنري -٢

 .٨، ٢/٧بريوت، لبنان،  
  .٩٨، ٤/٩٧روح املعاين، : انظر -٣
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يضا كثريون فيكون أمرهم أن املنشأ بعدهم أ "© ¨  §  ¦
بالسري دعاء هلم إىل العلم بذلك فيكون املراد به استقراء البالد ومنازل أهل 

، وهذا مما حيتاج على زمان ؛ لريوا اآلثار يف ديار بعد ديارالفساد على كثرا
  .)١(ومدة طويلة متنع من التعقيب الذي تقضيه الفاء يف اآلية األخرى

 خللو اآلية من وجود معىن )٢( فهو التعقيبوأما ما أفادته الفاء؛
 أن الفاء أفادت )٣(، وابن املنرياملذكور مع مث، وقد ذكر الزخمشريللتراخي 

، )٤("التعقيب فقط"، وهذا معىن بعيد جدا؛ ألن معىن الفاء هنا هنا السببية
مردود عليهما وال دليل عليه، وذلك ألن التسبب يكون مفهوما وهذا الرأي 

  .ضربت زيدا فبكى، وزىن ماعز فرجم: مون اجلملة حنو قولكمن مض
؛ فَِلم كان السري هنا سري نا جدالً بأن الفاء تفيد السببيةوإذا سلم

اليت تدل " مث"ـ؛ فالتعبري ب)٥(إباحة، ويف غريه مما جاء بالفاء أيضا سري واجب
تفكر على التراخي فيها داللة على أن السري قد يكون وسيلة من وسائل ال

املصحوبة بالنظر الدال على التبصر يف أحوال األمم السابقة، ولكن التعبري 
  .اء نتيجة حتمية مترتبة على السريبالفاء جاء ليدل على أن النظر ج

                                 
 .٣/١٦الدر املصون، : انظر -١
 .١/١٩٠بصائر ذوي التمييز،  -٢
 .٨، ٢/٧، وحاشية ابن املنري، ٢/٧الكشاف، : انظر -٣
 .٣/١٦الدر املصون،  -٤
 .٣/١٦، والدر املصون،٤/٤٤٦حمليط، البحر ا: انظر -٥
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 اخلامتة
وبعد هذه التطوافة مع السياق وتنوع األدوات يف األساليب املتشاة 

  :، وهيلنتائج اليت تضمنها البحثفهذه بعض ا
س هناك أسلوبان متشاني بغرض تلوين املعىن وتغاير األسلوب، ـ لي

 لألدوات يف األساليب املتشاة يف إعادة تشكيل معىن التنوعوإمنا يكمن سر 
  . لألداةالتنوعآخر جديد، وال يتشكل هذا املعىن غالبا إال ذا 

 ـ إدراك علمائنا األجالء لفكرة السياق واحتفاؤهم ا، واعتبارهم
السياق من أعظم القرائن اليت تدل على مراد املتكلم، وعده من العالمات 

  .الفاصلة اليت تزيل اللبس واإلشكال
ـ جتاهل السياق والنظر إىل التراكيب اللغوية منعزلة عن سياقاا 

  .يؤدي إىل اخلطأ يف فهم النصوص، والوقوع يف اللبس واإلام
ء اليت فصلت يف تنوع األداة، كما يف ـ تعيني الزمن وعدم تعيينه من األشيا

  ".i  j  k:" وقوله تعاىل"   X  Y  k:" قوله تعاىل
ـ تغاير داللة الكلمة املفردة الواحدة معجميا يف تركيبني متشاني 

  ª  ©  ¨  §"  :يؤدي إىل تنوع األداة، كما يف قوله تعاىل

، فالسكىن " u  v  w  x  y"  :، وقوله تعاىل"  »
عىن السكن وهي املقام مع طول اللبث واالستقرار، وتكون مبعىن تكون مب
  .اختذ هذا املوضع سكنا:  أي؛العرض

ـ زمن الرتول  يف اآليات املتشاة ـ أيضا ـ يكون  من السياقات اليت 
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 ª © §¨: " تؤدي إىل تنوع األدوات كما يف قوله تعاىل

واو زمنه ، فالتعبري بال"u  v  w  x  y:" ، وقوله تعاىل"»
  .وجود آلدم يف اجلنة، وبالفاء كان زمنه قبل دخول آدم اجلنة

 أدى السياق دورا مهما يف تنوع حروف النفي وتعدد داللة هذا -
  6 5 4  3 :"النفي يف كل موضع، كما يف قوله تعاىل

  ". »   ª  © ¨  § " :وقوله تعاىل " 8  7
أخرى، قد أدى إىل تغيري  وأخريا تغيري أحوال املخاطَب من حال إىل -

  -  ,  فَمن:" األدوات النحوية املنسجمة مع كل حال، كم يف قوله تعاىل

. / 0 ضروقوله تعاىل "   3  فَأَع ":+  ,  -  . 
/  0 1  2  3" .  

ويف النهاية يوصي الباحث إخوانه الباحثني بأن يهتموا بدراسة التراكيب 
 داخل السياقات –ا يف القرآن الكرمي  وال سيم–والصيغ واألدوات واألصوات 

  .اخلاصة هلا وذلك ملا للسياق من أمهية كربى يف فهم الكثري من القضايا 
االهتمام بدراسة األساليب املتشاة واملتساوية من حيث املكونات -

 .اللغوية وربط دراستها بالسياق 
   . إبراز دور علمائنا األجالء يف فهم قضايا السياق واالحتفاء به-
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  املراجع واملصادر
 ـ اإلبانة عن أصول الديانة، األشعري، مكتبة املعارف، املغرب، الرباط، 

  .هـ١٤١٩املكتب الثقايف السعودي، 
، السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة ـ اإلتقان يف علوم القرآن 

 . م١٩٩٧العصرية، بريوت، 
ـ أحكام القرآن للجصاص، دار الكتاب ا   .لعريب، بريوت، لبنان 

ـ أسرار التكرار يف القرآن الكرمي، تاج القراء حممود بن محزة بن نصر  
 .هـ١٣٩٨، ٣الكرماين، دراسة وحتقيق عبد القادر أمحد عطا، دار االعتصام، ط

  .  ٣ـ إعجاز القرآن، الباقالين، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، مصر، ط
ضع حواشيه وعلق عليه عبد املنعم خليل ـ إعراب القرآن للنحاس، و 

 . م٢٠٠١، ١إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت ، ط
للشريف ااملرتضى علي بن ) غرر  الفوائد ودرر القالئد (  ـ أمايل املرتضي 

، ١احلسني العلوي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
  .  هـ١٣٧٣
 التفسري، أبو حيان األندلسي، دار الفكر للطباعة والنشر ـ البحر احمليط، يف 

 .م١٩٩٢والتوزيع، بريوت، 
ـ الربهان يف علوم القرآن لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي،  

 .٢حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط
ريوزابادي، حتقيق حممد ـ بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للف 

علي النجار، الس األعلى للشئون اإلسالمية، جلنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، 
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 . هـ١٣٨٣
، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة ـ البيان والتبيني، اجلاحظ  

 .م٢،١٩٦٨اخلاجني،مصر ، ط
ر مكتبة  ـ تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، منشورات دا

  .احلياة، بريوت
إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، :  ـ تفسري أيب السعود املسمى
  .دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان

أنوار الترتيل وأسرار التأويل، عبد اهللا بن عمر : ـ تفسري البيضاوي املسمى 
 .م١٩٩٩، ١، طالشريازي البيضاوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان

  .م١٩٨٤ ـ تفسري التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية، 
 ـ تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين الترتيل لعالء الدين علي بن 
حممد الشهري باخلازن، ضبطه وصححه عبد السالم حممد شاهني، دار الكتب العلمية، 

   . م١٩٩٥، ١بريوت، لبنان، ط
 تفسري السراج املنري، اخلطيب الشربيين، خرج أحاديثه وعلق عليه أمحد ـ 

  . م٢٠٠٤، ١عزو الدمشقي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، ط
ـ تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب للرازي، دار 

  .م١٩٩٠الفكر، بريوت، لبنان، 
 كثري، وضع حواشيه وعلق عليه حممد حسني ـ تفسري القرآن العظيم، ابن 

 .م١٩٩٨، ١مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
مدارك الترتيل وحقائق التأويل، ضبطه وخرج آياته :  ـ تفسري النسفي املسمى
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  .م١٩٩٥وأحاديثه الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
 حتقيق إبراهيم اإلبياري، دار الكاتب ، األزهري،للغة ـ ذيب ا

  .م١٩٦٧العريب، 
عبد اهللا عبد احملسن التركي، / ـ اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، حتقيق د 

 . م٢٠٠٦، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
فخر الدين قباوة، /  ـ اجلمل يف النحو، منسوب للخليل بن أمحد، حتقيق د

  . م١٩٨٥، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط
 ـ اجلىن الداين يف حروف املعاين، للمرادي، حتقيق طه حمسن، مؤسسة دار 

  . ١٩٧٦الكتاب للطباعة والنشر، جامعة املوصل، العراق، 
، ابن املنري، دار )مطبوع مع الكشاف ( ـ حاشية ابن املنري على الكشاف

  .املعرفة، بريوت، لبنان
 الفرج بن احلسن البصري، ـ احلماسة البصرية، صدر الدين علي بن أيب 

 .م١٩٩٩، ١عادل سليمان مجال، مكتبة اخلاجني، ط/ حتقيق وشرح د
ـ  اخلصائص، ابن جين، حتقيق حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة  

 .٢والنشر، بريوت، لبنان، ط
 ـ الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، السمني احلليب، حتقيق علي معوض 

  . م١٩٩٤، ١ب العلمية، بريوت، لبنان، طوآخرين، دار الكت
ـ دراسات  ألسلوب القرآن الكرمي ، الشيخ  حممد عبد اخلالق عضيمة، دار  

 .احلديث ، القاهرة، القسم األول، اجلزء الثاين
ـ دراسات يف اللسانيات العربية، بنية اجلملة العربية، التراكيب النحوية  
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عبد احلميد السيد، دار احلامد للنشر والتوزيع، / دوالتداولية، علم النحو وعلم املعاين، 
 . هـ١٤٢٤، ١عمان، األردن، ط

ردة اهللا بن ردة الطلحي، جامعة أم القرى، / ـ داللة السياق، د 
 .هـ١٤٣٢، ١ط

ق عليه  ـلــ دور الكلمة يف اللغة، تأليف ستيفن أوملان، ترمجه وقد له وع 
   .م١٩٨٧كمال حممد  بشر،مكتبة الشباب، / د

ـ الرسالة الشافية يف اإلعجاز ضمن كتاب دالئل اإلعجاز، عبد القاهر 
  .م١٩٩٢، ٣اجلرجاين،  قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، ط

ـ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، األلوسي، ضبطه  
 . م١٩٩٤، ١ طوصححه علي عبد الباري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،

عبد ايد حممد / ـ السياق وأثره يف داللة األلفاظ دراسة أصولية ، د 
رمضان، ٧٤السوسوه، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، عدد 

 .م٢٠٠٨هـ، سبتمرب ١٤٢٩
ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن  

 . م١٩٧٩، ١٦الشيخ حممد حمىي الدين عبد احلميد، دار الفكر، طعقيل، حتقيق 
/ ـ شرح األمنوذج يف النحو للعالمة الزخمشري، بشرح األردبيلي، حتقيق د 

 .حسين عبد اجلليل يوسف، مكتبة اآلداب، القاهرة
ـ شرح التسهيل، ابن مالك، حتقيق حممد عبد القادر عطا، وطارق فتحي  

 . م٢٠٠١، ١مية، بريوت، لبنان، طالسيد، دار الكتب العل
، ١ ـ شرح التسهيل، املرادي، حتقيق حممد عبيد، مكتبة اإلميان، املنصورة، ط
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  . هـ١٩٢٧
 ـ شرح امللوكي يف التصريف البن يعيش، حتقيق فخر الدين قباوة، املكتبة 

  .١٩٧٣، ١العربية حبلب، ط
 إميل يعقوب، / ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، حتقيق د 

 .م١٩٩٩، ١حممد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ ود
 ـ فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، الشوكاين، 

  .هـ١٣٨٣، ٢شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط
ان اجلمل، ـ الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية، سليم 

 .٣ط، .دار الكتب العربية الكربى،
 . ١٦ـ يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط 
ـ كتاب سيبويه، أليب بشر عمرو بن عثمان، حتقيق وشرح عبد السالم  

 .م١٩٨٣، ٣حممد هارون، عامل الكتب، ط
 ـ الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزخمشري، 

  .ر املعرفة، بريوت، لبناندا
معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء الكفوي، ( ـ الكليات  

عدنان درويش، وحممد /قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د
 .م١٩٨٢املصري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 

وي، حتقيق حيىي علوان البلداوي،  ـ الالمات أليب احلسني علي بن حممد اهلر
  .١٩٨٠، ١مكتبة الفالح الكويتية، ط

 ـ اللباب يف علوم الكتاب، أليب حفص عمر بن علي بن عادل احلنبلي، 
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، ١حتقيق وتعليق عادل عبد  املوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
  .م١٩٩٨

، ٤ عامل الكتب، طمتام حسان،/  ـ اللغة العربية  معناها ومبناها، د
  . هـ١٤٢٥

 ـ جمموع الفتاوى، ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم 
  . العاصمي احلنبلي، دار عامل الكتب، الرياض

 ـ احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، حتقيق الس 
  .م١٩٩٢العلمي بفاس، املغرب، 

الفقه، الرازي، حتقيق عادل عبد املوجود، وعلي معوض، ـ املعامل يف  أصول  
 .هـ١٤١٤دار عامل املعرفة، القاهرة، 

ـ  معاين القرآن للفراء، حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار، دار  
  .م١٩٥٥، ١السرور، ط

، ابن هشام األنصاري، قدم له ووضع  ـ مغين اللبيب عن كتب األعاريب
  .م١٩٩٨، ١د، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طحواشيه وفهارسه حسن مح

  . املفصل يف علم العربية، للزخمشري، دار اجليل، بريوت، لبنانـ 
، عامل الكتب، ضيمةـ املقتضب أليب العباس املربد، حتقيق حممد عبد احلالق ع 
  .بريوت

 من آي  مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ
 .الترتيل ، الغرناطي ، وضع حواشيه عبد الغين الفاسي، دار الكتب العلمية ، بريوت

عبد الفتاح الشني، شركة مكتبات / ـ من أسرار التعبري يف القرآن، د 
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 . ه١٤٠١، ٣عكاظ، السعودية، ط
عبد الرمحن بودرع، كتاب األمة، .  ـ منهج السياق يف فهم النص، د

  . ١هـ، قطر،ط١٤٢٧، احملرم، ١١١العدد
حممد محاسة عبد / ـ النحو والداللة مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل، د 

  .٢اللطيف، دار الشروق، ط
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أسس الرؤية التجديدية يف دراسة 
الشعر القديم ونقده عند الشيخ حممود 

  حممد شاكر
  ) منط صعب ومنط خميف مثاالبكتا(

    إعداد   

  عبد اهلادي القحطاني  مريم /الدكتورة 
  





٢٤٩ أسس الرؤية التجديدية في دراسة الشعر القديم ونقده عند الشيخ محمود محمد شاكر

  املقدمة
  : وبعد، ة والسالم على سيد املرسلنياحلمد هللا رب العاملني والصال
، وهو الشيخ رزاً من أعالم العربية يف زماننافإن هذا البحث يتناول علماً با

حممود حممد شاكر، من حيث دوره اجلليل يف إرساء أسس رؤية جتديدية يف جمال 
على تقصي ذلك ورصده من خالل دراسة الشعر القدمي ونقده، وقد ركز البحث 

لكتاب وِضع كله لدراسة قصيدة ؛ ألن هذا ا)منط صعب ومنط خميف : (كتاب
جاهلية واحدة، وقدم فيه الشيخ منطاً فريداً يف دراسة الشعر القدمي، وحنن يف هذا 
الزمن نلمس احلاجة العلمية امللحة لوضع منهج علمي رصني لدراسة الشعر العريب 

، وما عامة والقدمي خاصة، والكل يعلم ما يعانيه املشهد النقدي العريب من أزمة املنهج
، واتباعها بروح تقليدية تفتقد يف كثري من من غلبة املناهج النقدية الغربيةنتج عن ذلك 

  . ن غياب اهلوية العربية اإلسالمية، ناهيك عحيان إىل العلمية واملوضوعيةاأل
  : إىل مقدمة، ومتهيد، تناولت فيهوقد مت تقسيم البحث 

