
                                                  

  
  دراسات في الّلغة العربّیة وآدابھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ة محکّمة تصدر عن جامعتي:ة فصليمجلّ
  تشرين ـ سورية                                      رانـنان ـ إيـسم

 ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء ،رابعالالعدد ، األولی السنة
  

   مالمح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي
  ، امير فرهنگ نياالدکتورة رقية رستم پور ملکي

  في ضوء نظرية تحليل الخطاب  ۱۹۶۲قراءة في قصيدة لعازر 
  علي زائري وند

   مشکلة االغتراب االجتماعي في المکان الضد قراءة في رواية "الحي الالتيني"
  ، عبداهللا حسينيالدكتور حامد صدقي

  شرح السيوطي عقيل و المقارنة بين الشرحين الشهيرين لأللفية شرح ابن
  ر محمدرضا ابن الرسول، الدکتوالهه صفيان

  مراثي متَمم بن نُويرة َألخيه "دراسة في التاريخ والشعر" 
  الدکتور عدنان محمد احمد

   ديوان حافظ الشيرازي ۲۱۶أثر قصة سليمان(ع) و ملکة سبأ في غزلية 
  الدکتور علي نظري

  مقدمة في الوقف واالبتداء  مصطلحاته وعالقته بالنحو
   يونس يعل الدکتور يونس
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  دراسات في اللّغة العربية و آدابها

  مجلة فصلية علمية محکّمة
   جامعة سمنان :صاحب اإلمتياز

  ريکالدکتور صادق عس :ر المسؤولالمدي
  الدکتور محمود خورسندي  والدکتور عبدالکريم يعقوب  :ررئيسا التحري

  الدکتور آذر تاش آذرنوش :علميشار الستمال
  شاكرالعامريالدکتور  :ر الداخليالمدي

  
 :حروف األبجدية)هيأت التحرير (حسب ال
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يالدکتور شاکر العامر :النصوص العربيةح قّمن
   يفرجام يالدکتور هاد :يةليزكالناالملخّصات ح منقّ

  يالسيد روح اهللا الحسينی الطاهر :الخبير التنفيذی
  جامعة سمنان :الطباعة والتجليد

  دراسات في اللغة العربية وآدابهاإيران، مدينة سمنان، جامعة سمنان، کلية العلوم اإلنسانية، مجلة  :العنوان
 lasem@semnan.ac.irالبريد اإللکتروني:     ٠٠٩٨ ٢٣١ ٣٣٥٤١٣٩هاتف: 

  

  ة طـهـرانـسـتـاذ جــامـعأ                       وش  ـتور آذرتـاش آذرنكدـال  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ    مـحمد الـبب               براهيمإتوركالد  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ    تورة لطفية إبـراهيم برهم                    كدال  

  ـشــريـنـسـتـاذ جـامـعة تأ  ل بصل                       تورمحمد إسماعيكدـال    
  جامـعة تـشرينـب ةمسـاعد ةسـتاذأ    جـوني                     تــورة رنـاكالـد  
  جامـعة سمنانـب كسـتاذ مشـارأ  ورسـندي                       ـتورمحمود خكالد  
  رينجامـعة تشـب كسـتاذ مشـارأ  ليطين                       محمود س قفيوتور كالد  
  أسـتاذ جـامـعـة تربـيت مـعلم  ـدقي                      تـور حـامد صكالـد  
  منانـأســتاذ مساعد بجامــعة س  ري                       كتور صادق عسـكالـد  
  يستاذ مساعدبجامعة عالمة طباطبائأ          گنـجـيان                يـتور عـلكالد  
  جامـعة همذانـب كستاذ مـشـارأ                          مـيرزاييتور فرامرز كالـد  
  عالمة طـباطبائیة عامـاذ  جتـسأ                تور نادر نظام طهراني         كالـد  
 أسـتـاذ جـامـعة تـشــريـن  ريم يـعقوب                   كتورعبدالـكالد  



 
  

  
  
  

  دراسات في الّلغة العربّیة وآدابھا
  

  مجلة علمية محکّمة، تصدرها جامعتا
  سمنان و تشرين، فی ايران و سوريا

  

  رابع، العدد اللیوألالسنة ا
  ٢٠١١/ ١٣٨٩ شتاء

  
  

  
  
  
  

  
   

  ا«حصلت جملةة حمكّمة«على درجة » دراسات يف اللغة العربية وآداعتباراً من عددها » علمي
 .األول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتکنولوجيا اإليرانية

 ّللهجرية الشمسية املوافق لـ  ١٨/٠٤/١٣٩١املؤرخ  ٣٥١٨٠/٩١م بـ مبوجب الكتاب املرق
 (ISC) لبحوث مبركز التوثيق لعلوم العامل اإلسالميللميالد الصادر من قسم ا ٠٨/٠٧/٢٠١٢

احملکمة يف  العلمية » دراسات يف اللغة العربية وآداا «ة يتم عرض جملة اإليراني التابعة لوزارة العلوم
 .للميالد ٢٠١٠قاعدة مركز التوثيق لعلوم العامل اإلسالمي منذ سنة 

  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ ي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسالمی منتشر می شود.

 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم مورخه  معاونت پژوهشی 35180/91 بر اساس نامه ي شماره
م 2010از سال » اللغة العربیة وآدابھا دراسات في«هـ.ش مجله ي علمی پژوهشی  18/04/1391
 .است نمایه سازي شده (ISC) پایگاه استنادي علوم جهان اسالم در



  دراسات في اللّغة العربية وآدابهاشروط النشر في مجلّة 
  

مجلّة فصلية محکّمة تتضمن األبحاث المتعلّقة  دراسات في اللّغة العربية وآدابهامجلّة     
بالدراسات اللغوية واألدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط 

  األضواء علی المثاقفة التي تمت بين الحضارتين العريقتين. 
تنشر المجلة األبحاث المبتکرة في المجاالت المذکورة أعاله باللّغة العربية مع ملخّصات     

  باللّغات العربية والفارسية واإلنکليزية علی أن تتحقّق الشروط اآلتية:
يجب أن يکون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن ال يکون  - ١

  ة أو مؤتمر في الوقت نفسه. مقدماً للنشر ألية مجلّ
  يرتّب النص علی النحو اآلتي: - ٢

صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد   ) أ
 اإللکتروني).

الملخّصات الثالثة (العربية والفارسية واإلنکليزية في ثالث صفحات مستقلّة حوالي   ) ب
 في نهاية کّل ملخّص.کلمة) مع الکلمات المفتاحية  ١٥٠

 .)نص المقالة (المقدمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج  ) ت

قائمة المصادر والمراجع (العربية والفارسية واإلنکليزية)، وفقاً للترتيب الهجائي   ) ث
 لشهرة المؤلّفين.

تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية االسم  - ٣
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة،  بالحرف المائلمتبوعاً بفاصلة، عنوان الکتاب 

  مکان النشر متبوعاً بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 
في مجلّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثم عنوان  مقالةوإذا کان المرجع    

متبوعا  بالحرف المائلالمقالة متبوعاً بفاصلة ضمن عالمات التنصيص، عنوان المجلّة 
بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة األولی 

  بوعا بنقطة.واألخيرة مت
ويتم اتباع الترتيب اآلتي إذا کان المرجع کل صفحة علی حده تستخدم الهوامش السفلية  - ٤

 تتبعه بالحرف المائل: اسم الکاتب بالترتيب العادي تتبعه فاصلة، عنوان الکتاب کتاباً
  .فاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة



فيتبع الترتيب اآلتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب  مقالةوإذا کان المرجع     
العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن عالمات التنصيص، عنوان 

  ، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.بالحرف المائلالمجلّة 
تُعاد  تخضع البحوث لتحکيم سري من قبل حكَمين لتحديد صالحيتها للنشر. وال - ٥

 األبحاث إلی أصحابها سواء قُبِلت للنشر أم لم تُقبل.

  يذکر المعادل اإلنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها ألول مرة فقط. - ٦
يجب ترقيم األشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين،  - ٧

  وتوضع الداللة فوقها.وتوضع دالالتهما تحت الشکل. کما ترقم الجداول باألسلوب نفسه، 
فات صللمجلة حصراً علی ان تتمتع بالمواترسل البحوث بواسطة البريد االلکترونی  - ٨

سم من کل  ٣، الهوامش ١٤، قياس Simplified Arabic، القلم A4الصفحات س ياقالتالية: 
  ص. تُدرج األشکال والجداول والصور في موقعها ضمن النّ طرف و

صفحات البحث علی عشرين صفحة بما فيها األشکال والصور  يجب أن ال يزيد عدد - ٩
  والجداول والمراجع.

يجب عدم  دراسات في اللّغة العربية وآدابهافي حال قبول البحث للنشر في مجلّة  -١٠
  نشره في أي مکان آخر.

  يحصل صاحب البحث علی ثالث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه. -١١
ورة في المجلّة تعبر عن آراء الکتّاب أنفسهم، وال تعبر بالضرورة عن األبحاث المنش -١٢

، فالکتاب يتحملون مسئولية المعلومات الواردة فی مقاالتهم من الناحييتين آراء هيئة التحرير
  العلمية و الحقوقية.

  عنوان التالي:الوالمراجعات إلی رئيس تحرير المجلة علی المراسالت ترسل  -١٣
  الدكتور محمود خورسندي. مکتب المجلة، سمنان، جامعة سمنان، کلّية العلوم اإلنسانية، في إيران:

 lasem@semnan.ac.irـ  ٠٢٣١٣٣٥٤١٣٩

في سوريا: الالذقية، جامعة تشرين، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدکتور عبد الکريم يعقوب، 
٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١  

  
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کلمة العدد
اآلن أربعة أعداد، و   یأن تُصدر حت في اللّغة العربية وآدابهالقد استطاعت مجلة دراسات  - ١

أن نتقدم بجزيل  ذلك بالتعاون مع أساتذة الجامعات في إيران و سورية، األمر الذي يوجب علينا
كافة األساتذة الذين  یمقاالتهم للمجلة، و إلإرسال  یالشكر و االمتنان لكافة األعزاء الذين بادروا إل

  تحكيم المقاالت و الذين أبدوا وجهات نظر مفيدة.تولوا أمر 
المجلة، إلّا أننا  یرغم الجهود الجبارة التي بذلها و يبذلها األخوة لرفع و تحسين مستو - ٢

نعترف بأن الطريق ال تزال طويلة إلزالة كافة نواقص المجلة شكالً و مضموناً، حيث نهيب بجميع 
  المجلة. یساتذة و الفضالء ألّا يبخلوا علينا بمقترحاتهم البنّاءة لالرتقاء بمستواأل

يتم  تخضع للتحكيم و الال مهمة: المقاالت التي لم تُراع فيها شروط النشر المالحظة ال - ٣
  إعدادها للنشر.

أن إن من الحوادث المرة التي شهدناها في األعداد األربعة التي صدرت لحد اآلن هي  - ٤
بعض األخوة الذين لم تُنشر مقاالتهم بسبب ردها من قبل الحكّام هؤالء األخوة تكدرت خواطرهم 

 یب أن يعلموا أن المقاالت تتم دراستها من قبل هيئة التحرير أوالً، ثم يتم إرسالها إليج هملكنّ
  نظر الحكام.لوجهات  طبقاً بالعمل اًالتحرير ملزم رئيسكون يالحكّام.بعد عودة المقاالت 

في بعض الحاالت التي يتم رد المقاالت فيها، يقوم رئيس التحرير بإرسال مقترحات  - ٥
 یفإنه يتم عرض المقالة عل التزم المؤلف بتلك اإلصالحاتصاحبها، فإن  یإلصالح المقالة إل

  الحكمين.
   



  
  فهرس المقاالت

  
  ١................................. مالمح المقاومة في شعر أبي القاسم الشابي

  ، امير فرهنگ نيارقية رستم پور ملکي کتورةدال
  ١٩............ في ضوء نظرية تحليل الخطاب ١٩٦٢قراءة في قصيدة لعازر 

  علي زائري وند
   ٢٩...مشکلة االغتراب االجتماعي في المکان الضد قراءة في رواية "الحي الالتيني"

  حسيني، عبداهللا حامد صدقيالدكتور 
  ٤٧..شرح السيوطي عقيل و المقارنة بين الشرحين الشهيرين لأللفية شرح ابن

  کتور محمدرضا ابن الرسولد، الصفيان ةاله
  ٧٣.................. "دراسة في التاريخ والشعر" مراثي متَمم بن نُويرة َألخيه

  عدنان محمد احمدالدکتور 

  ١١١.....ديوان حافظ الشيرازي ٢١٦أثر قصة سليمان(ع) و ملکة سبأ في غزلية 
  نظريالدکتور علي 

  ١٣١  .................مقدمة في الوقف واالبتداء  مصطلحاته وعالقته بالنحو
  يونس يعل الدکتور يونس

  
 
 

  

  



  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة حميفصل ة و آداا،ياللّغة العرب جملة دراسات يف
  

  مالمح املقاومة يف شعر أيب القاسم الشابي
   يكتورة رقية رستم پور ملكالد

  امري فرهنگ نيا
  لخص امل

املقاومة ركن عظيم من أركان األدب العريب احلديث، و من أوسع األبواب الشعرية اليت إن شعر 
التحرر و  يدور الشعراء يف رحاا. فالشاعر املقاوم عليه أن يصنع مصريه بيده و يكون داعياً إيل

  االستقالل و ملتزماً بقضايا جمتمعه.
م) من أكرب ١٩٣٤ -م١٩٠٩أبا القاسم الشابي(إذا أمعنا النظر يف الشعر التونسي املعاصر وجدنا   

الشعراء املقاومني؛ حبيث كان شديد اإلميان حبرية االختيار و مسؤوال  أمام جمتمعه الذي ينتمي إليه، 
مسايراً شعبه و أبناء قومه، مقاوماً للظلم و الطغيان، مناصراً ضد الظامل، متغنياً بأجماد شعبه و رافضاً 

  االجتماعي الذي يعيشه شعبه.املصاحلة مع الواقع 
دراسة الظواهر املختلفة للمقاومة يف شعر الشابي كما يهدف الكشف عن  يهدف هذا البحث إىل 

أدبه املقاوم و أهم املوضوعات الواردة فيه و أمناطها  يحياة الشاعر و شخصيته و ثقافته، مث التعرف عل
  ة:ياليت متثلت يف احملاور التال

  الوطنية  -١
  اح املستعمركف -٢
  القومية العربية (االلتزام القومي) -٣

  : أبوالقاسم الشابي، املقاومة، الوطنية، القومية، الشعر التونسي املعاصر. كلمات مفتاحية
  املقدمة

 يعد نوعاً من التصدي لكل أشكال االستعمار و االستبداد؛ كما ال خيفيال شك أنّ شعر املقاومة 
أنّ شعر شعراء املقاومة ينم عن مشاعرهم القلبية من حب و غضب و حرمان؛ و الشاعر املقاوم جيمع 
بني مصريه و مصري أمته و يتحمل السجن و االضطهاد ليقوم يف وجه أعداء شعبه و ينفض عن أمته 

حتالل و يعتز بوطنه غبار التخلف و العذاب و التوتر؛ فإنه يريد احلرية و االستقالل لشعبه و يرفض اال
                                                             

 .ا، جامعة الزهراءأستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية و آدا 
 ا، جامعة تربيت مدرس.كطالب الدتوراه فرع اللغة العربية وآدا 

  ۱۰/۱۱/۸۹تاريخ القبول:     ۳۰/۸/۸۹تاريخ الوصول: 



 ٢ الشابي القاسم أيب شعر يف املقاومة مالمح

 
النضال من أجل العدل و  و حين إليه و يعبر عن رفضه للواقع املرير الذي يعانيه الشعب داعياً إيل

االستقرار. من هذا املنطلق يعترب الشاعر التونسي املعاصر أبو القاسم الشابي من أولئك املقاومني الذين 
البحث بيان هذه املالمح يف شعره مستعيناً باملنهج  متثّلت معامل املقاومة يف شعرهم؛ و حياول هذا

  الفني. -الوصفي
  

  اته و ثقافتهيالشابي: ح
 »توزر« من ضواحي» الشابية« م يف بلدة ١٩٠٩ولد أبو القاسم الشابي يف الرابع و العشرين عام 

ي األزهر ان والده حممد بن القاسم من خرجيك. ١يف تونس -عاصمة الواحات و املناظر اخللّابة-
  الشريف.

م للدراسة جبامع الزيتونة و هو يف الثانية عشرة ١٩٢٠العاصمة التونسية سنة  ذهب أبو القاسم إيل
 يمن عمره، و قد نضج ذوقه سريعاً و قال الشعر مبكّراً؛ درس النحو و الصرف و البيان و األدب عل

م؛ مثّ التحق مبدرسة احلقوق ١٩٢٨بعد أن خترج عام  ٢شهادة التطويع ياألساليب القدمية و حصل عل
  .٣شهادة احلقوق يالتونسية و حصل عل

م بعد مرضٍ دام فترةً طويلةً و يف ١٩٢٩ات والده عام متزوج الشابي قبل أن ينهي دراسته العالية؛ 
م و ترك ١٩٣٤السنة نفسها أُصيب الشاعر مبرض تضخم القلب ؛ فانتابه املرض بشدة و توفّي عام 

  .٤نيطفلله يبعد رح
بعد كارثة وفاة والده؛ و موت  ياحلزن و األساعتراه ث يعاش حياةً مليئةً باالضطرابات، ح

يف ريعان شبابه و مل يتجاوز  كان ب الشاعر مبرض القلب، بيد أنهيبته، و يف نفس الوقت، أُصيحب
  . ٥الثانية و العشرين من عمره
حبياته جعله يصور تلك اللحظات القاسية املليئة باألتراح، حيث يقول يف  يإنّ هذا الداء الذي أود

  »:يف ظلِّ وادي املوت«قصيدته 

                                                             
 . ۶أيب القاسم الشايب، ص الديوانطريفي، شرح حممد نبيل،  -١
  هي إجازة جامع الزيتونة يف ذلك العصر. -٢
 . ۵۶۵قبش، تاريخ الشعر العريب احلديث، ص أمحد،  -٣
 .۸ -۷أيب القاسم الشايب، ص  الديوانطريفي، شرح حممد نبيل،  -٤
 .۱۳شاعرية متجددة، صعمران، أبو القاسم الشابي، عبقرية فريدة و  ،سحر عبد اللّه -٥



 ٣                                     ة و آدااياللّغة العرب جملة دراسات يف

  
  اـروين يوع حتـو شرِبنا الدم    للنا ـي مراب حتـُا التلنـأَكَو 

  حيثُ شينا يالم و اليأس و األس    ا اَألحلَام و احلُب و اآلـَو نثَرن
  اهاـَبعيدا عن لَهوِها و غنا ـي    هذا أنا صرت يف الدنثُم ماذَا؟ 

أَيـُناِء أَدفـالمِ الفَي ظَـف اـّن    حت يعطي، و ال أَستيم كَاهاـب  
مـتهوي بِصت احلياة هورز ل    وضجِرٍ عم ،حزِناـقَ يـم١دمي  

عليه و ذلك بسبب تلك املعاناة الكبرية للمرض الذي أصابه و  يطالعنا الشعر سيطرة  اهلم و األسي
فيها إلّا  يمبالزمته الفراش، فإنّ هذا املرض سبب له نزعة تشاؤمية بالنسبة للحياة حيث ال ير يأود

أكل التراب و شرب الدموع و االبتعاد عن هلو الدنيا و غناها؛ فإنّ احلياة يف رؤيته مليئة باحلزن و 
  الضجر.
الشاعر هي قوة اإلرادة و صالبة العزمية، و إحساس شعوري  يمن أهم مقومات الشخصية لد لعلّ

  لجمال.لدقيق و وجدان عاطفي غزير و حساسية 
الوجود،  كذالك واقعه املادي  ما أن املرض الذي ولّد له حالة تشاؤمية سوداوية يف نظرته إيلك

السيما بعد وفاة والده، مثّ مطالعاته الفكرية  الذي نشأ من ضغط أعباء احلياة و تكاليفها عليه، و
واألدبية اليت صقلت موهبته و طبعت شعره مبسحة من اخليال و واقع احلياة يف وطنه من البؤس 

  .٢من أهم العوامل املؤثرة يف شخصية الشابي الشعرية كل ذلك كان االجتماعي و التخلف الثقايف
يصور لنا بطالً ذاتياً عاش جتربةً عاطفيةً عميقةً » ياةأغاين احل«أمر فإنّ ديوان و مهما يكن من 

باءت بالفشل مبوت احلبيبة يف ريعان شباا، فطعن احملب طعنةً قويةً مزقت وجدانه و أذابت قلبه حزنا 
  .٣فراق فقيدته اليت بكاها بكاًء مراً يعل

  في الدياجِي
  كَم أُناجِي

  مسمع القَربِ بِغصات نحييب و شجونِي 
  ثُم أَصغي علَّنِي أَمسع ترديد أَنِيين

  فَأَري صوتي فَريد

                                                             
 .۱۹۹، ص الديوانالشابي، أبو القاسم،  -١
 .  ۱۳عمران، أبو القاسم الشابي، عبقرية فريدة و شاعرية متجددة، ص،سحر عبد اللّه -٢
 .۱۹ -۱۸املسدي، قراءات مع الشابي و املتنيب و اجلاحظ و ابن خلدون، ص  ،عبد السالم -٣



 ٤ الشابي القاسم أيب شعر يف املقاومة مالمح

 
  يا فُؤادي

  مات من تهوِي و هذا اللَّحد قد ضم احلَبيب
  فَابك يا قَلب بِما فيك من احلُزن املُذيب

  ١ابك يا قَلب وحيد
ان كث يأسرته ح يها، هيان أبوه من علماء األزهر، فأول مدرسة تعلَّم فكأسرة  نشأ الشاعر يف

تب كأمهات ال يتونة و تعرف عليجامعة الز ة و ملّا انتقل إيلية و اللغويتب األدبك من الريثكها يف
 يطَّلع عليوان و مجاعة آبولو، فاستطاع مبطالعاته الواسعة أن ية مثل مدرسة الدية و املدارس األدبيالعرب

ذلك أُعجِب بشعر املهجر و الشعراء كث؛ يالعصر احلد من العصر اجلاهلي حيت روائع األدب العريب
موعاً يف ري؛ و ظهر شعره جمكبلغ النضج األديب و الفين بفضل مطالعاته اخلاصة أن ك، فتمينيالرومانس

ن السنوسي؛ و يف ين العابديذ زلألستا» القرن الرابع عشر األدب التونسي يف«تاب كالد األول من 
  .٢»ال الشعري عند العربياخل«ة حماضرةً حول يبنادي قدماء الصادق يالسنة نفسها ألق

دي القارئ ي نيوم بيوان الذي نضعه اليوانه و شرحه و قال: هذا الديقدم األستاذ حسن البسج لد
ث يوان من حي، و الدريعمره القصة أيب القاسم الشابي يف سين حيلّ ما جادت به قرك، هو ميركال

جة لتجربة يضاً نتية العامة؛ و هو أيا اإلنسانيثّل جممل آراء الشاعر و خالصة مذهبه يف القضامي ياحملتو
تمع و االحتالل؛ و ال ننسيجتربته مع ذاته، مع مرضه و آالمه و مع ما أُص يالشاعر مع الناس و ا ب

  .٣اً عند الشدائديه سنداً قويد فجيان كه الذي يس أقلُّها وفاة أبيبات لكبه من ن
ذ نابغ جلربان يسي: إنّ الشابي تلميفة حممد التليقول األستاذ خلياهتم باألدب املهجري و تأثّر به؛ 

ان أدب جربان دعوةً حارةً للنهوض كما كاة. فية و فلسفة احليو التلمذة تعين التشابه يف اخلصائص الفن
  . ٤اةير باحلي جدريراه غيان كشعبه الذي  يعل يالذهن ثورة الشاب د إيليفهي ثورة تعو مماشاة الزمان، 

  »:ا شعبي«دته ييف قص يإنَّ هذه الظاهرة تتجلّ
  ٥لُ مغسِي                العب بالترابِ و اللَّريها الشعب أنت طفلٌ صغيّأَ

                                                             
 .۸۵ -۸۴، صصالديوانالشابي، أبو القاسم،  -١
 . ۷أيب القاسم الشايب، ص الديوانطريفي، شرح حممد نبيل،  -٢
 .۳أيب القاسم الشايب، ص الديوانالبسج، شرح أمحد حسن،  -٣
 .۴۸سي، الشابي و جربان،  صيالتلخليفة حممد،  -٤
 .۱۰۸، صالديوانالشابي، أبو القاسم،  -٥



 ٥                                     ة و آدااياللّغة العرب جملة دراسات يف

  
 نتهزينما ال يه اللعب باحلقارات، بيفكية، و يس عندالطفل (املشبه به) أي إحساس باملسؤوليل

  ة.يتحمل املسؤوليصور الشعب الذي ال يذا كه، هيلعب فيعرف خطورة الزمن الذي يالفرص و ال 
ا يليمة و إي أمثال جربان و نعينيباملهجر ي: تأثّر الشابينيقول أمحد قبش عن تأثّره باألدباء املهجري

 نيمع بجي و املعري و ابن الفارض، مما جعل شعره حراً منطلقاً نيرتما تأثر بغوتة و المك، يماض أيب
اإلصالح االجتماعي و الدعوة  قة مع دعوة إيلية شفّافة و عاطفة رقيالتمرد و التصوف معاً مع حساس

اً أم يان وطنكلّه سواًء أكطبع به شعره يعة جعله ية و حب للطبيود اجلمود و الرجعيالتحلل من ق إيل
  .  ١أسيمسحة من احلزن و ال اً يفيعاطف

  
  مالمح املقاومة يف شعر الشابي

  إنّ أهم حماور املقاومة يف شعر الشابي تتمثل  يف الشعر الوطين و النضال و االلتزام القومي:
  ةيشاعر الوطن أ)

أنهم جنوده ام به، و جهروا بيحبب وطنهم و اهل -الشعر الوطين -إنَّ الشعراء تغنوا يف هذا الشعر 
ور من يه املواطن الغيون علكينبغي أن يصة يف الدفاع عنه، و نادوا مبا يبذلون دماءهم رخين يالذ

  .٢من وخامة العاقبة و سوء املنقلب يلقيالصفات، و نددوا باخلائن املارق و أنذروه مبا س
  ن الطموح و األحالم؟يـساس؟ أ    افق احلســا شعب قلبك اخلين يأ
  ام؟هـيال و اإللـن اخليـنان؟ أ    روحك الشاعر الفنـا شعب ين يأ
  ام؟رسوم و األنغـين الـالق؟ أ    احر اخللــا شعب فنك السين يأ
  ٣قدام؟ـن املقامر املـيـك؟ فأ    يـوالـدوي حياة يحـ المين ـيأ

خطوط  ية الشاعر؛ ألنها تتمحور عليد وطنيدة الرائعة نقطة انطالق يف جتديتعترب هذه القص
دها يرياألهداف اليت   إيلريإحساسه بضرورة البعث و التطور، و تش يمد يضة واضحة تدلّ عليعر

تطلّع يرزح الشعب حتت عبئها و نواحي القوة اليت يان كي عن أسباب الضعف اليت كتمعه، و هي حت
  ها الرواد من الشباب.يإل

 عباحلَيإِذا الش أن     ـاةيوماً أَراد يستجيفال بدرـال بقَد  

                                                             
 .۵۶۶قبش، تاريخ الشعر العريب احلديث، صأمحد،  -١
 .۵۲۴النويهي، قضية الشعر اجلديد، ص ،حممد -٢
 . ۱۵۲، صالديوانالشابي، أبو القاسم،  -٣



 ٦ الشابي القاسم أيب شعر يف املقاومة مالمح

 
  ِسركـنيد أَن يـو ال بد للق    يـجلـنيل أن ـيد للـو الب

  دثَرـي جوها و انـتبخر ف    اةـيعانقه شوق احليو من مل 
  ١ة من صفعة العدم املُنتصر    اـيم تشقه احلـل ملن لـيفو

املستعمر؛ إذا ذهب  كل هو ذليد، و الليسار القكل و اني اجنالء اللنياة للشعب يف حيتتم إرادة احل
، فال بد من طلوع طُلْيل مهما يإنّ إرادة الشعوب هي إرادة األقدار، و الل«اة و تضيء. يفتصفو احل

لة يها مناسبة هزياب حزب و ال توحك يف ررية و ال تسية صادقة ال ختدم أغراضاً طبقيالصبح. إنها وطن
رسالته، فأحس يف أعماقه  يالشاعر الذي وعك ة ذايوطنة متمردة، يتها؛ وطنيلة ال خترج يف سطحيضئ

انه و يكة الشاعر الذي احترم ذاته و ية؛ مسؤولميركاة احلرة الي شعبه مبعاين احلريأنه مسؤول عن تبص
املسامهة  زة تتجه إيلية متميقق ذلك يف شخصحين؛ فأحب لشعبه أن ياستقلّ ما عن اآلخر

نما دخلوا ساحات يقاظ الشعور الوطين ألبناء الشعب حية يف إدي. سامهت هذه القص٢»ةياحلضار
دة قد يإنّ هذه القص يإرادم، بعبارة أخر يقّنوا عليدوا و تكالنضال حمض إرادم؛ و انتصروا ألم تأ

هم مبصريهم لكال يك القوتل أشعلتفتلوا املتاعب و كامنة يف الشعب و عري يثقوا باملستقبل و يتحم
ه استخدم  يته علريته و صدق غيوطن يات تدلّ عليفهذه األبة؛ ياحلر يللحصول عل املشاقة، إناألم

م يانت تقكث ي، ح»ةية الشابيقر«ة يئة وطنية الثوار و مقاتلي األعداء؛ فإنه ولد يف بيالشعر يف محا
الثورة ضد  يعل ني و احملرضنيان أبوه من أولئك املقاومكالعائلة و انطلقت جحافل املقاومة، ف

  االحتالل الفرنسي و يف هذه األجواء زرعت يف الشابي بذرة احلب للوطن و األمة. 
تألّب مع اموعة ية ية و منازع ذاتيدوافع نفس رضخ االنسان مبوجبه إيلية شعور ذايت يإنّ الوطن

الذوبان  صل إيليشابي حاد عند ال اً؛ و الشعور الوطينياً انفعاليها تألّباً وجدانية املنتمي إليالبشر
 الشاعر ورمز عاطفته عالقات من احلب نيفتقوم ب» لفظ تونس« واالنصهار يف الرمزالوطين األويف

  .٣واإلخالص مثّ النضال والفداء
  »:لةيتونس اجلم«دته يقول الشاعر يف قصي

  دا العفاُء مراحهـربعٍ غَـأَو ل  لـيلٍ طَويي لعسف لَكلَست أَب
  قَد عرانا، و لَم نجِد من أَزاحه  ليقـَي لخطبٍ ثـا عربتـإِنّم

                                                             
 .۷۴ص، الديوانالشابي، أبو القاسم،  -١
 . ۷۰سي، الشابي و جربان، صيالتلخليفة حممد،  -٢
 .۵۶املسدي، قراءات مع الشابي و املتنيب و اجلاحظ و ابن خلدون، صعبد السالم،  -٣



 ٧                                     ة و آدااياللّغة العرب جملة دراسات يف

  
  د صالحهـيرـيموقظٌ شعبه     يبي البِالد خطـام فـلَّما قَك

  ١هـرد جِماحـي كشائ كفَات    يص اضطهادأَلبسوا روحه قَم
  الً يف أرض الشاعر.يذي بقي زمناً طول هو ذلك املستعمر اليل بالعسف؛ و اللياقترنت صورة الل

ه أو ين آخر عاش فلوتلون بأي يلالنتماء الوطين، فهو مل  يمتثّل عالقة الشابي بتونس مثالً أعل
سبه كري و الثقايف و احلضاري الذي أكز العاطفي و الفكاملر شها؛ إذ بقي مشدوداً إيليحضارة عا

 مة وجود و أصالة انتماء.يق
عمود الشعر  يتحول اللفظ املصاغ علي، و ني متصادمتنيدة نقطة تقاطع قوتيالقصإذن تأيت هذه 

 الغائب ريمع ضم - الشاعرريوهو ضم-ها األنا ي الوعي الفردي و اجلماعي، تطابق فنية بيجولة صراع
 ريضم» هم«مع ال - أبناء الشعبني املخاطبريضم- » أنتم«؛ مثلما تطابق ال»صوت املصلح«

  . ٢نيدن املستبياحلاضر
ة يف مناسباا املؤملة، ي العربرية بلغة صادقة؛ و بلسان اجلماهيعبر الشاعر عن مشاعره الوطنياً ما ريثك

  واحد منهم. فهوة، يس من األبراج العاجياطبهم من داخلهم و لخيه العزاء و السلوان و أنه يجدون فيف
دة؛ و اليت ال تنم يد برسالته اجلدير اجلدوا الشعكن أدريو الشابي من أولئك الشعراء املعاصرين الذ

تخذ يد و عادات؛ فهو إنما يتقال لّ ما يف الوطن من عناصر و صفات وكد بيعن جمرد مدح و متج
وب يف يحة، هي اليت تعترف بالعية الصحيأنّ الوطن  يري؛ و يرير األمة حنو حماولة للتغيالشعر أداةً لتحذ

وب يشرحوا تلك العيخطوة الزمة حنو حماولة عالجها؛ و من هنا أجازوا ألنفسهم  أن كصراحة تامة 
  »:صوت تائه«دته بعنوان يقول الشاعر يف قصي. ٣لُ من قسوةخيْاً مل حية تشريو النقائص الوطن

  وماً وامجاً مغموماًـيان ـكا ـم    ذيـَن وطنِي السماوِي الّـشردت ع
شدطنِي اجلَمرعن و قـيتل..أنا الش     الفؤاد شطورم شتفَع ،ماًيتيـي  
  ٤ماًـياً هـأشواقُها تقضي عطاش    ةـعونـة ملـية روحـي غُربـف

دة يإنّ تونس وطن الشاعر و مسقط رأسه و موضع هواه و مرتع طفولته و صباه؛ فهذه القص  
  و تصور مقدار حبه له. ياهلو كتبثّ ذل

                                                             
 .۵۰، صالديوانالشابي، أبو القاسم،  -١
 .۵۷املسدي، قراءات مع الشابي و املتنيب و اجلاحظ و ابن خلدون، صعبد السالم،  -٢
 .۵۲۵ - ۵۲۴النويهي، قضية الشعر اجلديد، صص ،حممد  -٣
 .۱۴۸، صالديوانالشابي، أبو القاسم،   -٤
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ة فرضت يخارج يمعاناته اليت وقعت له قهراً عنه بفعل قو» شردت«دة  جتسد عرب األفعال يفالقص

الذي  يب و األسياه احلزن و التعذيمل يف ثناحيه؛ فتقبلها و حاول اخلروج عنها، و هذا الفعل يعل
غربة «وصفها بأنها  كها، و لذليما ف لكا بيده عن وطنه و عن الدنيان تشركل متوالٍ و كرره بشك

  . ١ديل فعل صورة من صور العذاب و التشرك؛ فخلق مع »ة ملعونةيروح
ال ساحر و ي مشبوب و وجد صادق و عاطفة حمتدمة و خنيات الشابي هو حنيإذن ما نراه يف وطن

ها عنف و رقة و اضطرام و إثارة؛ يقة و نغمات فيق و لوعة صارخة عميتغن جبمال موطنه و شعور عم
صة يف يبذلون دماءهم رخين يهر بأنه من اجلنود الذجيام به و ييف هذا الشعر حبب وطنه و اهل يتغنيفإنه 

  الدفاع عن الوطن.
ة. من ي الوطننيدة تدور حول املضاميقص ١٣نها ية و من بيدة شعريقص ٩١وانه حوايليورد يف د

ه؛ هذا يل مواطنكالوضع السائد  للوطن و التزامه ملعاجلة مشا يحتسره عل ات الشابييأبرز مسات وطن
ة ياول من خالل أشعاره الوطنحيشه شعبه و إنه يعية للواقع الذي يااللتزام الذايتّ الناتج عن معاناة داخل

اته تعبر عن ية جتاه أبناء شعبه. بعبارة أدق إنّ وطنية إصالحكاً حلريون داعكيلعب دوراً فاعالَ و يأن 
ذلك الفقر و الضعف و احلرمان و الظالم ك و ني املواطننينوع من قلق اجتماعي سببه الفصل الطبقي ب

داً عن املعاناة و املعوقات و يألبناء شعبه، بع بحث عن وطن مثايليبوا به؛ فهو يو اجلهل الذي أص
 يعترب من أمسيات يافّة املستوكالدفاع عنه بة الشاعر، فإنّ ية؛ و مبا أنّ الوطن رمز هلويود الطبقيالق

  مالمح املقاومة للشاعر.      
  فاح املستعمركب) 

ري عن كإبقاء الشعب التونسي يف حالة من التخلّف الف كنذاآاسة االحتالل الفرنسي ياستهدفت س
لة إصالح ة أو حماويرية تنوكام أي حريلولة دون قية و احليدية التقليل الثقافكايع اهليق تشجيطر

ري و األديب كد الفية التجدكان حلركاسة معروف؛ و من مثَّ ية، و اهلدف االستعماري هلذه السريمستن
انت كاسي بالضرورة؛ فقد يوجهها الس -ان الشأن يف مصر و الشام و العراقكما ك -يف تونس 
ر اإلنسان من يحتر إيلة هي يف الوقت نفسه دعوةً ية الباليديوده التقلير األدب من قيحتر الدعوة إيل
 - ةيتاباته النثركشعره و - ان ألدب الشابي كه؛ و من مثّ ياسي و االجتماعي الواقع عليالظلم الس
عبر ية اليت ين التجربة الذاتكاسي و االجتماعي؛ فلم تيان له وجهه السكما كري و الفني، كوجهه الف
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 ٩                                     ة و آدااياللّغة العرب جملة دراسات يف

  
ود اليت تشمل روح يشاعر يف إطاره؛ فالقعنها هذا األدب مبعزل عن الواقع اجلماعي الذي عاش ال

  . ١ارسهامينبغي للمجتمع احلر أن يما كاة ياجلماعة و تعوقها عن االنطالق و ممارسة احل
به و استنهض مهم الناس و أثار يأالع ة و نبه إيلحياتخذ الشاعر من االستعمار موقف العداوة الصر

  حقدهم و حذّر الشعب منهم و فند ادعاءاته.
  هيقظَت فياة، إذا ما استيعزم احل    دفعهي نينهض الشعب إال حيال 

 الغرباُء مندفعاًو احلُب ـالسم إيل    خيترقنادت تبهـياء، إذا ه  
  ٢هيبلـها و تـيبلياةُ فـيأما احل    ألفُه األموات، ما لَبِثوايد يو الق

  قول:ياطب الظامل و خي كذلك
  اهـيدو احلَـالمِ، عــب الظيحب    بدـم املستـها الظالـيأال أ

  اهـن دمـةٌ مـخضوبـفُّك مكو     فيسخرت بأنات شعب ضع
  اهـي ربـف يوك األسـو تبذر ش    و سرت تشوه سحر الوجود

  و صحو الفضاِء، و ضوُء الصباح       عيدعنك الربخيدك، ال يرو
ل، هنالك...أنيتأم حصدت     األم يورـالرؤوس لـو زهور  

  ٣عل ـعاصف املُشتـلك الكأـيو     لُ الدماءيلُ، سيجرفك السيس
نصح  املستعمربألّا يث أخذ يجتسدت فظائع االستعمار و فضح جرائمه البشعة يف قول الشاعر ح

د الشعب مع  الثورة و املقاومة؛ و ي يداً عليواجه عقاباً شديه الباطلة؛ ألنه سيدع الشعب بأمانخي
ا  ظلماً و يها املستعمر الغاصب، لقد مألت الدنيانك، أكقول: ميدته و يواصل خماطباً املستعمر يف قصي

تك أنات مينعك من جرميفساداً و خراباً، لقد اغتصبت حق الشعب بالقصف وإراقة الدماء، دون أن 
  ها الضغن و احلقد.ياة بظلمك و زرعت فياحل، أفسدت مجال ني و آهات املظلومنياملستضعف

نك قد خدعت نفسك كك الشعب؟ و ليثور عليما تشتهي و ال  ياح ستجري عليظننت أنّ الر
اً يقف قوية املضلّلة ليبك امللتويك و مسومك و أسالكخرج من شرايثور ثورةً الهبةً ليألنّ الشعب 

  ة.ين طلباً للحريصامداً يف مواجهة املستعمر
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ةٌ خاصةٌ تنبع من وجدانه احلي و إحساسه املتوقد و يدة هزةٌ شعورياطفة الشاعر يف هذه القصإنّ ع

،  إنه نيكالت شعبه املسيلو يي أسكن، و تبياملستعمر يدفق عاطفته الثائرة اليت تصب محمها عل
  .١ؤمن حبق الشعبيارب االستعمار و حي

ع الظاهر و الفضاء الصحو ياملستعمر الذي خدع بالربر ية حول حتذريات الثالثة األخيتتمحور األب
نه خدع، ففي األفق الرحب ذي الصباح كقة األمر، و ليحق و الصباح املُشرق، ظناً منه أنّ ذلك

د كؤي ير، و حتيرر التحذكياح ستعصف، و ياملشرق يف الظاهر هول الظالم، و رعود ستقصف، و ر
 جتسدان هذا نيتيهي تشبنيتم املقطع بصورتخيد، و يف و التهديخور و التيهذه الداللة ، داللة التحذ

ل لصورة الصحو و يب، و هي متثيد الرهبة يف قلب املستعمر، حتت الرماد اللهية تزيد بأمثلة حسيالتهد
فعله يل ملا يين اجلراح متثجيبذر الشوك يمن  كذلكاح، و يان الثورة و الريفخين ي الذنيالصباح اخلادع

٢ه و جزاءهري له مصنية تبياملستعمر يف صورة حس .  
أمته، إذ وجدها ترزح حتت  ق باألمل عند نفسه، بل تعداها إيليقف إحساس الشابي الدقيمل 

نبعث يما كمها ينبعث من قلبها و صميراً، و هو مل يابوس االستعمار الفرنسي، و تستشعر منه أملاً مرك
  . ٣طاقيم ال يجح اا إيليون و حولوا حيها الفرنسمه، فقد أذلّيأمله من قلبه و صم

  و مسع طغاة األرضِ (أطرش) أصخم     افتـ خنيون صوت املستذلِّـقولي
  هدمـعروشِ و تـم الـها شـتخر ل       حة الشعبِ املسخرِ زعزعيو يف ص

  الضروسِ هلا فمو دمدمةُ احلربِ        يةُ احلق الغضوبِ هلا صدعو لعل
  ٤مربـيان و ـصرم أحداثَ الزمي       هـوم فإنـق قإذا التف حولَ احل

هتف يث ير و االضطهاد الذي تعرض له؛ حيصور واقع شعبه املريوطنه و  يتحسر عليالحظ أنه ي
د يالتند هدف إيلية و العدالة و اإلنصاف الذي يان، مطالباً احلركاالستعمار يف أي وطن  يبالثورة عل

اً يقاظه، موحيدة و هي مرحلة استنهاض الشعب و إية جديل مظاهر العسف، و تفتح جبهة صراعكب
  حبه لوطنه و شعبه. يمبد
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ومي كسع وراء منصب حيقاظ األرواح اخلامدة و مل ياة و إيروحه للتغني باحل إنّ الشابي قد أفين

فين يل لشاعرنا يف وقت من األوقات أنه ي؛ و رمبا خني؛ شأنه يف هذا شأن املصلحسب شخصيكأو 
منهم االستجابة املشجعة، بل إنهم رمبا  يلقين دون أن يترق من أجل اآلخرحياته عبثاً، و أنه يح
نه مع ذلك كقه، و ليصرفه عن طرياً أن يار حركان هذا اإلنكحزن لذلك أشد احلزن ويروه؛ و إنه لكأن

الغاب من أجل أن  أس يف بعض احلاالت للفرار إيلياة و رمبا دفعه اليستمر يف رحلة احليلك إال أن ميال 
  .١نةيكنة و السيلتمس لروحه الثائرة الطمأني

  أسِياةَ، وحدي بيـيب ألقضي احل    ا شعـيالغابِ،  إنين ذاهب إيل
  ين نفسـات أدفـمِ الغابييف صم    يـالغابِ، علّ إنين ذاهب إيل

  أسيكــت بأهـلٍ خلمريت و ل    مثّ أنساك ما استطعت، فما أنـ
  دي، و أُفضي هلا بأشواقِ نفسييـ    ـيورِ أناشيالط يسوف أتلو عل

وتدريياحل يفهي تدري معن النـأنّ م    اة ظـقيفوسِ ـجد٢يةُ حس  
جةً لعجزه يالفرار من جمتمعه نت بل اضطر إيلش يف الغابات حقاً، يعيي كذهب ليمن الواضح أنه مل 

ة أو الغابة يداخل النفس و إن اختذ من القر اة و الناس، إنه فرار إيليه احليايب يف توججيام بدورٍ إيعن الق
  مالذاً.
  فيو ما حولَها من صـراعٍ عن    هاـصور و قطّانـرهت القـك
  ٣فيالقوي جبهد الضعو عصف     فيف لسعيِ الضعيد الضعيكو 

ور، و اغتصاب القوي صجة صراع أهل القيدة سبب اهلروب و مغبتها، فهي نتيحلّل يف هذه القص
الت، و دموع، و فقر و ترمل؛ و يجتها ويه؛ و نتيف بالقويِّ وحقده عليف، و تربص الضعيحلق الضع

ادة البغض يف ياحلق و س مصرع يم عليخي يدة جواً من احلزن و األسيالقص يضفي علي كلّ ذلك
  .٤العامل
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خاضعة لالنتداب  كانت سائدةَ يف تونس، و هي آنذاكة اليت ياسيس شعره األوضاع السكعي

ة و ختضع حلالة من التخلف حتمت يباقي الدول العربكانت تعاين كم؛ و ١٨٨١الفرنسي منذ سنة 
  .١قعالوا يالتحرر و الثورة عل ر الدعوة إيلكالشعراء و قادة الف يعل

استقراء واقع  يف علكعيوجدنا الشابي » اةيأغاين احل«ة ضمن يتواصل إهلام الوطن إذا عدنا إيل  
لجم ياته، مثّ هو بعد هذا و ذاك ريبتز خيسترتف دماءه و يابوس االستعمار، كرزح حتت يشعبه و هو 

ود من يبلته بقكقرون االحنطاط فاه شعباً طوقته ريه فينظر الشاعر إليبت، و الغلبة القاهرة و كصوته بال
  . ٢زةية املتمياملعامل احلضار االنسالخ و التفسخ أقرب منها إيل الوهم و الضالل، و هي إيل
  و اد و اإلثراُء لألغرابِ    لُ قلبـهكأيالبؤس البنِ الشعـبِ 

ممقس اجلفون معصوب عببك    الش الشاةابِنيالذِّئبِ و القص   
  رح مذهب اجللبابِميو الظلم     بلٌكمقطوع اللِّسان م قو احل

  ٣يف دولة األنصابِ و األلقابِ    رة ـاة ميـلٌ من حيذا قلـه
د و ية تتبلور يف اإلنذار و التهديصورة من ثورة متصاعدة انفجار -اةيأغاين احل-وان يإنّ هذا الد  

انته و خضوعه كف الشعب الستية و تعنيالبشرم اإلرادة يضرباَ من جتس كون بذلكيالتحدي؛ ف
  م املستبد وللمستعمر الغاشم.كللحا
  ك ثورةَ نفسييـيب فألقي إل    ـا شعـيت يل قوةُ العواصف، يل
  ٤اة بنبسييجت فأدعوك للحـ    ري، إن ضجـت يل قوة األعاصيل

من فقر و جهل و مرض  ط ببالدهيحيسود وطنه من مجود و تقهقر و احنطاط و ما يتأثر الشاعر مبا 
من أحوال و أعمال و ما  ياته تشاؤماً مبعثه اإلصالح و نقد ما رأيشه و تشاءم حبيع يفسخط عل

وا الواقع و ريغيي كأبناء بلده ل توجه بقصائده إيليأحس به من ضعف و خضوع و استعباد. فإنه 
  ة.ياحلر يل احلصول عليتوا يف سبيستمي

 عبيإذا الش أن     ياةاحلوماً أراد اليستجيفال بد قدرـب  
  سركـنيد أن يو ال بد للق    ليـنجيلِ أن يد للَّـو ال ب
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  دثرـتبخر يف جوها و ان    اةيعانقه شوق احليو من مل 

  ةُ من صفعة العدمِ املنتصر    يامن مل تشقه احلـلٌ ليفو
  ١و حدثَين روحها املستتر    ائناتكـ الذلك قالت يلك
حة ية و صيصرخة يف وجه االستعمار و التسلط و العبود» إرادة الشعب«دة يإنّ هذه القص  
تحدث الشاعر عن إرادة يل الظالم؛ ية تعلن أنّ الشعوب ال تقهر، و أنّ الصبح آت مهما طال ليمدو

فض أغالل املاضي، فال ياة التحرر و االنطالق و يش حيعيف أنه إذا أراد شعب ما أن يكالشعوب و 
قة مؤداها أنّ إرادة األقدار من يد حقكؤيد أن يريأنّ الشاعر كقّق هذه الرغبة،فحيلك القدر إلّا أن مي

  . ٢وديل القكسر كة فتتيل و ظلم الرق والعبوديزول ظالم الليذلك أن  يترتب عليإرادة الشعوب  و 
امنة؛ و إذ ذاك كألشواق و الرغبات الت يف صدره اكقظ اإلحساس يف روح الشعب حتريإذا ت

ة يمال اإلنسانكل يه السعي و االجتهاد يف سبية و عليعلم أنه عضو من اموعة البشريشعر بنفسه و ي
  ا.ياة العليو احل
  طرـاُء املـلوجِ، شتـشتاُء الث  ابـيُء الشتاُء، شتاُء الضبجي
  سحر املطرو سحر الزهورِ، و   ينطفئُ السحر، سحر الغصونف

  ٣ضرـبٍ نيـار عهد حبـو أزه    و وي الغصونُ، و أوراقُها
 خفي أنّ ما يرمز إليه الشاعر يف هذه األبيات ال يقتصر علي مظاهر الطبيعة و إنما ينطبق علي ريغ

البشر بصورة أخص، أفراداً و مجاعات، و هو يبتغي من وراء ذلك أن  يكل الكائنات احلية و عل
احلياة ما ينطوي عليه من سحر  لشوق يف قلوب الناس و يف قلوب التونسيني خباصة، و إيليذكي ا

الوجود و مجاله و احلياة اليت ينادي ا حياة البناء و املعرفة و احلضارة و العمل املنتج مبختلف أنواعه و 
فسها حياة حرة كرمية إشراقة النور البهيجة فتحقق لن خترج األمة من ظالهلا الدامس إيل مظاهره، حيت

  .٤و تغدو جديرة باالحترام و التقدير
إذن حرك االحتالل مشاعر الشابي الوطنية و صور يف شعره لواعج نفسه اليت ترفض اهلزمية و حتمل 

  مسؤوليتها. -قادة و زعماء-الكبار 

                                                             
 .۷۶، صنفسهاملصدر  -١
 .۱۳۸ -۱۳۷خورشا، جماين الشعر العريب احلديث و مدارسه، صص ،صادق -٢
 .۷۷، صالديوانالشابي، أبو القاسم،  -٣
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ه هذه املرحلة فواقع احلال أنّ الشاعر هو ابن الثلث األول من القرن العشرين بكلّ ما تشتمل علي

من تناقضات و حركات سياسية و اجتماعية و حضارية يف الوطن العريب مشرقياً كان أو مغربياً و 
صعيد الشعر و الفكر و الذي شغله من قضايا جمتمعه قضيتان  يكان له مشاركات يف االلتزام عل

القضيتني تتفرع عدة قضايا كربيان، أوالمها: السيطرة الفرنسية و الثانية: التخلف؛ و عن كل من هاتني 
هلا يف شعره، من هذه القضايا الظلم و االستبداد و فساد املدينة و مخول الشعب  يكان الشابي يتصد

  . ١و شقاؤه و جهله و احنطاطه و استسالمه ملا يتخبط فيه من ضعف و مشكالت
إنّ اهتمام الشاعر  فاح و نضال املستعمر؛ وكقصائد حول ال ١٠وان الشاعر حوايل يقد ورد يف د

 ك الوضع الراهن؛ إنه أدرريغيل االختالف و الفصل ليد جمتمعاً قليريأنه  يدلّ عليذا النوع من الشعر 
ه مسعة الشعب التونسي و به و احتالله؛ و ال شك أنّ هذا الفصل ير إلّا يف تشوكفيأنّ االستعمار ال 

ن أن نسمي كة ألبناء الشعب. فمن املمياسيالس ة ويو تدهور األوضاع االجتماع يتسم بالفوضي
ة و احلماس يف يويبعث احلية للشعب التونسي، الذي حاول أن ية التحرركالشابي رائداً من رواد احلر

سترد الشعب يابوس االحتالل، لكر الوطن من ي أبناء شعبه ملواجهة االستعمار الفرنسي و لتحرريضم
  سابق عزا و استقالهلا.  

  االلتزام القوميج) 
إنّ الفكرة القومية من حيث وجود الشعب العريب ويته و كيانه و حمدداته و روابطه و شخصيته 

 نفسية مشتركةالتأرخيية، ضمن معطيات الزمان و املكان من قيم و أعراف وتقاليد وخصائص ثقافية و
  االستمرارية وهي عوامل تشكل جبدليتها،

  . ٢الواقع القومي و التفاعل احلضاري و صريورة
ة و التراث املشترك يا اجلماعيتحرك ضمن الرؤيستحق صفة شاعر األمة هو الذي يالشاعر الذي  و

د يجهده مق يتجاوزه؛ إنه يف أقصيألبناء أمته.أما شاعر املرحلة فهو احملدود بشعار أو مفهوم ال 
نه واقع كد اإلجناز، ليعن واقع أجنز أو قعبر يعين أنّ شاعر املرحلة هو الذي يبالظرف الراهن و هذا 

ك الواقع أي عن يتكاليعبر عن ديورة، ريحمدد عقالين فور انتهائه. اما شاعر األمة فهو شاعر الص

                                                             
 ۲۵۲صأبوحاقّة، االلتزام يف الشعر العريب، أمحد،  -١
 . ۳۲خليل، الفكر القومي و قضايا التجدد احلضاري، ص ،بكري -٢
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ه، ضمن تطلعات األمة و واقعها املتجاوز بواسطة هذه التطلّعات ية فيالنسب و العالقات الداخل

  .   ١بالذات
ذو هدف اجتماعي يسمو به عن املصاحل الشخصية ليصبح عامالً للتغيري  إنّ الشابي يؤمن بأنّ الشعر
دم خياألمم و مبوجب ذلك يصبح الشاعر مسؤوالً اجتماعياً و قومياً  يوالتطوير و البناء احلضاري لد

  اتمع الذي يعيش فيه و األمة اليت ينتمي إليها.
  قطنتم اجلهلَ دارا؟    ا يل أراكُمـيا قوم م
  شادوا احلياةَ فخارا    ومٍـد قـجم أَضعتم

  مبا أضاؤوا منارا    اء املعايلـأَبقوا مس
  تقاراـخلعتموه اح    زـحاكوا لكم ثوب ع

  ٢هاراـملا أقولُ جِ    يا ليت قومي أصاخوا
 عن آالمهم و آماهلم؛ ريه أن يستنشق جو عصره و يكون مرآة قومه للتعبيمبا أنّ الشاعر العريب عل  

ها عن بطوالت قومه يف ياملنطلق إنّ هذه القصيدة مظهر لنشيد قوميٍ عريبٍ، يتحدث الشاعر ففمن هذا 
و لكن من ورث ذلك  يغابر جمدهم و حاضر نضاهلم؛ إنه يعتز بقوم كانوا قرناء اد و الفخر و العل

  القوم أضاعوا ذلك اد؛ خلعوا ثوب العز و بدلوه باخلزي و العار.
حمنة قومه و هم حمرومون من هناءة العيش يف بالدهم املغتصبة؛ فهم حمرومون من  يليشري الشاعر إ

  احلقوق اليت يتمتع ا بقية الشعوب يف أوطاا:
  للجهلِ  يف اجلو نارا      يا قوم، عيين شامت
  تاماً مثـاراـيتلـو ق      تتلو سحاباً ركامـاً
  ٣اارـتبقي األديب حم      تلفي الشديد صريعاً

أنه مستقلّ و صاحب قومية تشمل يف  يخلّص الشابي موقفه من اخلطاب القومي ذه األبيات، عل 
داخلها الوطن و اإلنسان و التراث و ما حيتوي عليه من كرامة، فإنه يتحدث نيابة عن املصابني من 

عبر  عن منطق القوم و يا مكأبناء األمة العربية جتاه التخاذل و الضعف و التردي يف األحوال العربية، 
  ضمري األمة: يضمريه بصدق و هو و إن مات يف ريعان شبابه و لكن شعره باقٍ عل

                                                             
 .۱۲صبحي، األدب و املوقف القومي، صحمي الدين،  -١
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ن غداملظاملِ م وا    لك الويلُ يا صرحممفونَ و صاملستضع ض إذا  

  علمـو صبوا محيم السخط أيانَ ت    عبدونَ قيــودهمـإذا حطّم املست
أنَّ الش كغضٍ علأغرم يعب ؟    قذيوسنانُ مظلم حبوأنَّ الفضاَء الر  

  ١جمجِمـا تـتجمجِم يف أعماقها م    ةٌنـيـالد دفـالم البـأال إنَّ أح
يبدو أنّ الشاعر متفائل مبستقبل الشعب، واثقاً بأنّ الظالم ال بد من أن ينحسر عن البالد يف يوم 

أن ينفخ يف صور الوعي، فيوقظهم من سبام و يفتح  بقضايا قومه يدعوه إيلمن األيام، إلّا أنّ التزامه 
  . ٢واقعهم، و ما ينبغي أن يفعلوه للتعجيل يف يوم اخلالص و إدراك احلياة العزيزة يأعينهم عل

التزام الشعر بقضايا اإلنسان العريب الذي حتاصره األنظمة السياسية؛ إنه يهجم  ييؤكد الشاعرعل
  ثرون العبودية، خيدمون السلطة و خيضعون هلا.من يؤ يعل

إنه يتخذ الشعر سالحاً ملواجهة الطغاة الذين يقطعون لسان الشعب العريب و يغتصبون حريته؛ إذن 
  الشرف العريب الرفيع و إصابة األمة باهلوان. يضياع كل شيء حت ينراه يتحسر عل

  حق عقايب؟ماذا جنيت أنا فَ    ائراًـكني ثـق املسـدفـو ت
  أشد عقابِ يعند القوي سو      و سعادةُ الضعفاِء جرم، ما له

  و تصادم اإلرهاب باإلرهابِ      يال عدلَ إلّا إن تعادلَت القو
أن ةَ األربابِ      هاـو سعادةُ النفسِ التقيةيوماً تكونُ ضحي  

  ٣الغلّابِو الرأي، رأي القاهرِ     يال رأي حلق الضعيف، و ال صد
عاش الشابي آالم جمتمعه و طموحات أمته بكل ما يف بيئته من متناقضات و عبر عنها بشعوره 

مستقبل  الشفّاف و اندماجه الكلي يف وجدان أمته و ارتباطه الفعال مبرياثه احلضاري و طموحاته إيل
  . ٤هيتربعم يف طياته األمل احلامل، مثّ اندماجه العميق يف الطبيعة من حول

ظهر أنه شاعر ية يوان الشابي؛ و من خالل أشعاره القوميقصائد حول الشعر القومي يف د ٣ورد 
نه يف الوقت نفسه كة و ليعاين من آالمه اجلسديس منفصالً عنها؛ بل ية و ليش يف قلب األمة العربيعي
  فرح بفرحها.يتضجر بأملها و يسأم و و يث ية حبيعاين من آالم األمة العربي
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  اخلامتة

  نستنتج مما تقدم:
إنّ الشابي من الشعراء البارزين يف العامل العريب؛ الذين عبروا عن واقع أمتهم و أمانيها اليت  -١

صدر األمة العربية؛ إنه خيلع مشاعر احلزن الذي  يمتثّلت يف التخلص من واقع االحتالل اليت جثم عل
  شاكل بعاطفة متأججة.كان يعتلج يف صدره و هو حيمل اهلموم و امل

قد اختذ الشابي من االستعمار موقف العداوة الصرحية احلامسة اليت ال تعرف التعاون أو التفاهم؛  -٢
و هو حيمل لبين وطنه رسالة مقدسة يعيش من أجلها و جياهد يف سبيل نشرها، معرباً عن موقفه 

  مترابطة.مبفردات مفهومة و عبارات متسقة و منسابة و معان واضحة و 
استنهاض مهم العرب عن طريق التذكري مباضيهم احلضاري  و عزم؛  إيل يإنّ الشابي قد سع -٣

  فأظهر فهمه للعروبة احلضارية و االنتماء احلي هلا.
دة حول يقص ١٣وان الشابي، تتمحور يإنّ من جمموعة القصائد اليت تدور حول املقاومة يف د -٤

قصائد يف الشعر القومي،  ٣فاح و النضال ضد االستعمار و كقصائد يف شعر ال ١٠ة و ياألشعار الوطن
ة و أنّ الوطن يفنستنتج أنّ معظم القصائد اليت تدور يف موضوع املقاومة تتمحور حول األشعار الوطن

  ه أدب الشابي املقاوم. يتمثّل فيأبرز ظاهرة 
  

  املصادر و املراجع
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  يف ضوء نظرية حتليل اخلطاب ١٩٦٢قراءة يف قصيدة لعازر 
  علي زائري وند

  
  امللخص

 سياقها يف ويضعها يرسلها، أن النص يود اليت الرسائل على للتعرف حماولة عن عبارة اخلطاب حتليل
 مصادر وله مرجعيات أو مرجعية وله أكثر، أو هدف داخله يف يضمر وهو واالجتماعي، التارخيي

  وتوجهاته. مواقفه منها يشتق
 ميول أو افتراضات من وراءه ما على بالتعرف النص شفرة على فك إذن، يساعد حتليل اخلطاب

  مفاهيم. أو فكرية
خلليل حاوي يف ضوء نظرية حتليل اخلطاب اليت  ٦٢فتهدف هذه الدراسة إىل قراءة يف قصيدة لعازر

  تستند على نظرييت االتساق واالنسجام.
 : حتليل اخلطاب، االتساق، االنسجام، اإلحالة، البنية.كلمات مفتاحية

  
  قدمةامل

موقعاً حمورياً يف مجيع األحباث والدراسات اليت تندرج يف  Discourseحيتل مفهوم "اخلطاب"
حيث برزت للوجود شعب دراسيةٌ يف اللسانيات والفلسفة واألدب جعلت  ؛جماالت حتليل النصوص

منه ركناً رئيسياً ضمن مقرراا، واختذته عناوين لفروع علمية خمتلفة. وغدا كل مؤلََف يتناول اللغة 
ه اخلطاب، وهدفه حتليله، وإن اختلف الدارسون يف اسالتواصلي البد أن جيعل أساإلنسانية من جانبها 

زاوية البحث: بني من يركز على نص اخلطاب، وبني من يهتم باملتخاطبني، وبني من يويل جل اهتمامه 
 ال اخلطاب ومدى مطابقته ملقتضى األحوال واملقامات. 

خلليل  "٦٢"لعازر قصيدة على اخلطاب حتليل تنظريا أدوات تطبيق على الدراسة هذه قامت
 أيضاً الدراسة استعانت كما االتساق، نظرية به انشغلت أمر وهو امللفوظ، نصية رصد حماولة حاوي،
  . املتلقّي دور وتفعيل التأويل على املتكئة االنسجام بنظرية

                                                             
 ا، اجلامعة األردنية.يف توراه كطالب الدقسم اللغة العربية وآدا 

  ۱۰/۱۱/۸۹تاريخ القبول:     ۳۰/۵/۸۹تاريخ الوصول: 



 ٢٠ اخلطاب حتليل نظرية ضوء يف ١٩٦٢ لعازر قصيدة يف قراءة

 
 واحلذف، واالستبدال، اإلحاالت،: هي االتساق، نظرية من أدوات أربعةَ الدراسة وظفت وقد

  . اخللفية واملعرفة الكلية، البنية: مها االنسجام نظرية من أداتني استثمرت كما املعجمي، واالتساق
لُصتساق، لعناصر تفتقر القصيدة أنّ إىل الدراسة وخا غري االتالترابط من طيباً قدراً حققت أ 
  االنسجام. مستوى خيدم الذي التأويل طريق عن حتقّق الداليل،الذي

  

 يف ضوء نظرية حتليل اخلطاب ١٩٦٢قراءة يف قصيدة لعازر 
تدور أعمال خليل حاوي حول مفردتني رئيسيتني مها: اخلصب واجلدب، ويف عنوان الديوان بيادر 
اجلوع، تظهر املفارقة يف العنوان، فالبيارد داللة زمانية ومكانية خلصب ممتد، واجلوع داللـة زمانيـة   

، لتكون قمة اهلرم ١٩٦٢حلرمان ممتد، وعلى رأس التجربة يف هذا الديوان، تأيت قصيدة لعازر ومكانية 
  .١يف التجربة، ذلك أن لعازر "رمز ملأساة األمة العربية يف معاناا لالنبعاث املشوه"

وندرس هذه القصيدة وفق نظرية االتساق واالنسجام، وهي نظرية متبعة يف حتليل اخلطاب، فـإذا  
  عدم االتساق يف النص، فيكون االنسجام كفيالً بكشف دالالت اخلطاب.ان

  

  

 آليات االتساق
هناك أدوات لغوية تسهم يف متاسك النص، لتشكل وحدة داللية فاالتساق "مفهوم داليل حييل إىل 

  .٢عالقة معنوية داخل النص"
  اللغوية.علماً أن النص قول لغوي، لذلك يتم كشف االتساق من خالل األدوات 

 أوال: اإلحالة
تعترب اإلحالة أداة لسانية يكشف من خالهلا اتساق النص، تتمثل يف عودة اللفظ على عنصر لفظي 
آخر، وتتمثل يف الضمائر، وأمساء اإلشارة، وأداوت املقارنة، وهي اإلحالة املقامية، واإلحالة النصـية:  

  ٣قبلية وبعدية.

                                                             
 .١٢١ ،عوض، أسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب احلديث -١
 .١٥خطايب، لسانيات النص، ص -٢
 .١٧، صاملصدر نفسه -٣



 ٢١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
   تبدأ القصيدة مبشهد الدفن:

  عمقها لقاع القرار  فّارـا حـاحلفرة يعمق 
  ادـن رمـيال مـل    يرمتي خلف مدا

  ١وبقايا جنمة مدفونة خلف املدار
يف هذا االستهالل، يتماهى الشاعر بقناعه، مستخدماً صيغة األمر "عمق" فاملخاطـب واملخاطـب   

  فرة.متواجدان يف النص، مما حيقّق اإلحالة النصية، والضمري يف عمقها يعود على احل
وتدخل شخصية الراوي يف السطر الثالث لتنتقل من صيغة اخلطاب إىل الغيبة، فينسحب القنـاع  

  يعود ضمري الغائب"هو" على  ملصلحة الراوي "يرمتي خلف...." و
  متقدم يف النص هو لعازر.

) إحالة، علمـاً أن  ٣٦١إن اإلحاالت النصية أغىن مصدر لتشكيل االتساق، حيث بلغ جمموعها (
  ) سطراً.٣٧٦األسطر الشعرية ( عدد

  ومن أمثلة اإلحالة النصية، قوله:

  اجلماهري اليت يعلكها دوالب نار
من أنا حىت أراد النار عنها والدوار 

  فالضمري يف "يعلكها، عنها" يعود على اجلماهري.  )٢(عنهاوالدوار والدوار والدوار
سيطرة احلرب، تعمل على انتصار املوت علـى  إن انعدام قدرة اجلماهري على املواجهة، واستمرار 

  احلياة.
وال يوجد يف النص إحاالت ألمساء اإلشارة، ويوجد إحاالت تتمثل يف املقارنات العامة القائمة على 

  التشابه واالختالف، وقد وردت كل واحدة مرة، ومنه.
 تنني صريع -١٢

  يعصر اللذة من جسم طري
  ويروي شهوة املوت وغله

  طفلةيف أعضاء 

                                                             
 .٣١٣، صلديوانحاوي، ا -١
 ٣٤٨- ٣٤٧، صلديوانحاوي، ا -۱



 ٢٢ اخلطاب حتليل نظرية ضوء يف ١٩٦٢ لعازر قصيدة يف قراءة

 
  وفم األفعى مىت ينشق
  عن ورد وتغريد وحب

   للعصافري الصغار
تبدو مقارنة التشابه بني لعازر والتنني واألفعى، فلعازر يفرغ اللذة لريوي مكاـا املـوت، هـذه    
األسطر تنهض على مفارقة، وهي تفريغ األمة من اللذة وإرواء األمة بذور املوت والـدمار، ليتحقـق   

  توى اجلمعي: كباراً وصغاراً.العقم على املس
إن األفعى والتنني يف الواقع واملخيلة، يرمزان إىل الشر، فلعازر يتحد معهما يف نفس احلالة، فيصبح 
رمزا للشر، يكتفي ثالثتهم ذا، أي بتفريغ األمة من اللذة، سواء أكانت لذة احلياة، أو االنتصار، بـل  

  ويضعان مكاما املوت والدمار.
  العربية مل تفقد األمل يف النصر، بل إا يف طريقها لالنتحار والدمار والزوال.فاألمة 

وينبثق االختالف من كون فعل املوت املسلط من قبل األفعى امتداداً حلياا، مبا هو تثبيت للعقـم،  
  بينما يكون املوت املسلط على الطفلة إمعانا يف إقصاء اخلصب.

  االستبدال ثانياً:
، فإنـه  ١االستبدال آلية اتساق تتسم بالتقابل والتحديد واالستبعاد، ومبا أنه ميثل إحالة قبليـة يعترب 

    يقول: .٢يتصف باستمرار العنصر املستبدل يف مجلة الحقة، مما يسهم يف متاسك النص وترابطه
  ترابا أمحر حيا طري      آه ال تلق على جسمي

  ٣ريعلى امليت بعنف برب   رمحا ميخره الشرش ويلتف
هنا، الضمري يف "ميخره"على من يعود؟ أهو على اجلسد أم على التراب؟ ال شك أنه على التـراب  

  األمحر، لقوله يلتف، فتتحقق عودة الضمري على قول كامل.
إن صيغة الطلب "ال تلق" تنفي إحالل التراب األمحر على اجلسم، ألنه رمز اخلصـب، خشـية أن   

  باحلياة، فينطبق عليه ما يسمى استبداال قولياً.يشقه الشرش فيصل امليت وميده 
ويف حالة من التماثل بني لعازر وزوجه، جنده يشدها ملصريه، فإذا كان لعازر طالباً للعقـم، فإـا   

 رافضة للخصب، تقول الزوجة:

                                                             
 .١٢٢، صدي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء - ١
 .٢٠، صالنص خطايب، لسانيات- ٢
 .٣١٤، صلديوانحايوي، ا -٣
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 فيضي يا ليايل

  وامسحي طلي وآثار ثعايل
وامسحي اخلصب الذي ينبت 

  يف السنبل أضراس اجلرادافراد أضراس أضراس اجلراد يف النبل 
امسحيه مثرا من مسرة  قلثقلثقلثقلثق  

  )١(الشمس على طعم الرماد
  ١الشمس على طعم الرماد                            

 إن الضمري "اهلاء" يف كلمة (امسحيه) يتضمن قوال كامال "اخلصب الذي ينبت" مما يعين أن الرؤيا
   تتحد بني الزوجني: طلباً للموت خشية االنبعاث املشوه.

إذا كان لعازر أيقن أنه مل يأت أمال وحياةً ونصرا، بل موتا خالصا، أو حياة مشوهة، فيكون املوت 
خريا منها، لذا، جند الزوجة ترفض حال لعازر، أي أا ترفض عودته للحياة مشوها، بعد أن كانـت  

د مشوها، اتحدت معه يف الرفض هلذه العودة، ومتنت أن يعود من حيث أتى، أي تتمىن عودته، فلما عا
  يعود إىل قربه ميتا كئيبا.

  ثالثاً: احلذف
يعد احلذف إحالة قبلية، إال أنه ال يترك اثراً يف النص، بل يستدل عليه بناء على ما ورد يف مجلة 

   االمسي أو القويل.، فدوره يتحدد بناء على احلذف الفعلي أو ٢سابقة
   يقول:

 امسحي امليت الذي ما برحت

  ٢ختضر فيه حلية، فخذٌ، وإمعاء تطول

  يقرأُ السطر الشعري بناء على معطى الفعل "حتضر فيه حلية، حيضر فخذ، وحتضر فيه إمعاء تطول".   

                                                             
  .٣٣٥، صلديواناحاوي،  -۱
 .٨٨، صفضل، بالغة اخلطاب وعلم النص -٢
 .۳۳۵، صاملصدر نفسه -٢
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جديدة يف  إن االخضرار مبا هو رمز للخصب والنماء والتجدد واالنبعاث، يعمل على تأسيس عالقة

السياق الشعري تقوم على حصر النمو على اجلانب البيولوجي فقط، وهذا النمو مدمر ووحشي، فـال  
  مينحها النضارة واحليوية والقوة.

  أما احلذف القويل، فتيمثل يف قوله:

 لف جسمي ، لفه، حنطه، وامحره
  بكلس ماحل، بصخر من الكربيت

  فحم حجري           
تنهال على جسد لعازر، خوفا من إمكانية انبعاثه، فيلح عليه بطمره مبـواد طـاردة   إن صيغة األمر 

  للحياة، ففي كل فعل يوجد قول حمذوف:

 لف جسمي لف جسمي لف جسمي:     بكلس ماحل

ــه بصخر من كربيت            لفه  لفه ــم              لف بفح
 حنطه حنطه    حنطه حجري

 واطمره واطمره  واطمره
  

  رابعاً: االتساق املعجمي
يعرف اللسانيون االتساق املعجمي بأنه "إعادة عنصر معجمـي أو ورود مـرادف لـه أو شـبه     
مرادف"، كي حيقق اتساقا يشد النص ويعمل على ترابطه وهذا هو التكرير، أما التضـام فيعمـد إىل   

  ١توارد زوج من الكلمات نظراً الرتباطهما بعالقة.
  -:التكرير

  ميثل التكرير أكرب مصادر االتساق يف القصيدة، وجاء على النحو األيت:
) ٢) التعجـب ( ١١) النداء (١١٧) اجلملة الفعلية (٢٥) اجلملة االمسية (٤الالزمة: عمق احلفرة (

  ) مرات.٩) النفي (١٧االستفهام (
  ومن مناذجه قوله:

 امسحي الربق، امسحي امليت
                                                             

 .۲۴، صخطايب، لسانيات النص -١
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  اجلرادامسحي اخلصب الذي ينبت أضراس 
  ١غيبيين، و امسحي ذاكريت، فيضي

لقد تكرر الفعل امسحي إحدى عشر مرة، وغيبيين أربع مرات، وفيضي مخس مرات، واملخاطـب  
هو الليايل، فالليايل تشطب وتزيل، وال تبقى أثرا حىت تصل الذروة مبسح وشطب الذاكرة، مبـا هـي   

لغوياً موازيا لعمق احلضارة، فالزوج منـهمك   هوية وتراث ميثل أمة وحضارة، فجاء فعل املسح مكثفاً
يف قرب اجلسد، والزوجة منهمكة يف املصري ذاته( امسحي). فيتحد مصريمها معاً ليكون لعـازر صـورة   

  للعريب، والزوجة صورة لألمة.
  

  -التضام:
ل يرتبط التضام حبكم عالقة، تنتظم أزواجاً من الكلمات، سواء أكانت قائمة على التعارض أم الك

  ومنه: ٢اجلزء، وغالباً ما حيدد العالقة حدس امللتقي اللغوي –أم اجلزء  -اجلزء  –
  وتغىن عتيات الدار واخلمر

  تغىن يف اجلرار
وستار احلزن خيضر  

  وخيضر اجلدار
  ٣تلتم الطيوب رعند باب الدار ينمو الغا

  

والبهجة، ولكنه الفرح اهلش والبهجـة  هذه األزواج ( يغين، تغين، خيضر، ختضر)، وعالقتها الفرح 
  الناقصة، ملا خيفيانه من بؤس العودة ورعبها، فقد عاد ميتاً.

  ، فالعالقة حمكومة بالتعارض.١٩٦٢تلك هي عودة األمة عام 
  
  

  انسجام اخلطاب

                                                             
 .۳۳۹، صلديوانحاوي، اال -١
 .۲۵، لسانيات النص خطايب، -٢
 .٣٢٤، صلديواناحاوي،  -٣
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مل تستطع آليات االتساق السابقة أن تكشف دالالت النص، وحتقق متاسكا وترابطا، فال بد مـن  

  آليات االنسجام لتحقق قدرا من ترابط النص دالليا.توظيف 
  اخلطابموضوع  –أوال: البنية الكلية  

يتحقق انسجام اخلطاب وفقاً للوظيفة اليت يؤديها، حيث يعتربه فان ديك أداة إجرائية وبنية داللية، 
أداتني مها:  ، وتدرس البنية الكلية للخطاب من خالل١ختتزل وتنظم اإلخبار الداليل ملتتالية مجلية

  .العنوان، والتكرار
  العنوان:

إنّ الشعراء حني يضعون عنواناً لقصائدهم إنما يقصدون داللةً وهدفاً ، ويحملون العنوانَ جزءاً 
التحديد واإلحياء  أساسياً من رسالة النص، ولقد خلّص أحدهم وظائف العنوان يف ثالثة أمور، وهي:

ما قاله (روالن بارت) من أنّ العنوان يفتح شهية املتلقّي على ومنح النص األكرب قيمته ، زيادةً 
  ٢.للقراءة

فللعنوان وظائف تسهم يف فهم النص، فهو حيدد، ويوحي ومينح النص قيمة، فقد نظر له على أنـه  
  ٣العتبة الرئيسية للنص.