  . التعريف بالشيخ حممود شاكر: أوالً
  .املراد بالرؤية التجديدية: ثانياً

  : مث ثالثة مباحث هي
  . لقصيدة إىل قائلهامنهج الشيخ يف نسبة ا: املبحث األول
  . لكشف عن أسرار اجلمال يف القصيدةمنهج الشيخ يف ا: املبحث الثاين

  . األسس الكربى للرؤية التجديدية عند الشيخ : املبحث الثالث
  . وأخرياً خامتة تتضمن أهم النتائج

، إنه ويل ذلك أسال اهللا أن يتقبل منا، ويغفر لنا يف عاجل أمرنا وآجله
  .ر عليهوالقاد
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  )الشيخ حممود شاكر منط فريد : (املدخل
  : - رحمه اهللا –التعريف بالشيخ محمود شاكر : أوالً

هو أبو فهر، حممود بن حممد شاكر بن أمحد بن عبد القادر، من أسرة 
بصعيد مصر، وينتهي نسبه إىل اإلمام احلسني ) رجاِج(أيب علْياء، من أشراف 

  .)١( - -بن علي ا
ولد يف اإلسكندرية، ليلة عاشوراء، االثنني عاشر احملرم، من سنة 

  .)٢(م امليالدية١٩٠٩هـ للهجرة، املوافق ١٣٢٧
من بيت علم وفضل، كان والده وكيالً للجامع األزهري، وكان قبل 

، وأخوه أمحد حممد شاكر احملقق والعامل )٣(ذلك شيخاً لعلماء اإلسكندرية
املعروف يف علم احلديث، فنشأ يف ظالل العلم الوارفة، وكان من شيوخه 

الذي قرأ عليه عدداً من كتب ) سيد بن علي املرصفي: (الذي أثروا فيه
م، التحق بكلية ١٩٢٥التراث، وملا أمت دراسته الثانوية يف القسم العلمي سنة 

واستمر ا إىل السنة الثانية، ) قسم اللغة العربية( املصرية اآلداب، اجلامعة
حني نشب خالف شديد بينه وبني أستاذه الدكتور طه حسني حول منهج 
دراسة الشعر اجلاهلي، أفضى به إىل ترك اجلامعة، وترك مصر كلها، حيث 

                                 
 حبث منشور ضمن – أبو فهر، حممود حممد شاكر، سرية حياته –أمين فؤاد سيد ) ١(

دراسات عربية وإسالمية، مهداة إىل أديب العربية الكبري أيب فهر، حممود حممد : (كتاب
  .م ١٣ -م  ١٩٨٢/ هـ١٤٠٣ –ط . القاهرة، د–) شاكر، مبناسبة بلوغه السبعني 

  .م ١٣ – املرجع نفسه –أمين فؤاد سيد )  ٢(
  . م١٣ – املرجع نفسه –أمين فؤاد سيد )  ٣(
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م، وأكب ١٩٢٩سافر إىل احلجاز، مث ما لبث أن عاد بعد عام واحد سنة 
 والكتابة، وكانت له صالت عديدة بالعلماء، منهم كما سبق على األدب

، )أمحد تيمور باشا(و) حمب الدين اخلطيب(و) يسيد بن علي املرصف(
وكذلك كانت صلته وثيقة مبصطفى صادق ) الشيخ حممد اخلضر حسني(و

  .)١(م ١٩٣٧الرافعي حىت وفاة الرافعي سنة 
رية، وما صدم به من وقد كانت حمنته اليت واجهها يف اجلامعة املص

فساد احلياة األدبية، والسطو العلمي، واوي قيمة اجلامعة أمام عينيه، 
 لطلب العزلة، والتبتل هكل ذلك دفع) حمنة الشعر اجلاهلي: (ومعاناته ملا مساه

مث خرج الشيخ من غمارها قبساً متوهجاً يف . يف حمراب العلم سنني متطاولة
ول الشيخ عن انكبابه على تراث أمته وانقطاعه العلم واألدب والتحقيق، يق

مل يكن يل مطلب سوى : "لذلك، وما كان يرمي إليه من تبتله العلمي
ويف " الشعر اجلاهلي" مطلب واحد، أن أجد برد اليقني يف نفسي يف شأن 

مل يكن يدور خبلدي أن أكون عاملاً يف " إعجاز القرآن" شأن ما نسميه اليوم 
 يف بعضها، وال دار خبلدي قط، يف خالل هذه الرحلة كل هذه العلوم أو

أو أن أكتب حبثاً يف شيء مما أقرأ، أو يف . الطويلة الشاقة أن أؤلف كتاباً
هتديت إليه وأنا أقرأ، ال هم يل، والشيء يزعجين، سوى طلب ابعض ما 

، والباحث حني خيلص نفسه )٢(" اليقني وإبطال الشك، واخلروج من احلرية
لب اليقني البد أن يهديه اهللا؛ ألنه من الصادقني وهذا ما كان من وقلمه لط

                                 
  .  وما بعدها١٤ – املرجع نفسه –أمين فؤاد سيد )  ١(
  . ٣٦ –) مقدمة الطبقة الثانية ( املتنيب، ) ٢(
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شأن الشيخ، فقد اجنلت احملنة، وظهر الشيخ وسط القتام جبالً شاخماً ومناراً 
هادياً قدم للعربية العديد من املؤلفات، والتحقيقات، واألشعار اليت يطول 

 يف كل ما ذكرها، وكانت له بصمته املميزة يف كل ما كتب وحقق، ترى
كتب صورته، وتسمع صوته ال يلتبس بغريه مطلقاً، وما كان لذلك أن 
يكون، لوال ما اهتدى إليه الشيخ من منهجية فذة متفردة يف عصرنا 

ا املنهج العلمي وقد بين هذ) التذوق( مساه الشيخ احلديث، وهو املنهج الذي
 العربية اليت هي الرصني على أسس مكينة من رؤيته التجديدية الشاملة لعلوم

: لدعوات الفاسدة، مثلضد امناط حبثنا هذا، إضافة إىل جهاده العلمي 
  . الدعوة إىل العامية والدعوة إىل إلغاء اإلعراب وغريها

  : ومن أشهر مؤلفاته وأعماله
  ). املتنيب، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا  (– ١
  ). أباطيل وأمسار  (– ٢
  .) منط صعب ومنط خميف  (– ٣
  ). مداخل إعجاز القرآن  (– ٤
  .  قضية الشعر اجلاهلي يف كتاب ابن سالم – ٥

 واملقاالت ذات القيمة ،وسوى ذلك العديد من التحقيقات النفيسة
  . العلمية الرفيعة



٢٥٣ أسس الرؤية التجديدية في دراسة الشعر القديم ونقده عند الشيخ محمود محمد شاكر

  ):الرؤية التجديدية (  المراد بـ :ثانياً
مصطلح كَثُر احلديث عنه يف زماننا، ودار على ) التجديد(مصطلح 

الباحثني والعلماء، وحني تتفحص مفهوم التجديد عند كل منهم، جتد ألسنة 
رؤى متباينة، ومنطلقات معرفية متغايرة، فاكتسب املصطلح تبعاً لذلك صفة 
اهلالمية والزئبقية، فهو عند فئة نقل حريف، وأحياناً مشوه ملنهج غريب ما، 

ا يرى وما وعند فئة ترقيع من مناهج غربية متعددة، يأخذ كل منها حسب م
يريد، مع إعراض وصد عن النظر يف التراث ونفائسه، وضاعت املنهجية 

رض البعض عند تراثه فلم ير فيه قابلية ـالعلمية الرصينة يف هذا اخلضم، وأع
للبعث والتجديد، وهذا خمالف ملا فعلته وتفعله كل األمم اليت تنشد النهوض 

مق على قواعد من تراثها، فتبسق والتقدم؛ ألا إمنا تنهض وجتدد بالبناء السا
ومل "جذوع ضتها، وجذورها وأصوهلا ثابتة راسخة يف تراثها العتيد، 

تنا بعقول غريها، وال جنعرف أمة ب؛ ألن )١("ددت مبعارف غريها حضار
جتديد العلوم واملعارف ليس له إال طريق واحد، هو أن نعمل عقولنا يف "

، وقد تنبه الشيخ )٢("خرج منها مضمونااهذه العلوم واملعارف، وأن نست
حممود شاكر هلذا الفهم املشوه للتجديد، ونظرائه من األلفاظ املومهة، حيث 

اجلديد : "وال يغررك زخرف األلفاظ الوسيمة املتأللئة، مثل قوهلم: "يقول
" الثقافة العاملية"و" التجديد والتقدم"و " األصالة واملعاصرة"، و"والقدمي

                                 
م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١ ط– القوس العذراء وقراءة التراث –حممد أبو موسى ) ١(

  . ٥ – القاهرة مكتبة وهبة،
  . ٥ – املرجع نفسه –حممد أبو موسى ) ٢(
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فإمنا هي ألفاظ هلا رنني وفتنة، " التخلف والتحضر"و" ة العامليةاحلضار"و
ولكنها مليئة بكل وهم وإيهام وزهو فارغ مميت فاتك، توغل بنا يف طريق 

 وما كان لألمة أن تعاين ما عانته إال ملا اتسم به زماننا من أننا )١("املهالك
اهبني، وعامل اة النسم انقساماً سافراً بني عامل الغزنعيش يف عامل منق

املستضعفني املنهوبني، وعامل الغزاة املتمثل يف احلضارة األوروبية يريد أن 
حيدث يف عامل املستضعفني حتوالً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، والطريق إىل 
هذا التحول عمل سياسي حمض ال غاية له إال إخضاع هذا العامل املتخلف 

، يف سبيل حتقيق هذه )٢(ضر اليت ال تنفدإخضاعاً كامالً حلاجات العامل املتح
الغاية سعوا إىل التغليب املتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية بال مقابل يف 
النفوس من ثقافة ماضية حية حياة ما، وملء الفراغ مبا يناسب آداباً وفنوناً 

، يف هذا اجلو اخلانق شاعت ألفاظ )٣()السطو(غازية قائمة يف جمملها على 
 "التجديد"و" القدمي واجلديد:"بهمة مغرية تقبلها النفوس بال ممانعة،مثلم
 :وينص الشيخ شاكر على املراد احلقيقي من ذلك بقوله"ثقافة العصر"و
ميل ظاهر إىل  :والنظر يف حقيقة هذه القضية يفضي إىل شيئني ظاهرين"

ا حبقيقة واالستهانة به، دون أن يكون الرافض ملماً إملاماً م" القدمي"رفض
دون أن يكون صاحبه " اجلديد"وميل سافر إىل الغلو يف شأن "القدمي"هذا 

                                 
 مكتبة دار املدين جبدة، – املتنيب، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا –حممود شاكر )  ١(

  . ٨٠ -١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ط، . د–ومكتبة اخلاجي مبصر 
   .٢٠ - املرجع نفسه -حممود شاكر : بتصرف عن)  ٢(
   .٢٢ –حممود شاكر، املرجع نفسه )  ٣(
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متميزاً يف نفسه متيزاً صحيحاً بأنه جدد جتديداً نابعاً من نفسه، وصادراً عن 
ثقافة متكاملة متماسكة، بل كل ما مييزه أن اهللا قد يسر له اإلطالع على 

صول إليها من خالل ثقافتهم آداب وفنون وأفكار تعب أصحاا يف الو
 وببصرية نافذة يرصد الشيخ شاكر ما اتسم به طائفة )١("املتماسكة املتكاملة

من دعاة التجديد يف العصر احلديث، فهم يسلكون مسلكاً من اثنني، 
من أبناء جلدتنا إىل ) ادد(أن يعمد : وكالمها شنيع فاسد، املسلك األول

ياغتها من هو لصيق دخيل عليها وعلى لساا اقتباس آراء وأفكار قد توىل ص
مل تكن األفكار اددة إال "  وبذا – وأظن الشيخ يعين بذلك املستشرقني –

ترديداً لصياغة غريبة، صاغها غريب عن الثقافة، منتسب إىل ثقافة غازية 
مباينة، وهو مع ذلك ناقص األداة ال خربة له بتشابكها وعقدها، مث هو يف 

، واملسلك الثاين، وهو أشد )٢("يضمر هلا إال التدمري واالستهانةنفسه ال 
بشاعة من سابقه وذلك حني يكون التجديد سطواً جمرداً على هذه الصيغ 
الغريبة مث إقحامها إقحاماً على ثقافتنا، ال حلاجة أدي إليها النظر والفكر، بل 

كاملة باهلوى، وحب الظهور، من مفرغ أو شبه مفرغ من ثقافته املت
، ولذا استحكم يف نفس الشيخ شاكر فساد احلياة األدبية، )٣(املتماسكة

وحرص على اإلبانة عن املفهوم احلقيقي للتجديد يف نص جليل نفيس تدي 
ال ميكن أن يكون " التجديد"و" اجلديد: "حيث يقولبه أجيال الباحثني، 

                                 
  . ٢٣، ٢٢ – املتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا –حممود شاكر )  ١(
  . ٢٦، ٢٥ – املرجع نفسه –حممود شاكر ) ٢(
  . ٢٦ – املرجع نفسه –حممود شاكر ) ٣(
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متكاملة متماسكة، مفهوماً ذا معىن إال أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة 
حية يف أنفس أهلها، مث ال يأيت التجديد إال من متمكن النشأة يف ثقافته، 
متمكن يف لسانه ولغته، متذوق ملا هو ناشيء فيه من آداب وفنون وتاريخ 
مغروس تارخيه يف تارخيها ويف عائدها، يف زمان قوا وضعفها، ومع املنحدر 

ه إحساساً خالياً من الشوائب، مث ال إليه من خريها وشرها، حمساً بذلك كل
يكون التجديد جتديداً إال من حوار ذكي بني التفاصيل الكثرية املتشابكة 
املعقدة اليت تنطوي عليها هذه الثقافة، وبني رؤية جديدة نافذة حني يلوح 
للمجدد طريق آخر ميكن سلوكه، من خالله يستطيع أن يقطع تشابكاً من 

...  أخرى وصالً جيعله أكثر استقامة ووضوحاً ناحية، ليصله من ناحية
فالتجديد إذن حركة دائبة يف داخل ثقافة متكاملة يتوالها الذين يتحركون 
يف داخلها كاملة، حركة دائبة، عمادها اخلربة، والتذوق، واإلحساس 
املرهف باخلطر عند اإلقدام على القطع والوصل، وعند التهجم على احلل 

ذا كله كان القطع واحلل سالحاً قاتالً مدمراً لألمة والربط، فإذا فقد ه
 يورث كل  إىل احلرية والتفكك والضياع، إذولثقافتها، وينتهي األمر بأجياهلا

  .)١(" جيل منها جيالً بعده ما يكون به أشد حرية وتفككاً وضياعاً 
 ألمهيته البالغة يف إرساء – رغم طوله –وقد آثرت أن أنقل هذا النص 

لتجديد كما يراها الشيخ حممود شاكر، وملا فيه من التحذير من العواقب أسس ا
الوخيمة للتجديد الزائف الشانع يف حياتنا األدبية، والثقافية، وأول األسس اليت نبه 
إليها الشيخ هي ما ميكن اعتباره أسس كربى عامة، قسم منها يتعلق بفعل التجديد 

                                 
  . ٢٦-٢٥ – املرجع نفسه – حممود شاكر )١(
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، ففيما يتعلق بفعل التجديد جند )ادد(تجديدم اآلخر يتعلق بالقائم بالذاته، والقس
  :الشيخ يشترط لذلك ما يلي

أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة، وبذا فمزاعم            - ١
حركات التجديد اليت ال تنشأ نشأة طبيعية نابعة من ثقافتها، بل تـأيت   
 بسبب ضغوط خارجية من أي نوع هذا النوع الزائف من التجديد ال           
يفيد الثقافة وال ينميها؛ ألنه ليس نابعاً من داخلـها، بـل غريـب              
مستجلب من تربة ثقافية متباينة، أفرزته معطيات خاصة بالثقافة الـيت         

 . ولد وترعرع يف تربتها
 أن تكون الثقافة املراد جتديدها حية يف أنفس أهلها، وهذا الـشرط             - ٢

 التيار الثقايف العـام  يستلزم أن تسعى كل ثقافة تريد التجديد إىل إبقاء  
 الثقافـات الوافـدة     اهلادر هو تيارها الثقايف األصيل، وأال يغلَّب عليه       

 ومناهجها ولغاا أياً كانت؛ ألنك ال تستطيع أن جتدد ثقافـة            بآداا
متحجرة احنسرت عن احلياة والناس؛ فالتجديد ال يكون إال لألحيـاء           

 . وليس لألموات
وهذا يعين إحياء مبدأ    ) ة دائبة مستمرة  حرك(أن تكون حركة التجديد      - ٣

االجتهاد، وإعمال العقل، والتفكر يف كل جوانب ثقافتنا، وأال ننظـر     
للتراث نظراً كليالً ال يدرك الثغرات، بل نعمل عقولنا، وجنتهـد يف             
السري قُدماً بعلومنا وتطويرها، وحنن نعلم أن السلف يف ثقافتنا العربية           