وقعات القارئ، فالعنوان مفارق ملا هو متعارف عليه، إذ حتول من داللة وهذا العنوان ميثل كسراً لت
، ٦٢إجيابية إىل داللة سلبية، فلعازر يف الكتاب املقدس رمز احلياة واالنبعاث، ولكنه عندما اقترن بعام 

  حتول إىل داللة سلبية، أال وهي انفصال الوحدة السورية املصرية، فما داللة الربط بينهما؟
ميثـل ايـار حلـم     ٦٢ر ميثل القدرة اإلعجازية على إقصاء املوت وإحالل احلياة، وعام إن لعاز

  البعث، فيتضح الربط نصياً، ليمثل احنراف الرمز عن داللته القارة له.
إن لعازر، القناع، يوحي ويكشف بتعطل احلياة، فأمل الوحدة مل يطل مـداه، فخـرج للوجـود    

  مشوها، ال ميلك مقومات الوحدة.
  وعند النظر يف العناوين الفرعية، فإا تلتقي يف ذات الداللة، وهي موزعة على النحو التايل:

 . غرفة النوم؛ ٤؛ . الصخرة٣ ؛. رمحة ملعونة٢ ؛. حفرة بال قاع١  .أ 
  املوت). -.جوع اامر (االحتاد مع العامل السفلي١٧ 
 . تنني صريح.١٢.زوجة لعازر بعد سنوات ٨. اخلضر املغلوب ٦  .ب 

                                                             
 .٤٢، صخطايب، لسانيات النص -١
 .۱۶۲، صبارت، حتليل اخلطاب -٢
 .٥٠٦، صالرواشدة، تقنيات التشكيل البصري يف الشعر العريب املعاصر -٣



 ٢٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  اجليب السحري (احتاد الشخصيات يف فعل املوت). ١٤. لذة اجلالد ١٣

 . اإلله القمري (طلب احلياة وحتقق املوت)١٥. ادلية ١٦.الناصري ١٥  .ج 
 الفجيعة).عرس املغيب (األمل وحتقق .٧. زخرق. ٥.زوجة لعازر بعد أسابيع ٤  .د 

عقم والبوار، فأينما طلبت السـقيا  إن هذه املستويات مجيعاُ تلتقي معاً، لتشكل حالة من اجلدب وال
واحلياة، حتقق املوت والدمار، فتتحد مجيع املستويات على داللة مركزيـة مكثفـة قوامهـا سـطران     

  شعريان، مها:
 عمق احلفرة يا حفار 

  عمقها لقاع ال قرار
إن عنوان القصيدة الرئيسي، املثبت يف أول القصيدة، يبدو مضلّال، ولكن قراءة القصـيدة وقـراءة   
العناوين الفرعية املرقّمة، يكشف لنا عن األبعاد الداللية للعنونة، كما أن هذا العنوان الكاشف لواقـع  

فية والثقافة الدينيـة للشـاعر،   األمة العربية يف حالة التردي واهلزمية والتفكّك، تأسس على اخللفية املعر
كونه مسيحياً، وال يعين هذا أن الشاعر حمدود بديانة، ولكنه ارتباط الشاعر بديانته حيدد دوره وقدرته 

  يف توظيف الرموز الدينية والتراثية. 
إنه عاد "مـن   يف مجيع املقاطع ليصل إىل نتيجة متثل إجابة عن سؤال ملاذا عاد لعازر؟ التكرارويأيت 

  فرته ميتاً كئيباً".ح
  معرفة العامل   –ثانياً: املعرفة اخللفية 

املقصود باملعرفة اخللفية أو معرفة العامل احملصول الثقايف والتعامل اليومي والتجربة اليت تستمدها من 
صيق بني ما جيري يف النص األديب وما جيري يف العـامل،  تتقاطع مع النصوص، فهنالك تقارب احلياة، و

  ١ته.ءعرفتنا على النص إلضاتنسحب م
إن هناك مواجهة دائمة تالزمنا يف قراءة أي نص أديب، تلك اليت تكون بني صـورة العـامل لـدى    
القارئ، وصورة العامل كما يصورها النص، فينطلق القارئ من مسلمة هي أن النص يصور العامل كما 

  ٢تعرفه، وقد يؤكد ذلك النص وقد خيالفه.
نصي، جيسد فهمنا له معرفتنا بالعامل، وهذا النموذج يأيت على لسان الزوجة،  لذا سنعود إىل منوذج

    تقول:
                                                             

 .٢٧٩، صبارت، حتليل اخلطاب -١
 .٨٠، صبطل، التفسري والتفكيك وااليديولوجيا -٢



 ٢٨ اخلطاب حتليل نظرية ضوء يف ١٩٦٢ لعازر قصيدة يف قراءة

 
  حجر الدار تغىن

   وتغىن عتبات الدار واخلمر
  ١تغىن يف اجلرار

لعازر، عائد من املوت، من هنا تأخذ العودة جتها وفرحها، والكلمـات املوظفـة    -إن احلبيب 
فالدار واجلدار واجلرار، كلها تؤسس عالقة اجلزء بالكل، أي أا تـرتبط  تتفق مع الدالالت القارة هلا، 

  باملسكن والبناء واأللفة واحملبة، مبا يشكل حالة الفرح والنماء.
وإن كنا النألف غناء الدار والعتبة، فإن الغناء يرتبط باملكان، واملكان يرتبط بشخوصه، ألن املكان 

  الزوجة.ميثل أهله، ففرح املكان يعكس فرح 
احلي، عاد حيا ميتاً، فينقلب االخضرار إىل داللتـه   –ولكن النص ينتهي باخليبة ليكشف أن امليت 

  السلبية.
فالقصيدة قائمة على سيطرة عامل اجلدب واملوت واهلزمية والتشاؤم، وتكون احلفرة مصريا للشـاعر  

  وت على احلياة.خليل حاوي بعد عشرين عاما، إذ انتهى األمر به منتحرا، لينتصر امل
  املصادر واملراجع

 م.١٩٧٩، بريوت، دار العودة، ٢حاوي، خليل، ديوان خليل حاوي، ط .١
بارت، روالن، حتليل اخلطاب، تر: حممد لطفي الزليطي ومنري التركي، السعودية، جامعـة امللـك    .٢

 م.  ١٩٩٧سعود، 
 م.١٩٨٥ ،١بطل، كريستوفر، التفسري والتفكيك واإليديلوجيا، تر: اد حلية، ط .٣
، الدار البيضاء، املركز الثقـايف  ١خطايب، حممد، لسانيات النص (مدخل إىل انسجام اخلطاب)، ط .٤

 م.١٩٩١العريب، 
 م.١٩٩٨دي بوجراند، روبرت، النص واخلطاب واإلجراء، تر: متام حسان، القاهرة، عامل الكتب، .٥
، مؤتة، دار مؤتة للبحث ١طالرواشدة، سامح، تقنيات التشكيل البصري يف الشعر العريب املعاصر،  .٦

 م.١٩٩٧والدراسات، 
، بريوت، املؤسسة العربيـة  ١عوض، ريتا، أسطورة املوت واالنبعاث يف الشعر العريب احلديث، ط .٧

 م.١٩٧٨للدراسات والنشر، 
 م.١٩٩٦فضل، صالح، بالغة اخلطاب وعلم النص، القاهرة، الشركة املصرية العاملية للنشر،  .٨

                                                             
 .٣٢٥، صلديواناحاوي،  -١



  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة حميفصل ة و آداا،يجملة دراسات فی اللّغة العرب
  

 ان الضدكلة االغتراب االجتماعي يف املكمش

  قراءة يف رواية "احلي الالتيين"
  تور حامد صدقيكالد

  عبداهللا حسيين
  امللخص 

يشري مفهوم االغتراب إلی احلاالت اليت تتعرض فيها وحدة الشخصية لالنشطار، أو للضعف 
وااليار، بتأثري العمليات الثقافية واالجتماعية اليت تتم يف داخلها، أو يف داخل اتمع. ومن هذا 

من صور األزمة االغترابية ل صورة كاملنطلق فإن العقد النفسية والقلق املستمر وعدم الثقة بالنفس تش
اليت تعتري شخصية البطل يف رواية احلي الالتيين لسهيل إدريس. مثّ حتاول هذه املقالة أن جتيب علی 

  اله؟كسؤالني هامني: األول: ما االغتراب االجتماعي، وما هي أهم أش
  سة يف شخصية البطل يف احلي الالتيين؟كوالثاين: ما هي أهم أمناط االغتراب املنع
اله اليت تعيشها شخصية كلة االغتراب االجتماعي وأهم أشكويهدف هذا البحث إلی  دراسة مش

البطل يف احلي الالتيين. إن الشعور باالغتراب، املوازي هنا الفتقاد اهلوية لدی البطل الذي انفرد يف 
ني الشرق البحث عن هويته بني قيم الشرق وقيم الغرب، متوصال إلی حتقيق فرديته عرب مصاحلة ب

والغرب من جهة، وبني املاضي واحلاضر من جهة أخری، يف سبيل هوية عربية غري منقطعة عن 
قد أتاح لبطل "احلي الالتيين" قدرة القبض علی هوية صلبة قادرة علی االرتقاء  كاملاضي. وبذل

اية املبدعة ظلّ لة االغتراب االجتماعي يف شخصية البطل يف هذه الروكباملستقبل. واملهم أن حتليل مش
  رست هلذا اجلانب من البحث. كدراسة  -يف حدود ما قرأنا  -مهمال أو شبه مهمل، ومل جند 

 الضد. انكاالجتماعي، امل الالتيين، االغتراب احلي ادريس، :سهيلمفتاحية لماتك
 
  املقدمة

اليت تعيشها شخصية البطل يف رواية » االغتراب االجتماعي«دراسة ظاهرة  يهدف هذا البحث إىل
ثر ما ك"احلي الالتيين" لسهيل إدريس،و هو من أعالم الروائيني يف لبنان، ويقترن اسم سهيل إدريس أ

                                                             
  ا، جامعة أستاذ مساعد يف قسم اللغةتربيت معلمالعربية و آدا. 
 ا، جامعة توراه فرع اللغة الكطالب الدتربيت معلم.عربية وآدا 

  ١٠/١١/٨٩ تاريخ القبول:    ٣٠/٨/٨٩تاريخ الوصول: 



 ٣٠ "الالتيين احلي" رواية يف الضدقراءة انكامل يف االجتماعي االغتراب لةكمش

 
مبقاالته يف  كذلك. ويقترن أصابعنا اليت حتترق، واحلي الالتيين، واخلندق الغميقتبه الروائية: كيقترن ب

ما يقترن امسه مبجلة اآلداب اليت مثّلت، منذ ظهورها يف اخلمسينات كر القومي عموما. كاألدب والف
  ريا رفيعا لألدباء العرب وشعرائهم اددين. كمن القرن املاضي، منربا ف

سهيل إدريس يف بريوت شفت اغترابه وانتقاله إيل أدبه. فقد ولد كولعلّ يف حياته بقعة من الضوء 
، ويف ١٩٢٣ولدت سنة «، من أب تاجر ويرتدي الزي الديين: ١٩٢٣(حي اخلندق الغميق) سنة 

. وحني أصيب يف جتارته، شغل ١»، من أب تاجر يرتدي الزي الديين...١٩٢٤رواية أخري سنة 
افة تنتسب إيل يف بريوت ،ومن أم أصابت قسطا من الدراسة والثق» البسطة«وظيفة إمام يف مسجد 

وقد قضي ٢»وأمي تنتسب إيل عائلة بريوتية هي عائلة "غندور"«عائلة بريوتية عريقة هي عائلة غندور: 
لية فاروق الشرعية مخس سنوات صادف انتهاؤها قيام احلرب العاملية الثانية. ودخل سهيل إدريس كيف 
هجر  ١٩٤٩ادي املتدهور. ويف عام نه فشل يف دراسته النشغاله بسبب وضع أهله املكلية احلقوق ولك

الصحافة (العمل بصحيفتني مها جريدة "بريوت" وجملّة "صياد") وسافر إيل فرنسا بعد أن حصل علي 
تب رسالة كمنحة من وزارة التربية. وبقي يف باريس ثالث سنوات أعد فيها ديبلوم الصحافة العايل و

إيل  ١٩٠٠الرواية العربية احلديثة من «وان وهي بعن» بالشري«توراه أشرف عليها املستشرق كد
  . ٣»والتأثريات األجنبية فيها ١٩٥٠

اآلداب اليت ظهرت فعال يف «وبدأ يهيئ الظروف إلصدار جملة  ١٩٥٢وعاد إيل بريوت يف صيف 
فقد انربي الفيت العائد من «وتولّي هو رئاسة حتريرها. » دار العلم للماليني«عن  ١٩٥٣مطلع سنة 

العرب وسارقي نار اللغة اجلديدة. بدءاً من  كلّ صعاليكتأسيس الة اليت اتسعت صفحاا لفرنسا ل
 ة وصالح عبدالصبور وعبداملعطي حجازي، وحيتكاملالئ كر السياب والبيايت واحليدري ونازكبدر شا
  ٤»املتأخرة من جيلي الستينات والسبعينات. األرتال

، فإن من الظلم أن ال نري من سهيل إدريس سوي دور احملرض ورغم فرادة الة وتنوعها و جدا
ط الثقايف. ذل كواحملروضها اليقلّ عن أدواره  كواملنشأن دوره الريادي يف تأسيس الرواية العربية و

علي أن األبسط يف تقومي «األخري، و لعل سبب اختيارنا لسهيل إدريس يرجع إيل قول فيصل دراج: 

                                                             
  .١٢٩، ص البطل يف ثالثية سهيل ادريس سهيل الشملي، -١
  .١٢٩املصدر نفسه، ص  -٢
 .٢٤، ص البطل يف ثالثية سهيل إدريسسهيل الشملي،  -١
  .    ٦، صادريس أواملوت بالتراضي عن رحيل سهيل رسم بزيع، شوقي -٢



 ٣١                                     ة و آدااياللّغة العربجملة دراسات فی 

  
الوقوف أمام وجوهه املتعددة: فهو الروائي الذي احتفي املثقفون الشباب، ذات مرة، إدريس إمنا هو 

بعمله اجلريء األول، احلي الالتيين، الذي أيقظ يف الشباب احلاملني صورة الثقافة يف جامعات باريس، 
ن بول بوت الشرقي من حرمانه. وهو املترجم الذي احتفل طويال جباكوصور مناخ متحررٍ خيلّص امل

عربيا ممتازاً، وعمل سحابة عقود -تهد الذي وضع قاموسا فرنسياًسارتر، مث ابتعد عنه. وهو اللغوي ا
عريب. وهو صاحب السرية الذاتية الذي اقتفي، سهوا رمبا، آثار -فرنسي، و عريب-علي معجمني عريب

ان النشر فيها شهادة و امتيازاً. وهو كان. وهو صاحب جملة اآلداب، اليت كطه حسني يف غري م
ويف هذه املقالة  ١»صاحب داراآلداب، اليت فتحت عقل القارئ العريب علي الثقافة العاملية، وهو...

لسهيل إدريس. فرواية  احلي الالتيينغتراب االجتماعي يف شخصية البطل يف لة االكنريد أن نناقش مش
، بتقنياا اجلديدة، وطروحاا االنسانية واحلضارية، وأُسلوا الواقعي الرشيق، هي إحدي احلي الالتيين

. وسبب العالمات السردية الفارقة، ليس يف زمنها وحسب، بل يف األزمنة الالحقة لصدورها أيضاً
ان كختيارنا ملوضوع االغتراب االجتماعي يف هذه الرواية يرجع إيل أن أسئلة اهلوية واحلب واملنفي واملا

وعالقة األنا باآلخر اليت طرحتها رواية إدريس هي نفسها األسئلة املاثلة أمام جيلنا احلاضر واليت ستنتقل 
هي املزيج من الرغبة والطموح  كذلكفهي، علي حنو ما، رواية جيل. «عدواها إيل األجيال الالحقة، 
بـ"احللم العريب" وقد آيل  كن أن نسميه آنذاكيزة ملا ميكان رك الذي والنوستاجليا القومية والتفاؤل

  ٢»سهيل إدريس علي نفسه أن ينشر هذا احللم.
شف عن حاالت اغتراب الشخصيات املتعددة كمن يف طموحه إيل الكولعلّ أمهية البحث ت

يات الفنية اليت وظفت لبناء نفسياااملغتربة ورد فعلها جتاه عوامل اغتراا. ومن امللحوظ وأسباا والتقن
وامللفت لالنتباه يف رواية سهيل إدريس ظاهرة االغتراب االجتماعي بوجوهه املختلفة و هي علي درجة 

لوطن الية، تعيش واقعا مرا خارج اكشخصيات إش كبرية من األمهية، تتمثل يف وجود وسلوك
وغريمها » جانني«، »فؤاد«، شخصية البطل، »سامي«، »عدنان«، »صبحي«شخصيات ك(باريس)، 

  من الشخصيات. فأثارت هذه الظاهرة فينا سؤالني حاولنا إجابتهما:
  اله؟ك: ما االغتراب االجتماعي، وما هي أشأوالً

  "احلي الالتيين"؟والثاين: ما هي أهم أمناط االغتراب االجتماعي يف شخصية البطل لرواية 

                                                             
  .١٨، ص ، سهيل إدريس داخل جيله و خارجهفيصل دراج -١
  .٣٥ثر من مهمة، صكثر من رجل ألكأ، سهيل إدريس ...بيضونعباس  -٢



 ٣٢ "الالتيين احلي" رواية يف الضدقراءة انكامل يف االجتماعي االغتراب لةكمش

 
لغة و اصطالحاً، مع إلقاء الضوء علي » مفهوم االغتراب«وسنحاول يف البداية أيضا أن نتناول 

  السؤالني اآلنفني. 
  

   االغتراب لغة
معين غرب: ذهب، ومنها الغربة أي االبتعاد «هو "االبتعاد عن الوطن،  Alienationاالغتراب 

يف املعاجم العربية لتدل علي معين النوي و البعد، » غربة«العربية لمة كترد ال ك، فبذل١»عن املوطن.
هو العامل «فغريب أي بعيد عن وطنه، واجلمع غرباء واألنثي غريبة. والغرباء هم األباعد. وعند هيجل 

 تقدماملوضوعي الذي ميثل الروح املغتربة، وغاية الفلسفة أن تقهر هذا االغتراب عن طريق املعرفة و
رة أساسية، وخنلص يف أن يفقد اإلنسان ذاته، ويصبح غريبا كس، متأثرا يجل،فكده مارالوعي،وع

انت نظرية كوإذا   ٢»األزمات واحلروبكانت من صنعه كأمام نفسه، حتت تأثري قوي معادية، وإن 
ي يف ميدان الضياع واالستالب واالغتراب فإن كالسيكل منطلق التحليل الكس االغترابية تشكمار

 كوهناوخطورة.  ولوجية اجلديدة حول املفهوم ذاته التقل أمهيةكاث السوسيولوجية والسياألحب
  رمي، منها: كال القرآن دالالت حتمل معين الغربة واالغتراب وبذل املشقة يف

م وتخرِجونَ كثُم" أنتم هؤالء تقتلون أنفُس«اخلروج من الدار: قال اهللا تعايل يف سورة البقرة:  -١
  . ٣»م من ديارِهمكفريقاً من
  ٤»يخرج من بيته مهاجراً إيل اِهللا ورسولهْ ومن« :: يف سورة النساءاهلجرة -٢
  . ٥»ضِْا من اَألرْأَو ينفَو«قال اهللا تعايل يف سورة املائدة:  :النفي -٣

حالة تضع اإلنسان خارج ذاته، حتت تأثري نسق من العوامل اليت تعيق «فاالغتراب هو        
انيته يف التعبري احلر عن وجوده، فتمنع عليه كإنتاجية اإلنسان، وتعطل عملية اإلبداع لديه، وتدمر إم

  ٦»ازدهاره وتفتحه اإلنساين.

                                                             
  .٧٠، ترميم حممود خاطر، صخمتار الصحاحالرازي،  - ١
  .١٦، ص املعجم الفلسفيتوفيق الطويل و سعيد زايد،   - ٢
  . ٨٥سورة البقرة، اآلية  - ٣
  .١٠٠سورة النساء، اآلية  - ٤
  .٣٣، اآلية سورة املائدة - ٥
  .٢٢، ص وطفة، االغتراب خارج حدود االيديولوجيا أ.د. علي أسعد  -١



 ٣٣                                     ة و آدااياللّغة العربجملة دراسات فی 

  
  

   االغتراب االجتماعي مصطلحاً
أنه » السياسة«تابه ك) فريي أرسطو يف Social Alienationاالجتماعي (أما االغتراب 

تف بنفسه، فهو إما كألنه م كان غري قادر علي العيش يف اتمع، أو ال حاجة به لذلكل من كيشمل 
انعزال الفرد عن جمتمعه إيل الدوافع اإلنسانية، أو األنا العليا والسفلي اليت  كوحش أو إله. فريد بذل

  ون أرسطو فلسفة خاصة حول نظرية االغتراب االجتماعي. كومل ي» فرويد« كهلا بعد ذلتناو
يرتبط أيضا باملفاهيم السابقة عن « اغتراب اإلنسان عن البشر اآلخرينس" فريي أن كأما "مار

ه اغتراب اإلنسان ذاته، فإنه يواجه اآلخر، وما ينطبق علي عالقة اإلنسان بعمله، وناتج عن عمله، وذات
  ١».ينطبق أيضا علي عالقته باإلنسان اآلخر، وبعمله وموضوع عمله

جوهر مفهوم االغتراب هو أن اآلخرين يصبحون غرباء بالنسبة لإلنسان، «فروم أن  كويري إري
  ٢»ن له ذات أصيلة ، وإلّا سيفتقد العمق واملغزي.كت فاملرء اليستطيع أن يربط نفسه باآلخرين ما مل

ون كفتمتع الشخص ا واستالا من مسببات اغتراب الفرد علي حد سواء، ف أما بالنسبة للحرية
أا من الروابط التقليدية، مع أا تعطي الفرد  كاحلرية من مسببات اغتراب الفرد إن متتع ا، ذل

والقلق،  كشعوراً جديدا باالستقالل فإا يف نفس الوقت جتعله يشعر بالوحدة والعزلة، وتشحنه بالش
أول مظاهر «قع به يف خضوع جديد ويف نشاط ملزم وغري رشيد. ويعد االغتراب يف األدب من وتو

ما يبدو يف انعزاله عن جمتمعه؛ أي مبعين إحساس األديب باملنافسة اليت كاالغتراب يف حياة األديب 
مظهر من كوتظهر فيها حياة االديب   أدبيا جنسا أماالرواية فتعد ٣»له عن جمتمعه يف جمال القيمصتف

مظاهر الشعور اجلمعي و يف الواقع االغتراب االجتماعي يف الروايات هو من إحاالت اجتماعية يف 
ية شديدة كشبه موسوعي، فيه تحزم آليةٌ حبincorporative ل ثقايفّ مدمج كش« الرواية بصفة

ال االغتراب كيشمل أشإذن من الطبيعي أن هذا  ٤،»امل من اإلحاالت االجتماعية...كالضبط ونظام 
  االجتماعي، منها: اغتراب الفرد عن األسرة، اغتراب الفرد عن األقارب،وعن اتمع وقيمه وغريها. 

  

                                                             
  .٦٢، ص فروم كاالغتراب عند إيري حسن محاد، -٢
  .١٨٣امل يوسف حسني، ص ك ،، ترمجةاالغترابريتشارد شاخت،  -٣
  .٢١، ص االغتراب مصطلحاو مفهوما و واقعاقيس النوري،  -١

4  - Said, Edward, Culture and  Imperialism , p 71. 



 ٣٤ "الالتيين احلي" رواية يف الضدقراءة انكامل يف االجتماعي االغتراب لةكمش

 
   ملخص الرواية

ال ما أنت باحلامل، وقد آن األوان «لمات التالية املترعة بالدالالت: كتبدأ رواية "احلي الالتيين" بال
عن الشاطئ،  كباهتزاز الباخرة، وهي تشق هذه األمواج، مبتعدة ب. أوما تشعر كأن تصدق عيني كل

أنه املستحيل؟ ال، ليس هو ك، خياال غامضا كاملدينة اليت مافتئت متر يف خيال كمتجهة صوب تل
  . ١»باحلامل

أول شيء يخطر ببالنا، أا رواية تبدأ بعالمات التحرر من املاضي، ليس فقط ألنَّ منديلَ الوداع 
الذي يلوح به البطل ألسرته عندما تبحر السفينة من ميناء بريوت يفلت من بني أصابعه وحيطّ علي 

واية امليالد اجلديد، وتأسيس إنها ر«أنه اليودع أسرته وحدها بل يودع الوداع نفسه، كصفحة املاء، و
وللمرة «. تقول الرواية: ٢»الشخصية الفردية اجلديدة يف جمتمع مل تتأسس فيه الفردانية مبعناها العميق

  األويل
  . ٣»منذ بدأ يعي، شعر بقوة هذه اإلرادة اليت تعصف بوجوده يف أن يولد من جديد

يري، ويقصد باريس ليتحرر من عقدة ما كبت واحلرمان كيغادر بطل الرواية بريوت، مدينة ال
وص إيل املاضي والتشبث بصورة كابد نزعتني متناقضني: النكي كاحلرمان واخلوف من املرأة، وهنا

األمومة التقليدية، مث االنفتاح علي احلاضر واملستقبل واإلقبال علي األنوثة بوصفها سبيال للتخلص من 
الغفل، فشاب لبناينّ يف بداية العقد الثاين من العمر، يغادر التبعية واجلمود. وأما بطل احلي الالتيين 

نه كليدرس يف السوربون... أو هو، باألحري، اليعرف متاماً سبب مغادرته. ول ١٩٤٩بريوت عام 
ن من معرفة السبب: إنه املرأة. غري أن حبثه عنها الحيالفه النجاح كحني يصل إيل احلي الالتيين يتم

ة األويل، تعاملت الشخصية احملورية(البطل) مع بطالت خمتلفات يف باريس،هن خالل الشهور القليل
وليليان، ومارغريت تعامال فاشال تنم عن جتربة وعالقة ناقصة، ويعيش  فتاة السينما، وفتاة الرصيف،«

ل من صبحي كالعزلة داخل نفسه ويواري الفشل الذريع الذي أصابه من املرأة بينما ينجح معها 
، شاب سوري تعرف عليه  البطل يف مطعم »فؤاد«مث أنه يبتعد عن صديقيه ويقترب من وعدنان. 

ومهه األول هو املرأة فصارت يف ما بعد أحد  ١٩٤٧، وهو  قدم إيل باريس سنة »لوي لوغران«
ري، وشعوراً بأهم كأو عمقا يف التف أبعضا من قلقه والحظ عنده هدوء» فؤاد«مهومه. وجد البطل يف 

                                                             
  . ٥، ص احلي الالتيين، سهيل إدريس -١
  .٢٠، ص من احلي الالتيين إيل اآلداب ،حافظ، صربي، سهيل إدريس -٤

  .٥،ص  احلي الالتيينسهيل إدريس،  - ٣



 ٣٥                                     ة و آدااياللّغة العربجملة دراسات فی 

  
ثر من جمرد صديق. انه املناضل ، رمز النضال وروحه. كأ«ضايا القومية. وفؤاد يف احلي الالتيين الق

رة استعمار خميف، كويطرح فؤاد يف قوله ف ١»ل شاب عريبكاملثال الذي علي مثله جيب أن ينحت 
ع ر العريب؛ وهذا النوكهو االستعمار االقتصادي الصهيوين واليهودي، ومدي سيطرته علي الف

ري إذ تفرض الدولة املستعمرة، نفوذها وسيطرا، كثر خطورة من االستعمار العسكاالستعماري، أ
عن طريق تقدمي املساعدات االقتصادية واملالية، فتوجه املرافق احليوية وسياسة البالد اليت تساعدها، 

وما علي العرب، إلّا أن  ل عام،كالوجهة اليت تريد. فلليهودية والصهيونية أعداء يف فرنسا وأوروبا بش
ننا سنظلّ مقصرين يف كهذا صحيح، ول«يتجاوزوا عقدة السيطرة الصهيونية اليت عبر عنها فؤاد بقوله: 

ات، مادام اليهود هم الذين يستولون، برؤوس أمواهلم علي أهم كهذا السبيل، ولو بذلنا ماليني الفرن
بالده ويقضي أيامه مع أصدقائه: صبحي، عدنان و  ك، فمازال البطل يندم علي تر٢»املرافق الفرنسية

ا حيث  ،ن ناقصةكول ،فؤاد وهو يبحث عن املرأة، إيل أن يلتقي جانبني. مث تنقطع عالقته السعيدة
يعود إيل بريوت لقضاء عطلة فصل الصيف. ويف بريوت، يف أحضان عائلته القوية األواصر، يتلقّي 

الشرق،  -املاضي-إن هذه األم «ذعن لضغط والدته. نه يكفيصدم، لرسالة منها تعلمه فيها حبملها، 
الرسالة اخليانة اليت أشعرته فيما بعد، » جانبني«تب إيل كتطبق علي عقل البطل وضمريه، وجتعله ي

احللّ الذي تقدمه التقاليد أو اتمع «وهي  ٣»األم يف متثيل املاضي» ناهدة«ت كوشار، بالذل واجلبانة
ي يندمج من جديد يف كاألعلي ليصرف البطل عن خروجه عليه. هي الرشوة اليت يقدمها، لأو األنا 

ذبه، كون اجلنني منه. غري أنه اليلبث أن يندم علي كر أن يك. البطل ين٤»جمتمعه، وينسي فرديته
نت، اكتعد حيث  نها ملكويتمرد علي إذعانه، ويعود إيل باريس سريعا ليقترح علي جانني الزواج. ول

رس حياته لدراساته يف األدب، ولرفع الوعي كوليس مثّة من يساعده يف العثور عليها. فيقرر أن ي
السياسي لدي زمالئه الطلّاب العرب. وقبيل عودته النهائية إيل بريوت يعثر علي جانبني، وقد غدت 

  نها ترفض طلبه، قائلة له: ك"امرأة ضائعة" فيطلب الزواج منها، ول
يف كبينما أضعت أنا نفسي. ف كحبييب، لسنا علي صعيد واحد. لقد وجدت أنت نفس ال يا«

؟ إنين ال أنتمي إيل ك، قَدماً واحدة، يف الطريق الشاق الذي ستسلكتريدين أن أستطيع السري إيل جانب

                                                             
  .١٠٤رق وغرب ...رجولة وأنوثة، ص جورج طرابيشي، ش - ١
  .١٦٧سهيل إدريس، احلي الالتيين، ص  - ٢
  .٩٧، مواقفه ط، سهيل إدريس يف قصصه وجورج أزو - ٣
  . ٥٨يوسف الشاروين، احلي الالتيين عرض و حتليل،  - ٤



 ٣٦ "الالتيين احلي" رواية يف الضدقراءة انكامل يف االجتماعي االغتراب لةكمش

 
. وتطلب جانني من البطل الرجوع إيل ١»وجيل فؤاد وربيع وأمحد وصبحي وعدنان كم، جيلكجيل

ي يتناول قضايا االنسان العريب يف إحياء كأجياله السابقة و إيل شرقه وماضيه وجمتمعه وتقاليده ل مجيع
القضايا والعناصر القومية لدي الشبان العرب الضائعني، الذين يفتشون عن ذوام بأنفسهم علي مقاعد 

البعيد  كحبييب العريب إيل شرقعدأنت يا «يف املقاهي واملترتهات العامة وبني ذراع النساء:  اجلامعات،
. ويف األخري يعود البطل إيل بريوت حامال ٢»...جاننيكنضال و ك، وحيتاج إيل شبابكالذي ينتظر
  القومية.  تهتوراه يف األدب العريب... والتزاما راسخا بقضيكشهادة الد

  
  أهم أمناط االغتراب يف شخصية البطل

   الف) اغتراب البطل عن األسرة
انت تشغل بال البطل يف رواية احلي الالتيين، هو اعتزال بطل الرواية عن كإنّ من األمور اليت 
شف عن كثر شخصيات الرواية اليت تسببت يف الكثريا عليه وتعد األم من أكأسرته وأمه اليت قلقت 

حموريا ملساعدة حالة االغتراب االجتماعي والسلبية واالستغراب يف ذات البطل: واليت ينتظر منها دورا 
أنه خطّ أمه، وحني قرأ أول عبارة فيها: "ولدي احلبيب" تفجرت «البطل يف اخلروج من حالة اغترابه: 

ان هو كلّها يف صدره... و وهنت نفسه حني قرأ يف رسالة أمه وصف اجتماع لألسرة كينابيع احلنني 
يستشعر هنا مثل هذا احلب والتعلّق ان له يف قلوب ذويه، وما أحوجه إيل أن كفيه مدار احلديث. أي م

يشرف علي حدود عامله، فيعي قيمته فيه. أما هنا، فالعامل ضائع احلدود،  كان هناكواإلخالص! لقد 
ثرية اليت كثر من ورقة جافّة من هذه األوراق الكون فيه أكبعيد املسافات، يحس أنه اليعدو أن ي

  . ٣»تسقطها ريح اخلريف عن الشجر.
أن هذه «رنا إيل عالقة املغترب بأهايل البالد اليت يعيش فيها، فإننا جند يف واقع األمر، إذا ما نظ

، ٤»ما يقولون، عالقة "الند للند".كالعالقة هشة ميتة، التعتمد يف أصول عالقاا، علي التساوي، أو 
االنسان اإلدريسي «، و فالبطل يف احلي الالتيين، يشعر دائما مبواطنيه وانتمائه لبلده الذي يعيش فيه

                                                             
  .٢٦٢ص  سهيل إدريس، احلي الالتيين، - ١
  املصدر نفسه. - ٢
  .٤٢ص  ،احلي الالتيينسهيل إدريس،  - ٣
  .٢٩، صحتليل اجتماعي ونفسي ألحوال املغتربني و أوصافهم ،االغترابطالب علي حممد ياسني،  -  ٤



 ٣٧                                     ة و آدااياللّغة العربجملة دراسات فی 

  
ليس بدائياً فرديا، يهتم ويعين بشؤونه اخلاصة، بل هو انسان بيئوي، تشده األواصر العائلية واالجتماعية 

  . ١»والقومية واحلضارية، إيل جانب احتفاظه بأقدس قدسياته، أعين ذاتيته
دائما مبواطنيه وواضح أن بطل إدريس نزاع ألن يتحمل مسؤوليته علي الصعيد القومي ويشعر 

وانتمائه لوطنه الذي يعيش فيه (بريوت)، فهو إيل جانب انشغاله واهتمامه بقضاياه اخلاصة، يهتم 
فاح أو النضال القومي العريب كأن الكبقضايا مواطنيه وجمتمعه الضيق، اليت هلا عالقة مباشرة به. و

ما يقول البطل كفواد ،كو أصدقائه  والوطين، هو احملقق الوحيد لشرف اإلنسان اجلديد (البطل اجلديد)
  لفؤاد: 

انت. فابتسم كالأدري.. وجدت غرفيت قد أصبحت أضيق مما  -مل حتدثين بشيء عن أبناء الوطن-«
اليت  كت أيها العزيز. إن يف هذا الشعور إرهاصا بأن دنياكبور-فؤاد بسمة هادئة، عميقة، وأجابه: 

له، جيلنا. إن كتنشد اآلن السعة، وإن هذا هلو شعور اجليل  كنت تعيش فيها، دنيا ضيقة احلدود: إنك
. أما يف عامل إدريس الروائي، ٢»ل وطن من أوطاننا ضيق، وإن علينا أن نسعي لتوحيد هذه األوطانك
ألسرة، توزع وجودها يف معظم أقاصيصه ورواياته. وأفرد هلا مساحات واسعة يف األم عماد ا تانك
  ». احلي الالتيين«، ويف »اخلندق الغميق«

األم يف احلي الالتيين.. حريصة علي استمرارية منط األسروية األبوية، اليت انتقلت إليها بالوراثة، 
ما تقول  ك، أو أية فتاة شرقية،  »ناهدة«عرب بوعي منها أو بال وعي، وهي تسعي ألن مترر هذه القيم، 

يا  ك. إن "ناهدة "تنتظركالصغرية ب كالغرب عنا... وختيب أمل أم كأخشي يا بين أن يصرف:«األم 
. كابنة خالت» هدباء«و » ثريا«و » نعمت« كفهنا» ناهدة«ن راغباً يف كت ، فإن ملكولدي... ومع ذل

  . ٣»ثريات...ك كهنا
ألم، أن يصرفه الغرب، بقيمه، وقوانينه، وأنظمته، وعلمه، عن شرقيتها، بقيمها، فجلّ ماختشاه ا

يف احلقيقة، هي الرمز الذي يقدمه » ناهدة«ن كزوجة. ولك» ناهدة«وقوانينها وأنظمتها. لذا تقدم إليه 
. ي خيضع لتقاليده، وينصرف عن اخلروج عليهاكله جمتمعه الشرقي، من خالل سلطة األم األبوية، ل
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، ليصرف البطل عن خروجه super-egoاحللّ الذي تقدمه التقاليد أو اتمع أو األنا األعلي «وهو 

  ١»ي يندمج من جديد يف جمتمعهكعليه، هي الرشوة اليت يقدمها له ل
ل واحدة منهما حوايل كإقامة الطالب يف باريس تتم علي مرحلتني تستغرق «من الالفت للنظر أن 

اليأيت التماثل صدفة بقدر   .٢»ه الفترة هي الفترة املقدرة إمجاال للحمل يف بطن األمتسعة أشهر، وهذ
ان الضد (باريس) والبداية واالستغراب كما يأيت استجابة ملشروع الطالب الوالدة من جديد يف امل

هذرا! أنت تنسي مرة أخري  كفاك«االجتماعي من جمتمعه وذاته وأسرته وبصورة عامة من ماضيه. 
  هذه. أخرجها، فاقتلها مث ادفنها. أما  ك، بريوتكيف باريس. أخرجها من نفس كنأ

  .٣»ما هي...كباريس، فواجهها 
سر له وعي الذات الذي يفالبطل خيشي  مما حتمله القطيعة مع املاضي من قلق واضطراب دون أن يت

اب البطل عن األسرة والسيما ن القول أن مفهوم اغتركل أساس التمييز بني القلق والطمأنينة. وميكيش
أمه وأخوته يتحدد يف عدم الثقة بالنفس والقلق املستمر والرهاب االجتماعي واملخاوف املرضية اليت 

  نراها يف سطور خمتلفة للرواية. 
، أخرج الرسائل من جيبه وفض منها »األوديون«وفيما هو يدلف مع عدنان إيل حمطة املترو يف «

الشامة يف عنقها،  كأشد حاجته اآلن إيل إن يتملَّي وجهها الصغري احللو، ويقبل تلرسالة أمه. ما 
وحيدثها عن مطاحمه فيقرأ يف بريق عينيها بريق أمانيه!..ما أشد حاجته اآلن إيل أن جيلس إيل إخوته، 

قصيدة له، فتقول رب يسخر مبشاريعه اخليالية، وحيدث أخته ويسأهلا رأيها يف آخر كفيستمع إيل أخيه األ
هذه.. وإنَّ بوده اآلن أن يعني » نكل«أخته بـ  كم متني يوما أال تستدركن.. ك: أنّ البأس ا، ول

ثريا مايعود إليه بدفتر احلساب، كان كر أنَّ أخاه هذا كأخاه األصغر يف ضبط قراءته العربية، وأنه ليذ
  .٤»م برأسه...ليعرض عليه عملية حسابية، فيعتذر هو بأن صداعا يل

تيار التبعية عندما يمين تيار التحرر بالفشل. فاملاضي يربز بقوة بعد أن يتعثَّر  زيتعز ومن البديهي أن
أنّ البطل تلقّي رسالة من والدته يف بريوت، وإذا به حين إيل  كاحلاضر وتبطل آمال املستقبل ، وآية ذل

أين هو اآلن من وجهها «العائلة، ونعم املالذ هي: الشرق الذي فر منه سابقا، ويشتاق إيل دفء 
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ان كبري الذي كالعامل الصغري ال كالصغري احللو وعينيها احلانيتني النابئتني حباً وحنانا؟ أين هو من ذل

العامل  كيعيش فيه مع أمه وإخوته يف ظلّ التعاطف والتفاهم واملودة؟ بأي مثن قد ارتضي أن يهجر ذل
ننا سنري كر أمهية العائلة يف الرواية ولك. ولسنا نن١»ه فيه حتت متناول يده؟...ل أمانيكانت كالذي 

يفشل يف عالقته باألنوثة حيت يشتاق إيل األمومة، وما إن خيفق يف باريس حتي حين  ما إن«أن البطل 
ار املاضي وتيم تيار احلداثة إيل بريوت، فالثنائية قائمة، ولعلها يف أعماق التقليديني الذين يتجاذ

  . ٢»والتحرر
ولعلّ االضطراب والقلق املستمر واملخاوف املرضية هي من معامل اغتراب البطل عن أسرته ، 

ألبوية اي يواجها معاً "أزمة" كثر بعائلته لكثر فأكيلتصق أ احلي الالتيينبطل «ويرجع سببها إيل أن 
. فإنّ عودته إيل جسد أمه ٣»صوت أمه وجسدها اجلديدة احملتملة. واحلق أنه يواجه هذه األزمة بتبني

انية نشوء كحماولة حملو مستقبله الشخصي الذي ميثّله اجلنني يف أحشاء جانني (حبيبته يف فرنسا) ومع إم
إزاء مصدر قوي لقلق أمه (رمز تمعه وشرقه) اليت تسعي من خالل يصبح  عائلة جديدة للبطل،

ويف .ها ونسيااكالشرقي وتصرفه عن اخلروج عليها وتر اتمعاليدسلطتها األبوية أن ختضع البطل لتق
صالته أالواقع حتاول األم مساعدته للخروج من حالة االستغراب االجتماعي وقلقه املستمر باللجوء إيل 

 كيعود إيل الرسالة: أخشي يا بين، أن يصرف«الشرقية (ناهدة رمزها) واخلروج من أزمته النفسية: 
نكفتقع يف شبا كامرأة من هنا كأن تسحر كا. وأخشي فوق ذلالغرب عب أمل أمالصغرية  كها، وختي

انة مهمة وسببا حموريا يف ك. و رمبا أن الزواج واملرأة قد احتل م٤»يا ولدي ك. إنَّ "ناهدة" تنتظركب
  لة اغتراب البطل لدي سهيل إدريس. كمش

   ) اغتراب الفرد عن اتمع وقيمهب
بل يقوم مبناهضة «لي علي نواميس السائد االجتماعي، كد املغترب اجتماعيا باخلروج اليقوم الفر

لرؤيتني: إحدامها سلبية  كتفاء مبغادرا، ويقوم مبحاولة إسقاطها وخيضع ذلكهذه القوانني دون اال
  . ٥»واألخري ثورة إجيابية هدفها تغيري القانون االجتماعي

                                                             
  .٤٢ص  ،، احلي الالتيينإدريسسهيل  - ١
  .٢٠٩، ص صورة الغرب يف األدب العريب املعاصرد.جان نعوم طنوس،  - ٢
  . ٢٣ص  ذب، اإلبداع،كاجلنس، ال ،ألف نسخة ٧٠احلي الالتيين بعد ريسنت شايد، ك - ٣
  .١٦٢ص  ،احلي الالتيينسهيل إدريس،  - ٤
  .٨٠ص  ،دراسة حتليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون الروائية ،االغترابحييي العبداهللا، - ٥



 ٤٠ "الالتيين احلي" رواية يف الضدقراءة انكامل يف االجتماعي االغتراب لةكمش

 
األبعاد واألنشطة والرغبات واالهتمامات واالنتماءات، إيل العامل ائن الفريد متعدد كويأيت هذا ال

د املويلحي كما أكبال بعديد من القيود اليت الدخل له فيها وال اختيار، سواء الوراثية أو االجتماعية كم
نري أن رحالينا  ك. لذل١»أن ما يوافق الغرب اليالئم عادات الشرق ودينه وتراثه«رره مرارا من كما 
يم، شدياق وغريهم) شاهدوا واقع اتمع الغريب كه حسني، سهيل إدريس، املويلحي، توفيق احل(ط

وشعروا بالفروق الشاسعة بينه وبني جمتمعهم الشرقي ولغته وثقافته وعقيدته وعاداته وتقاليده، فأبدوا 
روائي تدخال فاعال يف ل الكاعجام مبعظم ما رأوا يف الغرب. ذا املعين ينبغي اعتبار جلوءهم إيل الش

أوسع «فهي  تناصين الرواية تقدم مقارنة دقيقة للمجتمع العريب واألورويب يف حوار كحياة الناس، ول
. ملّا تبينت للبطل ٢»حرية ومساحة يف عرض احلقائق السياسية االجتماعي، وعالقات السيطرة املعقّدة

بت كمن وطنه واستغرب من جمتمعه الذي عايش فيه الحدود ثوريته وضبابية رؤيته آثر السفر واهلرب 
أن «ر الفرد املتفرد، فهو إذا حاول، وهو يغادر أهله وجمتمعه: كاتمع الذي ين كواحلرمان والقيود، ذل

يضع نفسه يف موضعها من حياة جمتمعه، تفاقم شعوره بالتفاهة والفراغ: شيء ال قيمة له، بل ال 
، فالبطل مل يستطع أن يندمج داخل جو اتمع اجلديد (باريس)، ن سريةكفبداية الرحلة مل ت .٣»شيء

انا إيل جانبه لشعر باخلوف والتهيب من أن يتنقّل كلوال أنّ صبحي وعدنان «وشعر بالغربة والوحشة: 
ن القول إنه أصبح غريبا عن كشيء غريب، وميك. إذ حيس البطل ٤»يف أرجاء احلي الالتيين كذلك

حيس البطل حالة االطمئنان واألمن حينما يري صديقيه العربيني يعين  كتمعه، لذلنفسه وعن جم
ه كأنه يعرفهما منذ زمن طويل وما ارتباطه ما إال داللة علي متسكإيل جانبه. » عدنان«و » صبحي«

ان حيس إحساسا عميقا بأما مثل أخوين له، حييطانه بالرعاية ك« مبا له صلة مبجتمعه و شرقه. 
انت أقدامهما تقودمها، وشعر بأن حبه هلما كل أذي. وقد استسلم هلما يقودانه حيث كدان عنه وير

. فثالثتهم ينشدون احلرية واالنطالق يف حياة بال حدود وثالثتهم يعيشون قلقا ٥»يتفاقم ويعمق
  . ان أشد وطأة علي البطلكوصراعاً داخلياً ناجتا عن االغتراب االجتماعي يف باريس الذي 
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بت احلرية اجلنسية، فنلمح أن بعض شخصيات سهيل إدريس يف احلي الالتيين كشف ظاهرةكمث تن

بت جنسي مثل البطل؛ نتيجة خضوعها لرقابة اتمع وتقاليده اليت حترم االلتقاء اجلنسي كتعيش حالة 
بنفسها،  ل الشخصية؛ إذ تفتقد ثقتهاكعلي تش كس ذلكينع كإلّا يف حدوده املشروعة (الزواج)؛ ولذل

والتعود قادرة علي إقامة عالقة مع اجلنس اآلخر، وتبدأ بالبحث عن بدائل أو ترتد إيل ذاا، إذ نري 
يف هذه احلالة، حالة دميومة العقد النفسية اليت تعتري شخصية البطل مثل: عقدة أوديب، عقدة اخلصاء، 

اب عن اتمع وقيمه وتقاليده: لة االغتركعقدة النقص، عقدة االضطهاد... إخل اليت تؤدي إيل مش
الفارغة باملرارة؟ أسبوع طويل ينقضي، منذ قَدمت إيل  كتود أن تنسي هذه اخليبة اليت متأل نفس«

نار تلتهب،  كباريس، مل تلق فيه إلّا اإلخفاق إزاء املرأة. أية امرأة: أسبوع طويل ينقضي، ويف جسد
بألف  كوجسم كرك، متمددات علي السرير، يلسعن فألف صورة وصورة لنساء عاريات كويف خميلت

باهلرب منه سوي خيال املرأة  ك، مل يغركذل كر. أجل شرقكلسان من ناره ال، الحتاول أن حتتج أو تن
، إلّا أن تطُلّ يف بسمة التزيد احلرمان إلّا حرمانا. أو أن كالغربية، سوي اختفاء املرأة الشرقية يف حيات

، أو كبرجولت كثقت كمبئة عقدة، وتميت في كسة تائهة، خائفة، بعيدة، متأل ذاتبوجودها بلم كتشعر
إلّا جسدا فيه برودة الثلج...  كأن تسعي أنت إليها حني تشعر تارة بالغربة الروحية مع امرأة التعطي

بت والشذوذ واالنطواء واخليال املريض. ك، فعرفت اخلوف واحلرمان والكذا عرفت املرأة يف شرقكه
ومازال  .١.»كوجمتمع كوحميط كوجو كفيه منجي من نفس كان لكرفت اخليال علي أي حال، فع

،ألن اللذة اجلنسية ٢»بطلنا يبحث عن ذاته ويفتش عن املرأة ال ليختزهلا إيل أنثي، إيل جمرد وسيلة للّذة
من القلق العام الذي  وه البطل ليس إلّا جزءاكليست هدفا يف حد ذاا إذ إنّ احلرمان اجلنسي الذي يش

نه كيعيشه، ومصدرا من مصادر الصراع داخل ذاته. فالبطل يبحث عن املرأة ألنها هي املفتاح الذي مي
ان كمن معرفة أغوار الذات وشرقيته وتقاليده املاضية. فالبطل يف املرحلة األويل من حضوره يف امل

باريس حياول حماولة لتجاوز املاضي باإلغفال والنسيان. بيد أنّ ااة بني احلاضر واملاضي  الضدأو
 ارتداد و توق كد املاضي حضوره بقدر مايعرف احلاضر من فشل. هناكتفرض نفسها، حيث يؤ

  . ٣»إيل األم... وإيل ناهدة...« وحنني إيل املاضي (نوستاجليا) 
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ئم ومشروع الوالدة اجلديدة الذي يتبناه البطل، فالوالدة تقتضي االتصال إن اتخاذ هذه ااة يتال

واه من كلت العناصر األساسية يف شكبت والقلع واحلرمان اليت شكما يتالئم أيضا مع الكاجلنسي، 
  املاضي وجمتمعه الشرقي. 

طويع هذه العالقة ومن األمور اليت يتغاضي عنها اتمع فشل رابط الزواج، والذي سنه اتمع لت«
ورية.إذ أصبح رابط الزواج أحد أهم كضمن إطار يضمن للمجتمع استمرارية تقاليده وسلطاته الذ

وهذا مانراه يف عالقة البطل ١»أسباب اغتراب الشخصيات، وقد تستغل األنثي هذه احملددات لصاحلها
اإلحباط الذي عرفه البطل  كذل إن«الفاشلة بنساء خمتلفة من أمثال: ليليان، مارغريت، جانني، ناهدة. 

ت ذهنه كرة اليت امتلكن ليحول دون مواصلة حبثه عنها. فالفكي مع املرأة مدة مايقارب الثالثة أشهر، مل
. ٢»هكن إعجابه بصديقه اجلديد "فؤاد" ليغير الوجهة اليت اختارها والطريق الذي سلكي هي "املرأة" ومل

بدأ حب باريس يتغلغل يف «ستنسي البطل حبه لشرقه ووطنه  ن جانني مونترو وهي امرأة باريسيةكل
البطل املغترب وتصرفاته يف البلد الذي حيل فيه  كستنسيه أول خيبة عرفها مع املرأة وإن سلو٣»دمه
اد تغلب عليها أمناط من صفات احلذر واخلوف واحليطة وشدة الترقّب، كان الضد أو  باريس)، تك(امل

انت صادرة عن حسن نية، أو عن كل بادرة أو تصرف يصدر عنه، سواء كعلي فهو مراقب وحماسب 
يستطع أن ينام، وأغمض عينيه، فلم يستطع    مل«قصد أو سوء نية. هذا ما نراه ماثال يف حاالت البطل: 

. وبعض األحيان نري أن ٤»أن ينام، وض من سريره وهو حيرص علي ألّا يحدث ضجة توقظ صبحي
عادات الشرق و يعتربها سخيفة دانية حني يود سامي (صديقه يف باريس) أن يعانقه،  البطل يعارض

  . ٥»، ال موجب للعناق. جيب أن نقلع عن هذه العادة الشرقية السخيفةكال، أرجو«يقول : 
  

  نتائج البحث
شعور تشابه متاماً مع تإن الشعور باالغتراب الذي طغي علي شخصية البطل يف رواية احلي الالتيين 

حالة فعلية للبطل يف الرواية، كليس فقط أحوال املنفيني العرب،  ،ادوارد سعيد حدده"املنفيني"، الذي 

                                                             
  .٨٢ص ،دراسة حتليلية لشخصيات الطاهر بن جلّون الروائية ،االغتراب حييي العبداهللا، - ١
  .٦٩، ص البطل يف ثالثية سهيل ادريس سهيل الشملي، - ٢
  .١١٩ ص ،احلي الالتيينسهيل إدريس،  - ٣
  .١٥ص املصدر نفسه،  - ٤
  .٤٥ص  املصدر نفسه، - ٥



 ٤٣                                     ة و آدااياللّغة العربجملة دراسات فی 

  
ونون علي خصام مع جمتمعهم، فهم خارجون ، كالذين يعيشون أيضا يف جمتمعام، والذين ي كبل أولئ

يف مع كانعدام التمنفيون من حيث عدم حصوهلم علي االمتيازات واألومسة، أي باختصار حالة 
يفاً تاماً. وذااملعين املاورائي، يغدو املنفي بالنسبة للمثقف (بطل احلي الالتيين) موازيا كاتمع ت

  . ١»يستقر املثقّف علي حال، وال يقر اآلخرين علي حال أيضاً  ة: فالكللتململ واحلر
شخصية البطل اإلدريسي يتحدد ن القول أن مفهوم االغتراب االجتماعي يف كيف اية البحث مي

  باجلوانب التالية: 
يف النفسي اليت تعانيها هذه الشخصية وتربز يف:عدم الثقة بالنفس، والقلق كحاالت عدم الت -١

  . مناذجها يف نقد نص الرواية آنفا رناكوذ املستمر، والرهاب االجتماعي، و املخاوف املرضية،
ما يقول البطل يف نفسه: كلداخلي يف شخصية البطل، امل اكوالت كغياب االحساس بالتماس -٢

»ك، وينبغي أن تعاين كالتزال يف حبران من وجود كإنكالواعي، وإنّ أمام كثرياً قبل أن يستيقظ حس 
ودون اشتعال هذه  كتمل أبعاده. فدونكوت كقبل أن ينضج شعور كمتتحن ا نفس ةثريكبعد لَهموماً 

  . ٢»حساب الوجدان، وجتربة عميقة يف ميزان الشعور وقت طويل يف كاجلذوة يف روح
حالة دميومة العقد النفسية اليت تعتري الشخصية: عقدة أوديب، عقدة اخلصاء، عقدة النقص،  -٣

قلق  ك، فلم يدر أينبغي له أن يظلّ حيث هو... وزاد هذا االرتباكوعراه االرتبا«عقدة االضطهاد...إخل 
ان كل أركلها. عذاب حيس له بأمل مادي يف كالعذاب يعصف بذاته  لمبثنفسه و جتهم روحه، وشعر 

  . ٣»جسمه وبربم روحي يزرع االضطراب يف وجدانه
زي، الشعور كضعف أحاسيس الشعور باهلوية مثل: الشعور باالنتماء، الشعور باجلهد املر -٤

سبيل املثال أن البطل باحلب، الثقة بالنفس، الشعور بالقيمة ، غياب اإلحساس باألمن. فنري علي 
ثرية كل كاإلدريسي يف احلي الالتيين يضعف فيه الشعور باحلب واإلحساس باألمن حني يواجه مشا

للوصول إيل "جانني" ومازال يسيطر عليه شبح خميف من التهيب والتردد واحلب، مرة علي نفسه 
ونولوج أو تيار الوعي وعلي نفس جانني أيضا و هذه احلالة تتجلي من خالل حديث النفس أو امل

  أحيانا: 

                                                             
  .٩٨، ص مغتربون وهامشيون" ،املثقفون املنفيونإدوارد سعيد، " - ١
  .٨٤ ، صاحلي الالتيينسهيل إدريس،  - ٢
  .٤٣املصدر نفسه، ص  - ٣



 ٤٤ "الالتيين احلي" رواية يف الضدقراءة انكامل يف االجتماعي االغتراب لةكمش

 
ان قائما بينهما (البطل كاجلدار من التهيب واحليطة الذي  كان حيسب أنه جنح يف هدم ذلكو«

ون كه يف احلال. يا إهلي! أي مزاج هذا! أيكوجانني مونترو)، إذ فاجأته بالنهوض، وبأنَّ عليها أن تتر
   ١»هذا التردد والقلق واحلرية هي طبيعتها احلق؟

لمات الدالة علي االضطراب والقلق والترددوالتضاد يوضح حالة الصراع كفاستخدام البطل لل
ما يربز لنا من كوشخصيات أخري من أمثال جانني وسامي يف الرواية،  النفسي الذي تعانيه شخصيته

 احلييف رواية خالله حالة القلق والتوتر اليت يشعرون ا نتيجة غربتهم واغترام. فعبر سهيل إدريس، 
 كعن مهوم جيله وقلقهم وأملهم، ومدي احساسهم باليأس والذل والضياع، فخرجت تلالالتيين 

 كتمان ملا خيتزنه يف قلبهم من آالم فاض ا، فخرجت تلكاالنفعال النفسي من قوقعة ال كاملشاعر وذل
املشاعر لتوضح لنا عمق اغتراب هذا اجليل متمثلة يف أحاديث البطل مع نفسه واآلخرين اليت تثري 

ان كتف بتصوير مهومه واغترابه فقط، بل كي  تور سهيل إدريس ملكلشجن واألمل، خاصة أن الدا
 ثري؛ إذ عمد إيل الوصف أو االحساس األسري الذي يعد من أهم ما متيز بهكب كإحساسه أعمق من ذل

  : ده فؤاد (صديق البطل) يف قولهكجيلي اخلمسينات والستينات عن اآلخرين. وهذا مايؤ أدباء
ت أنهم شبان قلقون، يبحثون عن أنفسهم. كإم اليوحون بالنفور وأنت لن تنفر منهم إذا أدر«

  . ٢»إننا مجيعا، حنن الشبان العرب، ضائعون، يفتشون عن ذوام بأنفسهم
فأدباء ومثقفون العرب الذين سافروا إيل البالد الغربية من أمثال سهيل إدريس، طه حسني، 

يم و...إخل، عانوا قلق االغتراب االجتماعي عن األسرة واتمع كلحي و توفيق احلالشدياق، املوي
يف معه، كهروبا من واقع أليم اليستطيعون الت كانت عزلتهم تلكوقيمه، فانعزلوا عن الناس، ف

ريات و أصالتهم، واحلديث عن أشواقهم وحنينهم وقلقهم الذي ينتام حني كفليجأون إيل املاضي والذ
هم الطويل أو القصري، فوصفوا أسفارهم، وما يواجهون من صعاب ومتاعب علي لسان البطل رحيل

رون كانت نفسهم مملوءة باألمل واالحساس بالغربة، فيبحرون يف عامل األسرة والوطن وقيمه فيتذكف
  مواطنهم األصيلة. 
 ،يعين شغل املثقفون ن املثقفني العرب يواجهون أزمة يف حتديد هويتهم،إن القول كويف اخلامتة مي

بوصفهم أبطال الروايات أو شخصياا الرئيسة، مساحة واسعة يف النتاج الروائي اللبناين قبيل 
احلرب.فأطلَّ هذا النتاج علي جوانب خمتلفة من التجارب احلياتية اخلاصة ذه الشخصيات مبا يشري إيل 

                                                             
  .٩٥ص ، احلي الالتيينسهيل إدريس،  - ١
  .٨١ص ، احلي الالتيينسهيل إدريس،  - ٢



 ٤٥                                     ة و آدااياللّغة العربجملة دراسات فی 

  
عدد  كما أوحي بذلحسب،  والتأزم الدائمني اخللل الذي يعتري مسرية املثقفني احلياتية ويسمها بالقلق

 عصفور من الشرقوليحيي حقي، قنديل أم هاشم و ،احلي الالتيين روايةبري من الروايات من أمثال ك
 حملمد املويلحيللطيب صاحل و حديث عيسي بن هشام  إيل الشمال موسم اهلجرة و يم،كلتوفيق احل

هويام وإن اختلفت أسباب هذا البحث ونتائجه بني روائي يف حبث املثقفني عن «ونري أن  .و...إخل
شعور الشخصية الروائية بأا كاملثقفني مجيعهم؛ /شعور باالغتراب مجع بني الشخصياتن الكوآخر، ل

اتمع الغريب مثالً، أو اتمع كان هذا اآلخر ميثّل جمتمعاً خمتلفا كغريبة عن شيء أو عن اآلخر، سواء أ
تمي إليه الشخصية، أو طبقة اجتماعية معينة وصوال إيل األسرة أو األصدقاء واحمليط املباشر عينه الذي تن

ان يترتب علي هذا الشعور باالغتراب انعدام ثقة الشخصية الروائية يف ك. وغالباً ما١»ل عامكبش
ذات  قدرا علي حتقيق األهداف، أو افتقارها إيل القدرة علي إثبات الذات بسبب بعض املعوقات

وينها النفسي، أو إيل النظام االجتماعي و األفراد احمليطني، أو ربما إيل هذه كاجلذور املمتدة إيل ت
  األسباب مجيعها. 
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  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة حميفصل ة و آداا،يجملة دراسات فی اللّغة العرب
  

  عقيل وشرح السيوطي مقارنة بني الشرحني الشهريين لأللفية شرح ابن
  إهله صفيان

  الرسول حممدرضا ابن سيدالدكتور 
  امللخص

، األلفيـة مالك مصـنف   حممد ابن-ز من حياة وآثار النحويني الثالث يف هذا املقال بعد بيان موج
قد أخـذ   -األلفيةر السيوطي شارحي كب أيب  الرمحن بن الدين عبد عقيل، وجالل اهللا بن  واءالدين عبد

عقيل والسيوطي يف شتی ااالت ذاكرين أمثلة من الشرحني كي يتضـح   املؤلِّفان مبقارنة شرحي ابن
  للمخاطب مواضع االختالف واالشتراك فيهما.

 يرمي إليها البحث هو التعرف علی منهج كلّ من الشارحني يف شرحيهما اليت هداف األومن أهم
  املصنف والنحويني اآلخرين.، وموقفهما من آراء األلفيةعلی 
  .عقيل، السيوطي ، الشرح، ابنمالك ألفية ابن، املقارنةمفتاحية: لمات ك

  
  املقدمة

بني أهل العلم والفضل، خاصةً دارسي النحـو العـريب؛ فهـي     األلفيةال ينكر أحد مدی اشتهار 
لسية يف القرن مالك اجليانی من حناة املدرسة األند                        اهللا حممد بن                                    منظومة تعليمية نظمها مجال الدين أبوعبد

(ـاء الـدين    عقيـل  شرح ابنا شراح كثريون، ومن أشهر هذه الشروح  عينالسابع للهجرة، وقد 
 السـيوطي شـرح  ، وللـهجرة  القرن الثامن اسطعبدالرمحن) يف أواخر القرن السابع وأو  عبداهللا بن

يف القرن التاسع للهجرة وكان صـاحبامها   البهجة املرضيةببكر) املسمی   أبی الرمحن بن الدين عبد (جالل
  من مدرسة مصر والشام النحوية.

نفسـها   األلفيةوطبعت « تاريخ آداب اللغة العربية، كما نقرأ يف لأللفيةالقيمة السنية أحد ينكرال 
. وقـد شـرحها   ١»اتب أروبـا كروحها نسخ خطية يف معظم ممرارا وحدها ومع شروحها، ومن ش

  .٢وطبعها دوساسي املستشرق الفرنسي باللغة الفرنسية

                                                             
 ا، جامعة أصفهانكالد ةالطالبتوراه فرع اللغة العربية وآدا. 
  ،اجامعة أصفهانأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آدا. 

  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٨/٨٩تاريخ الوصول: 
  .٤٣١ص، تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيدان ،  -١
  .٣٤٧:٢، لغت نامهرب دهخدا، كعلی ا -٢



 ٤٨ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
خاصـة يف  -اجتلب اهتمام النحاة املدرسني والطـالب بدراسـته    عقيل علی األلفية شرح ابنإن 

واشيه هي حاشـية  ثرية عليه، ومن أهم حكتابة احلواشي والتعليقات الكو ١-احلوزات العلمية اإليرانية
، وحاشـية عطيـة األجهـوري،    عقيل مالك وشرحها البن إرشاد النبيل إلی ألفية ابنامليت باسم  ابن

تبـت عليـه   كوقد : «بغية الوعاة، ويقول السيوطي يف ٢واحلاشيتان املعروفتان للخضري والسجاعي
  .٣»بالسيف الصقيلحاشية مسيتها 

وليس مـن  «هلذا الشرح ومنهم حممد املختار الذي يقول: واعترف كثري من املؤلفني بقيمة سامية 
ان مؤلفـه  كالغريب أن ينال هذا الشرح حظوة عند الناس، وإقباالً من طرف املدرسني والدارسني، إذ 

    ا من تصفية النحو وتقدميه غري مشوب باملباحث اجلانبية، ولـذلك رأينـا أن نِسـميريد أن حيقق نوع
  .٤»صاحبه، بالنحوي التقليدي

هي إحدی مؤلفات السيوطي املشـهورة علـی املسـتوی     -النهجة املرضيةأو - البهجة املرضيةو
، وتضـم  ٥التعليمي، وتعد مما يدرس يف النحو منذ تأليفه حتی اآلن خاصةً يف احلوزات العلمية اإليرانية

واملعلمـني   مالك فحظيت حبسـن اسـتقبال األسـاتذة    شرحا تاما خمتصرا أللفية ابن البهجة املرضية
تبوا عليها حواشي وشروحا فنری تصحيحها لسيد مصطفی حسيين دشيت، وشرح نقي كوصححوها و

فوائد حجتيه شرح ، وطالب األصبهاين  حاشية مريزا أيب، وبالطريقة النقيةمنفرد عليها بالفارسية املسمی 
معني محيدالدين حجت هامشي خراساين؛ هذا وقد مجع حممد بـاقر الشـريف    كتبه أبو تاب سيوطيك

  تب كشواهدها الشعرية مع شواهد عدة 
  .جامع الشواهدتاب باسم كأخری يف 

طبـع هـذا   «فللشرح قيمة نامية اعترف ا الكثريون ويقول أحد الشراح اإليرانيني ما تعريبـه:  
مبصر، والعراق، وإيران، وأفغانستان، وسوريا، ولبنان ويعـد مـن    تاب مرارا يف احلوزات العلميةكال
ثرهـا  كتبت عليه حواشٍ متعددة بالعربية والفارسية، اليت أدقهـا وأ كتب التعليمية لطالب األدب وكال

  .٦»اليت طبعت يف إيران طالب األصفهاين حاشية مريزا أيبعلميا 
كان ، سن استقبال أهل العلمورين متتعا حبكرحني املذ، وأن الشهذه املكانة املرموقة أللفيةل ومبا أن

يبدو من الضروري أن نعرف هذيِن الشرحني اللذين حظيا بعناية أنظار مدرسي احلوزات واجلامعـات  
                                                             

  .٨٣ص، مأخذ شناسی نظام تعليم وتربيت روحانيتحممد نوری،  -١
 .٢٨٢-٢٨١ص الوسيط يف تاريخ النحو العريب،رمي حممد األسعد، كعبدال -٢
 .٤٨:٢بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، بكر السيوطي،  الدين عبدالرمحن بن أيب جالل -٣
  .٤٢٢ص، تاريخ النحو العريب يف املشرق واملغربحممد املختار ولد أباه،  -٤
 .٨٣ص، مأخذ شناسی نظام تعليم وتربيت روحانيتحممد نوری،  -٥
  .٢ص، شرح وترمجه سيوطي در حنو مي،ركرب بناء يزدي عبدالكعلي ا -٦



 ٤٩                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
بني األثـرين لكـي    قاليف هذا امل قارنامها باملدارس النحوية؛ فلهذا تأثرخاصة يف إيران ونعرف مدی 

وجـوه  و ن الكتابني للتدريس يف اجلامعات وتظهر لنـا ميزامـا اخلاصـة   ن لنا سبب اختيار هذييبتي
  مبدرسة حنوية واحدة. أثرمهااالشتراك واالفتراق بني الشرحني مع اختالف الشارحني يف زمن ت

وشروحها، يبـدو أنـه ال    األلفيةالرسائل والبحوث اليت متت حتی اآلن حول  ة خاطفة إلینظربو
حول املقارنة بني هذين الشرحني الشهريين وجدي حبث علی -ل من الشرحني كأننا نری ل مع؛ هذا أی

  ثريةً طيلة القرون املاضية.كشروحاً وتعليقات  -حدة
مالك يف تبيني أصول  هل كانا متفقَني مع ابنفمن خالل هذه الدراسة سنجيب عن أسئلة من مثل: 

  ؟األلفيةوما هي النقاط املشتركة واملفترقة بني الشرحني؟ وما هو منهج الشارحني يف شرح  النحو؟
نظرةً عابرةً إلی احلياة وآثار النحويني الثالث، مث قارنا الشرحني من الزوايا املختلفة من   فألقينا أوالً

دء بشرح األبيات وغـري  كيفية البدء بالشرح إلی تسمية األبواب، وعالقة الشرحني بالنص، وكيفية الب
ضاح النكات يذلك حتی وصلنا إلی كيفية ختم الشرحني. وأشرنا يف املواضع إلی أمثلة من الشرحني ال

  املذكورة.
ر كمبا أننا قصدنا معرفة منهج البحث يف الشرحني من الزوايا املختلفة عرب املقارنـة بينـهما، نـذ   

  من الشرحني. ی النهاية ذاكرين أمثلةميزاما اليت تفيد القارئ من بداية الشرحني حت
  
  الشرح منهجيتهما يف ابتداء .١

أن مهه الوحيد تبـيني  ك؛ لأللفيةعقيل شرحه من غري أن يقدم له أو يشرح األبيات املقدمة  يبدأ ابن
  املسائل النحوية فيبدأ شرحه من البيت الثامن، ومل جيعل لشرحه امساً؛ فعند البيت الثامن:

٨ .مقتكاس فيدا لَفظٌ منكَالَم    مالْكَل فرح لٌ ثُمعفو ماسو   
اللفظ املفيـد فائـدة حيسـن    «الكالم املصطلح عليه عند النحاة عبارة عن يبدأ شرحه ويقول: "

  .١"»السكوت عليها
اآلخرين وجعل يف حني أن السيوطي جاء مبقدمة لشرحه مشيدا بنفسه ومبؤلفه، مدعياً التفوق علی 

، وأيضـا  ٢بالبهجة املرضيةيف حني اشتهر  بالنهجة املرضيةله امساً ختتلف اآلراء يف ضبطه، فقيل إنه مساه 
م سـلّ أُو يصلّأُأمحدك اللهم على نعمك وآالئك و« فيقول:يشري إلی أن شرحه من الشروح املزجية، 

                                                             
: ١ عقيـل،  تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -١

١٩. 
 .تاای اسالمیكفصل نامه پايگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی (پارسا)،  -٢



 ٥٠ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
أ يوم لقائك.ىل إصحابه التابعني أنبيائك وعلى آله وأم على حممد خاته ما بعد فهذا شرح لطيف مزجت

  .١»املقاصد بمالك مهذَّ ابن ةلفيأب
وهـي األبيـات السـبعة األولـی      األلفيةمالك علی  وبعد املقدمة يشرع شرحه مبتدئاً مبقدمة ابن

  لية هلا.شرحه علی األبيات التاكويشرحها 
  
  

  تسمية األبواب وبيان وجه تسميتها. ٢
مالك هلا فلم يغيرها الشـارحان، إال أن   إن ترتيب األبواب وأمساءها يف الشرحني حسب وضع ابن

، أو بقيود ونعوت توضح املقصود حنو »هذا باب (االبتداء)«حنو » هذا باب«ملها بعبارة كالسيوطي ي
م ك؛ ويشري عند أبواب تندرج حتت ح»وفروعه (واأللف والالم) املوصولةهذا باب (اإلخبار بالذي) «

، وقد ينبه أيضا علـی مـا   »الثالث من املفاعيل (املفعول له)«واحد إلی موقعها من هذه السلسلة حنو 
 ».هذا باب (الفاعل) وفيه املفعول به«تضمنته األبواب حنو 

لألبواب، ومنها بيان األمسـاء األخـری لبـاب     والشارحان يف بعض األحيان يبينان أمساء أُخری
  :٣٥٦قبل شرح الرقم » التمييز«

  ينصب متييزا مبا قد فسره    هاسم مبعنى من مبني نكر. ٣٥٦
وهـو  - وبقي التمييز... الت املفعولُ به، واملفعولُ املطلق، ضتقدم من الفَ«عقيل:  حيث يقول ابن

  .٢»ويسمى مفسرا، وتفسريا، ومبينا، وتبيينا، ومميزا، ومتييزا -املذكور يف هذا الباب
  .٣»وهو املميز، والتبيني، واملُبين، والتفسري، واملفسر مبعنی [واحد]«ويقول السيوطي: 

عنـد شـرح   » النائب عن الفاعل«وقد يرجح السيوطي تسميةً علی األخری حنو ما فعل يف باب 
وبـين  » مفعول ما مل يسم فاعله«وهي املشهورة علی » النائب عن الفاعل«تسمية فرجح  ٢٤٢البيت 

  وجه هذا الترجيح:
  فيما لَه كَنيلَ خير نائلِ    ينوب مفْعولٌ به عن فَاعلٍ. ٢٤٢

لصدق  غريه، و والتعبري به أحسن من التعبري مبفعول ما مل يسم فاعله، لشموله للمفعول و« فيقول:
  .١»وليس مرادا» درمهًا أُعطي زيد« الثاين علی املنصوب يف قولك

                                                             
شرح الدين السيوطي،   ؛ جالل٧، مالك جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة املرضية الدين السيوطي،  جالل -١

  .٦-٥: ١، السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية
 .٦٠١: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٢
الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٢٦٣، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٣

  .٣٥٥: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية



 ٥١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
فعل خالف هذا فرجح تسمية أخری علی  ١٩٧ذيل شرحه للرقم » ال اليت لنفي اجلنس«ويف باب 

  التسمية املشهورة:  
١٩٧لَ إنّ اجمع .ل لال يف نكعهر    ةً جاَءتدمفركك أو مهرر  

تـه علـی مقدمـة    كنما قال املصـنف يف  كالتعبري بـ "ال احملمولة علی إنّ"  واألولی«فيقول: 
 ٢»ون نافيةً للجنس وقد يفرق بني إرادة اجلنس وغريه بالقرائنكألن ال املشبهة بليس قد ت احلاجب ابن

  .عقيل شرح ابنومل نر أمثال هذين يف 
تسمية املفعول املطلق قبـل شـرحهما   ر الشارحان وجه تسمية األبواب، منه بيان وجه كوقد يذ

  »:املفعول املطلق«من باب  ٢٨٦للبيت 
٢٨٦ .نم انمى الزوا سم ماس لُولَ  املصدرديِم نأَم ننٍ ملِ كَأَمعالْف  
ومسي مفعوالً مطلقًا لصدق املفعول عليه غري مقيد حبرف جر وحنوه، خبـالف  «فيقول ابن عقيل: 

املفعوالت، فإنه ال يقع عليه اسم املفعولِ إال مقيدا، كاملفعول فيه، واملفعول معـه، واملفعـول   غريه من 
  .٣»له

ويسمی مطلقًا ألنه يقع عليه اسم املفعول من غري تقييد حبرف جر، وهلذه العلة «والسيوطي يقول: 
  .٤»احلاجب قدمه علی املفعول به الزخمشري وابن

موضعاً واحداً بين الشارحان فيها سـبب   البهجة املرضيةموضعني ويف  لعقي شرح ابنووجدنا يف 
قبل أن يشـرحا  » اإلخبار بالذي واأللف والالم«وضع الباب واملوضع املشترك عندمها يف البحث عن 

وخالصة قوهلما أن هذا الباب وضع لتدريب ومترين الطالب، طبعـاً مـع اخـتالف يف      ٧١٧الرقم 
  التعبيري.

مالك، ولكن السيوطي قد يقارن ترتيب  يوافق ترتيب األبواب يف الشرحني الترتيب الذي وضعه ابن
  »:أبنية املصادر«من باب  ٤٤٠قوله قبل شرح البيت كتب األخری، كمبا يف ال األلفيةاألبواب يف 

  داد رمن ذي ثَالثة كر    فَعلٌ قياس مصدرِ املُعدى. ٤٤٠
، هنا يرجح ترتيب األبواب ١»إلی التصريف وهو األنسب افيةكالأخره وما بعده يف «حني يقول: 

عقيل إلی مثل  ومع هذا اليغير ترتيب البحوث يف شرحه؛ ومل يشر ابن األلفيةعلی ترتيبها يف  افيةكاليف 
    هذا يف شرحه.