اء على اددين اتهدين الصادقني، ودأبـوا       اإلسالمية دأبوا على الثن   
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  . كذلك على ذم التقليد واملقلدين
  : يشترط ما يلي) ادد( وفيما يتعلق بالقائم بالتجديد

متمكن النشأة يف ثقافته، متمكن يف لسانه ولغته، والـشيخ دقيـق يف      - ١
فالنشأة الساذجة اجلاهلـة،  ) متمكن(اختيار ألفاظه، ولذا اختار كلمة    

) متكـن النـشأة   (املؤقتة العابرة يف الثقافة ال تكفي، بل البد من          أو  
أي القدرة العلميـة العاليـة      ) التمكن يف لسانه ولغته     (ويستتبع ذلك   

احمليطة بلغته اليت يريد أن جيدد يف ثقافتها، وإن فقد هذا الشرط فليس             
 .  أن جيدد– مهما ادعى –يف استطاعته 

 ادد إىل درجة أعلى من القـدرة         ويرتقي الشيخ حممود شاكر ذا     - ٢
ملا يف ثقافته من آداب، وفنـون،  ) التذوق(العلمية العالية، وهي درجة  

وتاريخ يف أزمنة قوا وضعفها، ويعين به التذوق العلمي القائم علـى            
 .  - رمحه اهللا –منهج مرسوم، كالذي وضعه لنفسه 

د ما ينبغي أن     أن حيس بذلك إحساساً خالياً من الشوائب، ولعله يري         - ٣
حيذر منه كل باحث صادق، من سيطرة األهواء، ومـن التعجـل،             
والتعميم، وحنوها، وأن يروض نفسه على التحلي حبـذر العلمـاء،           

  . وتثبتهم، وصدقهم، وموضوعيتهم
ويف . خربة، وتذوق، وإحساس مرهف: وقد خلص الشيخ ذلك بأنه

ن الشيخ العمل التفصيلي الذي يقوم اد، به دد املتمكن النهاية بيحني جيد
حوار ذكي بني التفاصيل الكثرية : ن خالصة ذلكإونستطيع أن نقول 



٢٥٩ أسس الرؤية التجديدية في دراسة الشعر القديم ونقده عند الشيخ محمود محمد شاكر

املتشابكة، وبني رؤية جديدة نافذة ميتلكها ادد، ليقطع تشابكاً من ناحية؛ 
  . ليصله من ناحية أخرى، وصالً جيعله أكثر استقامة وضوحاً

بياا، والتأكيد تلك الشروط اليت حرص الشيخ حممود شاكر على 
عليها، إن اختل منها شرط أصبح عمل الباحث عمالً قاتالً مدمراً، يورث 
حرية وضياعاً وتفككاً، تتسع فجوته جيالً بعد جيل، حىت يبتلع كل شيء 

  . من تراث األمة ومتيزها
 مل يقتصر على اجلانب التنظريي يف أعماله – رمحه اهللا –والشيخ 

انب األقل، وإمنا حرص على التطبيقات العملية الفكرية، بل لعله كان اجل
العلمية، وكان يذكر أن منهجه يظهر من خالل أعماله، وهنا يأيت دور من 
بعده من الباحثني يف وجوب تفحص مؤلفات الشيخ ليس لتحصيل ما فيها 
من العلم فحسب، وإمنا الكتشاف املنهجية اليت سار عليها الشيخ يف 

 املتفحص على ذلك مهمة علمية جليلة أسأل اهللا مؤلفاته، والوقوف العلمي
أن أشارك فيها، أو يف بعضها ببحثي هذا، وإن كنت على يقني أن مؤلفات 
الشيخ يف حاجة إىل جهد العديد من الباحثني الستجالء منهجيته يف كلٍّ 

  .بتثبت وبعد نظر
إن الباحث املتابع ملا يدور يف الساحة العربية النقدية يكتشف مدى 

جة الناقد ملنهج علمي رصني حني يواجه الشعر، وبالذات القدمي منه، حا
ورغم ما يعج به املشهد النقدي العريب من املناهج ذات الصبغة الغربية؛ إال 

 يف كثري من –أا مل تستطع االستجابة لطبيعة الشعر العريب القدمي، فظلت 
د من النقاد  حاسرة الطرف دون بواذخه الشم، وشعر العدي–األحيان 
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ولعلّ أسطع األدلة على شعورهم ) مشكلة املنهج: (العرب مبا ميكن تسميته
بعمق املشكلة وأمهيتها ما نراه وما نسمعه من عقد للكثري من املؤمترات 

، أضف إىل ذلك ما رصدت )١(والندوات العلمية اليت تناقش هذه القضية
تلى ا النقد العريب العديد من الكتب والدراسات من أعراض مرضية عدة اب

احلديث نتيجة معاناته يف قضية املنهج، واجتالبه مناهج النقد الغربية وفرضها 
يف تعامل الناقد مع النصوص، من تلك العوارض ما عرف بفوضى 

 وعسر اللغة النقدية، )٢(االصطالح الذي صار ظاهرة تصنف فيها املؤلفات
افز الناقد العريب بينها دون والتخبط، وتسارع تغري املوضات النقدية وتق

ركائز علمية تربر ذلك، وإمنا هو حمض املتابعة املقلدة فحسب، وذلك خطره 
النقل عن احلداثة الغربية يفتح الباب أمام التبعية الثقافية مث " عظيم؛ ألن 

وصار كل ذلك ينظر إليه على أنه التجديد الذي سيقدم اخلري . )٣("يكرسها
                                 

للغة قضايا املنهج يف ا(هـ مؤمتر عن ١٤٣١عقدت جامعة امللك سعود يف سنة )  ١(
البالغة : (هـ عن١٤٣٢وعقدت جامعة أم القرى ندوة علمية سنة ) واألدب

، كذلك عقد يف اجلزائر مؤمتر يسعى إىل استلهام )العربية املنهج وسؤال اهلوية
علوم العربية : ( علوم اإلسالم وما فيها من مناهج لتحليل اخلطاب وكان بعنوان

  . وغري ذلك كثري) وحتليل اخلطاب 
 – إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث – يوسف وغليسي :انظر) ٢(

 -م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ -١ط– لبنان – بريوت –) ناشرون(الدار العربية للعلوم 
  .  وما بعده٤٩ص

 ٢٧٢ العدد – عامل املعرفة –) حنو نظرية نقدية عربية ( املرايا املقعرة –عبد العزيز محودة ) ٣(
  ٩ - جامعة الكويت –الوطين للثقافة والفنون واآلداب  الس –م ٢٠٠١أغسطس 
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  .  مل يفعل– لألسف –ا ونقدنا، ولكنه العميم لتراثنا وشعرن
 الدور العظيم الذي متثله دراسة الشيخ حممود – جلياً –وهنا يربز 

شاكر يف هذا الكتاب؛ ألنه يقدم فيه منهجاً علمياً رصيناً من خالل عمل 
تطبيقي بالغ الدقة واإلتقان يف حتليل قصيدة واحدة من الشعر العريب القدمي، 

عل منه مناراً منهجياً للنقاد الذين حيللون الشعر العريب وتطبيقه النموذجي جي
القدمي، ولذا يتوجب فحص عمله يف هذا الكتاب، واستخراج أصول منهجه 

  . الذي سار عليه يف دراسته للقصيدة
قضية نسبة : وإذا نظرنا للكتاب إمجاالً جنده يتناول قضيتني، األوىل

قضية حتدر فيها القول إىل هذه القصيدة إىل عصرها، وإىل قائلها، وهي 
وعمل الشيخ يف هذه . تناول قضية االنتحال، وطبيعة الرواية للشعر العريب

القضية قام على نقد السند، ونقد املنت يف تضافر علمي متقن لكشف لثام 
الفصل يف ترتيب أبيات : احلقيقة وجتليتها للقراء، أما القضية الثانية فهي

واام الشعر ) وحدة القصيدة: (من حديث عنالقصيدة، وما تولد عن ذلك 
  . اجلاهلي باالفتقار هلذه الوحدة
يقدم منهجاً متكامالً ) منط صعب ومنط خميف(فعمل الشيخ يف كتاب 

يف دراسة الشعر العريب القدمي عامة، والشعر اجلاهلي خاصة، يف حقلني 
  : أساسيني مها

  . يحه من زائفهعند حتقيق نسبة الشعر إىل صاحبه، ومتييز صح – ١
 عند الكشف عن أسرار اجلمال يف القصيدة، ووجه ترتيب أبياا، – ٢

وفصوهلا، وملاذا قدم الشاعر ما قدم، وأخر ما أخر، وذكر ما ذكر، 
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وحذف ما حذف، وغري ذلك من وجوه تصاريف الكالم ودقائقه، 
ودراسة وزن القصيدة وقافيتها، وما فيها من أسرار النغم، وعالقة 

  .لك مبعاين الشعر، وأحاسيس الشعراءذ
وليعلم القارئ هلذا الكتاب أنه كان يف أصله سبع مقاالت صدرت يف 

) حيىي حقي(م، إجابة على أسئلة أثارها ١٩٧٠م و١٩٦٩جملة الة عامي 
إن بالشعب الذي (م تعليقاً على قصيدة ١٩٦٩يف جملة الة يف، مارس عام 

يف ترمجة هذه القصيدة، وما ) جوته( األملاين وما قاله الشاعر...) دون سلْع
:  كالم جوته، كقولهافترضه من ترتيب بعض أبياا، وما رآه حيىي حقي يف

فلعلهم اآلن حني يقرأوا بعد إنه انعكست عليها ترمجة جوته يروا تتوهج "
" ، وارتياع الشيخ من هذا النمط املخيف، يقول إنه )١("جبمال فذ متجدد 

رتياع هلذا النمط املخيف من التردي يف عبودية األمساء املتوهجة يف شديد اال
، وحني مجعت املقاالت يف كتاب تسهيالً على القراء ورد )٢(" مسائيمساء غري

قبل املقاالت إثبات القصيدة بالرواية املعتمدة، مقسمة إىل سبعة أقسام 
 إىل تفعيالته، حسبما رأى الشيخ، مث إثباا مرتني، مرة مع كل بيت تقطيعه

ومرة بالتجريد إىل احلركات والسواكن ، مث تقسيم القصيدة إىل فترات 
التغين اليت ذكرها الشيخ، ومرة بأقسامها السبعة على ترتيبها يف الرواية 
املعتمدة، مع رسم لدوائر البحور للتوضيح، بعد ذلك جاءت املقاالت، 

قل األول، مث جاءت دراسة ان احلـحيث كانت املقالة األوىل، والثانية تناقش
                                 

   .٣٣ –منط صعب منط خميف )  ١(
   .٣٦ –املرجع نفسه ) ٢(
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نغم القصيدة، مث جاءت املقالة الثالثة والرابعة واخلامسة ملناقشة احلقل الثاين، 
ة والسابعة فكانتا تبحثان األسباب الكامنة وراء ختلق ـأما املقالتان السادس

ر إىل هاتني القضيتني ـالقضيتني اللتني ناقشهما يف كتابه، وكيف كان ينظ
عوجلتا، ويقارن ذلك مبيالدمها املشوه يف العصر احلديث، دمياً، وكيف ـق

ا هي أصول منهجه يف التعامل مع كال القضيتني، ـوملاذا كان ما كان؟ وم
يف حديثه عن باب املقارنة، وباب دراسة الشعر والنقد، وتفريقه بني 

ك املنتج، وغري املنتج وأنه إمنا يقصد من كتابته تلك أن يؤدي أمانة ـالش
 لناشئة الباحثني يف العربية؛ لعل اهللا يتيح هلم أو لبعضهم أن يطأ هذا العلم

  . - بإذن اهللا –الظالل بكربياء الفن حىت يصل للمنابع اخلالدة 
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  :منهج الشيخ يف نسبة القصيدة إىل صاحبها:  األولاملبحث
قبل أن يشرع الشيخ يف بيان ذلك هيأ القارئ لفهم أبعاد القضية مبا 

من اجلاهلية حىت العصر ) رواية الشعر(ص دقيق عن قدم من تلخي
، وما أحاط بذلك من ظروف بيئية، واجتماعية، وثقافية )١(احلديث

انعكست عليها، وما اضطلع به الرواة العلماء املتأخرون من التنبيه إىل 
االختالفات يف الرواية، كلٌّ على قدر مبلغه من العلم، وعلى قدر ما تيسر له 

الرواية، والكتب املدونة، مث ما تال ذلك من ضياع بعض تلك من الرحلة، و
 من جهلة النساخ القدماء من – أحياناً –األصول املتقنة، وما كان حيدث 

إسقاط للسند، أو إسقاط االختالف يف الرواية، حىت وصل حبديثه إىل العصر 
نشر احلديث، وعهد املطابع والنشر، وقيام بعض من ال حيسن ذلك النشر بال

وذا املدخل العلمي . دون مباالة، وما ينبغي على الباحث جتاه ذلك كله
فإن الشيخ جيعل القارئ على بينة مما هو مقبل عليه، وحني خيتم يقدم له 
خالصة ائية هادية ال تدع القارئ حائراً ببيداء من األرض، بل تدله على 

نعيد بناء ما دم، ونتحرى فلزام علينا أن : " احلل، وجتعله شريكاً فيه، يقول
غاية التحري مجيع هذه الدواوين املفرقة يف أحناء العامل، مث نشر ما تيسر من 
ذلك نشراً دقيقاً، يرد رواية الشعر القدمية إىل قريب من أصلها الذي كان 

فإذا مت هذا أو بعضه كان من .. عليه، بغري اختصار، أو تعديل، أو خلط 
ام املمكن أن نزيل اإلواخلالصة هي)٢("ام عن كثري من مواطن اإل  " :

                                 
   .٤٥ إىل ص٣٨ من ص–منط صعب، ومنط خميف ) ١(
   .٤٣ –املرجع نفسه ) ٢(
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فالشعر الذي بني أيدينا اليوم مطبوعاً كان أو خمطوطاً، فيه عدد ال يستهان 
به من القصائد التامة البناء أو القصائد الطوال اليت فقد بعضها، ولكن بقي 

يه  أن خيطئ فمنها ما يدل على جزء كبري من بنائها، وال يستطيع ناظر خبري
  .)١("صحة البناء الشعري

وهو ذا املدخل يقدم خطوة منهجية بالغة النفع للباحثني، وهي أال 
يهجموا على موضوع البحث مباشرة، وكأم يفترضون يف مجيع القراء 
اإلحاطة التامة بالظروف احمليطة باملشكلة اليت يعاجلوا، وإمنا عليهم أن 

بالوضع الشائك الذي هم مقدمون مع يقدموا لعملهم خبالصة دقيقة حميطة 
القراء على مواجهته، وبذلك يتجلى ما يتصف به منهج الشيخ من مسة 
احلرص على سالمة الرؤية العلمية للقارئ، وأن يكون شريكاً يف صناعة 

الك الوعرة اليت سيسلكها معه، وعلى اآلفاق اليت ـاملعرفة، ويدله على املس
دة املهيئة للفهم يشرع الشيخ ـإىل هذه القاعميكن ريادا، وبعد االطمئنان 

يف حتقيق نسبة القصيدة إىل قائلها خبطوات منهجية دقيقة، تقوم على 
  . )٢(نقد السند، ونقد املنت: دعامتني

                                 
   .٤٤ –املرجع نفسه ) ١(
ما ينتهي : هو سلسلة الرجال املوصلة للمنت، واملنت اصطالحاً: السند اصطالحاً) ٢(

 مكتبة – تيسري مصطلح احلديث –حممود الطحان : إليه السند من الكالم، انظر
  . ١٦ –م ١٩٩٦/ هـ١٤١٧ – ٩ ط–املعارف، الرياض 
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  : نقد السند: أوالً
وفيها قام الشيخ باالستقصاء التام لكل املصادر اليت روت : مجع الروايات - ١

منها، هذا االستقصاء يتم من خالله نقل النصوص هذه القصيدة، أو روت شيئاً  
 . اليت روت القصيدة أو شيئاً معها، وذكرت نسبة هذه القصيدة

حيث قام الشيخ بترتيب الروايات ترتيباً : الترتيب التارخيي للروايات - ٢
تارخيياً حسب تاريخ املولد والوفاة للعامل الذي نسب القصيدة يف كتابه؛ 

 . خرليعرف املتقدم من املتأ
تصنيف الروايات وما ورد فيها من آراء يف جمموعات، وبذلك  - ٣

يعرف نسب االختالف واالتفاق، ومتخض هذا التصنيف يف نسبة القصيدة 
واألخرى جتعلها إسالمية . )١(إىل جمموعتني، أوهلما جتعلها جاهلية خالصة

ا وال يكتفي الشيخ ذا التصنيف العام، بل يدقق فيه، فالذين جعلو" خالصة
القصيدة جاهلية خالصة اختلفوا يف القائل، وهنا يعرض الشيخ اآلراء مع 

 . التمحيص والغربلة
فحص الرواة الذين نسبوا القصيدة إىل صاحبها، وفحص العلماء  - ٤

ويتجلى هنا استضاءة الشيخ بطريقة علماء اجلرح : الذين أوردوا ذلك
، وقد بين طريقته والتعديل يف فحص الرواة، وما يرتبط بذلك من نقد السند

فعلينا أن نستقصي ما استطعنا مجيع األخـبار اليت جترح : " تلك بقوله
كـل راٍو منهم أو تعدله، فإن اتفقت األخبار على جترحيه، فهو خليق أن 

                                 
  . ٥٣ –منط صعب ومنط خميف ) ١(
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، )ثقة(وإن اتفقت األخـبار على تعـديله، فهو خليق أن يعد ) متهماً(يعد 
أو ) مهتماً(يله مل نستطع أن جنعله وإن اختـلفت األخـبار يف جترحيه وتعد

 . )١("بل نتوقف يف أمره) ثقة(
وال يقتصر على فحص ما ذكر عن الرواة، بل يتجاوزه إىل فحص العلماء 
الذين قيموا هؤالء الرواة؛ ألن حكمهم عليهم شهادة، والشاهد البد من 

 بالتفتيش التأكد من نزاهته، ودقته، ومعرفته مبا يشهد عليه؛ ولذا يقوم الشيخ
يف تراجم هؤالء العلماء، وما الذي برعوا فيه، وعرفوا بالتمكن منه، وما 
الذي قيل عنهم يف كتب الطبقات والتراجم وغريها من كتب التراث من 

فحص (ومن أنصع األمثلة على عمله يف . معاصريهم، وممن جاء بعدهم
ته وما عرف به يف سري) ِدعبل اخلزاعي(هو فحصه لشخصية ) الرواة

، وما انتهى إليه من عدم )٢(الشخصية، وما قاله عنه معاصروه، ومن بعدهم
يقول ) خلف األمحر(الوثوق بأحكامه، وجرح شهادته، وكذلك فحصه 

كان صدوقاً، أثىن عليه مجاعة من العلماء، ومل يتهموه، وحسبك : " ... عنه
وهو ناقد ) ءاطبقات الفحول الشعر(ما قاله األصمعي وما قاله ابن سالم يف 

، وهو بذلك حيكم بعدالته، ويوثق روايته، حىت لو )٣("بصري يتحرى الصدق 
كانت رواية منفردة للقصيدة موضع البحث، ويقول الشيخ عن هذا األصل 

فعلينا أول كل شيء أن ننظر يف "، )تعديل الرواة وجترحيهم(يف املنهج، وهو 
                                 

   .٣٥٧-٣٥٦ –املرجع نفسه )  ١(
  . وما بعدها – ٦٩ -منط صعب ومنط خميف ) ٢(
   .٥٩ –املرجع نفسه ) ٣(
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ن يتعجل الدارس، فال مث أضر شيء أ... ما هو؟ ومن هو : حال املخرب
ينـزل كل كتاب منـزلته الصحيحة بالتحري يف أمر مؤلفيها، ودرجتهم 

  .)١("من اإلتقان والتجويد، مث درجتهم من الثقة مبا نقلوا من رواية الشعر
ويف فحصه للعلماء ال يكتفي بأن يشهد ألحد منهم بالثقة واملصداقية، بل 

هذا الكتاب، أكان معتنياً يف كتابه يتقصى االهتمام العلمي األساس ملؤلف 
  بتحقيق نسبة الشعر إىل صاحبه أم ال؟ 

، حيث كان مهه متصرفاً إىل اختيار )احلماسة(وذلك كأيب متام يف كتابه 
جيد الشعر، وليس حتقيق نسبته، وهو حكم ال يطلقه الشيخ إال بعد 

 ما جاء يؤيد هذا استقراء: " ، يقول)الوحشيات(و) احلماسة(االستقراء للـ
من قلة االحتفال ) الوحشيات(يف كتاب احلماسة، وما جاء يف كتاب 

وكتاب التيجان فيه آفات ): " التيجان(، ويقول عن كتاب )٢(بتحقيق النسبة
عظيمة، وأخباره ال يطمئن إليها أحد من أهل العلم، والشعر الذي فيه خليط 

دة إىل جاهلي،  مع أن هذا الكتاب هو أقدم من نسب القصي)٣("فاسد جداً
وصاحبه هو أقدم العلماء موضع البحث، وبناء عليه فليست األقدمية اليت 
ظهرت يف الترتيب التارخيي ملصادر القصيدة، ليست معياراً منفرداً يؤخذ به 
على إطالقه عند الشيخ، فقد ترد رواية عند عامل متأخر، ومع ذلك نرى 

ائل هو ابن أخت تأبط شراً، الذي ذكر أن الق) البكري: (الشيخ يوثقه، مثل
                                 

  . ٣٥٣ –ع نفسه املرج) ١(
   .٥٥، ٥٤ –املرجع نفسه  ) ٢(
   .٥٣ –منط صعب منط خميف )  ٣(
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البكري الذي قال ذلك على تأخر زمانه كان ) "البكري(وقال الشيخ عن 
) ابن هشام(، ويف الوقت ذاته يقول عن )١("جيد التحري شديد االستقصاء

: وهو أقدم العلماء الذين ذكروا نسبة القصيدة) التيجان(صاحب كتابه 
  .)٢(" كان قليل العلم بالشعر"
تلك الروايات عما قد يشوا أو يداخلها من علل البحث يف  - ٥

" إن بالشعب: " اإلسناد، ومثال ذلك ما ذكره من أن أقدم من نسب قصيدة
، وأن ذلك مما انفرد به ابن قتيبة، وأن انفراده )ابن قتيبة: ( خللف األمحر، هو

كان أوىل بذلك؛ فقد رأى ) اجلاحظ(بذلك يوجب احلذر؛ ألن شيخه 
، ومثل )٣(نه، وروى عنه، وهو أشد حترياً وضبطاً من ابن قتيبةخلفاً، ومسع م

دعبل (دون ) اجلاحظ(ذلك يقال يف أيب متام، وينبه يف موضع آخر إىل توثيق 
يف الرواية عن خلف األمحر، مع أن كليهما رأى خلفاً ومسع منه ) اخلزاعي

نه كثرياً، قبل وفاته، إال أن اجلاحظ رأى خلفاً زمناً طويالً، وصحبه، ومسع م
 .)٤(فهو أعلم مبا عند خلف، أما دعبل فلم يلقه إال لقاء قصرياً جداً 

فحص ما يرد يف روايات هؤالء العلماء عن نسبة القصيدة والتثبت  - ٦
منه من خالل مقارنته مبا هو ثابت معلوم من حقائق عن موضوع البحث، 

ا رثاء تأبط القصيدة اليت حيقق نسبتها لصاحبها واليت كان موضوعه: فمثالً

                                 
   .٥٨ –املرجع نفسه )  ١(
  . ٥٣ –املرجع نفسه )  ٢(
  . ٥٨ –املرجع نفسه ) ٣(
   .٧٤ –املرجع نفسه ) ٤(
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: " شراً، البعض نسبها إىل الشنفرى ، ويرى الشيخ أن هذا باطل من وجوه
أن صحيح شعر تأبط شراً دال على أن الشنفرى مات قبله، وأنه : أشدها

 وال يكتفي بعرض )١(.."رثاه بقصيدة رواها أبو متام يف كتاب الوحشيات
أي نوع من احلقائق النسبة املذكورة يف رواية ما على احلقائق بل يستخدم 

ميكنه أن جيلي غوامض البحث، فقد رفد االسـتعانة باحلقائق التارخيية 
الوارد ) سلع(باالستعانة باحلقائق اجلغرافية، كمناقشته لتحديد مكان جبل 

، بل يكلل كل ما سبق )٢(يف القصيدة، وأن يف بالد هذيل جبل ذا االسم
 إال على من هم يف طبقة باستخدام معيار شديد الدقة، صـعب املنال

الشيخ، وهو مقارنة نسج القصيدة املراد حتقيق نسبتها، وطبيعة بياا بنسج 
وبيان الشاعر الذي يظن نسبتها إليه، بل بالثابت من شعره، فحني ورد يف 
بعض الروايات نسبة القصيدة مناط البحث إىل تأبط شراً مل يقبل الشيخ 

، )٣("الفة ما وصل إلينا من شعرهألن نسـجها خيالف كل املخ: "ذلك
وكذلك الرواية اليت نسبتها للشنفرى يردها وال يقبلها اعتماداً على حقائق 
التاريخ، فالشنفرى مات قبل تأبط شراً، وليس يف أخبار هذيل وأشعارها ما 

ما أجده من بعد بيان هذه القصيدة عن بيان : " يعضد ذلك، وأخرياً
، وال ميكن أن يصدر )٤("تهت إلينا على قلتهاالشنفرى يف قصائده اليت ان

                                 
   .٥٦ –املرجع نفسه ) ١(
   .٦١ –منط صعب ومنط خميف ) ٢(
   .٥٥ –املرجع نفسه ) ٣(
   .٥٦ – املرجع نفسه) ٤(
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الشيخ مثل هذه األحكام النقدية احلامسة إال ملعرفته العميقة، البعيدة الغور 
ببيان أولئك الشعراء، حىت صار ألساليبهم صورة ومسة وبصمة ال ختطئها 

  .   رمحه اهللا–عينه البصرية 

  : نقد المتـن: ثانياً
ري عما يوجد يف القصيدة ذاا من حيرص الشيخ على التفتيش البص

ويف نص القصيدة : "ها، يقولدالالت تساعد يف حتقيق نسبتها إىل صاحب
ثالث دالالت عظيمة اخلطر والنفع يف حتديد االختالف الذي وقع يف 

وبين أن املراد بذلك ما ورد يف القصيدة من أا لشاعر يرثي خاله، " نسبتها
يد النكاية يف هذيل، وهذيل قتلته، مث أن وأن هذا اخلال املقتول كان شد

  .)١(الشاعر أوقع ذيل ونال ثأره منهم 
وبذلك فالباحث عند حتقيق نسبة قصيدة ما لصاحبها عليه أن يعتين مبا 

  .يرد داخل النصوص من دالالت ديه يف حبثه 
وبعد هذه الغربلة العلمية املتأنية، اليت استخدم فيها الشيخ معرفته العلمية 
الواسعة بالتراث العريب، وبالعلماء وترامجهم، وطبيعة كتبهم، ومعرفة أخبار العرب 
وأنساا، وحال الرواية والرواة، ودرايته التامة مبا انتهى إلينا من شعر صحيح النسبة 
إىل عصره، وإىل قائله، وجعل ذلك معياراً يف فحص الشعر املختلف منه، كذلك 

، يرفد ما سبق ذائقته )٢( للمساعدة يف الوصول للحقيقةمعرفته جبغرافية جزيرة العرب
                                 

   .٥٢-٥١ –املرجع نفسه ) ١(
مما يدل على أن هذا الشعر مولد أنه ذكر : " انظر مثالً فحصه لرواية أيب الندي يف قوله) ٢(

 =علّق الشيخ " وإمنا قُتل يف بالد هذيل! فيه سلْعاً، وهو باملدينة، وأين تأبط شراً من سلع؟
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الشعرية اخلبرية بنسج الشعراء وتباينهم فيه، مع حرص، وتثبت، ومراجعة، وحصافة، 
وتأن، ومقارنة تكشف يف العديد من املقامات ما حيصل من تداخل بعض الروايات، 

خ أن كما يف فحصه ملا ذكره القفطي حني ترجم خللف، وكيف اكتشف الشي
كالم ابن قتيبة، وكالم أيب عبد اهللا : كالم القفطي عن خلف ملفق من كالمني

، وكما يف تغلغله اللغوي الذي استطاع من خالله أن ينبه إىل الفرق يف )١(النمري
ومشتقاته بني املعىن اللغوي، واملعىن االصطالحي، وأن الكلمة ) حنل(املعىن للفظ 

أن تضيف قوالً أو تنسبه : وضعها يف اللغة، مبعىنوردت يف نص ابن قتيبة على أصل 
إىل من مل يقله، فهو شعر موضوع ومصنوع، بينما ورد اللفظ ذاته يف نصي خلف، 

اخللط يف نسبة الشعر ال أكثر، وهذا ال : وابن سالم باملعىن االصطالحي الذي يعين
الشيخ  بعد ما سبق يقدم )٢(يقدح يف صحة الشعر، وإمنا يقدح يف صحة نسبته

قصيدة جاهلية ال شك يف جاهليتها، من الوجه الذي : "حكمه النهائي بأن القصيدة
  .)٣(" أطلت بيانه

  ــــــــــــــ
م ملواضع خمتلفة يف جزيرة اس) سلعاً(واعتراض أيب الندي ساقط؛ ألن :" على ذلك  =

الذي يف ديار هذيل، وذكره البريق ) سلع (العرب جتدها يف مظاا ومراجعها، ومنها 
  . ٦١ –منط صعب ومنط خميف " اهلذيل، يف شعر له 

   .٦٠ –املرجع نفسه )  ١(
  . ٨٠-٧٩ –املرجع نفسه )  ٢(
  . ٨١ –املرجع نفسه )  ٣(
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منهج الشيخ يف الكشف عن أسرار اجلمال يف :  الثانياملبحث
  :القصيدة

ووجه حرص الشيخ على الكشف عن أسرار اجلمال يف القصيدة 
 قدم، وأخر ما أخر، وذكر ما ترتيب أبياا وفصوهلا، وملاذا قدم الشاعر ما

ائقه، قذكر، وحذف ما حذف، وغري ذلك من وجوه تصاريف الكالم ود
 ودراسة وزن القصيدة، وقافيتها، وما فيها من أسرار النغم، وعالقة ذلك

  .مبعاين الشعر، وأحاسيس الشعراء
مثلما كان األمر يف احلقل األول حيث ارتكز عمل الشيخ على و

كذلك كان الشأن يف ) نقد املنت(و) نقد السند: (، مهادعامتني أساسيتني
هذا احلقل، مع فرق جوهري بني احلالتني ينبغي التنبه اليقظ له ففي احلقل 

، وهو نسبتها إىل قائلها، كان ةاألول الذي يتعلق جبالء أمٍر خارج القصيد
عامالً ) نقد املنت(، ويأيت )نقد السند(االعتماد األساس يف الفحص على 

ساعداً له، أما يف احلقل الثاين الذي يسعى إىل الكشف عن أسرار مجال م
خطوة أولية مهيئة ) نقد السند(القصيدة، أي العمل داخل القصيدة، يأيت 

  . املتقصي) نقد املنت(لذلك الكشف، وعليها بىن الشيخ بناًء شاخماً مكيناً من 
 هاتني وإذا استبان ذلك للباحثني من بعد استطاعوا اإلفادة من

حني يكون لفحص ما هو خارج : الدعامتني، مع مراعاة طبيعة املوضوع
القصيدة مثل نسبتها إىل عصرها وقائلها، أو حني يكون لفحص ما هو 
داخل القصيدة، مثل أوجه اجلمال واإلبداع فيها، والشيخ يف كال املقامني 

نقد (تراثنا، ففي أحيا مناهجاً إسالمية فذة كان هلا آثارها العلمية اجلليلة يف 
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علم مصطلح : (إحياء ملنهج احملدثني الفريد يف تاريخ اإلنسانية، وهو) السند
، وهو علم له )علم اجلرح والتعديل(، ومنه ما عرف باسم )١()احلديث

، أما يف )علل اإلسناد(أصوله وقواعده الراسخة الثبتة، وكذلك البحث يف 
) علم املناسبة( استلهم منهج – رمحه اهللا –فنشعر أن الشيخ ) نقد املنت(

القرآين، وهو أحد علوم القرآن الذي يعىن ببحث العالقات وبناء الكالم يف 
القرآن الكرمي، سواء داخل السورة الواحدة، أو العالقات بني السور؛ ألن 
املتأمل لعمل الشيخ يذهل لشدة عنايته بكشف العالقات يف القصيدة على 

علم ( وإذا عدنا إىل تعريف – بيانه بإذن اهللا  كما سيأيت–كل املستويات 
 هلذا املنهج النوراين، فقد – رمحه اهللا – استلهامه – جبالء –اتضح ) املناسبة

علم تعرف منه علل الترتيب، وموضوعه : "قال البقاعي معرفاً ذا العلم
الع على طّأجزاء الشيء املطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب، ومثرته اال

بة اليت يستحقها اجلزء بسبب ماله مبا وراءه وما أمامه من االرتباط الرت
والتعليق الذي هو كلُحمة النسب، فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه 