                                                                                                                                                           
  .٢٤٢: ١، املصدر نفسه -١
  .١٩٠ - ١٨٩: ١؛ ١٤٢املصدران السابقان علی الترتيب املذكور،  -٢
  .٥٠٥: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٢١٤، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٤

  .٢٩٣: ١، األلفية شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح



 ٥٢ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
  
  عالقة الشرحني بالنص. ٣

من الشروح املباشرة اليت انفصل فيها الشرح عن النص؛ فقسم الشارح األبيات إلی  عقيل شرح ابن
ل كحتی سبعة أبيات، مث أتی بشرح  -وهواألكثر-قطعات وعدد األبيات فيها تتراوح من بيت واحد 

من الشروح املزجية اليت مزج الشارح فيها الشرح بـالنص ولـومل    البهجة املرضيةقطعة يف هامشها؛ و
ال الشرحني كأن مييزه من الشرح، والنصف األول ليستطيع القارئ  ما كانالنص بني القوسني  يوضع

  أطول من النصف الثاين.
  
  يفية البدء بشرح األبياتك. ٤

، ومناذجهـا يف  ةالبدء بشرحها مباشر األولیال الشارحني ثالثة طرقٍ يف البدء بشرح األبيات؛ كل
شرح بعض األبيات دون أن يقدما له باستدراك، أو ينبها علـی   ثريةٌ، فيشرع الشارحان يفكالشرحني 

  »:املفعول فيه«يف ابتداء البحث عن  ٣٠٣عقيل عند شرح البيت  ما فعل ابنكتغيري مسار البحث؛ 
٣٠٣ .وقت فا الظرنما      أو مكانٌ ضنمكُثْ أزا امنكه يف باطّراد  

» امكُثْ هنا أزمنا«زمان أو مكان ضمن معىن يف باطِّراد، حنو: عرف املصنف الظرف بأنه «قائالً: 
اسم «من باب  ٨٤ومن مثل قول السيوطي عند شرح الرقم  .٢»فهنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان

  »:اإلشارة
  والْمد أَولَى ولَدى البعد انطقا    وبأوىل أشر لجمعِ مطْلَقا. ٨٤

را أم مؤنثًا عاقالً أم غريه والقصر فيه لغة متـيم  كان مذكمطلقًا) سواٌء   أشر جلمعوبأوىل«(فيقول: 
  .٣»(واملد) لغة احلجاز، وهو (أولی) من القصر

التنبيه علی مواضع تغيري مسار البحث فينبه الشارحان قبل شرحهما لبعض األبيات  الثانيةوالطريقة 
عقيـل   ثر منه عند السيوطي، وقد ينبه ابنكعقيل أ عند ابنعلی تغيري مسار البحث والظاهر أن عددها 

 ٥٤٣قليلٌة؛ فعند شرح البيـت   البهجة املرضيةعلی ما تقدم يف شرح األبيات املاضية، وأمثال ذلك يف 
  »:عطف النسق«يف البحث عن 

  يف احلُكم أو مصاحبا موافقا    فَاعطف بواوٍ الحقًا أو سابِقا. ٥٤٣
                                                                                                                                                           

الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٣٢٥، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -١
 .٤٤٢: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية

 .٥٢٦: ١ عقيل، منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنتاب كمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٢
الـدين السـيوطي،     ؛ جـالل ٦٥، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٣

  .٨٧: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية



 ٥٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  .١»ذكر حروف العطف التسعة شرع يف ذكر معانيها لـما«عقيل: يقول ابن 

   :٣١٥بعد شرح البيت » املفعول معه«ويف خامتة باب 
٣١٥ .جِبي طْفزِ العجإنْ لَم ي بصوالن   بصلٍ تامع ارمإض دقتأوِ اع  

يل والبـدء ببحـث جديـد    ينبه السيوطي علی ختام البحث عن املفاع» االستثناء«وقبل شروع باب 
  .٢»هذه خامتة املفاعيل وعقّبها املصنف مبا هو مفعول يف املعنی«فيقول: 

مالك من تعريف أو وجه تسمية وغري ذلك قبـل البـدء    ره ابنكاستدراك مامل يذ الثالثةوالطريقة 
  »:التصريف«يف باب  ٩١٥عقيل هامش البيت  بشرح األبيات؛ كما فعل ابن

  وما سواهما بتصريف حرِي  حرف وشبهه من الصرف برِي .٩١٥
نية الكلمة العربية وما حلروفهـا مـن   التصريف عبارة عن علم يبحثُ فيه عن أحكامِ ب«حيث يقول: 

والسيوطي قد يقدم علی شرح البيت مقدمةً يبين فيهـا   .٣»أصالة وزيادة، وصحة وإعالل، وشبه ذلك
» االبتداء«؛ منه قوله عند البحث عن »واعلم«رها الناظم، والغالب فيه أنه يبدأ بـ كحنويةً مل يذ قاعدةً

   :١٢٤قبل شرح البيت 
  عن جثَّة وإِنْ يفد فأخبِرا    والَ يكُونُ اسم زمان خبرا. ١٢٤

ألن األحداث متجددة، ففـي   »القتالُ يوم اجلمعة«ون خربا عن احلدث حنو كواعلم أن اسم الزمان ي«
ها بزمان دون زمان٤»اإلخبار عنها به فائدة، وهي ختصيص.  

  
  ات الشارحنيكاستدرا .٥

ـ مالك من ذ ره ابنكمما يلتزمه الشارحان وذلك يف كافة األبواب استدراك ما مل يذ ر األمثلـة،  ك
يشابه اآلخر إلی حـد  ميل الشروط والوجوه، والقواعد، وغري ذلك. ومنهج كل واحد منهما فيه كوت
  ما.

  
  ر األمثلةكذ -١-٥

                                                             
 .٢٠٨: ٢ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  ابنعقيل علی ألفية  شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٢٣٢، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٢

 .٣١٦: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية
 .٤٨٥: ٢ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جـالل ٩٨، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٤

 .١٢٧: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية



 ٥٤ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
، القرآن الكرميلمات من الشواهد األربعة ـ  أي  كبعبارات أو  األلفيةمالك يف أبيات  قد ميثّل ابن

مال هـذه  كواحلديث الشريف، والشعر واألقوال املأثورة من العرب ـ واهتم الشارحان الستدراكها ف 
رها يف مجل تامة؛ هنا نـذكر لكـل هـذين    كملها الشارحان بذكة فيالشواهد؛ وقد يأيت الناظم بأمثل

ميـل  كالنوعني من استدراك أمثلة الناظم منوذجاٌ ألحد الشرحني دون اآلخر خوفاٌ من اإلطالة، فمن ت
  »:رة واملعرفة ـ الضمريكالن«للبحث  ٥٩عقيل لدی شرح الرقم  أمثلة الناظم من النوع الثاين، قول ابن

٥٩ .فأَلا ومونُ لالنو اوالْوا    ولَماعا وكَقَام رِهغَيو غَاب  
األلف والواو والنون من ضمائر الرفع املتصلة، وتكون للغائب وللمخاطب؛ فمثالُ الغائب «فيقول: 

نلَموا، واعلَما واعلمومثالُ املخاطب اع نقم اتدنوا، واهلا، والزيدونَ قَامقام ١»الزيدان.  
ميلهما الشواهد األربعة اليت يشري الناظم إلی عبارات أو كلمات منها، مـا فعـل   كومن مواضع ت 

  :١٠٨عند شرح البيت » املعرف بأداة التعريف«السيوطي يف باب 
  كَذا وطبت النفْس يا قَيس السرِي  والضطرارِ كَبنات األوبرِ. ١٠٨

    بنات األوبر) يف قول الشاعر:كغري الزمة بأن دخلت (الضطرار و) تزاد زائدة «(حني يقول: 
  بنات األوبرِولَقَد نهيتك عن     مئًا وعساقالًكولقد جنيتك أ

  ذا وطبت النفس) يف قول الشاعر:كمأة (كأراد به بنات أوبر وهو ضرب من ال
  عمروٍ عن  )قَيس يا(  النفْس  وطبت  صددت      رأيتك لَما أن عرفت وجوهنا

  .٢»أراد نفسا، وقوله (السري) معناه الشريف متّم به البيت
  
  ورة يف األبياتكه، واألقسام املذميل الشروط، والوجوكت -٢-٥

ر الشروط، والوجوه، واألقسام يف بيان قواعد النحو والصرف، وهذا ما ال كمعلوم أنه ال بد من ذ
ثر من عناية السيوطي ومنهجه يف بياا أقرب إلـی  كرها فأكعقيل بذ يقلَّ يف الشرحني. وأما عناية ابن

يف  كف عند منوذج مشترسبل التعلم ألنه يحصي الشروط وغريها باألعداد املتوالية. يتضح هذا االختال
  :١٢٧إلی  ١٢٥يف شرح األرقام » االبتداء«البحث عن 

١٢٥ .هركا بالندتوز االبجال يو    هرمن ديز دنكَع دفت ا لَمم  
  ورجلٌ من الكرامِ عندنا     وهلْ فَتى فيكم فَما خلٌّ لَنا. ١٢٦
  يزِين ولْيقَس ما لَم يقَلْ بِر    خير وعملْ ورغْبةٌ يف الْخريِ. ١٢٧

  عقيل: يقول ابن
                                                             

  ٩٢: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -١
الدين السيوطي،   ؛ جالل٨٧ -٨٦، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٢

 .١١٤ -١١٣: ١، ح األلفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شر



 ٥٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
ل الفائدةُ بأحد أمور أن يكون معرفة وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد، وحتْص أاألصلُ يف املبتد

عمـلُ بِـر   «السادس أن تكون مضافَةً، حنـو  ...  ذَكَر املصنف منها ستةً أحدها أن يتقدم اخلرب عليها
زِينا،   ». يوثالثـني موضـع فياملصنف إىل ن را غَياهههذا ما ذكره املصنف يف هذا الكتاب، وقد أن

الرابع والعشرون: أن تكون  ون شرطًا ...ك. والسابع أن تتةَ املذكورةَر هذه الِسوأكْثَر من ذلك، فذكَ
ذلك إىل نيف وثالثني موضعا، وما مل أذكره منـها   وقد أنهى بعض املتأخرين...  اخلربية،» كم«بعد 

  .١أو ألنه ليس بصحيح ،أسقَطْته؛ لرجوعه إىل ما ذكرته
  ويقول السيوطي:

 فاد جـاز أن إال عن معروف فإخرب نه ال يأل )دفمل ت(دام االبتداء ا  )وال جيوز االبتدا بالنكره ما(
ـ  عمـل بـر  (حنو  ةن تكون مضافأالسادس  )و(...  هاحدأمور أب ةل الفائدي. وحتصاالبتداء يزين.( 

)(كر على ما ذُ )قسولين جيوز كلُّأب )لقَما مل يـ ن يكون فيها معىن التعجب كأك ةفادجد فيه اإلما و
ـ أ ]، ...١٣٠: ٣٧الصافات [ ﴾نيياس لى آلِع المس﴿و تكون دعاء حنو أ ،»حسن زيداأما « ةو تالي 
مـن   خري ةمتر«و  »سجدت ةشجر«كر كقولك مما ذُ دون شىٍء ةفادوقد توجد اإل...  ةذا الفجائيإل

  .٢»ةجراد
رها الناظم، مث يزيدان عليها شروطًا أخـری، وأمـا   كال الشارحني يحصي الصور الست اليت ذكف
إال مـوارد   "الرابع والعشرون" عقيل فيتابع اإلحصاء باألرقام ويبلّغها إلی  بينما السيوطي ال يذكر ابن

عقيل للشروط وغريها أوسـع، ويف   ر ابنكذا يفعالن طوال شرحيهما وذكدون اإلحصاء باألعداد؛ وه
لٍّ منها، وإحصاء السيوطي هلا قليلٌ، والنموذج املـذكور مـن هـذا    كر األعداد لكالغالب حيصيها بذ

  القليل.
  
  ره الناظم من تعليل يف القواعدكاستدراك ما مل يذ -٣-٥

ذج كثرية هلذا النوع من االستدراك يف الشرحني، فالشارحان يعينان القارئ علـی تعلّـم   هناك منا
القواعد بتعليلهما للقواعد اليت ذكرها الناظم لكنه مل يبني سبب وضعها، وهلذا ترجيح أحـدمها علـی   

ليـل  هما ملا مل يذكره الناظم مـن تع كثُر عددها عند السيوطي؛ فاستدراكاآلخر ليس بسهلٍ، ورمبا ي
من بـاب   ٥٧القواعد مما جعل شرحيهما من الشروح التعليمية. منها ما فعل السيوطي يف شرح الرقم 

  »:رة واملعرفةكالن«
                                                             

: ١ عقيـل،  تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -١
٢١٢ - ٢٠٢. 

الـدين   ؛ جـالل ١٠١ -٩٩، مالـك  البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابـن الدين السيوطي،  جالل -٢
 .١٣١-١٢٨: ١، السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفيةشرح السيوطي،  



 ٥٦ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
٥٧ .جِبا يالْبِن مر لَهضكُلُّ مو  بصا نم كَلَفْظ را جلَفْظ مو  

واخلطاب والغيبة مـن  لم كلشبهه باحلروف يف املعنی، ألن التل مضمر له البنا جيب) كو«(يقول: 
الستغنائه عن اإلعراب بـاختالف  وقيل:  ثريٍكيف الوضع يف ، وقيل: االفتقار ، وقيل: يفمعاين احلروف

يف  ١٨٣عقيل هذا شـرحه للبيـت    . ومن مناذج استدراك ابن١»إال األول التسهيلاها يف كوح صيغته
  ، مل نذكرها لضيق اال.٢»إن وأخواا«البحث عن 

  
 ره الناظم من القواعدكما مل يذ اكاستدر -٤-٥

ره الناظم من القواعد، وإن ندقِّق يف الشـرحني نـری بعـض    كثر الشارحان استدراك ما مل يذكي
تب املصنف األخری لبيـان  كتب املختلفة خاصةً كثريا ما يستند إلی الكاختالفات؛ منها أن السيوطي 

سم شرحه إلی أقسام ويتبعه وامش وهي علـی  عقيل؛ ومنها أن السيوطي يق هذه القواعد خبالف ابن
، »قاعـدةٌ «، و»خامتـةٌٌ «، و»تنبيـه «، و»فـرع «، و»فصـلٌ «، و»تتمةٌ«ثرا يف الشرح: كترتيب 

اته ذيل هذه األقسام إال أنه علی هامش ما يسميه بـ ك؛ كما يورد أيضا استدرا»فائدةٌ«، و»ضابطةٌ«و
ما ال «القاعدة؛ منه قول السيوطي عند البحث عن  يشري إلی بدء البحث عن فرع جديد من» فصل«

  :٦٧٣يف شرح الرقم » ينصرف
  رامن كلِّ ما التعرِيف فيه أثّ    عند متيمٍ واصرِفَن ما نكِّرا. ٦٧٣

ر كر مل ينصرف عند سيبويه واألخفش يف آخر قوليه ملا ذُكإذا سمي بـ "أمحر" مث نفرع «يقول: 
مث ن الفُه. كأو بنحو مساجدنقَل عنه خيصرفُه ومل ي مـن املقتضـي   تتمـةٌ  ر فسيبويه مينعه واألخفش

  .٣»للصرف التصغري املُزِيلُ ألحد السببني حنو "حميد" و"عمري"
م كر حكالناظم يف عدم ذ ٤»املفعول فيه«يف البحث عن  ٣٠٧عند شرح الرقم  عقيل ويستدرك ابن

  .»ذهب«مع  »الشام«لمة كم كأو ح »دخل، وسكن«نة خمتصة مع كأمساء أم
  

  التنبيه علی إشارات النص وتفسريها -٦
                                                             

الدين السيوطي،   ؛ جالل٤٧ -٤٦، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -١
  .٦٣ -٦٢: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية

: ١ عقيـل،  تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٢
٣٣٣-٣٣٢. 

الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٤٥٨، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٣
  .٦١٦: ٢،  شرح األلفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف

 .٥٣١: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٤



 ٥٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
ثر منها عند كعقيل أ يعتين الشارحان ببيان قصد الناظم بعباراته يف األبيات غري أن النماذج عند ابن

ومشـتقاا وألفـاظ   » أشار«ثريا ما يستمد من لفظة كالسيوطي، وألفاظه يف هذا املضمار متنوعةٌ، ف
، وغريهـا،  »يستفاد«و» يفهم«، و»املراد«و» معنی«، و»ينبه«، و»يشعر«أخری مع مشتقاا؛ كـ 

وينبه علی ما هو خـارج مـن   الم املصنف كويف مواضع غري قليلة بعد شرح البيت يأيت بعبارات من 
القاعدة. ورمبا ترجع قلة هذه التنبيهات عند السيوطي إلی نوع شرحه الذي خيتلط فيها الشرح بالنص، 
فالقارئ يقرأمها معا ويفهم قصد الناظم بعباراته دون حاجة إلی املزيد، ومع هذا قد يشري السيوطي إلی 

  »:اإلمالة«اب من ب ٩٠١و ٩٠٠إشارات النص. فعند شرح البيتني 
٩٠٠ .فا يف طَري نلَ مداملُب فاألل   لَفا خالْي همن علْ كذا الواقأم  
  تليه ها التأنيث ما الْها عدما    دونَ مزيد أَو شذُوذ ولما. ٩٠١

مما يصري ياء بسبب زيادة ياء التصغري، حنو:  "دون مزيد أو شذوذ"واحترز بقوله: «عقيل:  يقول ابن
 بقوله: ... قفي ما"وأشارداإلمالـة    "وملا تليه ها التأنيث ما اهلا ع فيها سـبب جِدإىل أن األلف اليت و

  .١»متالُ وإن وليتها هاء التأنيث كفَتاة

  استخدامهما املنهج التعليمي -٧
ـ ما بتحليل املسائل وتبيينها بطرق خمتلفة منها ذتب التعليمية فاهتكسلك الشارحان مسلك ال ر ك

األمثلة املتعددة، وبيان اخلالفات النحوية، وتعليل املسائل، والتنبيه علی إشارت النص، وغريها وال غرو 
عقيل قبـل أن   ل منهما ميزات يف هذه الطرق تسبب اختالف الشرحني من جهات، منها أن ابنكأن ل

ر األمثلة املتعـددة، وحيصـي   كالم الناظم مث يفصله بذكبشرح موجز من  يشرع يف شرح البيت، يأيت
بشكل مـوجزٍ   األلفيةر نص داد، ويشرح عبارات الناظم، وقد ينثم وشروطه مفصالً باألعكوجوه احل
الم الناظم بـذلك. ومضـی   كالمه يدل علی أنه ينسبه إلی املصنف ورمبا السبب فيه إشعار كوظاهر 

ثـار  كوإ األلفيـة ف الشرحني يف إحصاء الشروط والوجوه، والتنبيه علی إشارات أبيات تفصيل اختال
ننا حني نقارن الشرحني جند كثـرة  كاإلتيان باألمثلة، ل منالشارحني أكثرا  نّإعقيل فيهما، وقلنا  ابن

  .عقيل شرح ابناألمثال يف 
فال تعين ضعفها ألن منهج السيوطي فيهـا منـهج    البهجة املرضيةوأما قلة هذه امليزات الثالثة يف 

تعليمي بعيد عن اإلطناب، ورغم الصعوبات اليت تواجهها الشروح املزجية فقـد اسـتطاع أن يـأيت    
الم املصنف؛ فيأيت ضمن عبـارات املصـنف   كمن غري نقص أو خلل يف مفهوم  األلفيةبشرحه علی 

الم كمبا سبب قلة هذه امليزات راجع إلی اهتمامه باختصار البصفات وقيود، ومعان، وأمثلة كثرية؛ ور

                                                             
 .٤٧٩: ٢ ،املصدر نفسه -١



 ٥٨ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
؛ أو ٢»الـدور «، و١»الدوالّ األربـع «والبعد عن اإلطناب، أو استعماله مصطلحات منطقية، من مثل 

  .٣»األوتار، واألشفاع«مصطلحات غري مشهورة، حنو 
من  ١٧٧ح الرقم رنا من اختالف الشرحني نقارن شرحيهما يف موضعني؛ ففي شركوليتضح ما ذ

  »:إن وأخواا«باب 
  مسدها وفي سوى ذَاك اكِْسر    وهمز أَنَّ افْتح لسد مصدرِ. ١٧٧

  عقيل: يقول ابن

هلا ثالثَة أحوال وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز األمرين فيجب فتحها إذا قُـدرت  » إنّ«
أي قيامك، أو منصوبه، حنـو  » يعجبين أنك قائم«موضعِ مرفوع فعل، حنو مبصدر، كما إذا وقَعت في 

»مقَائ أنك فْترع «حنو أي قيام ،أي مـن  » عجبت من أنـك قـائم  «ك، أو يف موضع جمرور حرف
ها« :ك، وإمنا قالقيامدسرٍ مدصد مسقُلْ» لومل ي: »هالسد مفرد مسد «ا   ألنه قد يسد املفردهـدسم

فهذه جيب كسرها وإن سد مسدها مفرد، ألا يف موضـع  » ظننت زيدا إنه قائم«وجيب كسرها، حنو 
فإن مل جيب تقديرها مبصدر مل » ظننت زيدا قيامه«املفعول الثاين، ولكن ال تقَدر باملصدر، إذ ال يصح 

ني، وحتت هذا قسـمان، أحـدهما وجـوب    جيب فتحها، بل تكْسر وجوبا، أو جوازا، على ما سنب
  .٤الكسر، والثاين جواز الفتح والكسر

ومهز إن افتح) وجوبا (لسد مصدر مسدها) بأن تقع فاعالً، أو نائبا عنه، «(بينما يقول السيوطي: 
مـن ذلـك    ية، أو مبتدا، أو خربا عن اسم معنی غري قولٍ أو جمرورةً أو تابعةً لشيٍءكأومفعوالً غري حم

  .٥»سر) وجوباك(ويف سوی ذاك ا
عقيل شرحه يف عبارات سلسة وأتی باألمثلة وأحصی الوجوه، أما السيوطي فاختصر  فهنا فصل ابن

  ر األمثلة، وغريها.كشرحه للبيت من غري تفصيلٍ وذ

                                                             
الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٤٥٨، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -١

 ، (باب "الكالم وما يتألف منه").١٢: ١؛ ١١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية
  ، (باب "احلال").٣٣٢: ١؛ ٢٤٥املصدران السابقان علی الترتيب املذكور،  -٢
  (باب "االستثناء").، ٣٢٤-٣٢٣: ١؛ ٢٣٩-٢٣٨املصدران السابقان علی الترتيب املذكور،  -٣
: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٤

٣٢٢ -٣٢١ .  
الـدين السـيوطي،    ؛ جالل١٣١، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٥

 .١٧٤ـ  ١٧٢: ١، توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفيةشرح السيوطي 



 ٥٩                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
 وكال الشارحني يسعی طوال شرحه أن مييز املقيس مما ليس مبقيس أو مما هو مقصور علی السماع؛

لی مواضع القيـاس والسـماع،   إوهذا موضع التأمل ومن نقاط قوة الشرحني أيضا إذ يتعرف القارئ 
ومن خالله يتضح موقفهما من القياس والسماع، فإما ال يقيسان مبا هو شاذ أو مقصور علی السماع 

ل السيوطي مالك؛ ومن هذا القبيل قو وفيون؛ فمذهبهما قريب من مذهب البصريني وابنكما فعله الك
  »:أبنية أمساء الفاعلني واملفعولني والصفات املشبهة ا«من باب  ٤٥٨و ٤٥٧عند شرح البيتني 

  ونُ كَغذَاكُة يالثَي ثَن ذم    لٍ إذالٍ صغِ اسم فاعفاعكَ. ٤٥٧ 
  غَير معدى بل قياسه فَعلْ    وهو قَليلٌ يف فَعلْت وفَعلْ. ٤٥٨

سورها كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثالثة) جمرد مفتوح العني الزما أو متعديا أو مك«(يقول: 
سـر  ك(يف فَعلت) بضم العني (وفَعـلَ) ب  مقصور علی السماعغذا) ... (وهو قليل) كون كمتعديا (ي

سر كقياسه) أي فَعل بال(بل » حمض فهو حامض وأَمن فهو آمن«ـ كونه (غري معدی) كالعني حال 
من  ٥٠١و ٥٠٠عقيل يف شرح البيتني  . ومنوذجه عند ابن١»أي إتيان الوصف منه يف األعراض (فَعل)

  ٢»أفعل التفضيل«باب 
  
  لمات واملصطلحاتكومعنی ال األلفيةتبيني بعض املسائل النحوية يف أبيات  -٨

ان مدی اعتناء السيوطي به ك، وإن األلفيةمما قل اعتناء الشارحني به هو بيان إعراب أجزاء أبيات 
، وبيان املعنی األلفيةثر من إعراما ألبيات كورة أكعقيل؛ وإعراما للشواهد واألمثال املذ ثر من ابنكأ

يفية بيان كالم املصنف يف شرحيهما ليس بقليلٍ فال يوجد اختالف يف كاللغوي واالصطالحي ألجزاء 
  هذه املسائل بني الشرحني.

  »:املعرب واملبين«من باب  ٤١عقيل عند شرح البيت  نری ابنف
  صبِ معايكْسر يف الْجر ويف الن    ومابتا وألف قَد جمعا. ٤١

  .٣"»جمع" متعلقة بقوله فالباء يف قوله "بتا"«يقول: 
  »:العلم«من باب  ٧٤ما جاء يف شرح الرقم  األلفيةومن بيان املعنی اللغوي واالصطالحي أللفاظ 

  وأَخرنْ ذَا إِنْ سواه صحبا    ولَقَبا واسما أتى وكُنيةً. ٧٤

                                                             
الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٣٣١، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -١

  .٤٥٠: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية
: ٢ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  قيل علی ألفية ابنع شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٢

١٧١ -١٧٠.  
 .٧٤: ١ ،نفسهاملصدر  -٣



 ٦٠ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
ينقسم العلم إىل ثالثة أقسام: إىل اسم، وكُنية، ولَقبٍ، واملراد باالسم هنـا  «عقيل:  حيث يقول ابن

عبـداهللا وأم اخلـري،    وبالكُنية ما كان يف أوله أب أو أم، كأيبما ليس بكنية وال لَقَبٍ، كزيد وعمرو، 
الناقَة فمبدحٍ كزين العابدين، أو ذَم كأن عر١»وباللقب ما أش.  

  »:اإلبدال«من باب  ٩٨٧ويقول السيوطي عند شرح الرقم 
  داالً بقير كفي ادانَ وازدد واد  . طَا تا افتعالٍ رد إِثر مطبِقِ    ٩٨٧

(طا) مفعول ثان (تا افتعال) مفعول أول لقوله (رد) مبعنی صير طاًء إذا وقع (إثر) حـرف   فصلٌ«
وإن وقـع  » اصطفی، واضطرب، واطَّعن، واظطَلَم« ك (مطبقٍ) وهو الصاد، والضاد، والطاء، والظاء

ان وازدد واددالٍ أو زاٍء أو حنو (اد (داالً بقي) أي صار، إذ أصل هذه األمثال: ادتان، ر) فإنه ك(يف) إثر
، »طا تا افتعال رد«، ويبين معنی مجلة »تا«و» طا«ر الدور اإلعرايب لـ ك. فهنا يذ٢»ركوازتد، واذت

يف » بقي«ر احملذوفات األخری من البيت، ويبين معنی ك، ويذ»مطبق«ويأيت باملوصوف احملذوف لـ 
  الم املصنف هذا.ك
  
  مالك من تقدمي، وتأخري، وطريقة عرض القواعد  ما فعله ابن توجيه -٩

غري قليلٍ، وهذا يرشـد الطالـب إلـی     األلفيةمالك يف أبيات   إن تعليل وتوجيههما ملا فعله ابن
 الم املصنف؛ فهما يف هذا القسم من شرحيهما علی السواء ورمبا كان تعليل السيوطي البنكاستيعاب 

  .عقيل  ثر من ابنكمالك أ 
  »:إعمال املصدر«من باب  ٤٢٥و ٤٢٤عقيل قول املصنف عند البييتني  يعلل ابن

  مضافًا أو جمردا أو مع ألْ    بِفعله املَصدر أحلق يف العملْ. ٤٢٤
  درٍ عملْـه والسمِ مصحملَّ    إنْ كان فعلٌ مع أنْ أو ما يحلْ. ٤٢٥

وهلـذا بـدأ   إعمال املضاف أكثر من إعمال املنون، وإعمال املنون أكثر من إعمال احمللى بأل، «
  .٣»املصنف بذكر املضاف، مث ارد، مث احمللى

  من هذا القبيل:» الم وما يتألف منهكال«من باب  ٨وقول السيوطي عند شرح البيت 
٨ .مقتكاس فيدا لَفظٌ منكَالَم    عفو ماسومالْكَل فرح لٌ ثُم  

  ونه فضلةً دوما،كل وعطف الناظم احلرف بثم إشعارا بتراخي رتبته عما قبله«
  .١»لم علی الصحيح اسم جنسٍ مجعيكمث ال

                                                             
  .١١٤: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٦١٠، مالك جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة املرضية الدين السيوطي،  جالل -٢

 .٨٥٧ -٨٥٦: ٢، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية
 .٨٩: ٢ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٣



 ٦١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  

  ات العروضية والبالغيةكما يتصل بقراءة البيت، و الرواية، والن -١٠
التطرق إلـی   عقيل شرح ابن، بل مل جند يف األلفيةر الشارحان مسألة عروضية حول أبيات كمل يذ

لمـات  كقراءة بعـض   البهجة املرضيةر الشارح يف كاملسائل القرائية والبالغية لألبيات، يف حنيٍ قد ذ
مـن بـاب    ٥٤وهو عند شرح البيـت   األلفيةاألبيات ويف موضع أشار إلی مسألة بالغية لبيت من 

  »:رة واملعرفةكالن«
  كَأَنت وهو سم بِالضمريِ    بة أو حضورِيفَما لذي غ. ٥٤

س املصنف املثال فجعل الثاين لألول واألول للثاين علی حد قولـه تعـالی   كوقد ع«حيث يقول: 
﴿وهجو دوستو وهجو ضيبت مو؛ يمهوهجو تدواس ينا الَّذ؛ فالنكتـة  ٢]»١٠٦: ٣﴾ [آل عمران فَأَم

  هي اللف والنشر املشوش استعملها الناظم يف البيت.
وقليالً ما نبه الشارحان علی رواية األبيات؛ ومن خالل تتبعنا يف الشرحني وجدنا ثالثـة مواضـع   

ـ الن«مـن بـاب    ٦٧أحدها البيت  ،ركتتصل باختالف الشرحني يف رواية األبيات جديرة بالذ رة ك
  »:واملعرفة

٦٧ .الر ادحي اتفالَوفَص مالْز ةبالَ    تصو يهف بيالْغ بِيحي قَدو  
نعم إن كانا غائبني واختلَف لفظهما فقد يتصـالن حنـو   «عقيل بعد شرح البيت:  حيث يقول ابن
طَيأَع مهران الددالزيت،اهمالكافيةوإليه أشار بقوله يف  ه:   

 وحنا وم الَفتاخ عمتنضم    تضةُ اقْتوررالض ضاألر ماهإِي  
  .٣»وليس منها األلفيةورمبا أثبت هذا البيت يف بعض نسخ 

ن ال مطلقًا بل مع وجود اختالف ما بـني الضـمريين، ...   كول«والسيوطي يقول متابعا شرحه: 
  وحنو قولِ الفرزدق:

تنمض قَد اتواَألم ارِثالْو ثاعهارِير    بِالْبرِ الدهيف د ضاألر ماهإِي  
  .٤»ان اتصالهكالضروررة اقتضت انفصال الضمري مع إم

                                                                                                                                                           
الـدين السـيوطي،     ؛ جـالل ١٣، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -١

  .١٤: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية
  .٦١: ١؛ ٤٦-٤٥املصدران السابقان علی الترتيب املذكور،  -٢
 .١٠٤: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  ل علی ألفية ابنعقي شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -٣
الـدين السـيوطي،     ؛ جـالل ٥٢، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٤

  .٧١-٧٠: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية



 ٦٢ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
الم املصنف مث نبه علی أن هذا البيـت  كميل كلبيان ما أورده لت افيةكالعقيل إلی بيت  فأشار ابن

ن أن نفترض كالسيوطي علی هذا البيت فيم، وإن وجد يف بعض النسخ؛ وأما يف شرح األلفيةليس من 
ضـمن   افيـة كال؛ ألننا نری أجزاء بيت األلفيةافية يف ضمن أبيات كحالتني؛ األولی أنه أثبت بيت ال

ما نشاهد كذا ـ  كن هكثر، وإن يكشرحه لألبيات األخری وبرزنا هذه األجزاء للوضوح األكالمه ك
ـ   أللفية فقد جعل هذه األجزاء بني القوسني كبيت ل للبهجة املرضيةيف شرح السيد صادق الشريازي 

؛ وأما احلالة الثانية فهي أنه قصد السـيوطي  األلفيةهما ألبيات ئفنستنتج اختالف الشارحني يف إحصا
لكنه مل  -عقيل ما فعل ابنك- أللفية بيت لكمث شرحه افية كالالم املصنف مستفيدا من بيت كميل كت

  يذكر السند.
  ون:كي عقيل شرح ابنيف » املعرف بأداة التعريف«ن باب م ١٠٦والرقم 

  ١فَنمطٌ عرفْت قُلْ فيه النمطْ    أَلْ حرف تعرِيف أَوِ الالَّم فَقَطْ. ١٠٦
. فالسيوطي ٢»أل) جبملتها هل هي (حرف تعريف أم الالم فقط): «(البهجة املرضيةونقرأ يف نص 

  عقيل. ابنيف رواية » أو«بدلَ » أم«روی 
  عقيل علی ما يلي: يف شرح ابن» اإلضافة«من باب  ٣٩٥و ٣٩٤ورواية البيتني 

٣٩٤ .ما به اتل اسم ضافوال يحد    درا إذَا وموهلْ مى وأَونعم  
  ٣تأْنِيثًا إنْ كانَ لحذْف مؤهال      وربما أكسب ثان أوال. ٣٩٥

  فيها هكذا: ٣٩٥و ٣٩٤خبالفه يعين أن الرقمني  البهجة املرضيةهذا، وترتيبهما يف 
  تأْنِيثًا إنْ كانَ لحذْف مؤهال   وربما أكسب ثان أوال. ٣٩٤
٣٩٥ .ما به اتل اسم ضافوال يحد  درا إذَا وموهلْ مى وأَونع٤م  

  
  اإلتيان بالنتيجة لألبيات -١١

                                                             
 .١٦٧: ١ عقيل، تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن شرح ابنعقيل،  الدين عبداهللا بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جـالل ٨٤، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٢

  .١١١: ١،  األلفيةشرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح 
: ٢عقيـل،   تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداهللا بن اء -٣

٤٨ -٤٧. 

الـدين   ؛ جـالل ٢٨٦ـ   ٢٨٥، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٤
 .٣٩٠: ١، توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية شرح السيوطيالسيوطي،  



 ٦٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
عقيل لألبيات جند عند بعضها بيانا موجزا ملا يتضمنه البيت بعد شرح  حني ندقق النظر يف شرح ابن

 ومن هـذا القبيـل  البهجة املرضيةوليس هناك منوذج يف  عقيل بشرح ابنتام للبيت، وهذا مما خيتص ،. 
  »:العدد«يف البحث عن  ٧٢٨قوله بعد شرح الرقم 

٧٢٨ . ائَةً واأللْفموفأَض دلْفَرل    فدر ا قَدرزائَةٌ باجلمع نمو  
ثالثـة إىل  من أحدمها: ما ال يضاف إال إىل مجع، وهو ، أن العدد املُضاف على قسمنيواحلاصل «

ألفـا  "، و"مائَتا درهـمٍ "والثاين: ما ال يضاف إال إىل مفرد، وهو مائة، وألف، وتثنيتهما، حنو  عشرة.
ويف احلقيقة هذا البيان خالصة من املعنی املراد ذا البيـت   .١»إِضافَةُ مائة إىل مجعٍ فقليلٌوأما  "،درهمٍ

  والقسم الثاين من العدد املضاف هو املقصود يف البيت املذكور. -٨٢٧و ٨٢٦الرقمان -والبيتني قبله 
  

  مالك والنحاة اآلخرين موقف الشارحني من آراء ابن -١٢
ر اآلراء النحوية املختلفة يف قسم وسيع من شرحيهما؛ وكـان هـم   كالمها بذكاعتنی الشارحان 

ما اعترف هو نفسه ذا كتبه األخری وكما هو دأبه يف كالسيوطي يف بيان اآلراء انتسابها إلی قائليها 
ليعرف قدر ما زدته عليه الم أيب البقاء معزوًا إليه كقد أوردت «حيث يقول:  عقود الزبرجديف مقدمة 

تبهم املبسوطة من األعاريب لألحاديث وأوردا بنصها معزوةً إلـی  كره أئمة النحو يف كوتتبعت ما ذ
. ويف التايل ٢»ةَ العلم عزو األقوال إلی قائلها، وألن ذلك من أداء األمانة وجتنب اخليانةكقائليها ألن بر

تب أخری كمالك، والنحاة اآلخرين، واستنادمها إلی   من آراء ابنمقارنة موجزةٌ بني موقف الشارحني 
  للمصنف والنحاة اآلخرين.

  
  مالك موقفهما من آراء ابن -١-١٢

مالك يف الشرحني تبيني آرائه إما دون إشارة إلی اآلراء األخری،   إن الغالب ملواضع بيان آراء ابن
الشارحان برأي املصنف ألغراض أخری مثل بيان موافقة وإما جبانب آراء النحاة اآلخرين، ورمبا يأيت 
  ر يف البيت، أو بيان رد املصنف لبعض اآلراء.كرأی املصنف لآلخرين أو الستدراك ما مل يذ

عقيل اعتقاده، فإن أحـس خبطـأ يف     واختلفا يف بيان اعتقادمها حول آراء املصنف، فلم يكتم ابن
ـ وهـو  «عرب عن موافقته بعبارات حنو يأي املصنف؛ فر مبوافقته لركما ذكالمه نبه عليه ك ، »ذلكك
الم املصنف مقيدا بشرط؛ كق يصدوغريها ويف بعض األحيان » وهو الصحيح«، و»ركما ذكوهو «و

ـ لـيس  «بين خمالفاته عرب عبارات منها ي ره الناظم يف البيت؛ وكدافع عما ذيأو  لـيس  «، و»ذلكك
                                                             

: ٢عقيـل،   تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداهللا بن اء -١
٣٧٤.  