ناً ـيـبـ، ويقول يف موضع آخر م)٢("علل ترتيب أجزائه وهو سر البالغة

                                 
" ا أحوال السند واملنت من حيث القبول والردعلم بأصول وقواعد يتعرف "  هو )١(

 – مكتبة املعارف للنشر – تيسري مصطلح احلديث –حممود الطحان : انظر
  . ١٥ –م ١٩٩٦/ هـ١٤١٧ – ٩ ط–الرياض 

 خرج آياته – نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور – إبراهيم بن عمر البقاعي )٢(
 لبنان – بريوت –الكتب العلمية  دار – عبد الرزاق غالب املهدي –وأحاديثه 

  . ١/٥ ج-م  ١٩٩٥/ هـ١٤١٥، ١ ط–
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ما ينتهي إليه البحث يف علل ترتيب األجزاء وما يعتمد عليه يف 
وب ذلك ـوتتوقف اإلجادة فيه على معرفة مقصود السورة املطل":ذلك

، وأما السيوطي فقد )١("فيها، ويفيد ذلك معرفة املقصود من مجيع مجلها
املشاكلة واملقاربة، : املناسبة يف اللغة: "عرف هذا العلم القرآين اجلليل بقوله

ص، عقلي أو ومرجعها يف اآليات وحنوها إىل معىن رابط بينها، عام أو خا
حسي أو خيايل أو غري ذلك من أنواع العالقات أو التالزم الذهين، كالسبب 

، ويقول عن )٢("واملسبب، والعلة واملعلول، والنظريين، والضدين وحنوها
جعل أجزاء الكالم بعضها آخذاً بأعناق بعض، فيقوى : وفائدته :" فائدته

، )٣("احملكم املتالزم األجزاءبذلك االرتباط ويصري التأليف حاله كحال البناء 
يخ على ضرورة متثل القصيدة مجلة ـوجند صدى هذه الرؤية يف إحلاح الش

 وظالهلا ومعرفة غرضها، فهذه سنة علماء علم املناسبة، يقول )٤(مبعانيها
األمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات : "البقاعي يف تفسريه لسورة الفاحتة

ك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر اآليات يف مجيع القرآن هو أن
ما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات، وتنظر إىل مراتب تلك املقدمات يف 

ات إىل ـدمـالقرب والبعد من املطلوب، وتنظر عند اجنرار الكالم يف املق

                                 
  . اجلزء نفسه والصفحة نفسها – املصدر نفسه –البقاعي )  ١(
 دار الكتاب –فواز أمحد زمريل :  حتقيق– اإلتقان يف علوم القرآن –السيوطي )  ٢(

  . ٦٩٥-م ٢٠١٠/ هـ١٤٣١ بريوت ، –العريب 
  .  الصفحة نفسها–  املصدر نفسه–السيوطي )  ٣(
  . ١٣٢ –منط صعب ومنط خميف )  ٤(
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.. تشراف نفس السامع إىل األحكام واللوازم التابعة له ـما يستتبعه من اس
 )١("زاء القرآنـمر الكلي املهيمن على حكم الربط بني مجيع أجفهذا هو األ

؛ ألنه نص جليل، يؤسس - رغم طوله –وقد آثرت أن أنقل هذا النص 
ليل الكالم، سواء يف كتاب اهللا أو ما سواه من البيان ـملنهج دقيق يف حت

العايل، والذي أراه أن الشيخ حممود شاكر قد قدم خطوة عظيمة للشعر 
و ـدية، وهـنقده بغرس هذا املنهج النوراين يف قلب املمارسة النقالعريب و

  .ما ظهر ناصعاً وهاجاً يف دراسته الرائدة لقصيدة ابن أخت تأبط شرا
وحني نشرع يف تتبع منهج الشيخ يف هذا احلقل تفصيلياً يتضح أنه قد 

 يف فحص السند قبل كل شيء، مث تاله بنقد املنت، – بال شك –بدأ 
ج هو ـلذي أقدمه هنا لعمل الشيخ يف هذا الباب من أبواب املنهوالعرض ا

ما أرجح أنه ما كان خالل العمل الفعلي، وإن كان الذي عليه ترتيب 
الكتاب قد خيالفه أحياناً، كما أين قد أذكر أشياء مل يصرح ا الشيخ نصاً 
 يف كتابه؛ ولكن بدت نتائجها حاضرة بقوة، فاستنتجتها من تلك النتائج،

 املستوى االستكشايف يف دراسة القصيدة، ولعل طبيعة يفما سأذكره مثل
، ولعل )الة(الكتاب فرضت ذلك، فقد كان مقاالت تنشر تباعاً يف جملة 

الشيخ أيضاً مل يكن يف ذهنه أنه سيكتب دراسة متعمقة للقصيدة، وظن أا 
قيقة، ستكون مقالة أو مقالتني، ولكن روح التقصي والتثبت وطلب احل

وولع الوصول إىل كشف قناع املبهمات الذي فُطر عليه الشيخ، كل ذلك 
 رمحه –أىب إال أن يلح عليه، فظل يغوص يف القضية أكثر فأكثر حىت جالها 

                                 
  . ١١ ص– املصدر السابق –البقاعي )  ١(



٢٧٧ أسس الرؤية التجديدية في دراسة الشعر القديم ونقده عند الشيخ محمود محمد شاكر

فال . جاء األمر كله اتفاقاً: "  وقد أملح إىل شيء من ذلك، حيث يقول–اهللا 
 دراسته، وال أنا أنا أردت أن أكتب عن الشعر اجلاهلي، أو عن منهجي يف

وال أنا أثرت هذا اللجاج يف ترتيب أبياا، أو يف .. اخترت هذه القصيدة 
  .)١() "الوحدة(شأن افتقار القصيدة العربية إىل ما يسمونه 

ولست أحب أن أحتدث عن : " ويزيد األمر وضوحاً حني يقول
ه نفسي، وما أعاجل منها حني أكتب؛ ولكين يف سر ضمريي، حني بدأت هذ

ي فيه استجابة ـاملقاالت، كنت أريد أن أفرغ من احلرج الذي رميت بنفس
كنت أريد أن أختصر األمر اختصاراً، فأختمه كله ) .. حيىي حقي(ألسئلة 

مبقالتني صغريتني، أو ثالث على األكثر، بيد أن األمر سار على غري ما أريد، 
اهلي حىت أفلت فلم أكد أبدأ بتطبيق بعض منهجي يف دراسة هذا الشعر اجل

ل بن ـالزمام، وإذا أنا يف منتصف املقالة الثانية أبدأ حديثاً عن عروض اخللي
الذي جاءت عليه هذه ) حبر املديد األول ( مث عن – رمحه اهللا –أمحد 

مث أبدأ املقالة الثالثة وقد اختلف األمر علي، فكان بيناً عندئذ ... القصيدة 
 يف – بإذن اهللا –إدراك ما سبق مما يعني ، و)٢("أين وقعت يف صميم احلرج

  . تتبع النسيج الفكري للكتاب، واستشفاف منهج الشيخ فيه

  : نقد السند: أوالً
واضح أن مقصد الشيخ حممود شاكر من تطبيق هذه اخلطوة هو 
االطمئنان إىل أن القصيدة اليت يدرسها هي أقرب ما يكون مما قاله الشاعر، 

                                 
  . ٢٨٧ –منط صعب ومنط خميف )  ١(
  . ٢٨٩-٢٨٨ –املرجع نفسه  )  ٢(



٢٧٨ المحور الرابع

قدية املستخلصة من الدراسة علمية موضوعية وبذلك تصبح األحكام الن
  .)١() النظر يف ترتيب القصيدة : (يوثق ا، وهو ما مساه الشيخ

أال يدع املرء : "وقد بدأ أول ما بدأ ذا العمل اجلليل القائم على
  : جهداً يبذل يف حتري أمور أربعة، واستقصائها بكل وجه متيسر

روت القصيدة تامة، أو روت قدراً استقصاء املصادر اليت : األمر األول
صاحلاً منها، على وجه االختيار أو االستشهاد، مع التزام الترتيب التارخيي 

  . هلذه املصادر، والترتيب التارخيي ملن أسندت إليه الرواية فيها
  .اختالف عدد أبياا يف كل رواية : األمر الثاين
لرواة عن شيخ واحد من اختالف ترتيب أبياا يف رواية ا: األمر الثالث

  . شيوخ الرواية، مث اختالف هذا الترتيب إن كان يف رواية غريه من الشيوخ
استقصاء كل اختالف يقع يف بعض ألفاظ األبيات يف هذه : األمر الرابع

والترتيب .. املصادر، مث يف سائر مصادر اللغة والنحو واألدب والتاريخ وغريها
، كل هذا اجلهد العلمي اهلائل الدقيق ال )٢("غي إغفالهالتارخيي يف كل ذلك أمر ال ينب

وجمرد استقصاء ذلك ال يكاد يغين شيئاً، بل حيتاج األمر بعد : " يكفي وحده، يقول
ذلك إىل بصر دقيق بوجوه اختالف هذه األلفاظ، وإحاطة تامة مبعاين الشعر عامة، 

اج بعد إىل ملح صادق مث حيت... ومبناهج شعراء العرب يف بياا عن أنفسها خاصة
جيلي الفرق بني اللفظني أو الثالثة، حىت يستطيع أن حيكم أيهما أحق مبكانه من 
البيت، ولن يستطيع أن حيكم يف ذلك حكماً صحيحاً إال والقصيدة كلها ماثلة له 

  .)٣("مبعانيها وظالهلا ومناهجها 
                                 

   .١٢٨ –املرجع نفسه )  ١(
  . ١٢٢ –منط صعب ومنط خميف)  ٢(
  . ١٣٢ –املرجع نفسه )  ٣(



٢٧٩ أسس الرؤية التجديدية في دراسة الشعر القديم ونقده عند الشيخ محمود محمد شاكر

ِمن ناء،  النقاد قادر على مقاربة هذه القمة الشموليت شعري م
ناهيك عن بلوغها؛ ولكن عظم اهلدف ومشوخه ينبغي أال حيول دون بذل 
اجلهد كل على قدر طاقته وجهده، وبعد أن أرسى هذه الركائز القائمة على 
التحري، واالستقصاء، واحلذر، بين بياناً شافياً كيف طبقها على قصيدة ابن 

قن، حيث تتبع أخت تأبط شراً، وبذا رفد املدخل النظري بعمل تطبيقي مت
القصيدة يف مظاا، واستقصى كل رواياا، وكل اختالف يف تلك الروايات 
يف اللفظ أو يف الترتيب، وانتهى من كل ما سبق إىل اعتماد رواية أيب متام يف 

ذه الرواية إال احلماسة منقوالً عن شرح التربيزي حلماسة أيب متام، والتزم ه
ع بيان وجه ترجيحه هلا يف ى، مدها يف كتب أخريف ألفاظ يسرية وج

  .)١(مواضعه

  : نقد المتن: ثانياً
  :سر نغم القصيدة) أ ( 

 كما فعل الشيخ يف مبدأ حديثه عن حتقيق نسبة القصيدة إىل قائلها، 
من تأسيس مدخل معريف مكني للقارئ عن طبيعة املوضوع يف حديثة عن 

ن مسلكه يف كذلك فعل هنا، وهذا يدل داللة قاطعة على أ) الرواية(
املوضعني من ركائز منهجه، ولذا ملّا شرع يف اإلبانة عن سر نغم القصيدة، 
مل يهجم على املوضوع مباشرة، بل عاد إىل اجلذور واألسس اليت بين عليها 

: كله، يف حديثه عن األوتاد واألسباب، للوصول إىل ما مساه) علم العروض(

                                 
  . ١٢٤ –املرجع نفسه )  ١(



٢٨٠ المحور الرابع

 منه إىل تفسري عمل اخلليل، وتعجب  سعياً)١("املبادئ املعروفة يف هذا العلم"
كيف أن أسالفنا غفلوا عنه، ولشدة حرصه على اإلبانة يستخدم الرسم 
التوضيحي لدوائر البحور عند اخلليل كما وضعها، ليكشف من خالهلا 
العالقة الكائنة بني كل حبر من البحور يف كل دائرة من الدوائر اخلمسة، 

هم لعلم العروض يف حديثه عن األسباب ويتدرج بقارئه من أدىن درجات الف
، ويترقى به شيئاً فشيئاً إىل التغلغل يف أسرار )٢(واألوتاد ودوائر البحور

  . النظم، وما يشي به من أغمض املشاعر اإلنسانية
الذي هو حبر القصيدة املدروسة فقد ناقش ) حبر املديد(أما فيما خيص 

ق التفعيالت فيه، ومنط توايل وصف القدماء له بالثقل  يف ضوء حتليله لنس
احلركات والسواكن يف نظام تفعيالته، وكأنه يدل الباحث احمللل للشعر على 
جانب جليل ال ينبغي إمهاله يف دراسة الشعر، وهو دراسة اإليقاع يف هذا 
الشعر، وما يستبطن من إحياءات وظالل، فالشيخ يتتبع نغم القصيدة، 

نغم، وعن ايب، وعن تأثري جميء ادي الـودالالته، يف حديثه عن ح
الترفيل، وعن السر يف قلة جميء حبر املديد يف شعر اجلاهلية واإلسالم، 

القة ذلك حباالت النفس، حىت قال إن أوفق حاالت الترمن حني يالبس ـوع
، وميضي )٣(يء كان مث انقضىـهذا النغم أن يكون على حال تذكر لش

 جميء الزحافات حني جتيء، وعالقتها الشيخ ميثل، ويبين، فيجلي السر يف
                                 

   .٨٩ – منط صعب ومنط خميف ) ١(
  .  وما بعدها٩٠ –املرجع نفسه )  ٢(
  . ١١٤ –املرجع نفسه )  ٣(



٢٨١ أسس الرؤية التجديدية في دراسة الشعر القديم ونقده عند الشيخ محمود محمد شاكر

وبطء احلركة يف ): "١٩(و) ١٨( البيتني بأحاسيس الشاعر، كقوله عن
البيتني األولني الجتماع ستة زحافات فيهما توحي ببقية من غيظ قدمي 

د دليالً يهتدى به ـ، بل إن تراكم الزحافات يف أبيات معينة يع)١("مكظوم
: األبيات، ويف هذا من التغلغل ما فيه، يقولالشيخ الكتشاف العالقات بني 

وآثار ذلك يف تشابه النغم ظاهرة كل الظهور؛ فهذا القسم دخله مثانية "
وهذا جيعله قريب الشبه جداً من القسم األول ... زحافات يف ثالثة أبيات 

  .)٢(" وهو أربعة أبيات، دخلها إثنا عشر زحافاً
ا هنا ما هو أكرب من كل ومع كل ما مضى كأن الشيخ يستشعر أن ه

وتذوق : "هو فيهإبانة، فيحيلك إىل ذوقك وتأملك، وجيعلك شريكاً فيما 
قيقة هذه الصفة اليت النغم والتأين يف التذوق مها الفيصل يف إدراك ح

  . )٣("وصفت

  : المستوى االستكشافي) ب(
ة املعمقة للقصيدة قام مبا ـالبد أن الشيخ قبل أن يشرع يف الدراس

و أن يقرأ الناقد النص مرات ـوه) املستوى االستكشايف(تسميته ميكن 
ومرات، ويعرضه على صفحة نفسه؛ لينفذ من خالل ذلك إىل أمور متعددة 

  : بالغة األمهية
: اهليكل العام هلذا النص؛ ليميز بني نوعني من القصائد، األول: أوهلا

                                 
   .٢٣٦ –املرجع نفسه  )  ١(
   .٢٤٧ –املرجع نفسه )  ٢(
   .١١١ –املرجع نفسه )  ٣(



٢٨٢ المحور الرابع

تملت على اقتصرت على معىن واحد متعانق متشابك متصل، أو اش" قصائد
معاٍن متعددة متت بينهما ضروب من االلتحام والتداخل، ختفى حيناً أشد 

، والنوع )١("اخلفاء، وتظهر أحياناً ظهوراً حيتاج إىل بيان من الناقد املتذوق
األول هو القصائد البسيطة، والثاين هو القصائد املركبة، حسب تسمية 

يت درسها الشيخ قصيدة ، ومن الواضح أن القصيدة ال)٢(حازم القرطاجين
متثل (بسيطة، مث تابع الشيخ تأمل القصيدة وتفحصها سعياً إىل ما مساه 

وهذه من الكلمات البالغة النفاسة واألمهية يف منهج الشيخ، وملن ) القصيدة
بعده ممن يروم التعامل مع الشعر، وقد حاولت تتبع املواطن البارزة اليت ذكر 

ية املقالة الثالثة املنعقدة للبحث يف ترتيب أبيات فيها ذلك، فكان أوهلا يف بدا
منها، وهذا عجيب، ) نقد السند(القصيدة، وكشف أسرار مجاهلا يف مرحلة 

أي بصرية نافذة كان ميتلكها الشيخ مكنته من متثل القصيدة يف هذه املرحلة 
: " وقد عاىن يف ذلك ما عاىن، وبتثبت العامل وحرصه يقول! من الدراسة ؟

، ويذكر أنه من )٣(" القصيدة أمر شاق يف حديث الشعر وقدميه سواء ومتثل
العسري املعتاص أن يقنع املرء نفسه بقدرته على أن جيعل القصيدة ماثلة له 

، ويبني املعوقات اليت تعترض سبيل الناقد، سواء )٤(مبعانيها وظالهلا ومناهجها

                                 
  . ٣٠٣ –منط صعب ومنط خميف )  ١(
 دار الكتب – حممد احلبيب ابن اخلوجة:  حتقيق–منهاج البلغاء وسراج األدباء )  ٢(

  . ٣٠٣ – د ت – ط –الشرقية 
   .١٣٣ –منط صعب ومنط خميف )  ٣(
   .١٣٢ –املرجع نفسه )  ٤(



٢٨٣ أسس الرؤية التجديدية في دراسة الشعر القديم ونقده عند الشيخ محمود محمد شاكر

ن األهوال اليت ال ما يتعلق بترتيب األبيات وبتفسري األلفاظ، وكالمها م
يسلم من جلتها إال نوادر النقاد وكبارهم، ومع كل تلك الصعوبات فيبدو 
أن الشيخ قد جنح يف متثل القصيدة، وكان أول ما قاله عن متثلها ما علق به 
بعد أن ذكر مناسبة القصيدة وأا ليست لطلب ثأر؛ ألن الشاعر قال أكثرها 

، )١(س فيها تفجع ظاهر على هالكبعد أن أدرك ثأره، وليست رثاء، فلي
، هذه العبارة الذهبية ال ميكن )٢("معقودة على تذكر شيء مضى" ا هي وإمن

أن يقوهلا الشيخ إال بعد جناحه يف متثل القصيدة أمامه، وحني يطمئن إىل 
ذلك يسترسل يف شرح الشعر يف املقالة الرابعة، وحني يصل للمقالة اخلامسة 

أظنه صار بيناً أو شبيهاً : " بياناً، حيث يقول) ثيلالتم(زيد أمر ـيعود في
وقدمي (بالبني ملن تابع سياق هذه املقاالت أن مدارسة قصيدة من القصائد 

حتتاج أول كل شيء إىل متثل القصيدة مجلة، ) الشعر وحديثه يف ذلك سواء
، ويف النصف الثاين من )٣(.. "ا تفصيالً متثالً صحيحاً مقارباًومتثل أجزائه

املقالة اخلامسة ذاا يتضح أن متثل القصيدة يف نفس الشيخ مما أعانه على 
توحي " افات يف مواضع منها؛ ألا ـإدراك أسرار النغم فيها، وتكاثر الزح

؛ ألا تذكر، وكذلك فإن متثلها جبالء )٤("وم ـببقية من غيظ قدمي مكظ
ين، ـره عن فترات التغأمام بصريته النقدية النافذة كان خري هاٍد له فيما ذك

                                 
   .١٤٠-١٣٩ –املرجع نفسه )  ١(
  . ١٤٣ –املرجع نفسه )  ٢(
   .٢٠٣ –منط صعب ومنط خميف )  ٣(
   .٢٣٦ –املرجع نفسه )  ٤(
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فما مراده بالتمثل؟ يف لسان  ويف دراسته لعالقات األبيات واألقسام بيعضها،
، ويف القرآن الكرمي )١("صوره حىت كأنه ينظر إليه: مثَّلَ له الشيء: " العرب

، )٢(U  X   W  V  UT : يف موطن واحد، يف قوله تعاىل ) متثّل(جاء الفعل 
، وقال الفخر )٣("ه هلا يف صورة آدمي سوي اخللقفتشب: " قال القرطيب

، يف ضوء تلك الدالالت فإن مراد )٤("متثّل هلا يف صورة اإلنسان:" الرازي
أن يصبح للقصيدة املدروسة هيئة كاملة واضحة، ذات : الشيخ بالتمثّل

، وما ترمي إليه من اقد، أي إدراك كلي مل القصيدةصورة مدركة للن
األمر : "لم املناسبة، فقد قال البقاعيكرنا مبنهج علماء عمقصد، وهذا يذ

الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف مجيع القرآن هو أنك تنظر الغرض 
وتتوقف اإلجادة فيه : "، ويقول يف موضع آخر)٥("يقت له السورةـالذي س

ذلك معرفة املقصود على معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك فيها، ويفيد 
، آطلع الشيخ على كالم البقاعي أو غريه من علماء علم )٦("مجيع مجلهامن 

املناسبة فاستضاء ذا املنهج يف دراسة الشعر، وهو عامل كبري غزير العلم 
واسع اإلطالع، أم اهتدى إىل هذا املنهج بسالمة طبعه وحسن تذوقه 

                                 
  ) .مثل( مادة – لسان العرب – ابن منظور -)  ١(
   . ١٧ آية –ورة مرمي س)  ٢(
   . ٧/٥٤٦٩ – جامع البيان عن تأويل آي القرآن –حممد بن جرير الطربي )  ٣(
   . ٢١/١٩٧ ج– ١١ الد – مفاتيح الغيب –الفخر الرازي )  ٤(
   .١/١١ –نظم الدرر )  ٥(
  . ١/٥ –املصدر نفسه )  ٦(
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 ولكن للشعر؟ ال أستطيع أن أرجح أحد األمرين، واهللا أعلم أي ذلك كان،
الذي ال شك فيه أن الشيخ انتهى من هذا املستوى االستكشايف إىل حتديد 

  : مجلة أمور
حتديد منط القصيدة، وأا من النمط البسيط حيث اقتصرت على معىن           - ١

 . واحد متعانق متشابك متصل
 . متثل القصيدة مبعانيها وظالهلا، وأا معقودة على تذكر شيء مضى - ٢
ة أقسام حسب األفكار الفرعية اليت تكوا،        تقسيم القصيدة إىل سبع    - ٣

فكل قسم يشكل فكرة معنوية مترابطة، فالشيخ بذلك بدأ بالكل، مث           
  . انتقل إىل األجزاء يف املستوى التايل، وسيعود للكل يف اخلامتة

  : المستوى التفسيري) جـ(
وهو ذلك املستوى الذي يعمل فيه الناقد على تفسري دالالت األلفاظ، 

 أدق املراحل وأخطرها، وأعمقها أثراً يف حتليل الشعر، وكل زلل وهو من
فيه له عواقب وخيمة على العمل النقدي كله، ويلقي بظالله القامتة على 
األحكام والنتائج، ولذا وجه الشيخ عناية بالغة فذة هلذا احملور، ونبه إىل 

، مث خطره، ودقته، وصعوبته يف آن، وأول مدارج ذلك وجودها يف اللغة
معاين تلك األلفاظ حني توجد يف الشعر، وأنه قد يلحق معىن اللفظ فروق 

ألم "بني ما ذكره له من معان يف كتب اللغة، وما هو عليه يف شعر ما، 
باإلسباغ، وخيلعون عنها بالتعرية ما ) أي األلفاظ(يلبسوا ) أي الشعراء(

 مدارج تسيل باللفظ يكاد ينقل اللفظ من مستقره يف اللغة ويف كتبها، إىل
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، مث )١("وقرنائه من األلفاظ إىل غاية غري غاية املتكلم املبني عن نفسه لسامعه
: يترقى بنا يف بيان حال األلفاظ حىت نصل إىل ما هي عليه يف الشعر اجلاهلي

فإذا جاء األمر إىل الشعر اجلاهلي، فإن متثل القصيدة ال يقتصر على جمرد " 
داه إىل توسم ـعانيها، كما جاء يف كتب اللغة، بل يتعمعرفتنا باأللفاظ وم

ما حلقها من اإلسباغ والتعرية، وإىل أسلوب كل شاعر منهم يف احتياله على 
مث إىل ضروب من املعرفة بأحوال العرب .. اإلبانة عن غوامض ما يف نفسه 

  .)٢("يف جاهليتها، وما كانت تأخذ، وما كانت تدع من املعاين 
 اليت دل عليها الشيخ ملن يريد أن يكشف معاين تلك هي القمة

األلفاظ يف الشعر اجلاهلي، وهي قمة ينحسر دوا الطرف، وحتيط ا 
األهوال والصعوبات واملزالق املهلكة، كل تلك املخاطر اليت تكتنف الطريق 
ينبه إليها الشيخ؛ ألنه سلك تلك الدروب، وعلم خماطرها، وسبل النجاة 

كتب اللغة اليت : ملخاطر أن مرجعنا يف فهم األلفاظ مهامنها، من تلك ا
قيدت معاين األلفاظ، وكتب شراح الشعر من القدماء، فعلى الناقد إذا عاد 

أن كتب اللغة تضبط أصول :  منهااًإليهما أو إىل أحدمها أن يعلم عنهما أمور
زات معاين األلفاظ، دون ما سلكته هذه األلفاظ على ألسنة الشعراء من جما

ومعارج، فعلى الناقد إذا أراد معرفة معىن لفظ ما ورد يف الشعر اجلاهلي أن 
يعود إىل كتب اللغة تلك ليعرف أصل معناه؛ ولكن عليه أال يقف عند هذا 
احلد فحسب، بل يتجاوزه إىل معرفة ما حلق هذا اللفظ من إسباغ أو تعرية 

                                 
  . ١٣٣ – منط صعب ومنط خميف ) ١(
  .فسها  الصفحة ن–املرجع نفسه )  ٢(
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ماء، فقد كان أكثرهم يف السياقات الشعرية، أما كتب شراح الشعر من القد
أقرب إىل أصحاب اللغة وأهل النحو، أو من العلماء باألدب عامة، ولذا 
انصرف أكرب جهدهم إىل النظر يف لغة األبيات، ويف مقامات يغفلون شرح 

، فكل ناظر يف الشعر القدمي البد )١(ما يرونه ظاهراً مألوفاً حسبما يعتقدون
اء، والتحري، وترك التهاون، أن يدرك ذلك، ويبذل جهده يف االستقص

، )٢(ودقة املالحظة للفروق، مع احلذر الشديد من إلف الزمان الذي حنن فيه
  فكيف كان منهج الشيخ يف تفسري ألفاظ القصيدة؟ 

 الكشف أوالً عن أصل معىن اللفظ كما ورد يف كتب اللغة اليت – ١
  . ضبطت أصول معاين األلفاظ

ن اإلسباغ والتعرية حىت يصل  البحث عما حلق ذلك اللفظ م– ٢
القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، : ملعناه الدقيق بتتبع شواهد ذكر فيها يف

والشعر، واألمثال، وأقوال الصـحابة واألعراب الفصحاء، فمن األمثلة على 
استعانة الشيخ بالقرآن الكرمي يف تفسري اللفظ ما جاء كأنصع ما يكون يف 

، )٣())حىت إذا اجناب حلوا((... شر لبيت الرابع عتفسريه لقول الشاعر يف ا
فقـد رد تفسري املرزوقي، وهو من شراح الشـعر فيما ذكر من أن املراد 
به النـزول، وهـو املعىن الذي يسرع إليه اإللف، بينما يرى الشـيخ أن 

: وله تعاىلـاملراد به احللـول، أي نزول العذاب والعـقاب، مستشهداً بق
                                 

  . وما بعدها ١٣٤ –منط صعب ومنط خميف)    ١(
  . ١٣٦ –املرجع نفسه )    ٢(
   .٢١٦ –املرجع نفسه  )    ٣(
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 Ur  q   p  t  s  T)وكذلك كان الشأن يف استعانته باحلديث)١  
غيث مزن : "، من أمثلتها تفسريه لقول الشاعر)٢(الشريف يف مواضع عديدة

حيث خالف تفسري املرزوقي وسائر الشراح يف أنه من " غامر حيث جيدي 
اجلدوى، وهي العطية القتصار أصحاب اللغة واملعاجم على هذا املعىن، بينما 

حيث ميطر؛ ألن اجلدا هو : أي) حيث جيدي(خ أن الشاعر يريد به يرى الشي
اللهم أسقنا : (( املطر، مستشهداً بقول رسول اهللا يف حديث االستسقاء

، وتفسريه لقول )٣ ())وأغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً وحياً ربيعاً، وجداً طبقا
جلري، بل من ، وأنه ليس من العدو مبعىن ا"وإذا يعدو فسمع أزل: "الشاعر
إذا اختلسه واختطفه فساداً يف األرض، وكثر يف " عدا على الشيء"قوهلم 

ما : ((الكالم وصف السباع الضواري بذلك، واستشهد بقول رسول اهللا
 وعلى السبيل ذاته استعان الشيخ بكالم )٤ (..))ذئبان عاديان أصابا فرقة غنم

 وكذلك استعانته مبا ورد ،)٥(الصحابة، والفصحاء لبيان معاين ألفاظ الشعر
، وأزهـى احلقول اليت استعان ا الشيخ يف تفسري )٦(عن العرب يف األمثال
، وتراه يكثر العـودة إىل الشعر جداً، )حقل الشعر(معاين األلفاظ هو 

                                 
   .١٣ آية –سورة الرعد  )١(
   .٢٦٠، ٢١٤، ٢١٣، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٩: من ذلك ما ورد يف املواضع التالية )٢(
   .١٩١ –املرجع نفسه )٣(
  . ١٦٣ – املرجع نفسه ) ٤(
   .٢١٣-١٦٣ –جع نفسه  املر)  ٥(
  . ١٦٢ – املرجع نفسه ) ٦(
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اليت ميثلها ) املرجعية الشعرية الكربى(ميته واملراد من الشعر ما ميكن تس
لقصيدة، يف املقام األول، وكذلك الشعر شـعر العصر الذي تنتمي إليه ا

الذي يعود لعصور الفصـاحة واالحتجاج اللغوي، وأجزم جزماً قاطعاً ال 
شك فيه أن القصيدة لو كانت لشاعر له ديوان ثابت عنه؛ لكان معتمداً 

، وهي )مرجعية شعرية صغرى: (مكيناً للشيخ يف تفسري ألفاظ القصيدة، أي
ى معرفة لفظ من ألفاظه؛ ولكن القصيدة اليت كل شعر الشاعر الذي نتقصـ

درسها الشيخ كانت من القصـائد املفردة اليت ليس لصـاحبها ديوان نعود 
إليه، ولذا فال مناص من االكتفاء بالشعر الذي يعـود لعصور الفصاحة 

 الحتجنا إىل شعر – مثالً –واالحتجاج اللغوي، ولو كان الشاعر عباسياً 
 مع ما سبقه من شعر العصور السالفة، وهكذا وقد العصر العباسي كله،
تفسري لفظ : ، ومن أمثلتها)١(اضع عديدة من الكتابوجدنا ذلك يف مو

وأن املراد به فرساً عتيقاً قد أسبل ذيله، وهو مما متدح به اخليل، ) مسبل(
  .)٢(وهنا يستشهد بشعر امريء القيس يف موضعني من شعره 

                                 
  : استعانته بالشعر يف تفسري معىن اللفظ يف مواضع عدة، منها: انظر)    ١(

  ). ليث أبل(، تفسري كلمة ١٩٤، ١٩٣ص)  مسبل( يف تفسريه كلمة ١٦٠ص
  ) هاجرة ( يف تفسري كلمة ٢١١ص ) رفل( يف تفسريه كلمة ١٦١ص
  ) اجناب ( يف تفسري كلمة ٢١٤ص   ) داع( يف تفسري كلمة ١٦٤ص 
  ) حلوا ( يف تفسري كلمة ٢١٦ص  ) بزين(  يف تفسري كلمة ١٧٢ص 
  . وغريها من املواضع  ) شهم( يف تفسري كلمة ١٨١، ١٨٠ص 
  ) مدل ( يف تفسري كلمة ١٨٢ص

   .١٦٠ –املرجع نفسه )  ٢(
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ن فالبد من معرفة ما يتصف به عند العرب  إذا كان اللفظ اسم حيوا– ٣
من صفات، بالبحث يف كتاب احليوان للجاحظ، ومبا ذكر من أحواله 
يف الشعر العريب، مثل حديث الشيخ عن الفرق بني عتاق الطري وسباع 

، وكذلك ما )١(الطري، وعن الضبع وصفاا، وعن النسر وأحواله
السمع كاحلية ال تعرف ويزعمون أن : "أورده عن اجلاحظ عن السمع

  .)٢(" العلل وال متوت حتف أنفها
به ـان أشـيخ كـويتضح من هذا املستوى التفسريي أن عمل الش

ما يكون بالتنقيب اللغوي العميق، الذي يستعني فيه بأدوات حبثية متنوعة 
بالغة الدقة، يصل بعدها الناقد إىل حقيقة املراد باللفظ الوارد يف الشعر الذي 