  .٧١: ١عقود الزبرجد يف إعراب احلديث النبوي، الدين السيوطي،  جالل -٢



 ٦٤ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
وغري ذلك؛ وعلی أية حال إنه قد أمعن النظر يف مجيع آراء » يه نظرف«، و»ليس هذا جبيد«، و»بصحيح

الم اآلخرين، ومل مينعه شيٌء عن كاملصنف ويف الغالب أعرب عن اعتقاده حوهلا بال واسطة ونقلٍ عن 
 ٦٤يف قوله عند شـرح الـرقمني    إظهار رأيه؛ أبرز منوذج هلذا ترجيحه رأي سيبويه علی رأي الناظم،

  »:رة واملعرفةكالن« من باب  ٦٥و
  انتمى فـأَشبهه يف كُنته الْخلْ    وصلْ أَو افْصلْ هاَء سلْنِيه وما. ٦٤
  ختار غَيرِي اختار االنفصاالا    االـصـوات لْتنِيهـذَاك خـكَ. ٦٥

ما حكاه سيبويه عنهم ومذهب سيبويه أرجح، ألنه هو الكثري يف لسان العرب على «حيث يقول: 
  قال الشاعر: ؛وهو الْمشافه هلم

  ١فَإِنَّ الْقَولَ ما قَالَت حذَامِ    إذَا قَالَت حذَامِ فَصدقُوها
  .األلفيةفريجح رأي سيبويه علی رأي املصنف من غري أن يراعي جانب ناظم 

تبه األخری، ويبين الـرأيني  ك مع رأيه يف األلفيةوأما السيوطي ففي الغالب يقارن رأي املصنف يف 
تابني للمصنف دون االحنياز، وقد يرجح أحدمها علی اآلخر، أما املواضع اليت يـرد رأي  كاملتباينني يف 

دون االستناد إلی رأي اآلخرين فقليلةٌ، ويف الغالب يستند إلی قول النحاة اآلخرين لرد فيها مالك   ابن
، وهناك موضع رجح الشارح رأيـه علـی   فيدا من قول اآلخرينوقد يدافع عنه مسترأيٍ أو ترجيحه 

  »:اشتغال العامل عن املعمول«من باب  ٢٦١وهو عند شرحه للرقم  األلفيةور يف بيت كالرأي املذ
  الأو معمولِ فعلٍ مستقر    وبعد عاطف بال فَصلٍ علَى. ٢٦١

لـتخلّص  » علی«بدل » تال«هنا ولو قال ره كما ذكوحينئذ العطف ليس علی املعمول «يقول: 
  .٢»منه

ل آراء املصنف، ويف بعض األحيان يستمد من قـول اآلخـرين يف   قبر رأيه كوالشارح قليالً ما يذ
  قبول آرائه أو ردها، ويف موضع يدافع عن املصنف مستفيداً من قول أبيه.

، وإن نقارنْ عينات مـن  ثر من السيوطيكعقيل علی املصنف أ وعلی أية حال فإن مالحظات ابن
شرحيهما نالحظ أن السيوطي إما يرد رأي املصنف مستفيدا من آراء اآلخرين، وإما يسـتنبط منـه   

الم املصنف، وإما يضيف إلی أجزاء البيت قيـودا  كعقيل فلهذا ال خيالف  مفهوما خمالفًا ملا استنبطه ابن
مـن بـاب    ١١٨خري عند شـرح البيـت   ذا يصحح ما يراه خطأ من املصنف؛ ومنوذج هذا األكفه
  »:االبتداء«

١١٨ .هدالْفَائ متُء الْماجلُز راخلَبو    هداهي شادواَألي رب كاللَّه  
                                                             

  .١٠١: ١عقيل،  تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن بنالدين عبداهللا  اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جالل١٩١، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٢

  .٢٦٤-٢٦٣: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية



 ٦٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  عقيل: يقول ابن

بأنه اجلزء املكم ربالْخ املصنف فرعليه الفاعلُ، حنو ل للفائدةع رِدوي ،»ديز على  هفإن» قَام قدصي
وقيل يف تعريفه إنه اجلزء املنتظم منه مع املبتدأ مجلةٌ، وال يرد الفاعلُ علـى   زيد أنه اجلزء املُتم للفائدة،

عـرف  ، وخالصةُ هذا أنه ال ينتظم منه مع املبتدأ مجلةٌ، بل ينتظم منه مع الفعل مجلةٌ نهالتعريف، ألهذا 
  .١، والتعريف ينبغي أن يكون خمتصا بالْمعرف دون غريهالْخبر مبا يوجد فيه ويف غريه

اُهللا بـر) أي  ك( مع مبتدإٍ غري الوصفواخلرب) هو (اجلزء املتم الفائدة) «(يف حني يقول السيوطي: 
. فهنا اختصر السيوطي شرحه للبيت مـن غـري أن   ٢»حمسن لعباده (واأليادي) أي النِعم (شاهده) له

ذا وافق التعريف مـع مـا قالـه    كوه» مع مبتدإٍ غري الوصف«مل تعريفه بقوله: خيالف املصنف مث ك
  عقيل دون املخالفة للمصنف. ابن

املفعـول  «من بـاب   ٣٠٤عقيل خالف مراد الناظم هو عند الرقم  ومنوذج آخر من استنباط ابن
  »:فيه

  مقدراكَانَ وإِالَّ فَانوه     فانصبه بالواقعِ فيه مظْهرا. ٣٠٤
وظاهر كالم املصنف أنه ال ينصبه إال الواقع فيه فقط، وهو املصدر، وليس كـذلك،  «حني يقول: 

واعترض اخلضري وحميي الدين عبداحلميد عليه وينبهـان   .٣»بل ينصبه هو وغريه كالفعل، والوصف
البيت خالف مـا   الم الناظم يف حني يستنبطان منكرجع إلی استنباطه من تعقيل  علی أن خمالفة ابن

  يستنبطه الشارح، فعلی هذا ال اعتراض علی املصنف.
  عقيل: وهنا نأيت باعتراض اخلضري هذا يف حاشيته علی شرح ابن

ألن الواقع يف الظرف هو احلدث ال املصدر ألنـه لفـظ. وأيضـا     فيه تسامحقوله (وهو املصدر) 
، أي نفس الزمان واملكان ففـي املـنت   احلدث مل يقع يف الظرف اصطالحا وهو اللفظ بل يف مدلوله

دال الواقع يف مدلوله أي باللفظ الدال على احلدث باملطابقة، أو بالتضمن الحذف مضافني أي فانصبه ب
جبعـل ضـمري انصـبه للظـرف      ويندفع اعتراض الشارح اآليت أو فيه استخدامفيدل املصدر وغريه، 

واألول ال بد منه. واملراد بالواقع ما  ،اف الثاين فقطاالصطالحي، وضمري فيه ملدلوله فيستغىن عن املض
  .٤شأنه أن يقع فدخل ما صمت اليوم

                                                             
  .١٨٩: ١عقيل،  تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداهللا بن اء -١
الـدين السـيوطي،     ؛ جـالل ٩٣، مالك البهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالدين السيوطي،  جالل -٢

  .١٢٢-١٢١: ١، يف شرح األلفية شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية
  .٥٢٨: ١عقيل،  تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداهللا بن اء -٣
 .٢٩١: ١عقيل،  حاشية اخلضري علی شرح ابناخلضري،  -٤



 ٦٦ السيوطي وشرح عقيل ابن شرح لأللفية الشهريين الشرحني بني املقارنة

 
وأما استنباط السيوطي من البيت فيوافق استنباطهما وهلذا ال يعترض علـی املصـنف، فيقـول:    

مقـدرا)  ما تقدم (وإال فانوه كان) كفانصبه بالواقع فيه) وهو املصدر ومثلُه الفعلُ والوصف (مظهرا «(
  .١»م سرت؟كحنو فرسخا ملن قال: 
ـ ثر منها عند السيوطي، ولكعقيل علی املصنف أ ان اعتراضات ابنكفعلی هذا وإن  ن ال يـرِد  ك

مجيعها عليه ألن بعضها يرجع إلی استنباطه من البيت، وعدم خمالفة السيوطي للمصنف يرجع أيضا إلی 
  ر خبطئه. كالمه دون أن يذكه لكاستنباطه، أو استدرا

  
  موقفهما من آراء النحاة اآلخرين -٢-١٢

إن موقف الشارحني من آراء النحاة اآلخرين قريب من موقفهما من آراء الناظم فالغالب عنـدمها  
ره كهو بيان اآلراء دون االحنياز إلی أحد منها، وقد يستندان إلی رأي النحاة السـتدراك مـا مل يـذ   

ر، وخيالفان بعض اآلراء، ويأتيان ا لبيان اتفاق نظر النحاة علـی  الناظم؛ وقد يرجحان رأياً علی آخ
  رأيٍ، أو لبيان الرأي الصحيح يف اعتقادمها.

عقيل يف آراء النحاة مث يبين اعتقاده فإن يرها صحيحةً  ولكنهما خيتلفان يف عدة مواضع، فيدقق ابن
 ح يف مواضع غري قليلة بردن هذا املوقف بعبارات منها النحاة آراءيعترف بصحتها، ويصروهو «؛ ويبي

كما يقول يف بعض املواضـع  ». والصواب«، و»فيه نظر«، و»واحلق خالف هذا املذهب«، و»فاسد
مث ميثّل بأمثلة إليضاح موضع اخلالف؛ وتشعر مواقفـه  » تظهر فائدة اخلالف«بعد بيان اآلراء املختلفة 

عقيـل يف   ر اآلراء مث ينبه علی أضعفها، هذا وقد يدافع ابنكمن آراء سيبويه بقبوله التام آلرائه. وقد يذ
مـن بـاب    ٢٩١؛ منها قوله عند الرقم األلفيةيف شرحه علی  مالك حني خيالفه  عدة مواضع عن ابن

  »:املفعول املطلق«
٢٩١ .عنتام لِ املُؤكِّدامع ذْفحو    عستلدليلٍ م اهويف سو  

ضـربا  "سهو منه، ألن قولك:  "وحذف عامل املؤكد امتنع"إن قوله «املصنف  نوقول اب«فيقول: 
وما استدل به على دعواه من  ،ليس بصحيح» مصدر مؤكد، وعامله حمذوف وجوبا، كما سيأيت "زيدا

ويدل على ذلك عدم جواز اجلمـع بينـهما، وال   ...  وجوب حذف عامل املؤكد مبا سيأيت ليس منه
  .٢»دات ميتنع اجلمع بينها وبني املؤكدشيء من املؤك

                                                             
الـدين   ؛ جـالل ٢٢٧ -٢٢٦، مالـك  ألفية ابنالبهجة املرضية جلالل الدين السيوطي علی الدين السيوطي،  جالل -١

  .٣٠٨: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفيةالسيوطي،  
: ١عقيـل،   تاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابنكمالك ومعه  عقيل علی ألفية ابن عقيل، شرح ابن الدين عبداهللا بن اء -٢

٥١٢ -٥١١.  
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ثرية ويف الغالب يستمد لبياا من قول اآلخرين، ويـأيت  كوأما السيوطي فمخالفته لآلراء ليست ب

؛ وحني يأيت باعتراض »رد«، و»قلت«، و»ذلككليس «و» ذلك وهم«، و»وفيه نظر«بعبارات مثل 
مالك؛ ومن هـذه   وإما أن يأيت برأي اآلخرين، فيدافع عن ابن املصنف علی أبيه إما أن خيالفه بنفسه ابن

  »:املفعول املطلق«من باب  ٢٩١املواضع عند شرح الرقم 
٢٩١ .ذْفحو عنتام لِ املُؤكِّدامع    عستلدليلٍ م اهويف سو  

: ألنه يقصد به تقويةُ عاملـه  افيةكشرح الد امتنع) قال يف كوحذف عامل) املصدر (املؤ«(حني يقول: 
يد كليس من التأ ورد بأنه» سقيا ورعيا«مبجيئه يف حنو  ونقضه ابنهوتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك. 

دات أن ميتنع اجلمـع بينـه   كيف شيٍء ... ويدلُّ علی ذلك عدم جواز اجلمع بينهما، وال شيء من املؤ
  .١»دكوبني املؤ

أنه وافقه يف اعتراضـه  كف افيةكشرح الاملصنف علی قول أبيه يف  ويف موضعٍ ال خيالف اعتراض ابن
  »:اإلضافة«من باب  ٤٠٣ذلك؛ وهو يف شرحه للبيت 

  جملِ األفعالِ كهن إذا اعتلَى    وألزموا إذَا إضافةً إىل. ٤٠٣
ال يضاف إال إلی اجلملة الفعلية قالـه يف  إذا كفرع؛ مشبه إذا من أمساء الزمان املستقبل «حيث يقول: 

قوله تعالی: ﴿يوم كنقالً عن سيبويه واستحسنه قال: لوال أن من املسموع ما جاء خبالفه  افيةكشرح ال
عنها بأا مما نزلَ فيه املستقبل لتحقّـق وقوعـه    وأجاب ولده] انتهی. ١٦: ٤٠هم بارِزونَ﴾ [املؤمن 
 إلی اجلملتنيمرتلة املاضي وحينئذ ضاف٢»فاسم الزمان فيه ليس مبعنی إذا بل مبعنی إذ وهي ت.  

تب املصنف األخری وكتب غريه من النحاة لبيان اآلراء كوجدير بالذكر أنه استند الشارحان إلی 
اه النحاة من األمثلـة عـن   كره املصنف، وملقابلة اآلراء أو لبيان ما حكوحتليلها، واستدراك ما مل يذ

يف أحـد  «تب اليت استفاد منها بل يقول كر اسم الكعقيل يف الغالب مل يذ الستشهاد به؛ وابن العرب
  خبالف السيوطي الذي كثرياً ما يذكر اسم الكتب. » تبهكيف بعض «و» تابكيف غري هذا ال«، و»تبهك
  

  منهجهما يف اختتام الشرح -١٣
خيتم شرحه بشرح الرقم تسعمأة ومثانيـة  عقيل يف اية الشرح هو شأنه يف أوله، فإنه  إن شأن ابن

، و دون أن يـأيت  أللفية دون أن يشرح األبيات األربعة األخرية ل» اإلدغام«) من باب ٩٩٨وتسعني (
فيخـتم   أللفيـة  ما يبدأ شرحه مبقدمة مث يشرع بشرح أبيات املقدمة لكخبامتة لشرحه؛ و أما السيوطي 

املقدمـة ـ   كمث يأيت خبامتة لشرحه وفيها ـ   األلفيةة خلامتة شرحه وهو يشرح األبيات األربعة األخري
                                                             

الـدين السـيوطي،     ؛ جالل٢١٨، مالك املرضية جلالل الدين السيوطي علی ألفية ابنالبهجة الدين السيوطي،  جالل -١
 .٢٩٨: ١، شرح السيوطي توضيحات للبهجة املرضية يف شرح األلفية

 .٣٩٥: ١؛ ٢٩٢املصدران السابقان علی الترتيب  -١
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يشيد بنفسه ومبؤلفه، ويربر ما فعله يف الشرح من خمالفته لبعض الشراح أو اختصاره يف الكالم وغريها، 

  ويربئه من أي عيبٍ.
  

  نتيجة البحث
إلـی النتـائج    -يعقيل والسيوط ابن- لأللفيةنصل يف هذا البحث املقارين بني منهجي الشارحني 

  التالية:
  م الشارح فيه أبيات  إن شرح ابنإلی أقسام يشتمل كـل   األلفيةعقيل من الشروح املباشرة؛ فقس

ل قسمٍ، وأما شرح السيوطي فيعد من الشروح كمنها بيتاً واحداً إلی سبعة أبيات مث أورد شرحه ذيل 
يعين أنه جعل األبيات بني القوسني وأورد شـرحه بـني    األلفيةاملزجية فمزج الشارح فيه شرحه بنص 

ن متييز النص من الشرح إن حذف القوسان؛ والنصف األول من الشرحني كقطعات األبيات حبيث ال مي
 ال الشرحني من الشروح التعليمية.كأطول من النصف الثاين، ويعد  

  ابن ا، وهذا ما فعله  ةلأللفيعقيل مبقدمة وال بشرحٍ علی أبيات املقدمة  مل يأتومل جيعل لشرحه امس
أن معظم مهـه اليتجـاوز شـرح    كتاب فلم يشرح أبيات اخلامتة ومل خيتم الشرح خبامتة كيف خامتة ال

البهجـة  األبيات املتصلة بعلمي الصرف والنحو. أما السيوطي خبالف ذلك فقد قدم لشرحه ومسـاه  
لتـا املقدمـة   كبيات اخلامتة مث أتی خبامتة للشرح، ويف ما شرح أك لأللفيةوشرح أبيات املقدمة  املرضية

  واخلامتة أشاد جبهده وتأليفه.
   إالّ أن السيوطي قد يزيد عليها  األلفيةإن تسمية األبواب وترتيبها يف الشرحني حسب وضعها يف

ر الشارحان تسميةً أخری لألبواب، أو وجه كبعض توضيحات وقد يرجح تسميةً علی أخری، وقد يذ
تـب  كمـع ال  األلفيـة التسمية لألبواب، أو سبب وضعها؛ وقد يقيس السيوطي ترتيب األبـواب يف  

  األخری.
  ا علی تغـيري  كويف بداية الشرح لألبيات سلك الشارحان مسلها، وإما منبا وهو إما مباشرا واحد

  ه.ره الناظم من تعريف أو وجه تسمية أو غريكا ما مل يذكمسار البحث، وإما مستدر
      ومن أهم أسباب اهتمام مدرسي احلوزات واجلامعات بالشرحني خاصةً يف بالدنـا إيـران هـو

منهجهما التعليمي الرشيق الذي يهدي الطالب إلی فهم تام للمسائل الصـرفية والنحويـة، وإقبـال    
لمـات  كثر من إقبال مدرسي اجلامعات ورمبا السبب فيه تـوفّر ال كأ للبهجة املرضيةمدرسي احلوزات 

 واملصطلحات املتصلة بعلم املنطق فيها.
  إن ابن ا من مضـمون البيـت مث يشـرحه     ولنا أن نقول يف منهجهما التعليميزوجعطي معقيل ي

ن هذا املوجزِ معنـی  مالك رمبا السبب فيه تضم ويفصل ويأيت باألمثلة وقد ينسب هذا املوجز إلی ابن
البيت، والسيوطي خيتصر شرحه للبيت ويأيت باألمثلة وإن نقارن أمثلة الشرحني ـ سوی الشواهد ـ   
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ثر من السيوطي ألن شـرح  كرها ـ لتقريب القاعدة من ذهن الطالب ـ أ  كعقيل بذ نری اهتمام ابن
  عقيل. ثر منه عند ابنكر األمثلة عند السيوطي أكاألبيات دون ذ

  ره الناظم من األمثلة، وتعليل قاعـدة  كميزات املنهج التعليمي يف الشرحني استدراك ما مل يذ ومن
عقيل فيـه وسـعی يف    ميل الشروط والوجوه واألقسام فأوسع ابنكفعمال يف هذين علی السواء، ويف ت

ه الناظم ركثره الشارحان هو استدراك ما مل يذكر األعداد وهذا أقرب إلی الذهن، ومما أكإحصاءها بذ
تب واألقوال املختلفة هلذا املقصود، ويقسم شـرحه  كثريا ما يستند إلی الكمن القواعد، أما السيوطي ف

، »قاعـدةٌ «، و»خامتـةٌٌ «، و»تنبيه«، و»فرع«، و»فصلٌ«، و»تتمةٌ«إلی أقسام ويتبعها وامش وهي 
م إال أنه ينبه عند ما يسميه بـ اته ذيل هذه األقساك؛ ويورد أيضا بعض استدرا»فائدةٌ«، و»ضابطةٌ«و
  علی فرع جديد من القاعدة.» فصل«

       ومن أساليبهما التعليمية األخری بيان إشارات النص ـ وهو بيان قصد الناظم بعباراتـه ـ فلـم
ثر من السيوطي، ورمبا يرجع السبب إلی نـوع  كعقيل عليه أ يغفل الشارحان عنه، وعدد تنبيهات ابن

ا يوجد يف الشرحني ويعني الطالب علی وعي القصد وفهمه هو تعليـل مـا   الشرحني. ومن أحسن م
عمله الناظم من تأخريٍ وتقدمي، واختيار طرق بيان مراده، والشارحان كالمها متساويان ورمبـا جـاء   

 عقيل. ثر مما جاء ا ابنكالسيوطي بنماذج أ
   لبعض األبيات ومل جند منوذجاً ر النتيجة كهي ذ عقيل لشرح ابنومن ميزات طريقة التعليم اخلاصة

  .البهجة املرضيةمنها يف 
  ا أكثر من  األلفيةره يف الشرحني هو بيان إعراب أبيات كومما يقل ذ ويبدو أن السيوطي قد اهتم
، وبيان املعنی اللغـوي  األلفيةثر من إعراب أبيات كعقيل، وإعراب الشواهد واألمثال يف الشرحني أ ابن

 ثر من هذين.ككالم املصنف أواالصطالحي ألجزاء 
     ر الشارحان إلی املسائل العروضية لألبيات األلفية، ويف بعض األحيان يـذكر السـيوطيشمل ي

؛ عقيل شرح ابنالدقائق القرائية لألبيات ويف موضع نبه علی مسألة بالغية ومل يوجد هذان األمران يف 
  لفت رواياما يف قليل من األبيات.وقليالً ما نبه الشارحان علی رواية األبيات، واخت

     اختص قسم وسيع من الشرحني لبيان اآلراء النحوية، واهتم السيوطي طوال شـرحه بانتسـاب
 األقوال إلی قائليها.

  ا دون النظر إلی غريها، أو جبانب  ويف الغالب يأيت الشارحان بآراء ابنمالك والنحاة اآلخرين لبيا
ني متباينني، فيـتمعن  كا مسلكإلی أحدها؛ وأما يف قبول أو رد اآلراء فسل اآلراء األخری دون االحنياز

عقيل يف اآلراء وال مينعه شيٌء عن بيان رأيه من القبول أو الرد، وأما السيوطي ففي الغالب يسـتند   ابن
تبه جبانب كثريا ما يأيت برأيٍ آخر للمصنف يف أحد كإلی أقوال اآلخرين ردا أو قبوالً وقد يبين رأيه و

إما دون االحنياز إلی أحدمها، وإما مرجحا أحدمها علی اآلخر. ولذا نری مالحظـات   األلفيةرأيه يف 
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ثر من مالحظات السيوطي عليهم وإن قارنـا بعـض خمالفـات    كعقيل علی املصنف واآلخرين أ ابن
هو تباين استنباطيهما عقيل للمصنف مع موقف السيوطي املوافق من ذلك الرأي جند أن السبب فيه  ابن
  ري خبطئه.كالم املصنف أو تصحيح واستدراك السيوطي خلطأ املصنف دون التذكمن 
   األلفيةالناظم علی أبيه يف شرحه علی  المها يف مواضع من شرحيهما ببعض مالحظات ابنكوجاء 

وضع ال خيـالف  مالك إال أن السيوطي استند أيضا إلی قول اآلخرين يف ذلك، وهناك م ودافعا عن ابن
  أنه يريد االعتراض علی املصنف عرب قول ولده.كَاملصنف  السيوطي ابن

  يف أحـد  «تفي بعبارات من مثـل  كتب اليت استفاد منها ويكعقيل يف الغالب اسم ال ر ابنكمل يذ
  ، خبالف السيوطي.»تبهكيف بعض «و» تابكيف غري هذا ال«، و»تبهك
  ح موقفهما من القياس والسماع، فاليقيسان مبا هو شاذ ومن خالل آرائهما طوال شرحيهما يتض

وفيون، فمذهبهما قريب من مذهب البصـريني ومـن مـذهب    كما فعل الكأو مقصور علی السماع 
  مالك. ابن
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  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤مة، العددكة حميفصل ة و آداا،يجملة دراسات فی اللّغة العرب
  

  مراثي متمم بن نويرة "دراسة يف التاريخ والشعر"

  عدنان حممد أمحد الدكتور

  امللخص
يفترض هذا البحث أن احلزن العميق الذي يعرب عنه متمم بن نويرة يف رثائه ألخيه مالك، مل يكـن  
ناجتاً من وطأة مصيبة الفقد، بقدر ما كان نابعاً من وطأة إحساس بقهر ولّده ومنّاة موقـف السـلطة   

اء للدولة، فيعمق للقاتل. وهو موقف يؤسس لفقد الثقة جبدوى االنتم -من وجهة نظر الشاعر–املتحيز 
اإلحساس بالغربة ويضرم احلنني إىل النظام القبلي مبا ميثّله من منظومة قيم ضامنة حلقوق أبناء القبيلـة.  

متسك متمم بالقيم اجلاهلية يف رثائه، وعزوفه عن القيم اإلسالمية،  -كما يرى الباحث-وهذا ما يفسر
أن يستمد منـها، وأن يتكـئ    -ية النظرية، على األقلمن الناح -وعن املعاين الدينية اليت كان ينبغي

  عليها.
ومقتل مالك حادثة أحاطت ا مالبسات كثُر احلديث عنها فزادها غموضاً، فكان ال بـد مـن   

إال بالقـدر   -يف هذا املقام -التوقف عندها بصفتها الفعل احملرك إلبداع الشاعر الراثي. فهي ال تعنينا
 قراءة النصوص الرثائية. ولكن قبل احلديث عن مقتل مالك، رأى الباحث الذي ميكن أن تسهم فيه يف

  أن التعريف بالشاعر أمر منهجي ينبغي التزامه.
  : متمم، مالك، مراثي، نويرة كلمات مفتاحية

  

  

  امسه ونسبه
حنظَلَة بن مالك بن زيـد  بن ٢بن ثَعلَبة بن يربوع ١بن شداد بن عبيد ١هو متمم بن نويرة بن جمرة

. فهو متيمي يربوعي.  ومتمم شاعر ٤بن مر بن أُد بن طابِخة بن إلياس بن مضر بن نزار ٣َمناة ابن تميم
                                                             

 .ة، جامعة تشرينة اآلداب والعلوم اإلنسانيأستاذ أدب صدر اإلسالم يف كلي  
  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٥/٨٩تاريخ الوصول: 

 
  ، "محزة".٤/٢٩٥، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة، ٣/٤٧٤اإلصابة يف متييز الصحابة،  -١



 ٧٤ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
. وكان قـد  ٥هـ ٣٠خمضرم، عاش ردحاً من حياته يف اجلاهلية واآلخر يف اإلسالم، إذ توىف حنو سنة 

، ويقال: أبو ٩، ويقال: أبو فجعان٨، ويقال: أبو متيم٧شل. يكىن أبا ٦أسلم هو وأخوه وحسن إسالمه
وكان أُسر يف إحدى املعارك  -. ويبدو أنه اشتهر بكنيته األوىل أكثر؛ إذ جند ابن عنمة الضيب١٠إبراهيم

  .١١خياطبه ا يف شعر له -فافتداه متمم
يذهب إليه بعضهم من أنـه كـان   يعد نشاطاً اجتماعياً بارزاً ينقض ما  ١٢وافتداء متمم البن عنمة

. أما الكىن األخرى فال نعرف من أمرها ما يستحق ١٣كثري االنقطاع يف بيته قليل التصرف يف أمر نفسه
الذكر. فهل كان "متيم" و "فجعان" من أوالده؟ ال تذكر املصادر اليت بني أيدينا سوى ولدين له؛ مهـا  

اهيم على عبد امللك بن مروان فقـال لـه: إنـك    إبراهيم وداود، وكانا شاعرين خطيبني. ودخل إبر
. قال: احلُسن أمحر يـا  ١٥قال: وأراك أمحر قَرِفاً ١٤لشنخف. فقال يا أمري املؤمنني إين من قوم شنخفني

. ويف رواية أخرى أنّ عبد امللك أَذن له بالدخول بعد أن شـهد لـه شـهود بالعقـل     ١٦أمري املؤمنني

                                                                                                                                                           
 املصدر نفسه، "عبد". -١
 .٤/٢٩٥، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة، ٣/٤٧٣، واإلصابة يف متييز الصحابة، ١/٢٠٣طبقات فحول الشعراء،  -٢
  .٢/٢٣األدب،  ، وخزانة٢٢٤، ومجهرة أنساب العرب، ٤٩٩معجم الشعراء،   -٣
 .٢٨٩/ ١٥األغاين،  -٤
 . ٥/٢٧٤معجم األعالم،  -٥
 .٣/٤٧٧، واإلصابة يف متييز الصحابة، ٤٩٩معجم الشعراء،  -٦
 .٤٩٩، ومعجم الشعراء، ١٥/٢٨٩، واألغاين، ١/٢٠٣طبقات فحول الشعراء،  -٧
 .٤٩٩، ومعجم الشعراء، ١/٩٢مسط الآليل،  -٨
 .١/٩٢مسط الآليل،  -٩

 .٤٩٩شعراء، معجم ال -١٠
 .٥/١٧٠الشعر يف العقد الفريد،  -١١
، واإلصابة ١٩٩هو عبد اهللا بن عنمةَ، شاعر خمضرم مقلّ، أدرك اإلسالم وأسلم، وشهد القادسية(انظر االشتقاق،  -١٢

  ).٢/٤٧٦يف متييز الصحابة، 
 .٦/١٥وفيات األعيان،  -١٣
 الشخنف، الطويل(انظر اللسان، شنخف). -١٤
  لشديد احلمرة.القرِف، ا -١٥
 .٢١٠الشعر والشعراء،  -١٦



 ٧٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
عبد امللك فيه ما يؤيد تلك الشهادة قال له: "أنشدنا بعض مراثي أبيك عمك" وبالفضل، وبعد أن رأى 

  .  ٢. "كان متمم من الصحابة رضي اهللا عنهم"١فأنشده
يروي أبو الفرج أنّ عمر بن اخلطاب قال ملتمم: "إنكم أهل بيت قد تفانيتم، فلو تزوجت عسى أن 

الرواية يكون متمم قد تزوج أول مرة بعد موت  . وإذا صحت هذه٣ترزق ولداً يكون فيه بقية منكم"
ولكنه، حبسب الرواية نفسـها، مل   -كما يذكر يف شعره-مالك. وقد تزوج امرأة من املدينة امسها هند

.  وال ٤يلبث أن طلقها. ويرِد يف شعره اسم امرأة أخرى؛ هي أم خالد، يقال إنه قد تزوجهـا أيضـاً  
  م وداود، شقيقني!  نعرف ما إذا كان ابناه؛ إبراهي

ال نعرف كثرياً من صفات متمم، غري أنّ املشهور أنه كان قصرياً أعور، ويبدو أنّ عوره كان نتيجة 
. وميكن أن نقدر أنه كان جسيماً، باالستناد إىل ما ذكره ابنه إبـراهيم لعبـد   ٥إصابته يف إحدى عينيه

، يف أثناء املعارك اليت ٦بداية خالفة أيب بكراشتهر متمم برثاء أخيه مالك الذي قتل يف  امللك بن مروان
اصطلح على تسميتها بـ"حروب الردة". "وكان مالك أتى النيب فأسلم، وواله صدقات بين يربوع ابن 
حنظلة، فلما قُبض النيب خلّى ما كان يف يده من الفرائض، وقال: شأنكم بأموالكم. ويقال إنـه والّه  

الك فارساً شريفاً معدوداً يف فرسان بين يربوع يف اجلاهلية، وكان . وكان م٧صدقات جلّ بين يربوع"
. وارتقى مبا متتع به من خصال محيدة إىل مرتبة اجتماعية رفيعة، حىت لقد ضرب به ٨من أرداف امللوك

. وقد ترك مقتله يف نفس متمم جرحاً عميقاً مل يندمل، فأمضى حياتـه  ٩املثل فقيل:"رجل وال كمالك"
                                                             

 .٢٢٤. ويف مجهرة أنساب العرب، "وملتمم ابن شاعرٌ  امسه داود بن متمم" انظر ص، ٣٠٧، ٣٠٦املوشح،  -١
  .٢/٢٣خزانة األدب،  -٢
 .٣٠١/ ١٥األغاين،  -٣
 .١٥/٣٠٢املصدر نفسه،  -٤
 .٢٩٩، ١٥/٢٩٨املصدر نفسه،  -٥
، ٦٦، فتـوح البلـدان،   ١/٢٠٨مالك؛ فقيل، هو ضرار بن األزور(طبقات فحول الشعراء، اختلف يف حتديد قاتل  -٦

، الشـعر  ١٥/٢٩٠) وقيل، هو خالد بـن الوليـد(األغاين،   ١٠/١٢٤، وأنساب األشراف، ٣/٢٧٨تاريخ الطربي، 
غـاين،  ) ويقـال، هـو عبيـد بـن األزور(األ    ٢/١٣١، تاريخ اليعقويب، ٢/١٧٤، ديوان املعاين، ١/٣٣٧والشعراء، 

)، رجل يعرف بابن األزور. ومالك مذكور يف املغتالني، انظر صفة جزيـرة  ٢/٣٤٨)، ويف األشباه والنظائر(١٥/٢٩٠
  .٢٦٣العرب، 

 .١١/٢٢٧أنساب األشراف،  -٧
 .٣/١٤٤٧الكامل للمربد،  -٨
 .٢/٦٧٨املصدر نفسه،  -٩



 ٧٦ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
. وكـان "أكثـر   ١أجاد فيما قال، ولذلك وضعه ابن سالم اجلمحي يف أول طبقة املراثـي يف بكائه، و

. وتلك اللوعة واحلرقة تظهران بشكل جلي يف رثائه، وهـذا  ٢الشعراء القدماء لوعة وحرقة على أخيه"
ه كليـب،  إىل القول: إنه مل يكن "يباريه يف هذا احلزن إالّ املهلهل يف رثائه ألخي ٣ما دفع أحد الباحثني

واخلنساء يف رثائها ألخويها صخر ومعاوية". وهو قول تأمل يف ظاهر الرثاء، ومل يستطع أن يـتلمس  
الفارق بني رثاء متمم ورثاء اآلخرين. وكان احلطيئة، الشاعر العظيم، أكثر إحساساً مبا بني رثاء متمم 

بن اخلطاب: هل رأيت أو مسعـت  وغريه من فارق يف درجة اللوعة واحلرقة، إذ قال عندما سأله عمر 
! ومل يعلل احلطيئة حكمه، وما كان ٤بأبكى من هذا؟: "ال، واهللا ما بكى بكاءه عريب قطّ، وال يبكيه"

عليه أن يفعل، ولكنه أدرك حبسه املرهف أنّ مثّة فارقاً واضحاً. وهذا الفارق يعـود كمـا نـرى إىل    
غربة قاسية. وهكذا استغرق شعره يف رثاء أخيه،  الظروف اليت اكتنفت موت مالك، فجعلت متمماً يف

. ٥واستطاع أن ينفذ إىل وجدان الناس، حىت لقد متثل بعض الشعراء بفراقهما على فعل الدهر بالنـاس 
  .٦وهي تقف على قرب أخيها عبد الرمحن  -رضي اهللا عنها-كما متثّلت بشعره السيدة عائشة

إسالمه، وإن كان قد زار عاصمة اخلالفة أكثر من مـرة.  ويبدو أن متمماً ظلّ يف موطن قومه بعد 
ويروي أبو الفرج أنه "بينما طلحة والزبري يسريان بني مكة واملدينة إذ عرض هلمـا أعـرايب، فوقفـا    
ليمضي، فوقف، فتعجال ليسبقاه فتعجل، فقاال: ما أثقلك يا أعرايب تعجلنا لنسبقك فتعجلت، فوقفنـا  

؟ هبـاين خفْـت   (ص) إله إال اهللا مفين أغدر الناس، أغدر بأصحاب حممد لتمضي فوقفت؟ فقال: ال
الضاللَ فأحببت أن أستدلّ بكما، أو خفت الوحشة فأحببت أن أستأنس بكما. فقال طلحـة: مـن   
أنت؟ قال: أنا متمم بن نويرة. فقال طلحة: وا سوأتاه، لقد مللنا غري مملول. هات بعض ما ذكرت يف 

. وإذا صحت هذه الرواية فإا ترجح أنّ تردد متمم على املدينة كان نادراً، ولـوال  ٧كاء"أخيك من الب

                                                             
  .١/٢٠٣طبقات فحول الشعراء،  -١
 .١٥الرثاء، شوقي ضيف،  -٢
  .٦٥حممود حسن أبو ناجي، الرثاء يف الشعر العريب،  -٣
 .٣/٤٧٨، واإلصابة يف متييز الصحابة، ٥٠٠معجم الشعراء،  -٤
. وإمساعيل بن يسار شاعر أموي، كان من ١٩٢رثاء إمساعيل بن يسار النسائي حملمد بن عروة يف التعازي واملراثي،  -٥

 هـ. ١٣٠موايل بين مرة، تويف سنة 
. كذلك متثل بشعره جعفر بن الزبري(انظـر أنسـاب   ٣/٤٧٨، واإلصابة يف متييز الصحابة، ١٤٧املراثي، التعازي و -٦

 ).٣/٤٧٨) وعمر بن عبد العزيز، ملا مات أخوته(انظر اإلصابة يف متييز الصحابة، ٤/٣٣٤األشراف، 
 .٣/٤٧٨، واإلصابة يف متييز الصحابة، ٣٠٢، ١٥/٣٠١األغاين،  -٧



 ٧٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
يف الوقت نفسه ال تبين كيف عرف مـتمم   -الرواية-ذلك لتمكّن الصحابيان من معرفته. وإن كانت

    الصحابيني، ومل يعرفاه!!
  مقتل مالك

أما قصة مقتل مالك ففيها اختالف كبري، وقد أشار ابن سالم إىل هذا االختالف فقال: "وحديث 
مالك مما اختلف فيه فلم نقف منه على ما نريد، وقد مسعت فيه أقاول شىت، غري أنّ الذي استقر عندنا 

  .١ل تأوله"أنّ عمر أنكر قتله، وقام على خالد فيه وأغلظ له، وأنّ أبا بكر صفح عن خالد وقَبِ
ومرد هذا االختالف إىل ما اعترى قصة مقتله من حتوير كان هدفه تربئة خالد بن الوليـد مـن دم   
متمم، واحملافظة على صورته كقائد منوذج للجيش اإلسالمي الذي منع "الفتنة" فحافظ علـى وحـدة   

االنتصار تلو اآلخـر   الدولة اإلسالمية الناشئة، والذي كان أساس اجليش اإلسالمي الكبري الذي حقق
بعد زمـن غـري   -يف الفتوحات، فكان وراء النمو املتسارع للدولة اإلسالمية اليت مل تلبث أن حتولت

  إىل امرباطورية مترامية األطراف.  -طويل
لقد كرب على كثريين ممن حتدثوا عن مقتل مالك أن يكون القائد الفذّ املتميز خالد بن الوليد قد قتل 

إىل  -أو توحي على األقل-إىل ترتيب مقدمات تؤدي -ما وسعهم ذلك-ه حق، فسعوا مالكاً بغري وج
أنّ ما فعله خالد كان شرعياً، أو على األقل ليس مناقضاً للشرع بصورة متعمدة. وهكذا حذفوا مـن  

  تفاصيل احلدث، أو أضافوا، ما كان من شأنه أن حيقق ما يرمون إليه. 
-يبدو من خالهلا أنّ خالداً خرج على وصية اخلليفة، إذ تذكر ٢يةترد القصة يف تاريخ الطربي بروا

أن األنصار شهدوا بأنّ اخلليفة أمرهم باإلقامة بعد بزاخة ريثما يصل إليهم أمره بشأن حتديـد   -الرواية
الحظ أنّ مصـطلح  -أنه مل  يشهد املهاجرون والتابعون بإحسان -الرواية-اجتاه حركة اجليش، وتذكر

مع خالد بأنّ اخلليفة عهـد إلـيهم أن    -سان استحدث يف وقت متأخر بعد صدر اإلسالمالتابعني بإح
ميضوا. وتقدم الرواية حجة على لسان خالد غايتها نفي عصيان أمر اخلليفة عنه، وهي أنـه لـو رأى   
 فرصة ال تقبل انتظار أمر اخلليفة، أو ابتلي بأمر ليس فيه عهد، لكان عليه أن يتصرف بالطريقـة الـيت  
يراها مناسبة كقائد. وإذا كانت هذه احلجة مقبولة يف ساحات املعركة حيث ال يكـون مثّـة متسـع    

  النتظار أوامر القيادة العليا، فإا غري مسوغة يف هذا املوقف الذي تشري إليه الرواية أعاله.  