وهو على بينة من أنه املقصود، مع مراعاة داللة سياق القصيدة، يدرسه 
  . وداللة سياق أبياا على ذلك املعىن

ن مترادفاا، كقوله وفوق كل ذلك إحساس عميق بالكلمة، ومبا تتميز به ع
، وال شيئاً مما )فجعين(وال ) غالين: (قال بزين، ومل يقل": "بزين الدهر: "يف تفسري

  .)٣("سلبه سالحه : والبكاء، بل ما هو إال بزه، أيينطق بالفجيعة 

  :  مستوى البحث في العالقات–د 
لقد حرص الشيخ على العناية بالبحث يف العالقات جبميع أنواعها، وهو أمر 
ال تقوم الدراسة إال به؛ ألنه قصد يف هذا الباب من أبواب املنهج إىل البحث يف 

                                 
   .٢٦٨ – املرجع نفسه )١(
  . ١٦٢ –املرجع نفسه ) ٢(
   .١٥٤ –  منط صعب)٣(
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يف العالقات، وتغلغل إىل دقائقها اللطيفة ترتيب أبيات القصيدة، وعماد ذلك حبث 
املستكنة يف بنيتها اليت تشكلها، وميكن تصنيف تلك العالقات اليت كشفها الشيخ 
إىل األنواع التالية تسهيالً لنا يف تتبع منهج الشيخ، مع أنه خالل عمله تداخلت تلك 

  : العالقات بوشائج حية تربطها ببعضها

  : عالقة المطلع بالمقصد – ١
حيث ذكر أن األبيات األربعة األوىل ليس فيها رثاء ال تفجع وال ثورة 
وال غضب، بل هي أشبه حبديث نفس طويت على كمد  مغيظ خمنق، قاهلا 

، وقد جعلها الشيخ فترة )١(الشاعر بعد أن صرفه عن الرثاء والتفجع ما صرفه
امس فترة التغين التغين الثانية، وتشكل مع الفترة األوىل اليت ميثلها البيت اخل

اليت كانت قبل خروجه للطلب بثأر خاله، ومها فترتان متداخلتان، وجعل 
الشاعر هذه األبيات صدر قصيدته مالئم لقصيدة معقودة لتذكر شيء 

  . مضى، وبذلك يتضح عالقة املطلع باملقصد

  :  عالقة المطلع بالخاتمة– ٢
ة، قال ـصور، واللغوالعالقة بينهما تشمل اإليقاع، واجلو النفسي، وال

إذا رجعت إليه علمت أن ختام الغناء طابق فاحتته كل املطابقة، ال : " الشيخ
، ويقول )٢("يف التهكم اخلفي وحده، بل يف األناة والبطء والتصوير مجيعاً

                                 
   .١٤٧ –نفسه )  ١(
، يريد الشيخ بالبطء ما دخل على أبيات فاحتة القصيدة األربعة، وبييت ٢٧٦ –نفسه )  ٢(

 =اخلامتة من الزخافات الكثرية، حيث جاء يف األبيات األربعة األوىل اثنا عشر زحافاً، ويف 
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والتناظر ): " عالقة تناظر(أيضاً مربزاً عمق تلك العالقة، ومبيناً نوعها وأا 
وبني ذكر قتلى هذيل، وما حف ا من .." بإن بالشع" بني الفاحتة 

الضباع، واستهالل الذئاب، وعكوف سباع الطري جائلة بينها، تناظر ال 
ميكن إغفاله واإلعراض عنه، ال يف األلفاظ، وال يف املعاين، وال يف املشهد، 

  . )١("وال يف النغم

  :  عالقة األقسام بعضها ببعض– ٣
ذهل عما مساه األزمنة الثالثة اليت وحبثه هنا أفضى به إىل كشفه امل

زمن احلدث، وزمن التغين، : تعمل عملها حني يعاين الشاعر الشعر، وهي
وزمن النفس، وأمهها زمن النفس؛ ألنه هو الذي يشعث أزمنة األحداث، 
وأزمنة التغين يف القصيدة، وهو الذي أقام بناءها على ما وصف الشيخ يف 

، بل لقد بلغ به عمق اإلحساس )٢(لتغينيدة، ويف أزمنة اـترتيب القص
بالعالقات بني األقسام، وما كانت عليه يف زمن التغين، وما صارت إليه يف 

، فبعضها عالقته بقسم كعالقة )٣(زمن النفس أن شبهها بعالقات النسب
، ونبه إىل أن الشاعر ال يلتزم )٤(األب باالبن، وبعضها كعالقة اجلد باحلفيد

  ــــــــــــــ
لنفسي أن يف ويريد باجلو ا.  ٢٧٦-املرجع نفسه : بييت اخلامتة مخسة زحافات، انظر  =

  . ٢٧٣أبيات املطلع ويف بييت اخلامتة حديث نفس متعبة الغبة ص
  . ٢٧٨، ٢٧٧ –املرجع نفسه )  ١(
   .٢٤٦ –نفسه ) ٢(
  . ٢٤٦ –نفسه ) ٣(
   .٢٤٨، ٢٤٦ –نفسه ) ٤(
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، وميضي الشيخ )١(د أن يقص قصةـلألحداث؛ ألنه ال يريالترتيب الزمين 
مبيناً أثر زمن النفس يف ترتيب بناء القصيدة، وكيف ربط أبياا وأنغامها 

، وأن زمن النفس هذا هو )٢(رباطاً ال ينقض، وإال دمت القصيدة كلها
، يف قصائد الشـعر )٣(الذي تنشأ فيه وحدة القصيدة على معناها الصحيح

البسيطة، واملركبة حسب تسمية حازم القرطاجين، بل :  بنوعيهاالعريب
، وهذا غوص يف عمق )فترات التغين(استطاع أن ينفذ برباعة إىل اكتشاف 

غامض مبهم تطويه أنفس الشعراء، ولعل ما أعان الشيخ على ذلك أنه شاعر 
 فطر على ما فطر عليه الشعراء، وباكتشافه لفترات التغين بين ملاذا قدم
الشاعر ما قدم، وأخر ما أخر يف تلك الفترات، حىت استوت على ترتيب 
أقسامها السبعة يف القصيدة، وال شك أن حسن متثل الشيخ الكلي للقصيدة 

حتتاج ... إن مدارسة قصيدة من القصائد : "  أعانه على ذلك، حيث يقول
ثالً صحيحاً أول كل شيء إىل متثل القصيدة مجلة، ومتثل أجزائها تفصيالً مت

  .)٤(" أو مقارباً 

  :  عالقة األبيات بعضها ببعض داخل كل قسم– ٤
الداللية والنحوية، : ويشمل ذلك أنواع عديدة من العالقات، مثل

والصوتية، واإليقاعية، والتصويرية، وما ينتهي إليه كل ذلك من استخراج 
                                 

   .٢٤٠ –نفسه ) ١(
   .٣٠٤ –نفسه ) ٢(
   .٣٠٣ –نفسه ) ٣(
  . ٢٠٣ –نفسه ) ٤(
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  . للداللة الكلية للقسم، ووجه ترتيبه مع ما قبله وما بعده
قد بدا متكن الشيخ يف تقصي تلك العالقات بأنواعها، فمن حبثه يف و

 واملراد به تتبع الشيخ خليوط املعاين يف القصيدة، وكيف –العالقات الداللية 
 -انقت وافترقت، وما العواطف احملركة هلاـولدت وتنامت، والتقت، وتع

وعالقة ذلك حبثه داخل كل قسم، ووجه البدء مبا بدأ به، وختام ما ختم به، 
وإذا كانت هذه القصيدة معقودة : "باملقصد، يقول عن أبيات القسم الثاين

على تذكر شيء مضى، كما أسلفت، وكانت هذه األبيات الثمانية من 
فقد جرى التذكر فيها على سننه .. القسم الثاين منها أعرقها يف التذكر 

ل مثالً عن عالقة  ويتابع فحص عالقات األبيات، فيقو)١ (..."دون استكراه 
وملا ذكر بأسه وجندته وامتناعه يف نفسه أن يضام : " البيت السادس بالسابع

أتبعه بذكر جندة أخرى ميتنع ا الناس ال من بطش بعضهم ببعض، بل .. 
 ويرصد داللة معاين األبيات على حركة املوصوف )٢("من بطش القر والقيظ

 القسم الثاين بدأت بطيئة، مث ئها، وذلك حني الحظ أن األبيات يفـأو بط
ر، حيث كان وصف الشاعر ـداخلتها احلركة من الثامن إىل احلادي عش

ظاعن باحلزم، حلّ، مسبل يف احلي، : "يشكل صورة املوصوف متحركة
مث عادت للبطء يف البيت الثاين عشر، مث ختم باحلركة يف قوله " يعدو

ا وراء الكلمات من إحياءات، ل إىل مـ، بل يتغلغ)٣ ()يركب اهلول وحيداً (
                                 

   .١٩٨، ١٩٧ –منط صعب ) ١(
  . ١٧٣ –ه نفس) ٢(
  . ، وما بعدها١٩٧انظر شرح الشيخ ببيان رفيع شفاف، ص) ٣(
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يوشك أن يكون عتاباً قارصاً " قذف العبء علي: "مثل أن قول الشاعر
حافز هذه : "، ومن مواطن اهتمامه بكشف احلوافز النفسية قوله)١(ألخواله

ويقول يف موضع  ،)٢("األبيات الثمانية هو إعجابه بالرجل يف أخالقه وخالله
تحت ا القصيدة هو سخطه ـألوىل اليت افتوإذا كان حافز األبيات ا: "آخر

ذه األبيات ـفإن حافز ه... مث حبه خلاله) .. بين فهم(على أخواله 
 ويعين األبيات اليت يف القسم الثاين، كذلك اهتم الشيخ جداً )٣("أخص

ؤثر يف استقامة فهم املعىن، مثل حديثه ـبالعالقات النحوية، ملا هلا من دور م
ت ـوأا ليس" وملا ينج"، وحديثه عن الواو يف )٤( عليهوما تدخل) ملا(عن 

، )مصمئل(ديثه عن ـ، وح)٥(واو حال، وال واو عطف، بل واو استئناف
 ويستخدم لذلك )٦(وفهاـه صفة طال الفصل بينها وبني موصـوأن

   .)٧(االستشهاد بالقرآن الكرمي والشعر العريب وكالم الفصحاء
: ، وما يتولد من تأثري حروف ما يف القصيدةومن اهتمامه بالعالقات الصوتية

شرحه لوجه توايل سبع حاءات يف سبع كلمات متتابعات يف بيت واحد، دون أن 
                                 

  . ١٤٨ –املرجع نفسه )  ١(
  . ١٥٤ –املرجع نفسه ) ٢(
   .١٥٣ –املرجع نفسه ) ٣(
   .٢٤٤ –املرجع نفسه ) ٤(
  . ٢٢٥ –املرجع نفسه ) ٥(
  . ١٤٥ –املرجع نفسه ) ٦(
، وكذلك استعانته بالقرآن يف بيان ١٤٤يف ص) خرب ما نابنا(مثل تفسري لقول الشاعر) ٧(

  .وغريها١٤٦العالقات النحوية ص
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، وذلك ألن الشاعر جاء )١(يعد ذلك من التنافر، وهو البيت التاسع من القصيدة
  .)٢(باحلاء متحركة، واحلاء املتحركة أقوى من الساكنة، فكان النطق ا أخف

وشاعرنا هذا منذ بدأ : "أمثلة حبثه يف العالقات التصويرية قولهومن 
يتغىن ويترمن ألغى التشبيه مجلة واطرحه، ومل يستخدم حرفاً واحداً من 

، وذلك ألن لبحر املديد العروض األوىل )٣("حروفه منذ غىن إىل أن سكت 
شبيه نغماً ذا سطوة على املترمن وعلى أداته، وال تطيق خالئقه احتمال الت

 وبعد إقرار هذه السمة العامة يهتم بشرح ما ورد من )٤(املركب املسترسل
صور وتشبيهات مستعيناً بالشعر العريب يف بيان أبعاد الصورة، فيذكر مثالً 
يف شرح تشبيه الشاعر خلاله باحلصان أن تشبيه الرجل بالفرس عزيز نادر، 

   .)٥("نه فرس كرميأغر كأ: "وأن منه أبيات قاهلا عارف الطائي، كقوله
واخلالصة أن اهتمام الشيخ يف دراسته للقصيدة باكتشاف العالقات يعد ركيزة 
منهجية كربى يف نقد القصيدة، ومعرفة وجه ترتيب بنائها،وهو بذلك يتحرك من 
الكل إىل اإلدراك الكلي األويل املقارب للقصيدة، مث الغوص يف األجزاء إلدراكها 

القاا ببعض، وهنا يعود مرة أخرى للكل، ولكنه هنا يكون بأعياا، مث إلدراك ع
  . إدراكاً كلياً دقيقاً يتحقق به متثل القصيدة الذي أحل الشيخ وذكره مرات عديدة

                                 
   .١٨٩ –منط صعب )  ١(
   .١٩٠ –نفسه ) ٢(
  . ١٦٩ –نفسه ) ٣(
  . ١٦٨ –نفسه ) ٤(
  . ١٦١ –نفسه ) ٥(
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األسس الكربى للرؤية التجديدية عند الشيخ : املبحث الثالث
  : حممود حممد شاكر

ية ديدمن خالل كل ما سبق يتضح وجود أسس كربى للرؤية التج
 رمحه اهللا –الشيخ ، وذلك شأن اددين ، وعند الشيخ حممود حممد شاكر

، له شخصية قيادية مؤثرة، متتلك رؤية إصالحية  يف أمتنا جمدد كبري–
مستقلة ال ترضخ للوضع القائم مهما كانت سطوته، وذلك ألنه استطاع 

 باملشاكل أوالً إدراك أبعاد املأزق الثقايف الذي نعيشه، وامتلك وعياً حياً
حة والتحديات اليت تواجهها األمة يف كافة اجلوانب، مث حدد احللول الصحي

، بل جتاوز ذلك إىل مباشرة تنفيذ احللول والسبل اهلادية للنجاة من ذلك
تطبيقياً، وحني ينفذ ويطبق فإنه حيرص على أن يقص قصته مع املعرفة 

 أعمق هواجس النفس ، حىت ال لألجيال القادمة قصاً أميناً صادقاً متغلغالً إىل
تنطمس املسالك، ولكي يظل الطريق مضيئاً بيناً ولذا علينا أن نعي أن 
اخلطوة األوىل للخروج من مأزقنا الثقايف هو أن نغري نظرتنا لذواتنا، ولقدرتنا 

، ويف عقولنا، م أن استعادتنا لثقتنا يف أنفسناعلى التفكري والتجديد، ونعل
|    {  ~   �  ¡  U : وقد قال اهللا عز وجل. ينبغي فعله ويف تراثنا أوجب ما

¦  ¥  ¤  £      ¢ T )ويف سبيل هذا التغيري املنشود البد من الوعي)١ ، 
 أسوة - ومنهم الشيخ شاكر-والعمل الدائبني لتحقيق ذلك، ولنا يف علمائنا 

) ياألصل األخالق: (ا قائمة علىحسنة، وبتفحص رؤيته التجديدية نتبني أ

                                 
   .١١ آية –سورة الرعد ) ١(
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قبل كل شيء، شأنه يف ذلك شأن علماء اإلسالم، وأبرز أسس األصل 
  : خالقي عنده تنتمي لثالثة جماالتاأل

، يؤمن ا، ويعمل فته ثقـافة عربية إسالمية متمكنةفثقا: الثقافة) أ ( 
ا، وينتمي إليها بعقله وقلبه وخياله، ورأس كل ثقافة هو الدين، وإميان 

سالم، وعمله به، وانتماؤه إليه أنتج أخالقيات عديدة الشيخ العميق بدين اإل
هتداء دي الدين، إخالص النية ، واال: مؤثرة يف رؤيته التجديدية ، مثل 

فلم أجد علماً يقينياً ال يأتيه الباطل من :"، وكيف أجناه اهللايقول عن حمنته
بعدئذ هتديت، وقصيت بني يديه وال من خلفه إال القرآن العظيم ، فبه وحده ا

الذي تراه يف كتاباته، ) احلب(، ومن هذا اإلميان تولد )١("تطول وتتشعب
انقطع هلموم العرب " حب صادق هللا، ولرسوله، مث حبه ألمة اإلسالم، ولذا 

، وفيما اغله يف ليله واره، وفيما يكتبواملسلمني وجعل هذا اهلم ش
ا ترى يف كتاباته ، يرفد ذلك حبه للحقيقة وللعدل واإلنصاف، ولذ)٢("يقرأ

حترياً وتدقيقاً وحذراً ال تراه عند سواه، إال فيما ندر، مع حرص على اإلبانة 
وهذا أمر ال يستطاع وال تكون له : " تعمية أو عسر، وينبه لذلك فيقولبال

، والتصافه حبب احلقيقة )٣("مثرة إال باألناة والصـرب وإال باستقصاء اجلهد
لكذب والغش أشد ما يكون الكره، ولذا والعدل، أحب الصدق ، وكره ا

نفر أشد النفور من احلياة األدبية وفساد مناهجها؛ ألا تفتقد لقيم الصدق 
                                 

  .٢/١١٤٨ –) املتنيب ليتين ما عرفته: (مجهرة مقاالت حممود حممد شاكر)  ١(
  .  حممود حممد شاكر والفجر الصادق– أبو موسى حممد)  ٢(
  .١٦، ١٥ –املتنيب ، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا )  ٣(
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) سطو(واإلنصاف وحب احلقيقة، وإمنا حتركها األهواء الباطلة فتحيلها إىل 
لم ويزهو به، يقول مستقذر كريه، وتزداد بشاعته حني يلبس طيلسان الع

ألمر قائم يف احلقيقة على السطو البني أو اخلفي على ا: "عن هذا الفساد
  .)١("أعمال أناس آخرين يكتبون يف لغام بألسنتهم

، وما صقل ذلك من نشأة يف إن نشأته اللغوية املتمكنة: اللغة) ب(
بيت علم وفضل، وما أخذ به نفسه من اجلد يف التحصيل واالطالع والتبحر 

رار اللغة، وأساليبها، وعجائب يف علوم أمته، كفلت له الوعي بأس
  . تصاريفها، وبدا ذلك جلياً يف دراسته لأللفاظ يف الشعر أو يف النثر

، فمثالً ال يدع حبه لتراثه القدرة على ضبط األهواء واملنازع) ج(
يعمي عينيه عما قد يكون به من ثغرات، أو ما يشوبه من قصور، وال 

مى حىت لعلماء األمة، من ذلك يستسلم للغفلة، ويتباعد عن التقليد األع
مناقشته للشروح اللغوية لبعض ألفاظ الشعر عند املرزوقي، والتربيزي، 

، )٢("وهذا كله خلط مغرق يف الغثاثة" :واملعري يقول يف أحد املواضع
ذهب املرزوقي وسائر الشراح إىل أنه من اجلدوى، : "ويقول يف موضع آخر

  . )٣("وهي العطية، وهذا لغو وفساد 
  :وبذلك فإن أسس املنهج لديه تقوم على ما يلي 

  .  األصل األخالقي  الذي عرفت األمة اإلسالمية عرب تارخيها بعنايتها به١
                                 

   .٢٨ –املرجع نفسه )  ١(
   .١٥٨ –منط صعب )  ٢(
   .١٩١ –املرجع نفسه )  ٣(
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 املنهج عنده بطبيعة شأنه حيمل رفضاً صرحياً واضحاً قاطعاً غري – ٢
متلجلج ألكثر املناهج األدبية اليت كانت فاشية وغالبة، وصار هلا السيادة 

وسبب رفضه أن شيوع تلك .  األدب اخلالص وغري اخلالصعلى ساحة
املناهج يؤدي إىل سيطرة أمة غالبة على أمم مغلوبة؛ ألن الثقافات متعددة 
بتعدد امللل، ولكل ثقافة أسلوب يف التفكري والنظر واالستدالل منتزع من 

، ولذا ففـرض مناهج ثقافة ما على ثقافة )١(الدين الذي تدين به ال حمالة
رى مدمر للثقافة املغلوبة، وهذا ما قاومه الشيخ يف سائر كتاباته، وما أخ

كان لذلك الفساد يف حياتنا األدبية أن يكون لوال تغييب علومنا ومناهجنا 
يف كل وسائل التثقيف، مث شغل هذا كله مبقتبسات من الثقافة الغربية 

 التعديل، املسـيحية، وقد ندخل على هذا االقتباس شيئاً من التحوير أو
تفريغ :  أي)٢(– رمحه اهللا تعاىل –وهذا هو الفساد الوبيل، كما كان يصفه 

  . األجـيال من ثقافتها وتراثها، وملء الفراغ بثقافة الغزاة
 املنهج عنده يعتمد اعتماداً كامالً على ثقافتنا العربية اإلسالمية، وما – ٣

قراءة عميقة شاملة فيها من مناهج وعلوم، وذلك عن طريق قراءة التراث 
اإلحساس : "مستوعبة، وارتباط هذا األمر بشعوره بفساد احلياة األدبية، يقول

إىل إعادة ... اة األدبية قد أفضى كما قد حدثتكالقدمي املبهم املتصاعد بفساد احلي
قراءة الشعر العريب كله أوالً، مث قراءة ما يقع حتت يدي من هذا اإلرث 

                                 
   . ٧٥ –املتنيب رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا )  ١(
   .٣ –جر الصادق  حممود حممد شاكر والف–حممد أبو موسى ) ٢(
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، هذا االنكباب الشغوف )١ (.."يث، وفقه، وأصول فقهمن تفسري، وحد...العظيم
على التراث انتهى به إىل اإلحاطة العلمية الواسعة به واستيعابه  والوعي التام حبيوية 

، وكذلك )٢(العالقة بني اآلداب وتاريخ األمة وعاداا وأخالقها وديانتها
، ولكنه ل يف نفسهع العلم بأن التراث جلياملوضوعية يف التعامل مع التراث ، فم

عمل بشري يلحقه ما يلحق أي عمل بشري من ثغرات، وتشابك، والتباس، 
ومن أنصع . وحيتاج إىل البصر املتأين اخلبري لعالج ذلك، وهذا ما عمله الشيخ

جتديداته إحياؤه ملناهج عظيمة عند السلف، واستعماهلا يف دراسة الكالم وتذوقه 
منهج احملدثني ، ومنهج علم املناسبة : مثلونقده، ومتييز صحيحه من زائفه ، 

املنهج الذي استطعت أن أمهده لفكري كان نابعاً من صميم : "ين، يقولالقرآ
، والعتماده على الثقافة العربية )٣("املناهج اخلفية اليت سن لنا آباؤنا وأسالفنا طرقها

 أعجمي، لإلسالم تتسم لغة الشيخ بالطهارة من كل نفس أعجمي، ومن كل فكر
  .)٤(وحتتفظ بصفائها ونقائها ، مع سعة علمه باألعجميات

ل املعرفة،  حيـرص الشيخ يف أعمـاله على أن يروي قصة تشكّ– ٤
، وكيف تغلغل يف حبثـه عن فكرة ما، وما الطريق وحركة ذلك يف عقـله

الذي سلكه يف سـبيل كشف غوامض مشكلة ما، وكيف قلَّب األفكار، 
ـرف ما عرف، بل إنه إن زلَّ وأخطأ أثبت ذلك حىت وكيف فتش حىت ع

                                 
   .٢٣ –، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا املتنيب) ١(
   .١٠ –أباطيل وأمساء ) ٢(
   . ١٥ –املرجع السابق ) ٣(
  .٧ – الفجر الصادق –حممد أبو موسى : بتصرف عن ) ٤(
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إن القارئ ألعماله يعيش معه أجواء البحث ومشكالته ليس وهو يعـاجلها 
بفكره فحسب، بل مبا جاش يف نفسه من هواجس ومشاعر بكل شفافية 

قصة الوصول : ، وهوو يقـدم لنا ما هو أروع من العلموصدق، وبذا فه
ل ك، فنحن مع الشـيخ ال نتعلم العلم فحسب، بإىل العلم، والصرب على ذل

  .ي إنه يعلمنا املنهج أ، نتعلم كيف نصل إىل العلم
 جتديد الشيخ مبين على الوعي العميق بأن األمة ينبغي أن تعرف سبيل – ٥

ضتها، وأن ذلك قضية وجود وكيان، وأا على مفترق طرق، إما أن تضل، 
ي عقلها واجتهادها وتقبل أن تربض عند فتسلك سبيل التجديد الزائف حني تلغ

مواطيء األقدام ، تنتظر ما يلقى إليها من لفيظ فكر اآلخرين، فتوهم نفسها عند 
ألنه من املخالف لفطرة األشياء أن تنهض أمة بعقل " ذاك بنهضة كاذبة خاطئة

، وإما أن تنفض عن نفسها غبار املذلة واهلوان، وتسلك سبيل النهضة )١("أمة
د أهلها، ، وباجتها، وهو أن تنهض علومها بعقلها هيديد احلقيقينيوالتج

  . ، وعملهم، وإن مل تفعل فقد مضى مثل األولنيوحتصيلهم

                                 
  . املرجع نفسه–حممد أبو موسى )  ١(
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  اخلامتـــــة
  : ن النتائج ميكن إمجاهلا فيما يليلقد انتهى هذا البحث إىل طائفة م

 ، نقدية حادة، قلبها مشكلة املنهجالساحة النقدية العربية تعيش أزمة )١(
وعوارض األزمة عديدة، أبرزها حالة التقليد احملموم للمناهج النقدية 
الغربية ، واإلعراض عن النماذج العلمية املشرقة اليت قدمت مناهج 

، ومن أنصع هذه املناهج يف ة إسالمية يف ماضي األمة وحاضرهاعربي
 . زماننا ما قدمه الشيخ حممود شاكر

، يفسره كلٌّ على هواه،  زئبقياًديد صار مصطلحاً هالمياًمصطلح التج )٢(
، ومشوهاً حيناً، يد للمناهج الغربية حرفياً حيناًوقوام ذلك عند البعض التقل

وترقيعياً يف أحيان أخرى، بينما قدم الشيخ حممود شاكر مفهوماً علمياً دقيقاً 
، وهو التجديد الزائف  احلقيقي، وحذر من نظريه املزيفللمراد بالتجديد

 .  به األلفاظ الرباقة اليت يراد ا خالف ما توحيوأمثاله من
، واالنبثاق  عند الشيخ قائم على إعمال العقل، ونبذ التقليد التجديد )٣(

العميق الراسخ يف من داخل الثقافة، مع االتصاف بالتمكن العلمي 
 . اللغة والثقافة

، وفيما ية فيما يتعلق بفعل التجديد ذاته حدد الشيخ شروطاً أساس )٤(
 . ق بادد وما ينبغي أن يكون عليهيتعل

  استطاع البحث أن مييز بني نوعني من األسس اليت قامت عليها الرؤية )٥(
 : ، وهيالتجديدية عند الشيخ

، ظهرت يف أعماله الفكرية أسس عامة لرؤيته التجديدية)  أ (
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لعربية اإلسالمية يف فعل واإلبداعية، ومن ركائزها االعتماد على الثقافة ا
، والتحذير من فساد الكثري من مناهج احلياة األدبية السائدة، ديدالتج

والتأكيد على أن ينبع التجديد من داخل الثقافة احلية املتجددة، ومن جمدد 
  . مكن عميق التمكن يف ثقافته ولغتهمت

 دراسة الشعر القدمي ضمن أسس خاصة لرؤيته التجديدية يف) ب(
 صاحبه، وعند الكشف عن أسرار اجلمال عند حتقيق نسبة الشعر إىل: جمالني

 إسالمية يف غاية ، وقد أحيا الشيخ خالل عمله فيها مناهج عربيةيف القصيدة
، ففي جمال نقد السند طبق الشيخ منهج اددين يف اجلرح الدقة واإلتقان

، ويف جمال نقد املنت طبق ل وفحص سلسلة السند، وعلل الرواةوالتعدي
لم املناسبة القرآين الذي يبحث الروابط والعالقات الشيخ منهج علماء ع

ووجه بناء الكالم، فمنهج احملدثني ومنهج علم املناسبة منهجان نورانيان 
 . قابالن للغرس والنماء يف تربة نقد الشعر العريب

لكشف عن أسرار اجلمال يف عند البحث يف منهج الشيخ يف ا )٦(
 : ، مت ذلك ضمن ما يليالقصيدة

  . م القصيدةسر نغ) أ ( 
  . شايفاملستوى االستك) ب(
، واجلمل، لفاظ، وفيه حبث الشيخ تفسري األاملستوى التفسريي) ج (

اظ حسب يف ما ورد يف ، مستخدماً دالالت األلفوالتراكيب
من اإلسباغ والتعرية يف ، مث حسب ما حلقها ، أوالًمعاجم اللغة

يف والشعر ، واحلديث الشرالسياقات، مستضيئاً بالقرآن الكرمي
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  . وكالم الصحابة والفصحاءالعريب القدمي ، 
، لك العالقات الدالليةمستوى البحث يف العالقات، ويشمل ذ) د ( 

 من أنواع ا، والصوتية والتصويرية، واإليقاعية وغريهوالنحوية
، وعالقة املطلع عالقة املطلع باملقصد: العالقات ضمن ما يلي

 األبيات بعضها ، وعالقة ببعضامتة، وعالقة األقسام بعضهاباخل
 . ببعض داخل كل قسم

البحث ال يزعم الكمال املطلق لعمل الشيخ ورؤيته التجديدية ، فهو  )٧(
منارة هادية على الطريق، وعلى األجيال القادمة من النقاد والباحثني 

، ويتأملوا ، ويستثمروا عمل الشيخ، ويقدحوا عقوهلموا املسريأن يتابع
قصيدة بسيطة، ) منط صعب(قد درس الشيخ يف كتابه ل: تراثهم، فمثالً

الثاين وهو وهنا يأيت دورنا لتوسيع دائرة البحث لتشمل القسم 
 .  سيكون مضاعفاً– بال شك –املركبة، واجلهد النقدي فيها ئد القصا

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،،،،
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  مصادر البحث ومراجعه
  : الكتب: أوالً

 – نظم الدرر يف تناسب اآلي والـسور         –هيم بن عمر    البقاعي إبرا  - ١
 دار الكتب العلمية    -عبد الرزاق غالب مهدي   : خرج آياته وأحاديثه  

 . م١٩٩٥/ هـ١٤١٥ -١ ط–
حممد احلبيب ابن :  حتقيق– منهاج البلغاء وسراج األدباء –حازم القرطاجين  - ٢

 ) . ت.د(، ) ط.د (– دار الكتب الشرقية -اخلوجة
 اإلتقان يف علوم القرآن –)  الدين عبد الرمحن بن أيب بكر جالل(السيوطي  - ٣

 – بريوت – دار الكتاب العريب –فواز أمحد زمريل :  حققه وعلق عليه–
 . هـ٢٠١٠/ هـ١٤٣١ –) ط.د(

أمحد :  حتقيق– جامع البيان عن تأويل آي القرآن –الطربي، حممد بن جرير  - ٤
، ٤ ط– القاهرة - والنشرعبد الرازق البكري وآخرون دار السالم للطباعة

 . م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠
 عامل املعرفة –) حنو نظرية نقدية عربية( املرايا املقعرة -عبد العزيز محودة - ٥

م، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ٢٠٠١ أغسطس – ٢٧٢العدد 
 .  جامعة الكويت –

 دار الفكر للطباعة – مفاتيح الغيب –الفخر الرازي ، حممد بن عمر  - ٦
 .م١٩٩٣/ هـ ١٤١٤ –ط . د– لبنان – بريوت -النشرو

 القاهرة – مكتبة وهبة – القوس العذراء وقراءة التراث – حممد أبو موسى  - ٧
 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١ ط–
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 – الرياض – مكتبة املعارف – تيسري مصطلح احلديث – حممود الطحان  - ٨
 . م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ – ٩ط

 –القاهرة  –ة دار العروبة  مكتب– أباطيل وأمسار –حممود حممد شاكر  - ٩
 .)ط.د(، )ط.د(

عادل :  مجعها وقرأها –مجهرة مقاالت األستاذ حممود حممد شاكر  - ١٠
 ) . ت.د (– ١ القاهرة ، ط– مكتبة اخلاجني –سليمان مجال 

، ومكتبة  مكتبة دار املدين جبدة–، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا املتنيب - ١١
  .١٩٨٧/ هـ١٤١٧) ط.د (–اخلاجني مبصر 

 -١ ط–، دار املدين جبدة  مكتبة املدين بالقاهرة– منط صعب ومنط خميف  - ١٢
 . م١٩٩٦/ هـ١٤١٦

 إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث –يوسف وغليسي  - ١٣
  .  م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ – ١ ط–بريوت –) ناشرون( الدار العربية للعلوم –

  : األبحاث: ثانياً
 حبث منشور – حممد شاكر ، سرية حياته  أبو فهر، حممود–أمين فؤاد سيد  - ١

دراسات عربية وإسالمية مهداة إىل أديب العربية الكبري ، أيب : (ضمن كتاب
 –) ط.د(، القاهرة ، ) فهر، حممود حممد شاكر مبناسبة بلوغه السبعني

 . م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣
 جملة األدب –، والفجر الصادق  حممود حممد شاكر– حممد أبو موسى  - ٢

 . هـ ١٤١٨ –) ١٦( عدد – اإلسالمي
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