                                                             
 .  ١/٢٠٣راء، طبقات فحول الشع -١
، وتاريخ اخلمـيس،   ٥٧، والردة للواقدي،١/١٨. و ترد القصة بصيغ أخرى يف الفتوح، ٣/٢٧٦تاريخ الطربي،   -٢
٢/٢٠٩.  
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بوجهة نظره،  ولذلك تردد األنصار يف املسري مع خالد. وواضح أنه تبعوه، فيما بعد، ال عن اقتناع

وال عن تبين شرعية موقفه، بل خوفاً من النتائج اليت قد تترتب على موقفهم، والسيما أنّ مـوقفهم يف  
السقيفة كان حاضراً بقوة يف ذاكرة القيادة اإلسالمية اجلديدة، وكلها من املهاجرين. ومل يكن اخلليفة 

يف اجليش الذي أعده حملاربة "املرتدين" إال بعد  مطمئناً هلم، ولذلك مل يشأ أن يوكل إليهم منصباً قيادياً
  . وهذا يعين أن انضمامهم إىل خالد كان لغايات دنيوية خالصة.١أن عاتبوه

ومن املالحظ يف هذه الرواية أنّ مالكاً كان غاية خالد الوحيدة، وليس املرتدين من بـين يربـوع،   
ت مهمة اجليش اإلسـالمي، يف تلـك   ولذلك كان هدف السرايا البحث عن مالك وإحضاره، وانته

  املنطقة، مبقتل مالك وجمموعة من أصحابه الذين كانوا معه.
كان مقتل مالك حباجة إىل تسويغ، والتسويغ الذي تقدمه الرواية غري مقنع؛ فمن الذي ميكـن أن  

ـ     -كما تذكر الرواية-يصدق أن يكون القتل متّ ي نتيجة فهمِ معىن "كنـاينٍّ" لقـول خالـد "القرش
املخزومي"؟ والسيما أنّ الذي قتل مالكاً، حبسب الرواية، ضرار بن األزور، وهـو أسـدي ولـيس    
كنانياً!! وهل كان كل الذين مع خالد من كنانة، وعلى جهل تام بلغة قريش؟ ولنفترض أنّ األمر قـد  

ودى حبياة مجاعـة مـن   متّ نتيجة هذا اخلطأ، أفلم يكن ينبغي أن يعبر خالد عن أسفه هلذا اخلطأ الذي أ
  ؟!٢برأس مالك ورفاقه القدور حىت نضج الطعام -كما تذكر الرواية-املسلمني؟! مث ملاذا أثفى

على أية حال، مل تكن هذه القصة مقنعة، حىت لدى املؤرخني، ولذلك مت سـرد حكايـة أخـرى    
بكم إال وقد كان يقول تذهب إىل أنّ خالداً كان "يعتذر يف قتله أنه قال له وهو يراجعه: ما إخال صاح
!! وواضح أنّ هـذه  ٣كذا وكذا. قال: أَوما تعده لك صاحباً! مث قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه"

الرواية تقدم حجة أوهى من حجة سابقتها! غري أنّ الطرافة فيها أنّ بعض الرواة تـدخلوا يف حتديـد   

                                                             
 .٢/١٢٩تاريخ اليعقويب،  -١
إن خالداً أخذ رأس مالك بعد قتله "فجعله أثفية للقدر وجعل وجهه مما يلي النار، فنظرت إليه علـى تلـك    :يقال -٢

اصرفوا وجهه عن النار، فإنه، واهللا، كان غضيض الطرف عن اجلارات، حديد النظـر يف   :امرأة من قومه فقالت احلال
 .٢/٣٤٥الغارات، ال يشبع ليلة يضاف، وال ينام ليلة خياف". األشباه والنظائر، 

صـالة والزكـاة   ، "...فقال خالد، أما علمت أن ال١/٢٠٧. ويف طبقات فحول الشعراء، ٣/٢٨٠تاريخ الطربي،  -٣
معاً، التقبل واحدة دون األخرى؟ قال، قد كان صاحبكم يقول ذلك؟ قال، وما تراه صاحباً لك؟ واهللا لقد مهمـت أن  
أضرب عنقك. مث حتاورا، فقال له خالد، إين قاتلك. قال، وبذا أمرك صاحبك؟ قال، وهـذه بعـد! واهللا ال أقيلـك"    

  .٤/٢٩٦كم" ليس الرسول، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، وواضح وفق هذه الرواية أن املقصود بـ"صاحب
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) وال نعلم كيف اسـتدلوا علـى   ص(١مقصد مالك بقوله "صاحبكم" وذهبوا إىل أنه يعين به الرسول

  ذلك!!
ويروي صاحب الفتوح رواية أخرى فيها تفصيالت مفيدة؛ تذكر أنّ إحدى السرايا اليت بثّها خالد 
وقعت "على مالك بن نويرة، فإذا هو يف حائط له ومعه امرأته ومجاعة من بين عمه، فلم يرع مالك إالّ 

ا امرأته معه، وكانت ا مسحة من مجال، وأخذوا كـلّ  واخليل قد أحدقت به، فأخذوه أسرياً، وأخذو
من كان من بين عمه فأتوا م إىل خالد بن الوليد حىت أوقفوا بني يديه. فأمر خالد بضرب أعناق بـين  
عمه بدياً. فقال القوم: إنا مسلمون فعلى ماذا تأمر بقتلنا؟ قال خالد: واهللا ألقتلنكم، فقال لـه شـيخ   

كم أبو بكر أن تقتلوا من صلى للقبلة؟ فقال خالد: بلى قد أمرنا بذلك، ولكنكم مل منهم: أليس قد ا
تصلوا ساعة قط. فوثب أبو قتادة(احلارث ابن ربعي، أخو بين سلمة) إىل خالد بن الوليد فقال: أشهد 
ا أن ال سبيل لك عليهم. قال خالد: وكيف ذلك؟ قال: ألين كنت يف السرية اليت قد وافتهم فلما نظرو

إلينا قالوا: من أين أنتم؟ قلنا: حنن مسلمون، فقالوا: وحنن مسلمون، مث أذنا وصلّينا، فصلّوا معنا، فقال 
خالد: صدقت يا أبا قتادة، إن كانوا صلوا معكم فقد منعوا الزكاة اليت جتب عليهم وال بد من قتلهم. 

فقـدمهم فضـرب أعنـاقهم عـن     فرفع شيخ منهم صوته وتكلّم فلم يلتفت خالد إليه وإىل مقالته، 
آخرهم...مث قدم مالك بن نويرة ليضرب عنقه فقال مالك: أتقتلين وأنا مسلم أصلّي إىل القبلة! فقال له 
خالد: لو كنت مسلماً ملا منعت الزكاة وال أمرت قومك مبنعها واهللا ما نلت ما يف مثابتك حىت أقتلك. 

يها مث قال: يا خالد! ذه قتلتين؟ فقال خالد: بل قتلتـك  قال فالتفت مالك بن نويرة إىل امرأته فنظر إل
  .٢برجوعك عن دين اإلسالم وجعلك إلبل الصدقة..."

واملالحظ أنّ هذه الرواية مل ما قاله ذلك "الشيخ" يف رده على خالد عندما امه مبنع الزكـاة،  
إىل امرأته عندما اتهمه خالد مبنع  كما مل رد مالك، أيضاً، على هذه التهمة، وتذكر أنّ مالكاً التفت

الزكاة! ولست أدري، هل أراد الراوي أن يبين عجز مالك عن دحض هذه التهمة، أم أراد أن يبين أنّ 
مالكاً رأى أنه من العبث الرد على مة أدرك أا مل تكن سوى حجة للتخلص منـه والوصـول إىل   

                                                             
 .٢٩٤/ ١٥ ،األغاين -١
، "...فالتفت مالك بن نويرة ٦٠. ويف الردة للواقدي، ٥٩، وانظر أيضاً الردة للواقدي، ١/١٩الفتوح البن األعثم،  -٢

"ويروى أن خالداً رأى امرأة مالـك،  ، ٣/٣٣٧نويرة إىل امرأته فنظر إليها، مث قال، يا خالد ذا تقتلين". ويف اإلصابة، 
وكانت فائقة اجلمال، فقال مالك بعد ذلك المرأته، قتلتين، يعين سأقتل من أجلك" وانظر أيضـاً األشـباه والنظـائر،    

 .                                            ١٥/٢٩٠األغاين،  ،٢/١٣١ ، وتاريخ اليعقويب،٢/٣٤٥
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إن خالد بن الوليد تزوج بامرأة مالك ودخل ـا، وعلـى   امرأته! والسيما أنّ الرواية تضيف:"فيقال: 

  . ١ذلك أمجع أهل العلم"
مثة رواية قد تكون ذات مغزى يف تفسري ما حدث، وهي أنه ملا وزع مالك الصدقات وعلم أبـو  
   ـه، مث لـيجعلنبن الوليد لئن أخذه ليقتلن بكر وخالد واملسلمون "حنقوا على مالك، وعاهد اَهللا خالد

! وحبسب هذه الرواية فإنّ نية قتل مالك كانت قائمة قبل رؤيته وحماورته، وهـي  ٢ه إثفية للقدر"هامت
تفسر إصرار خالد على التوجه إىل بين يربوع على الرغم من توجيهات اخلليفة اليت كانت تنص علـى  

يكـن بسـبب   وجوب التوقف يف بزاخة بانتظار التعليمات! وإذا صحت الرواية، فإنّ موقف خالد مل 
  "ردة" مالك، بل بسبب موقفه الذي فُهم على أنه عدم قبول خبالفة أيب بكر.

حبسب الروايات اليت بني أيدينا مل يكن مالك مرتداً، بل كان مسلماً يقيم الصالة. وابـن حبيـب   
ضوح وصاحب أسد الغابة يقول بو ٣يذكره يف كتابه"أمساء املغتالني من األشراف يف اجلاهلية واإلسالم"

، وال توجد "أية إشارة يف روايات املؤرخني تطعن يف سلوكه حىت من بـاب  ٤تام:"مل تعرف عنه ردة"
، كما أنه ليس يف الروايات التارخيية ما يشري إىل أنه أنكر الزكاة، أو رأى فيها إتاوة تـدفع  ٥التشكيك"

إىل الذين مجعهـا منـهم،   ) جبمعها صلقريش، وكل ما هنالك أنه أعاد الصدقات اليت كلّفه الرسول(
ريثما تتضح الصورة السياسية يف املدينة. وليس من املستبعد أن يكون موقفه تعبرياً عن اعتراضه علـى  
استخالف أيب بكر، وهذا موقف سياسي ال يعرب عن "ردة" وال يستوجب القتل. ولذلك أنكر عمر بن 

يب بكر: "بعثت رجالً يقتـل ويعـذّب   ، وقال أل٦اخلطاب فعلة خالد، وقام على خالد فيه، وأغلظ له
، ويف رواية أخرى أنه قال أليب بكر: "عدو اهللا عدا على امرئ مسلم فقتلـه، مث نـزا علـى    ٧بالنار!"
. ويف رواية ثالثة أنّ عمر اتهم خالداً بالقسوة، وطلب من أيب بكر أن يقتص منه لفعلته، وأكثر ٨امرأته"

                                                             
)، أنـه  ٢/١٣١الرواية أن خالداً تزوج امرأة مالك بعد مقتله مباشرة، ويف تـاريخ اليعقـويب(  يبدو من خالل هذه  -١

 .٣/٢٧٨تزوجها من يومها، غري أن رواية سيف تذهب إىل أن خالداً "تركها لينقضي طهرها" انظر تاريخ الطربي، 
 .٥٩، والردة للواقدي، ١/١٩، والفتوح، ٢/٢٠٩تاريخ اخلميس،  -٢
 .٢/٢٦٢ب ضمن نوادر املخطوطات، انظر الكتا -٣
 .٤/٢٩٤أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  -٤
 .٢٨مالمح التيارات السياسية،  -٥
 .١/٣٣٧، وانظر الشعر والشعراء، ١/٢٠٣الطبقات،  -٦
 .٦٦فتوح البلدان،  -٧
 .٤/٢٩٦، وانظر أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ٢/١٣١، وتاريخ اليعقويب، ٣/٢٨٠تاريخ الطربي،  -٨
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، ويف ١يه يا عمر! تأول فأخطأ، فارفع لسانك عـن خالـد"  يف ذلك حىت غضب أبو بكر فقال له: "ه

رواية رابعة أنّ عمر أحلّ على أيب بكر يف خالد أن يعزله، وقال: إنّ يف سيفه لَرهقاً، فقال أبو بكـر: ال،  
  .٢ياعمر، مل أكن ألشيم سيفاً سلّه اهللا على الكافرين

مالك: يا خالد، أبعد شهادة أيب قتـادة؟  كما أنّ عبد اهللا بن عمر قال خلالد، وكان معه يوم مقتل 
. أمـا أبـو   ٣فأعرض عنه. مث عاوده، فقال: يا أبا عبد الرمحن، اسكت عن هذا، فإين أعلم ما ال تعلم"

  .٤قتادة فعاهد اهللا أنه ال يشهد مع خالد بن الوليد مشهداً بعد ذلك اليوم
حق، وقد اعترف خالد بذلك، واعتـذر  يبدو من الروايات التارخيية أنّ خالداً قتل مالكاً بغري وجه 

، ويف رواية أخرى أنه "زعم أنه مسع منه كالمـاً  ٥عنه بقوله للخليفة: "إين تأولت، وأصبت وأخطأت"
، ومل تذكر الرواية ما الكالم الذي مسعه خالد مـن مالـك   ٦استحلّ به قتله، فعذره أبو بكر وقبل منه"

قد يكون أشد غموضـاً يف روايـة أخـرى تقـول:     حىت استحلّ قتله! وهكذا بقي األمر غامضاً، و
"وكتب(أبو بكر) إىل خالد أن يقدم عليه ففعل، فأخربه خربه(خرب مالك) فعذره، وقَبِل منه، وعنفه يف 

  .٧التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك"
. ويف ٩امرأة متمم، ورد السيب واملال، وأمر خالداً بطالق ٨وعلى أية حال، فقد ودى اخلليفة مالكاً

يف هذه الرواية، وهـي عـن    -ذلك داللة واضحة على إقراره بعدم ردته، وخبطأ خالد. ولكن الغريب
أنّ اخلليفة قبِل عذر خالد يف قتل مالك، ولكنه "عنفه" يف التزويج، ليس لعدم شـرعيته،   -طريق سيف

أنّ سيفاً أضاف حكاية "التعنيف"  أو عدم أخالقيته، بل ألنّ العرب كانت "تعيب عليه"!! ومن املرجح

                                                             
 .٢٧٨/ ٣تاريخ الطربي،  -١
 .  ٢/٢٦، واخلزانة،١/٥٢٤. وانظر ما ورد يف ديوان احلماسة،٣/٢٧٩، تاريخ الطربي -٢
 .١/٢٠٨طبقات فحول الشعراء،  -٣
 .١/١٩الفتوح البن األعثم،  -٤
نـويرة   )، قال أسيد بن حضري خلالد، "قد قتلت مالك بـن ٢/٢١٨. ويف تاريخ اخلميس(٢/١٣١تاريخ اليعقويب،  -٥

 وهو مسلم، فسكت عنه خالد فلم جيبه".
 .٢/٢٠٩تاريخ اخلميس،  -٦
 .٣/٢٧٨تاريخ الطربي،  -٧
 .٤/٢٩٦املصدر نفسه، الصفحة نفسها، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة،  -٨
 .٢٧٤، و١٦/٢٥٦تاريخ مدينة دمشق،  -٩



 ٨٢ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
إلجياد خمرج ملوقف اخلليفة من أفعال خالد، والسيما أنّ عمر استكرب فعلة خالد، وقال له مـرة: "واهللا  

  .٢!! ومل يزل واجداً على مالك حىت مات١ألرمجنك بأحجارك"
كـان خالـد    ومثة أمور كثرية غامضة حتتاج إىل توضيح تتعلق بسلوك خالد وموقف اخلليفة، فقد

يتصرف بصفته قائداً يتمتع مبطلق الصالحية، غري عابئ بأوامر اخلليفة! قال ابن عساكر: "كان خالد إذا 
صار إليه املال قسمه يف أهل القتال ومل يرفع إىل أيب بكر حساباً. وكان فيه تقدم على رأي أيب بكـر  

ونكح امرأته، وصاحل أهـل اليمامـة،    يفعل األشياء وال يراها أبو بكر؛ تقدم على قتل مالك بن نويرة
. لقد خالف تعليمات اخلليفة يف مسريه إىل بـين يربـوع، وخالفهـا يف    ٣ونكح ابنة جماعة بن مرارة"

، وعلى الرغم ٤مصاحلته جماعة، على الرغم من وصول كتاب من اخلليفة فيه أمره "أالّ يبقي على أحد"
  امر!!من اعتراض املسلمني على خالد ملخالفته األو

ويف حني قتل مالكاً بعد حماورته، وبعد إقرار مالك باإلسالم، من غري رجوع إىل اخلليفـة، نـراه   
يكتفي بتوثيق عيينة بن حصن وقرة بن هبرية املرتدين، وإرساهلما إىل اخلليفة، الذي عفا عنـهما علـى   

  !!٥الرغم من اعترافهما بعدم اإلميان
على الرغم من إحلاح عمر بن اخلطاب عليه يف ذلك، ومل حياسبه مل حياسب اخلليفة خالداً على أمر، 

، على الرغم من عدم جواز التعذيب بالنار. ورمبا كان ذلـك مـن بعـض    ٦حىت على إحراق املرتدين
إىل اإلصرار على كون مالك مرتداً، وإىل تأويل بعض أبياتـه   ٧األسباب اليت دفعت بكثري من الباحثني

ما يذهبون إليه، على الرغم من عدم وجود أي دليل تارخيي على ردته، وعلـى   الشعرية تأويالً يتفق مع
  الرغم من أن كلّ األدلة التارخيية تربئه من هذه التهمة!!.

                                                             
 .١٥/٢٩٥، واألغاين، ٣/٢٨٠، تاريخ مدينة دمشق -١
 .٢/٢٦٣، ونوادر املخطوطات، ٢٦٣، صفة جزيرة العرب -٢
 .١٦/٢٧٤تاريخ مدينة دمشق،  -٣
 .٢/٢١٨انظر قصة املصاحلة يف تاريخ اخلميس،  -٤
  ، ولكن اليعقويب مل يذكر سوى عيينة بن حصن.٢/١٢٩، وانظر تاريخ اليعقويب، ٢/٢٠٨تاريخ اخلميس،  -٥
التحريق بقوله، "هذا عهد أيب بكر الصديق إيلّ أقـرؤه  .  والطريف أن خالداً سوغ ٢٠٨، ٢/٢٠٧تاريخ اخلميس،  -٦

  يف كلّ جممع؛ إن أظفرك اهللا م فاحرقهم بالنار" انظر املصدر نفسه.
، وشعر الرثاء ١٤٢، والرثاء يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، ٨١انظر مثالً، الرثاء والصراع السياسي يف صدر اإلسالم،  -٧

، وانظر قصة خالد ومتمم يف، حروب الردة، حملمـد  ١٧١ة، أخبارهم وأشعارهم، ، وشعراء الرد٥١يف صدر اإلسالم، 
 وما بعدها. ١٣٢بامشيل، 
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مل يكن املوقف واضحاً، وال مفهوماً، ولذلك اجتهد هؤالء الباحثون يف جتـاوز هـذا الغمـوض    

الباحثني: "وعندما اجتمع خالد باخلليفة والقائد  بإضافة توقعام املؤسسة على حبهم خلالد! يقول أحد
األعلى ناقشه التهم(هكذا) املوجهة إليه بشأن مقتل مالك بن نويرة وأصحابه، فشرح خالـد موقفـه   

!! وال نعلم كيف عرف الباحث أن خالداً "شـرح بكـل صـراحة    ١للخليفة بكلّ صراحة ووضوح"
يشري إىل ذلك من قريب أو بعيد! وتذهب باحثة أخرى ووضوح" مع أنه ليس يف الروايات التارخيية ما 

إىل أبعد من ذلك فتقول: "فخالد بن الوليد قد حاور مالكاً يف سبب ردته، فأظهر مالك ما يف نفسـه  
!! ٢من الضغينة واحلقد والعصبية، وأكّد سبب ردته الرئيس أي منع الزكاة عندما فرق الصـدقات..." 

مبا ذهبت إليه الباحثة!! بل إن خالداً نفسه يهدم هذا القـول   -د إحياءجمر-وليس يف التاريخ ما يوحي
حني يقر بأنه أخطأ فيما فعل، وكذلك اخلليفة حني يعلن ذلك!!. وكان صاحب أسد الغابـة أكثـر   
حيادية حني قال، بعد أن استعرض بعض الروايات املتعلقة مبوضوع مالك:"فهذا مجيعه ذكره الطـربي  

ويدل على أنه مل يرتد، وقد ذكروا يف الصحابة أبعد من هذا، فتركهم هـذا عجـب   وغريه من األئمة 
وقد اختلف يف ردته، وعمر يقول خلالد قتلت امرأ مسلماً، وأبو قتادة يشهد أم أذنوا وصلّوا، وأبـو  

  .  ٣بكر يرد السيب ويعطي دية مالك من بيت املال، فهذا مجيعه يدل على أنه مسلم"
لتسويغية" وغري النقدية للتاريخ هي اليت تقود إىل مثل هذه االستنتاجات اليت تقـف  إن القراءات "ا

عائقاَ أمام فهمنا الصحيح لتارخينا، وإن كان الدافع إليها حمبة األجداد واحلرص على تقدميهم بأفضـل  
شـر  صورة ممكنة. ذلك ألنّ أحداً من أجدادنا مل يدعِ العصمة عن اخلطأ. لقـد كـانوا بشـراً، والب   

خطّاؤون، وليس يف ذلك ما يعيبهم، أو ينقص من أقدارهم، أو من حمبتنا هلم، أو من مـدى اعتزازنـا   
م. وقد امتلك أجدادنا اجلرأة الكافية لالعتراف باخلطأ. ومن احملبة، والوفاء هلم، أن نقتـدي ـم يف   

  ذلك.
، أو أحكـام، علـى   أطلنا احلديث عن قصة مقتل مالك، بعض اإلطالة، ليس بدافع إصدار حكم

حادثة تارخيية، بل بدافع الوقوف على مالبسات هذه احلادثة اليت تركت جرحاً عميقاً يف نفس مـتمم،  
. ولئن كان متمم قد وقف شعره اإلسالمي علـى  ٤فحزن وأسرف يف احلزن، حىت أثار حزنه التساؤل

                                                             
 .١٤٢حروب الردة،  -١
 .١٧١شعراء الردة،  -٢
  .٤/٢٩٦أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  -٣
 .٩/٢٣٤، وأنساب األشراف، ١٥/٢٩٩، واألغاين، ١/٢٠٩طبقات فحول الشعراء،  -٤
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كـثرياً مـن جوانـب حياتـه     رثاء أخيه، فلقد وقف حياته على بكائه، حىت لقد أفسد بكاؤه عليه 

، فلم ترض أخالقه لشدة ١االجتماعية؛ فيقال: إنه تزوج امرأة باملدينة، عمالً بنصيحة عمر بن اخلطاب
. ويبدو أنّ زواجهمـا مل يسـتمر   ٢حزنه على أخيه، وقلّة حفْله ا، فكانت تنازعه وختاصمه وتؤذيه"

ه على مالك. ومل يكن هذا احلزن الشـديد الـذي   طويالً، ألنّ متمماً مل يستطع اخلروج من آالم حزن
سيطر على حياة متمم بدافع احملبة وحدها، بل كان، أيضاً، بسبب اإلحساس بالظلم! ويؤيد ذلـك أنّ  

  متمماً صلّى خلف أيب بكر يوماً، مث قام فاتكأ على قوسه وأنشد:
تحتناو ياحالقتيلُ إذا الر نِعم    يابن لْتاإلزارِ قت رِ حتتواَألز  

وتعبِـأَد ـاِهللا ثُـهقَت ـمهلـل    لْت ةمبِذ دعاك وغدرِـو هي م  
. وهذه الرواية تبين بوضـوح أنّ  ٣وأومأ إىل أيب بكر، فقال أبو بكر: واهللا ما دعوته وال غدرت به

ذنبه. وقد أبـدى أحـد   اخلليفة ال ينفي ما يذهب إليه متمم من أنّ أخاه قتل ظلماً، ولذلك يتربأ من 
دارسي الرثاء يف صدر اإلسالم استغرابه من قول متمم فقال: "إنا وجدناه على الرغم من تدينه يتهم أبا 

. وكأنّ التدين ينبغي أن يكون حائالً دون التعبري الصريح عن اإلحساس بالظلم! وعلـى  ٤بكر بالغدر"
اً ملا قاله متمم، فلم يبد استغراباً مـن قولـه، أو   أية حال فقد كان اخلليفة أرحب صدراً، وأكثر تفهم

  ضيقاً.
وما دار بني متمم واخلليفة ال يتعارض مع ما دار بينه وبني عمر بن اخلطاب؛ إذ يـروى أنّ عمـر   
استنشد متمماً بعض ما قاله يف أخيه، فأنشده، فقال بعد أن استمع إليه: "يا متمم، لو كنـت أقـول   

زيد بن اخلطاب مثل ما قلت يف أخيك، فقال متمم: يا أمري املؤمنني، لو قتل  الشعر لسرين أن أقول يف
أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعراً أبداً، فقال عمر: يا متمم، ما عزاين أحد يف أخي بأحسن مما عزيتين 

   ٥به"
                                                             

  .١٧٨نفسه. وانظر ذيل األمايل والنوادر، املصدر  -١
  .٣٠١/ ١٥األغاين،  -٢
، ١٥/٢٩٧، وفيه،"مثّ أمتّ شـعره فقـال..." واألغـاين،    ٣/١٤٤٦، وانظر الكامل للمربد، ٢٠التعازي واملراثي،  -٣

ماسـة  . وانظر رواية تفسر معىن البيت يف شرح ديـوان احل ٢/١٣٢، وتاريخ اليعقويب، ٤/٢٤٩والتذكرة احلمدونية، 
 . ٢٥/ ٢،  وخزانة األدب، ٥٢٣، ١/٥٢٢للتربيزي، 

 .٧٨حممد أبو اد علي، شعر الرثاء والصراع السياسي واملذهيب يف صدر اإلسالم،  -٤
. ٤/٢٥٠، والتذكرة احلمدونية، ٩/٢٣٥، وأنساب األشراف، ١٥/٢٩٩، وانظر األغاين، ٣٣٨الشعر والشعراء،  -٥

، "... قال عمر، لو كنت شاعراً لقلت يف أخي أجود مما قلت يف أخيك، قال، يا ١/٢٠٩ويف طبقات فحول الشعراء، 
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ـ  ض الروايتان ال تتعارضان من حيث داللتهما على إحساس متمم بأنّ أخاه قتل مظلوماً، ولكن بع

!! وهذا استنتاج مل تؤد ١الدارسني ذهبوا إىل أنّ يف ما قاله متمم للخليفة الثاين دليالً على اعترافه بردته
إليه قراءة النص! ومل تنبِ مقدماته الروايات التارخيية، بل هو حكم جاهز حلمته وسداه الرغبة يف تربئـة  

اله متمم، وهو اختالف يفتح اال لفهم أكثـر مـن   خالد! فالروايات خمتلفة اختالفاً بيناً يف ذكر ما ق
معىن. ولذلك نرجح أن يكون الدافع إىل هذا االختالف رغبة بعض الرواة يف جعل مـتمم يعتـرف،   

  بطريقة ما، بردة أخيه!!
أما بشأن الرواية اليت أثبتناها، فما الذي مينع من أن يكون مراد متمم اإلشارة إىل أنّ زيـداً قُتـل   

يف ساحات القتال، بينما قُتل مالك مقيداً، بطريقة بشعة، وبغري وجه حق؟!! مث أال حيق لنـا أن   شهيداً
مبا قاله متمم يف أخيه، وعدم تعليقـه   -وهو من هو يف تشدده يف الدين -نتساءل عن سر إعجاب عمر

سيما إذا كـان اخلليفـة   على كون هذا املرثي مرتداً!! ومىت كان رثاء املرتدين ينشد أمام اخلليفة، وال
  . ٢عمر!! بل إنّ اخلليفة تأثر بشعر متمم يف أخيه حىت سأله أن يصفه له، يف بعض الروايات

  
  رثاء مالك

أول ما يطالعنا يف رثاء متمم ألخيه مالك هذا اإلحساس بالقهر املتجلي حبالة احلزن املسيطرة عليه، 
وهي حالة تتمظهر بتجليات خمتلفة يف النصوص الرثائية، ولكنها تتأسس دائماً على اإلحساس الشديد 

نسبة إىل الشاعر. ولذلك بالفقد نتيجة غياب مالك الذي يبدو وكأنه كان ميثل تكثيفاً ملعاين الوجود بال
بدا فَقْد مالك، بالنسبة إىل الشاعر، حدثاً استثنائياً ال ينتمي إىل حدث الفقد املتكرر على مدى األيـام  
والدهور. حقاً، قد جند يف هذا الرثاء ذكراً ألناس ماتوا، ولكن الشاعر ال جيعل هذا الذكر يف سـياق  

أو يسـعى إىل   -يد يف عمق املأساة، بدالً مـن أن خيفـف  التأسي، بل يضعه يف سياق خمتلف متاماً يز
  :٣من حدا. فهو يقول، مثالً -التخفيف

                                                                                                                                                           
، ما عزاين أحد عنه بأحسن ممـا عـزيتين". ويف   أمري املؤمنني، لو كان أخي أصيب مصاب أخيك ما بكيته. فقال عمر

 )،"لو علمت أن أخي صار حبيث صار أخوك...". ٣/١٤٤٧الكامل للمربد(
 .٥١، ومصطفى الشورى، شعر الرثاء يف صدر اإلسالم،١٤٢حسني مجعة، الرثاء يف اجلاهلية واإلسالم،  -١
  .٢١التعازي واملراثي،  -٢
 .٨٣اموع،  -٣
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    ــهمكان لَّــى علــيخ ــكمال نلَــئ  
 ــك مال ــم ــي ع ــن بنِ م دــر ــولٌ وم   كه
ــابعوا  تــى ت حت فــر ــارِ الص ــقوا بالعق س  
ــي  حتأَن تــد ــدما ك ــدي بع نَ وجــو وه  

 ــن م ــم ــالٌ أراه ــوقَة  رج وس ــوك   مل
  على مثلِ أَصحابِ البعوضة فاخمشي،

ــى ــي اَألس ــوة، إنْ كــانَ ينفَعنِ ــي أُس لَف  
ــى  هم رضــت لَّيمــو ت ــدقٍ ل ــار ص   ١وأَيس
  ٢كَدأْبِ ثَمـود إذْ رغـا بكـرهم ضـحى    

  على السيف حتـى يبلـغَ اجلَـوف واحلَشـا    
ــالمةَ وال  ــالوا الس ــدما ن ــوا بع بــىخ نغ  
  ٣لك الويلُ، حر الوجه، ولَيبك من بكَى

فالشاعر ال يتأسى بذكر من اختطف املوت من أقربائه، بل يستحضر ذكراهم بذكر مالك ليعمـق  
من اإلحساس حبالة الفقد اليت يعانيها! ذلك ألنه حيدثنا، فيما بعد، عما يهون وجده؛ وهو أنّ النـاس  

الذي منعه من قتـل  مجيعاً إىل املوت. ولكن ينبغي أن نالحظ أنه هنا ال يتعزى عن مالك، بل يبين أنّ 
نفسه حزناً على أخيه، هو أنّ املوت مصري الناس مجيعاً! وهو ذا القول يكشف عن أنّ رغبة يف قتـل  
نفسه قد راودته من شدة حزنه، فلقد أخذ به احلزن كلّ مأخذ، حىت مل يعد يقوى علـى مواجهتـه!   

مش "حر الوجه" حزناً على أخيه ولذلك ال يكف عن البكاء، بل إنه يطلب من هذه اليت خياطبها أن خت
من يستحق البكـاء! فهـو، إذن،    -وهم أصحاب "البعوضة"-ورفاق أخيه، ويلفت إىل أنهم وحدهم

بعيـداً عـن    -يدعو إىل البكاء بشكل صريح وواضح. وميكن أن يفهم "مخش الوجه" يف هذا السياق
  عن اإلحساس بالذلّ واالنكسار.على أنه تعبري  -الطقوس اجلنائزية اليت حتدثنا عنها الروايات

وإذا مل يكن الشاعر قد مسى تلك اليت يطلب منها أن "ختمش الوجه" فألن ذلك ال يعنيه، فهـو ال  
يطلب ذلك من شخص حمدد، إنه يطلبه من اتمع، هذا اتمع الذي ينطق بلسان امرأة، أو رفيق، أو 

الشاعر أحداً، أو أن يذكره بصفته، فاملهم أن يعبر خليل، أو عاذلة، أو عاذل... ال فرق بني أن يسمي 
عما يريد، ومن خالل هذا الفهم ميكن أن نفهم قوله ألم خالد، بغض النظر عن كوا امرأته، أو غـري  

  :٤امرأته

                                                             
مرد، وهو الشاب يف أول شبابه، إذ مل تنبت حليته بعد. األيسار، مجع ياسر، وهو اجلازر الـذي يلـي   املرد، مجع أ -١

  قسمة جزور امليسر. 
 العقار، عقار كلّ شيء خياره، والصرف، اخلالص من كلّ شيء -٢
  ) وذا املوضع كان مقتل مالك.١/٤٥٥البعوضة، ماءة لبين أسد قريبة القعر(معجم البلدان،  -٣
 .٨٩، ٨٨، البعوضة  -٤



 ٨٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  د؟ـِالـأَفي مالك تلحيننِي أُم خ    ا ـأَقُولُ هلا ملَّّا نهتنِي عنِ البك

كذَرِينِي فَإِالَّ أَبذ سملْ أَن ـْكهر    وائزاِء عنِي بِالعتريـوإنْ أَمد  
هزِئْتحٍ قد رالص نم ذَرِينِي فكَم    رِ اهلندواينِّ ماجِددي كَص١أَخٍ ل  

وهنا يستحضر متمم، مرة أخرى، ذكر من فقدهم من األحبة ليهيج أحزانه بذكرهم، ال ليخفف مـن  
حدة حزنه املتصاعد على أخيه. ولذلك هو ينكر، منذ البداية، على هذه العاذلة أن تلومه علـى بكـاء   

ال يليـق   مالك. هو ال ينكر عليها أن تلومه على البكاء من حيث هو فعل دالّ على احلزن واجلـزع، 
بل ينكر أن تلومه على بكاء  -والسيما أنه يوضح هلا أنّ عدم البكاء ال يعين انعدام احلزن -برجل مثله

يليق به حزن استثنائي ال يقبـل   -كما قلنا من قبل -"مالك" بالذات، ألنه يرى يف موته حدثاً استثنائياً
عن اإلحساس مبعىن فقد األخ؛ ولـذلك ال  اللوم، أو العزاء. وهو يرى يف لوم هذه العاذلة دليل عجزها 

خيربها مبا قد تكون على علم به، من أنّ املوت هو املصري الذي ال مناص منه، بل حياول أن يوضح هلـا  
معاناته من خالل دفعها إىل ختيل موقفه، بتذكريها بأنّ فقدها أخوا احتمال قائم، وغري بعيد احلدوث، 

  يف أية حلظة.
الشاعر بشكل أكثر وضوحاً عن كونه يستحضر ذكر أعزائه الراحلني لتعميـق  يف موضع آخر يعرب 

  :٢حزنه، ال للتخفيف منه، إذ يقول

ــدما  ــك بع ــري مالَ ــةُ العم ــولُ ابن   تق
ــأَلْتين   ــى إذْ س ــولُ اَألس ــا طُ ــت هل   فقل
   ــن ــم أَكُ ــداعوا فَلَ ت ــي أُم ــد بنِ   وفَقْ

  

ـ   ــالِ أَفْرعـ الب مــاع ــدمياً ن   ٣اأراك قَ
ــفَعا  أَس ــه جالو كــر تت نــز ــةُ ح ع٤ولَو  
ــرعا  ــتكني وأَضـ ــم أَنْ أَسـ   ٥خالفَهـ

  

فحزنه على من يسميهم "بين أُم" يتولّد من حزنه على مالك، وكأن وجود مالك كان يطغى علـى  
غيام، كان ميأل الوجود عليه فال يشعر بغياب أحد؛ ولذلك مل تكن ابنة العمري تالحظ عليـه هـذا   

                                                             
  رزئته، نكبت به. اهلندواينّ، يريد السيف اهلندواين. -١
 .١١٤، ١١٣، رزئته، نكبت به. اهلندواينّ، يريد السيف اهلندواين -٢
رواية الديوان، "أراك حديثاً" وأثبتنا رواية أمايل اليزيدي واجلمهرة ألا أكثراً انسجاماً مع السـياق، مـن وجهـة     -٣

 أفرعا، كثري شعر الرأس، كناية عن الشباب.نظرنا. 
 اللوعة، حرارة الوجد. يقال، العه كذا فالتاع. أسفعا، من السفعة، وهي سواد يضرب إىل احلمرة. -٤
 تداعوا، يريد تبع بعضهم بعضا. خالفهم، يريد بعدهم. أضرعا، من الضرع، وهو الذل واالستكانة. -٥
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يف البيـت   احلزن، أو آثار هذا احلزن، قبل فقد مالك، بل كان "ناعم البال أفرعا". ولئن كان الشاعر،

الثالث، يبدو وكأنه حياول أن يظهر قدراً من التجلّد، فإنّ البيت األول يوحي بنفي إمكانية ذلك، كما 
أنّ األبيات التالية جاءت لتؤكد أنّ حالة احلزن قد استغرقته متاماً. مث إنه مل يتحدث عن صرب أو جتلّـد،  

ه، واإلشارة إىل الذلّ ال ترتبط بـاحلزن  بل نفى أن "يستكني ويضرع"، نفى أن يستطيع مصابه أن يذلّ
بطريقة بشعة من قبـل   -وهو سيد قومه-على الفقيد بقدر ما ترتبط حبادثة الفقد ذاا، فلقد قتل مالك

بعض سادات "قريش"، ومل تعاقب السلطة "القرشية" هذا القاتل، ومل يستطع الشاعر أن يفعل شيئاً إزاء 
خيه يف ظلّها. هذا أمر يؤدي إىل اإلحساس بالذلّ، والسيما عند شاعر موقف السلطة هذا،  فلم يثأر أل

بدوي شب يف ظالل قيم بدوية ترى يف العجز عن الثأر ذالً شديد املرارة قد ال يقوى علـى حتملـه.   
  :١ومتمم يشري إىل هذا الظلم بقوله

  ــت حناوت ــاح يــلُ إذا الر ــم القَتي نِع  
  بِـــاِهللا ثُـــم ـــهتوع؟  أَدـــهلْتقَت  

  

ــن اَألزورِ ــا ب ــت ي ــت اإلزارِ قَتلْ حت  
ــدرِ     غملْ ي ــة مبِذ ــاك عد ــو ه ــو   لَ

  

كما أنه يشري إليه، ويعاتب قومه الذين مل ينهضوا إىل الثأر، بعتاب ال خيلو من معـىن التحـريض،   
  :٢يقول

  ةــر بع عــاب تــزنٌ أَو ت ــك ح ــإِنْ ي   فَ
ـ  ــا يف مالــ ــيتهاتجرعتهـ   ك واحتسـ

   كُماتــر ــلِّ س املُح ــار بأَخ ــأْت ت ــم   أَلَ
  

  ٣أَذابت عبيطاً مـن دمِ اجلَـوف منقَعـا   
ــا  ــى وتجرع ستــا اح ــها م ــم من   ٤َألعظَ
  ٥فَيغضب منكُم كُـلُّ مـن كـان موجعـا    

  

-لقد جتّرع هذا الظلم ألنه ال سبيل إىل الثأر، وما يؤمله أنّ قومه مل يغضبوا ملالك، لقد كان عليهم
أن يثأروا له. هذا ما كانت تقتضيه أعراف اجلاهلية وقيمها، وهـذا مـا وقفـت القـيم      -كما يرى

                                                             
 .٩١اموع،  -١
 .١١٨املصدر نفسه،  -٢
  العبيط، الدم الطري. النقع، اتمع. -٣
  جترع، احتسى مبرارة وعلى مضض. -٤
 ).٢/٢٦املُحلّ، هو قدامة بن األسود، وقد مر مبالك وهو قتيل فلم يواره، ونعاه كأنه شامت(اخلزانة،  -٥



 ٨٩                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
مها. ولذلك بـدا  اإلسالمية حائالً دونه، فخلّفت يف قلبه غصة حزن مل تستطع األيام أن ختفف من آال

متمم مرتبطاً باجلاهلية وقيمها يف رثائه ألخيه، غري ملتفت إىل القيم اإلسالمية اليت كان من املفترض أن 
  تترك ظالهلا على هذا الرثاء. النظام اإلسالمي ضيع له حقّاً، ما كان ميكن أن يضيع يف النظام اجلاهلي.

يعود إىل عدم تأثره باإلسالم لكونه مـن شـعراء   والقول إنّ غياب األثر اإلسالمي يف شعر متمم 
البادية الذين كان أثر اإلسالم يف أشعارهم باهتاً، يف أحسن أحواله، قول يتجاهل التـوتر الشـديد يف   
العالقة بينه وبني السلطة اإلسالمية، بسبب موقفها السليب من مقتل أخيه. فهذا موقف مـن شـأنه أن   

لطة على تطبيق منظومة القيم اإلسالمية اليت ترفع من شأا، لتكون جيعل الشاعر يف شك من قدرة الس
نظاماً متكامالً يضمن احلقوق. وعندما متنع السلطة متمماً من الثأر ألخيه، وال تقتص من قاتله، ستبدو 
كأا هي اليت حتكم منظومة القيم وليس العكس، وهذا ما يفرغ تلك القيم من حمتواها احلقيقي، لتبقى 

رد قيم نظرية ال يعول عليها، وعندئذ تبدو القيم اجلاهلية، اليت جرا الشاعر، واختـرب صـالحيتها،   جم
  أكثر إغراء، وأوىل بأن يتمسك ا.

لذلك كله راح متمم يرثي مالكاً رثاء حاراً، ليس لكونه أخاه فحسب، بل لكونه مثـاالً أعلـى   
يت كانت حتكم اتمع العريب. متمم يبكي تلك القيم الـيت  تتجسد فيه منظومة كاملة من القيم العليا ال

أن ختفّف من حدة إحساسه بالفقد. ولنستمع إىل هذه األبيات من  -لو كتب هلا البقاء-كان من شأا
وحظيـت   ٢، وقال عنها ابن قتيبة إا"من أحسن مـا قـال"  ١قصيدة له قدمها ابن سالم على مراثيه

  :٤. يقول٣اثي، فقدمها على مراثي متمم كلهابإعجاب صاحب التعازي واملر

 ــه رِدائ ــت حــالُ ت هنامل ــن ــد كَفَّ   لق
ـــهسرعـــاُء لسي النـــدهمـــاً تروال ب  

  ٥فَـىت غَيـر مبطَـان العشـيات أَروعــا    
ــا  ــماِء تقَعقَع الس دــر ب ــن م ــع ١إذا القَش  

                                                             
 .١/٢٠٩طبقات فحول الشعراء،  -١
 .١/٣٣٨الشعر والشعراء،  -٢
 .١٥وانظر أيضاً ص، ، ١٣التعازي واملراثي،  -٣
 ، وما بعدها.١٠٦اموع،  -٤
املنهال، هو ابن عصمة الرياحي، كفّن مالكاً يف ثوبيه حني رآه مقتوالً، وكذلك كانوا يفعلون، مير الرجل بالقتيـل،   -٥

يتـه راعـك   فيلقي عليه ثوبه يستره به.  غري مبطان العشيات، ال يعجل بالعشاء، ينتظر الضيفان. األروع، الذي إذا رأ
  جبماله وحسنه. 
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ــماحةً    س ــه ــب من ــانَ الُّل ــب أَع لَبِي  
ــدى   لنل ــز تهي فــي رِ الســد كَص اهــر ت  
ــن ــم إنْ يكُ اخلَص ــك ــا كَظَّ ــاً إذا م   ويوم

ــاً  وإنْ  ــق فاحش ــربِ ال تلْ يف الش ــه   تلْقَ
    ــهتأَيجــالَ رالر وــزالغ ســروإنْ ض  
 ــت محــلُ أَج ــاً إذا اخلَي ــانَ وقَّاف ــا ك   وم
  هوــد ــن عـ ــزه عـ ــامٍ بـ   وال بِكَهـ
  ــك ــان لمالـ ــالَّ تبكيـ ــي هـ   فَعينـ

  ٢خصيب إذا مـا راكـب اجلَـدبِ أَوضـعا    
  ٣السـوِء مطْمعـا   إذا ملْ تجِد عنـد امـرِئِ  

  ٤نصــريك مــنهم، ال تكُــن أَنــت أَضــيعا
  ٥علــى الكَــأْسِ ذا قَــاذُورة متزبعــا   
  ٦أَخا احلَـربِ صـدقاً يف الِّلقـاِء سـميدعا    
  ٧وال طائشــاً عنــد الِّلقــاء مــدفَّعا    
  ٨إذا هــو القَــى حاســراً أَو مقَنعــا   

ــ ــاإذا أَذْرت الـــريح الكَنيـ   ٩ف املُرفَّعـ
                                                                                                                                                           

الربم، الذي ال يدخل مع القوم يف امليسر، وهو ذمّ. ومجعه أبرام. دي النساء، أي ليس ممن تعطي النسـاء زوجـه    -١
حلماً يف شدة الشتاء. القشع، النطع. تقعقع، سمع له صوت ليبسه. وجعل مالكاً أصالً يف امليسر، فعرسـه ـدي إىل   

  تهدي النساء إىل عرسه.النساء، وال 
اللبيب، العاقل. السماحة، اجلود. اخلصيب، الرحب الفناء، السهل السخي. أوضع، أسـرع، واإليضـاع السـري     -٢

  السريع. يقول إذا ما أتاه جمدب مسرع وجده خصيباً مريعاً.
"وتأويل ذلك أنه يتحـرك  )، ١/٢٤٥كصدر السيف، أراد السيف نفسه، فاجتزأ بذكر الصدر. قال املربد(الكامل،  -٣

)، "واملعىن أنه ينفـذ يف إقامـة املـروءة،    ٢/١١٦٩حترك سرورٍ لفعل اخلري". وقال املفضل(شرح اختيارات املفضل، 
 والكشف بالعطية نفاذ السيف يف الضريبة".

. يكن، يعـين  كظّك، بلغ منك غاية الغم، حىت يقطعك عن الكالم. اخلصم، يقال للجمع واملفرد واملذكر واملؤنث -٤
 أخاه. يريد إن كان مالك ناصرك فلن يغلبك اخلصم.  

الشرب، القوم يشربون. يقال للرجل الذي يتربم بالناس ويتقذر منهم، "إنه لقاذورة" و "إنه لذو قـاذورة" لسـوء    -٥
"يقول، وإن )، ٢/١١٧١خلقه. املتزبع، سيئ اخللق الذي يؤذي الناس ويشارهم. قال املفضل(شرح اختيارات املفضل، 

وجدته مسح اخلُلُق، ليناً هيناً، ال يأيت بالفحشاء عليهم. بل تراه مجيـل   -وهو القوم الذين يشربون-اختلط بـ"الشرب"
  العشرة، محيد الصحبة".

ضرس، كدح وأثّر فيهم. الصدق، الصلب. السميدع، اجلميل الشجاع، املديد القامة. الطائش، اخلفيف. املدفّع،  -٦
  وع.املدف

 أجحمت، جبنت وكفّت. وأراد باخليل أصحاا. املدفَّع، املدفوع يرغب عن حضوره جلبنه. -٧
الكهام، الكليل، أي ليس سالحه بكليل عن عدوه. البز، السالح. احلاسر، الذي ال سالح عليه. املقنع، البس  -٨

  السالح والألمة.
يها من الربد. املرفّع، املرفوع املعلى. وإمنا تـذري الريـاح   أذرت، ألقت. الكنيف، حظرية من شجر جتعل لإلبل تق -٩

 الكنيف من شدا وشدة الرد.



 ٩١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
ــايف   ــاه أظ ــن تج ــماالً م ش ــت هبو  

  ولبهمـــة وللشــربِ فـــابكي مالكــاً  
هـــريعوقـــاً بغَـــى طُرإذا أَر فـــيوض  
  وأَرملَـــة تمشـــي بِأَشـــعثَ محثَـــلٍ

   

ــا   ــيض تقفع ــف املف ــادفَت ك   ١إذا ص
ــجعا   شت ــن ــى م ــه عل ــديد نواحي   ٢ش
ــا   ــىت تكَنع ــد ح ى يف القــو ــان ثَ ع٣و  
ــوعا  ضــد ت ــه ق ى رأْســار ــرخِ احلُب   ٤كَفَ

  

تتجلى يف مالك جمموعة القيم العليا اليت قد حتويها كلمة "املروءة" غري أنّ مثة صـفتني أساسـيتني   
يركّز عليهما متمم يف هذه األبيات، ويف األبيات األخرى من هذه القصيدة؛ مها الكـرم والشـجاعة.   

صـروا مالكـاً،   ويأيت تأكيدمها يف مقابل إحساس مالك بانتفائهما، ليس نسبة إىل قومه الـذين مل ين 
فحسب، بل، بالنسبة إىل اتمع القبلي الذي يشهد دم دعائمه بسكون وصمت، أيضاً. وهكذا يصري 
غياب مالك غياباً للمروءة يف إحدى أهم جتلّياا؛ وهي إغاثة امللهوف! فال جيد متمم نصرياً له. لقـد  

اً لألرملة، أباً لليتيم، نـدمياً رائعـاً   كان مالك خصيباً للمجدب، نصرياً للمظلوم، عوناً للمحتاج، سند
للشرب؛ لبيباً، مسحاً. وبغيابه غابت تلك اخلصال العظيمة كلها، وحق ملتمم، ولكلّ هـؤالء الـذين   

  يذكرهم، أن يبكوا مالكاً، أو أن يبكوا أنفسهم بعد مالك.
 مسألة التـزام  وينبغي أالّ يصرفنا ذكر متمم للشرب وجمالسه، عن غايته األساسية، إىل البحث يف

مالك، أو عدم التزامه، باإلسالم، لنبين على ذلك حكماً بشأن ما أثري من جدل حول ردته! ذلك أننـا  
أمام نص مراوغ، نص فين، ولسنا أمام نص تارخيي. وذكر اخلمر وجمالسها تقليد فنـي درج الشـعراء   

عب بن زهري، فقد أنشـدها حبضـرة   على استخدامه. وميكن أن نتذكر يف هذا املقام قصيدة الربدة لك
) ومجاعة من أصحابه، وشبه فيها ريق حمبوبته باخلمر، ومع ذلـك، فلـم يعاتبـه الـنيب     صالرسول(

                                                             
أظايف، جبل فارد لطيئ، طويل أخلق أمحر على مغرب الشمس من تنغة، وكانت تنغة مرتل حامت الطـائي(معجم   -١

 ).١/٢١٩البلدان، 
 الشجاعة.وللشرب، أي من أجلهم. البهمة، الشجاع. تشجع، تفعل من  -٢
)، قال األصمعي، "إذا ضلّ الرجل أرغى بعريه، أي محله على الرغاء، لتجيبـه  ٢/١١٧٣يف شرح اختيارات املفضل( -٣

اإلبل برغائها، أو تنبح لرغائه الكالب، فيقصد احلي". العاين، األسري. ثوى، أقام. القد، السري من اجللـد، أراد القيـد.   
  د على جلده. وهو كناية عن اخلضوع للمذلة، ألن صاحبه يتضاءل.تكنع، تقبض. يعين حىت يبس القي

األشعث، املتلبد الشعر، يريد ولدها، وقد بدت عليه آثار الفقر واجلوع. احملثّل، الذي أسيء غذاؤه. احلبارى، نـوع   -٤
  من الطري. تضوع، تفرق، أراد شعره.



 ٩٢ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
)، ومل يعلّق على ذلك، وكذلك فعل أصحابه الكرام. وال ريب يف أنه قبلـوا ذلـك منـه    صالكرمي(

قبيل املرأة وشرب اخلمر! وكذلك جند ذكراً للخمر باعتباره تقليداً فنياً جاهلياً، ال بوصفه اعترافاً منه بت
) والدعوة اإلسالمية، حيث يقول يف أثناء حديثـه  صيف قصيدة حلسان بن ثابت، وهو شاعر الرسول(

  :١عن شعثاء
  ونشـــربها، فَتتركُنـــا ملوكـــاً  

  
  وأُســـداً مـــا ينهنِهنـــا اللّقـــاُء

  
وأعرف أنّ هذا االستشهاد سيكون حملّ اعتراض لكثريين ممن يقتنعون بأنّ هذه األبيات من مقدمة 
القصيدة، وقد أثريت شكوك كثرية بشأن نسبتها إىل اإلسالم، حىت لقد استقر يف األذهان أا نظمـت  

اس بأنه ال يصح لشاعر يف اجلاهلية! وهي شكوك مل تؤد إليها القراءة الدقيقة، بقدر ما أدى إليها اإلحس
مثل حسان أن يذكر اخلمر اليت حرمها اإلسالم يف قصيدة إسالمية. ومل يكن نفي نسبة هذه املقدمة إىل 
قصيدة حسان اإلسالمية نتيجة دراسة هلا، أو حبث يف بنائها الفين، بل كان حكماً خارجاً عن الـنص،  

يكون هذا االعتقاد خلف نسبة نصوص إسالمية  مؤسساً على اعتقاد مسبق، وغري فين. وما أدرانا، فقد
 ،أخرى إىل اجلاهلية!! ولست أريد أن أحبث يف نسبة هذه املقدمة، فلقد كفاين مؤونة ذلك باحث جاد
فخلص إىل القول: "... ميكن االطمئنان إىل أنّ مقدمة مهزية حسان هي جزء أصيل منها، على الـرغم  

  .٢من إشكالية نسبتها إىل اجلاهلية..."
وال ميلّ متمم من إعادة النظر يف بناء صورة اإلنسان النموذج، اليت ميثلها مالك، فيفصل يف جانب 
هنا ويوجز يف آخر، ليعود يف موضع آخر إىل التفصيل فيما أوجز فيه من قبل، واإلجياز يف ما فصـل،  

ميته الـيت يقـول   إىل إعطاء أخيه صفة الكمال املطلق. وانظر ال -أو هو يسعى بالفعل-وكأنه يسعى
  :٣فيها

                                                             
 .١/١٧ديوانه،  -١
جملة جامعة زية حسان بن ثابت األنصاري، قراءة يف توثيق النص القدمي وتأويل". فاروق إسليم.  "قلق االنتماء يف مه -٢

. ١٤٩) ص، ٢٠٠٧( ٢، العـدد،  ٢٩. الد، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية -تشرين للدراسات والبحوث العلمية
اخلمر يف قصيدة للشماخ بـن   . وانظر ذكر١٤٤وانظر أيضاً ذكر اخلمر يف الرثاء يف أبيات ملنقذ اهلاليل يف الوحشيات، 

 .٤٥٦ضرار، ديوانه، 
 .١٣٢اموع،  -٣



 ٩٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  ــه مكان ــي ــى علَ ــك خلَّ مال نــئ   لَ

  
ــلِ منِ املَحــز ــزاِء وال ــى الع فت مــنِع   ١لَ

  
فستالحظ أن غياب مالك يعد غياباً للقيم اليت ميثّلها، وغياباً للرجل املثال الذي كان يشكل ضمانة 

يكشف عن صورة احلياة بعد غيابه! فغيابه يبدو حلياة أكثر استقراراً وأمناً، وكأن متمماً يريد بذلك أن 
حدثاً "كارثياً" ال ميكن حبال من األحوال أن جيعل احلياة اإلسالمية أكثر التزاماً بالدعوة اجلديدة، وأكثر 
قرباً من احلياة "النموذج" اليت جاء اإلسالم ليبنيها لإلنسان. ولذلك كلّه ينبغي أن يفهم هذا الرثـاء يف  

  اج على مقتل مالك، ويف إطار الدعوة إىل الثأر له.إطار االحتج
لقد كان حزن متمم على مالك شديداً، وكان مالك رجالً ميتاز خبصال جتعل من الصـعب مـلء   
الفراغ الناتج من غيابه؛ قيل إن عمر بن اخلطاب سأله يوماً: "إنك لَجزلٌ، فأين كان أخـوك منـك؟   

، يركب اجلملَ الثَّفالَ بني املَـزادتينِ  ٢ألزيز واألصوات والصرادفقال: كان، واهللا، أخي يف الليلة ذات ا
، ويف يده الرمح الثقيل(ويف روايات أخرى ٥، وعليه الشملَةُ الفَلوت٤، ويجنب الفَرس اجلَرور٣املُتلَونتينِ

كثت فيهم سـنة أُحـدثهم   )، حىت يصبح متهلِّالً. ولقد أُسرت مرة يف بعض أحياء العرب فم٦اخلَطل
وأُغنيهم، فما أطلقوين. فلما كان بعد، وقف عليهم مالك يف شهر من األشهر احلرم، فحادثهم سـاعة  

  .٧مث استوهبين منهم، وهم ال يعرفونه، فوهبوين له، فعلمت أنّ ساعة من مالك أكثر من حول مين"
، كمـا أنّ مثّـة   ٨ته، وحسن تصرفهويروي أبو الفرج حكاية األسر، فيشري إىل مجال مالك وظراف

روايات أخرى قد تعمدت أن تلفت إىل هذا اجلمال، ففصلت القول فيه بعض التفصيل، كما جنـد يف  

                                                             
  العزاء، من اعتزى وتعزى أي انتسب. والزمن احملل، زمن اجلدب. -١
 األزيز، الربد. الصراد، ريح باردة مع ندى. الثفال، البطيء الذي ال يكاد ينبعث. -٢
 لبعري.املزادتني املتلونتني، يريد املشدودتني على جنيب ا -٣
  اجلرور، الذي ال يكاد ينقاد مع من جينبه، وإمنا يجر احلبل. -٤
 الشملة، كساء أو مئزر يتشح به،  الفلوت، الصغرية اليت ال ينضم طرفاها وال تكاد تثبت على البسها. -٥
لقوي) واملُدلُّ بفضل قوتـه  )، "وال حيمل الرمح اخلَطل منهم إالّ الشديد األيد(ا٣/٢٥قال اجلاحظ يف البيان والتبيني( -٦

 عليه، الذي إذا رآه الفارس يف تلك اهليئة هابه وحاد عنه..." 
. وانظر احلديث باختصار، وبعض االختالف يف األلفـاظ،  ٢/٣٤٦، وانظر األشباه والنظائر، ٢١التعازي واملراثي،  -٧

، ومعجم ٤/٢٠، والتذكرة احلمدونية، ١/١٣٦، والعقد الفريد، ٣/١٤٤٨، والكامل للمربد، ٣/٢٥يف البيان والتبيني، 
 مادة "أف".  ١/١٧مقاييس اللغة، 

 . ٣٠١، ١٥/٣٠٠األغاين،  -٨



 ٩٤ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
مـن   -واهللا-هذه الرواية اليت تذهب إىل أنّ متمماً سئل: "أين كان مالك منك؟ فقال: ساعة واحـدة 

بعض أحياء العرب، فأقمـت حـوالً    مالك مثل حول مني جمرم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: أسرت يف
جمموعة يداي إىل عنقي، فلما كان الشهر احلرام جاء مالك لفدائي، فلما أشرف على احلي ونظروا إىل 
مجاله مل يبق فيهم قاعد إالّ قام، وال ذات خدر إالّ كشفت سجف خدرها لتنظر إليه، فلمـا كلّمهـم   

  .١فعلمت أنّ ساعة منه خري من حول مين" ومسعوا فصاحته وبيانه أطلقوين له بغري فداء،
وينبغي أالّ تؤخذ هذه الروايات من حيث هي وثائق تارخيية، بل من حيث هي صياغة فنية حلـدث  

تعبر عن صورة مالك كما استقرت يف الوجدان اجلمعي، وهي لـذلك   -أو قد يكون تارخيياً!-تارخيي
وعلى إحساس بال شرعية الطريقة اليت قتل ـا.   تعكس التعاطف معه، وتدلّ على عدم اقتناع بردته،

ويبدو بوضوح أنّ االختالف بني هذه الروايات يرجع إىل تنوع أساليب الرواة يف صياغة احلدث وفقـاً  
ملا كانوا يرون أنه أكثر تأثرياً يف مجهور املتلقني. أما احلادثة نفسها فقد ال تعدو أن تكون أكثر مما رواه 

ا قيس بن شرقاء التغليب فأغار على بين يربوع، فأُسر متمم، فوفد مالك على قيس يف ابن عبد ربه: "غز
  فدائه فقال:

     معـنقاَء مـرش بـن سيـا قَـي تلْ أَنه  
  

ــه؟  ــت قابِلُ ــه أن تطَيإنْ أَع ــد اجلَه أَو  
  
  .٢فلما رأى وسامته وحسن شارته قال: بل منعم، وأطلقه

  
  املاضي واحلاضر

مالك، من خالل شعر متمم، كأنه حياة بأكملها، حياة تشع باحملبة والطمأنينة، كان مـتمم  يبدو 
يتلمس فيها قيم وجوده "األونطولوجية" اليت ال سبيل إىل االستعاضة عنها بغريها، ولذلك بـدت لـه   

ى عنـدها  حياته بعد فَقْد مالك ضرباً من العبث املر الذي تفقد فيه الذات مسوغات وجودها، فيتساو
  :٣الوجود والعدم. فيقول

ــاً  ــدي مالك ــد فَقْ ــايل بع ــت أُب ولَس  
  

   ــع ــو اآلنَ واق ــاٍء أَم ه ن يتــو أَم  
  

                                                             
 .٢/٣٤٦األشباه والنظائر،  -١
 .٥/٢١٧العقد الفريد،  -٢
 .١٠٥اموع،  -٣



 ٩٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
فقد مالك جعل الشاعر غريباً، وحيداً، ويف غربة وحدته مل يكن أمامه إالّ أن يتأمـل يف وجـوده   

هذا املوقف يطفو املاضـي علـى    الباطين الذي كان غائباً خلف ألوان الطموحات واألماين. ويف مثل
سطح احلاضر، وميثل بني يدي صاحبه، ويبدو مبرتلة الشيء الوحيد الذي ميتلكه، ألنه الشيء الذي يعبر 

. ولكن ماضي متمم مل يكن منفصالً عن أخيه مالك، بل كان يدور يف فلكه، ويستمد ١عما هو كائنه
مية عن أية إجنازات حققها مبفرده يف املاضي. ولذلك قيمته من خالله. وهو مل حيدثنا يف أشعاره اإلسال

مل يكن بوسعه أن يستعني بغىن املاضي على مواجهة إقفار احلاضر، بل إن إحساسه بغىن املاضي الـذي  
  :٢كان يستحضره راح يعمق إحساسه بإقفار احلاضر الذي يعيشه. يقول

    جِـبال ت كـمبِاس عي مـىت مـا أَدوإن  
  ضــت أقلّــين  وكــان جنــاحي إن 

ــا  ــاة وقَبلَنـ ــرٍ يف احلَيـ ــنا بِخيـ   وعشـ
ــةً ــةَ حقْبـ ــدماني جذَيمـ   وكُنـــا كَنـ
ــاً   ــأَني ومالكـ ــا كَـ ــا تََفَرقْنـ   فَلَمـ
  فَــإِنْ تكُــن اَأليــام فَــرقْن بيننــا    

  

  ٣وكُنــت جــديراً أنْ تجيــب وتســمَعا
ــا    ــريش أن يترتّع ــاح ال ــوي اجلن   وحي

ــ ــا أَص ــرى وتبع ســطَ ك هــا ر   اب املَناي
  ٤مــن الــدهرِ حتــى قيــلَ لَــن يتصــدعا
  ٥لطُــولٍ اجتمــاعٍ لَــم نبِــت لَيلَــةً معــا

  فَقَـد بــانَ محمــوداً أَخــي حــني ودعــا 
  

ذهب األخ والنصري بذهاب مالك، وصار االستنجاد به يرتد على صاحبه صدى مثقالً باحلسـرة.  
كان مالك جناح متمم، وبفقده انعدمت قدرته على الفعل! هذا ما تكشف عنه املفارقة اليت يقيمها بني 

شـدة  املاضي "السعيد" واحلاضر "احلزين"، ماضي "حضور" مالك و حاضر "غيابه". احلاضر املثقـل ب 
، ٦اإلحساس بالزمن نتيجة الفقد. فالسعادة "ختلق ضرباً من االنسجام بني الذات والعـامل اخلـارجي"  

                                                             
 .٨٤انظر مشكلة اإلنسان،  -١
 .١١١اموع،  -٢
ومل حتوجه إىل إعادة". جتيب وتسمعا، املعىن فيه تقدمي أي، تسـمع  يقول، "كنت إذا أجبت أمسعت املستغيث بك،  -٣

  )١١٧٦/ ٢وجتيب" (شرح اختيارات املفضل،
ندمانا جذمية، مها مالك وعقيل ابنا فارج بن كعب بن القني، وجذمية، هو جذمية بن األبرش، وكان يسمى الوضاح  -٤

). وكان مالك وعقيـل قـد ردا   ٣١١، و ١٥/٣٠٥ين، ، واألغا٣٧٩لربص كان به(انظر التعريف يف مجهرة األنساب،
 على جذمية ابن أخته عمرو بن عدي، فحكمهما فاختارا منادمته، فكانا ندمييه دهراً مث قتلهما.  

 لطول اجتماع، أي بعد طول اجتماع، وقد تأيت الالم مبعىن بعد. -٥
 .٣٥مشكلة اإلنسان،  -٦
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وهذا ما جعل الشاعر يف غفلة عن اإلحساس بالزمن، فتوهم أنه مبنأى عن الصريورة، ومبنجـى مـن   

ر واحلاضر، وهـذا  املوت الذي يصيب اآلخرين. وبغياب مالك انتفى االنسجام ليقوم التنافر بني الشاع
ما جعل الشاعر أشد تعلقاً باملاضي، وميكن أن نالحظ ذلك من خالل تكرار الفعل النـاقص، ومـن   
خالل حتوالت الضمري يف خطابه، وطغيان ضمري اجلماعة الرابط بينه وبني أخيه، والـذي مل يقطعـه   

اضي هـو تعلّـق مبالـك،    سوى املوت يف الشطر األخري حيث يعود الضمري إىل مفرد. هذا التعلّق بامل
  :١ولذلك راح متمم جيتهد يف بثّ احلياة يف هذا املاضي من خالل الدعوة بالسقيا لقرب مالك

ــه  ــنا يف ربابِ الس ــار ــد طَ ــولُ وقَ   أَق
  ــك مال ــرب ــا قَ ــاً حلَّه ضــقَى اُهللا أَر س  
  ــة ــواديينِ بِدميـ ــيلَ الـ ــر سـ   وآثَـ

ــولِ   ح ــن ــدامِ م ــعِ اَألس متجــارِعٍفَم ش  
ــا     ــبالد لحبه ــقي ال ــا أَس ــواِهللا م   فَ

  

ــا  ــى تريع ــاَء حت ــح املَ سي نــو ٢وج  
ــا  ــدجِنات فَأَمرع ــوادي املُ الغ ــاب ه٣ذ  
ــا  ــت خروع بالن ــن اً مــمي سو ــح شر٤ت  
  ٥فَــروى جِبــالَ القُــرنتني فَضــلْفَعا   

  ولكــنين أَســقي احلَبيــب املُودعــا    
  

ست الدعوة بالسقيا هي ما يلفت يف هذه األبيات، بل الدعوة بشمولية هذه السقيا لتعم مناطق ولي
متباعدة، والتركيز على أن يكون هذا املطر قادراً على إخصاب تلك األراضي وبعث احلياة فيها مـن  

كأنه كان  جديد. وكأن متمماً ال يدعو بالسقيا لقرب مالك، بل يدعو لكلّ بقعة أرض وطئها مالك، أو
يرى أنّ قرب مالك ميتد يف األرض مساحة تليق مبكانته يف احلياة، ولذلك فاألرض كلها قـرب ملالـك،   

                                                             
 .١١٣، ١١٢اموع،  -١
الربق. الرباب، السحاب، أو الذي تراه دون السحاب كالدخان والغمام. اجلون، السحاب األسـود.  السنا، ضوء  -٢

  يسح، يصب. تريع، تراجع، أو جاء وذهب.
الذِّهاب، مجع ذهبة، وهي السحابة الغزيرة. الغوادي، اليت تغدو باملطر. املدجنات، السحاب اليت تـأيت بالـدجن،    -٣

  بالسحاب. أمرع، أخصب وأتى باخلصب. ومطر مريع، إذا كان فيه خصب. والدجن تغطية السماء
آثر، من األثرة. الدمية، املطر يدوم أياماً بال ريح فيكون مستوياً، وهو أمحد املطر. ترشح، تربي وتنبِت، أخذ مـن   -٤

رض بالنبات. اخلـروع،  النماقة الراشح وهي اليت معها ولدها. الومسي، أول مطر يقع على األرض، وهو الذي يسم األ
 اللني من كلّ شيء.

األسدام، مجع ماء سدمن وهي املاء املندفنة. وأصل التسدمي، احلبس. شارع، جبل من جبال الدهناء(معجم البلدان،  -٥
). القرنتان، بني البصرة واليمامة يف ديار بين متيم، عندها أحد طريف العارض جبل اليمامة، وبينه وبني الطـرف  ٥/٢١١

 ).١٤٤اآلخر مسرية شهر. ضلفع، هضاب على يسار ضرية، مما يلي الشمال(صفة جزيرة العرب، 
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وبعث احلياة فيها هو بعث ملالك الذي ال ينبغي أن يستحيل حضوره املاضـي إىل غيـاب مطلـق يف    

"الـبالد" كلـها،    احلاضر. ومتمم يكشف يف البيت األخري أنه ال يسقي "قرب مالك" وحده، بل يسقي
ولكنه يفعل ذلك من أجل مالك وحده، وكأن صلته العاطفية بالعامل قد انقطعت مبوت مالك الـذي  
كان ميثل يف نفسه هذا العامل يف املاضي. وهكذا تكون الدعوة بالسقيا دعوة لتجدد املاضي، وتعبرياً عن 

  إقفار احلاضر.
مالك، فإنه بكى املوتى مجيعاً ببكائه مالكـاً،   وكما دعا الشاعر بالسقيا لألرض كلها من أجل قرب

ومل ير يف قبورهم سوى قرب له. كان فَقْد مالك حدثاً رهيباً يف حياة الشاعر، قذفه يف مي مـن احلـزن،   
فاتسعت الدوائر من حول املركز لتحتوى األخوة واألحبة من املفقودين، مث لتحتوى األبعد فاألبعـد،  

غدا كلّ قرب هو قرب مالك، ال فرق بني قرب وآخر، أو لنقل غدت األرض كلها حىت غدا الفقد شامالً، و
قرباً واحداً ملالك له جتليات خمتلفة متنوعة. وبذلك يرتقي مالك من كونه أخاً للشاعر إىل كونه رمـزاً  

فناء لإلنسان بشكل عام، وهذا ما جيعل األبيات التالية "تتجاوز حدود الثكل الفردي إىل الشعور بأنّ ال
: إن متممـاً  ٢. قيل١قرب واحد هائل" -يف إحساس الشاعر-يسري يف صميم احلياة، وأنّ األرض مجيعاً

قدم العراق فأقبل ال يرى قرباً إالّ بكى عليه، فقيل له: ميوت أخوك باملال وتبكي أنت على قرب بالعراق! 
  :٣فقال

  لَقَد المنِـي عنـد القُبـورِ علَـى البكـا     
  أَتبكــي كُــلَّ قَبــرٍ رأَيتــه   فَقَــالَ 

  حــائ ن ــت ــاملَال أَن ــرٍ بِ ــلِ قَب أَج ــن أَم  

كــوافموعِ السالــد ــذْرافتــي لفيق٤ر  
 ككادــد ــوى وال ــني الِّل ــوى ب ــرٍ ثَ قَب٥ل  

ــك ــلِّ هال ــرٍ أَو علــى كُ ــلِّ قَب   علــى كُ

                                                             
 .٥٧يف الشعر اإلسالمي واألموي،  -١
 .١/٥٣٣. وشرح محاسة أيب متام لألعلم الشنتمري، ٢/١٧٤، وديوان املعاين، ٢/١أمايل القايل،  -٢
 .١٢٥اموع،  -٣
وهو صب الدمع. قال املرزوقي، ( وقوله "لتذراف الدموع السوافك" أي من السوافك، مجع سافكة، من السفك؛  -٤

أجله بعد قوله، "ما البكا" فيه من الفائدة املتجددة التنبيه على إجابة الدموع له، وانصباا حبسب مراده حىت ال مجود من 
الن يف حال من احلاالت، ولـيس  احلجاج(وهو العظم املستدير حول العني) يف شيء من األوقات، وال توقف من السي

  كلّ باك ذه الصفة).
اللوى، اسم موضع، ويف اللغة هو مسترق الرمل ومنقطعه. قال التربيزي، وذكر بعضهم أن اللوى ها هنا يقع على  -٥

). والدكادك، مجـع دكـداك، وهـو    ١/٥٢١أماكن خمتلفة، ولذلك جاز أن يترتب عليه فالدكادك"(ديوان احلماسة، 
 ستوي من األرض.امل
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ــجا  ــثُ الش عبــجا ي إنَّ الش ــه ــت لَ   فَقُلْ

  
ــدعين، ــك   فَ مال ــر قَب ــه ــذا كُلُّ ١فَه  

  
وقبل كل شيء ينبغي أالّ نشغل أنفسنا بأمر هذا الرفيق الذي أوجده الشاعر ليعبر عما يف داخلـه،  
فقد يكون هذا الرفيق حقيقياً، أو متوهماً، ولكنه يف احلالني مل يكن خيتلف كثرياً عن العواذل األخرى، 

بكاء متمم الدائم عل أخيه. اتمع الذي كان يريد من مـتمم  إنه رمز للمجتمع الذي مل يكن يرضى ب
أن ينسى مصابه، وينسى مالكاً. ومتمم، الذي مل يستطع أن يدفع عن أخيه املوت، كان جيتهـد يف أن  
يدفع عن ذكره النسيان، كان يريد أن خيلّد ذكره، على األقل، وكأنه كان يسعى من أجل إبقاء تلـك  

الناس. ولذلك يعري متمم عتب الرفيق هذا االهتمام، ويروي احلوار الـذي دار  املأساة حية يف ضمائر 
  بينهما.  

وأول ما يلفت النظر إصرار هذا الرفيق على "تنكري" لفظة "قرب" وإصرار متمم على تعريفها! الرفيق 
يريد أن ينظر إىل موت مالك من حيث هو موت "فرد" يندرج يف إطـار ظـاهرة املـوت الطبيعيـة     

تكررة، واليت ينبغي جتاوزها. ومتمم ينظر إليه من خالل التحول التـارخيي بـني زمـنني؛ جـاهلي     امل
وإسالمي، فرياه موتاً مجاعياً! وحدثاً غري عادي، ويستحق الوقوف والتأمل. وقد انتبه القدماء إىل ما يف 

العسكري: "يقول: قد مـأل   قوله "فهذا كلّه قرب مالك" من ثراء يف الداللة وأداء املعىن، فقال أبو هالل
، وقال املرزوقـي:  ٢األرض مصابه عظماً فكأنه مدفون بكلّ مكان. وهذا أبلغ ما قيل يف تعظيم امليت"
. وكـذلك قـال   ٣إن الشاعر يقول لصاحبه:"ليس يل يف قرب مالك إالّ مثلُ ما يل يف القبـور كلّهـا"  

  .  ٤أل األرض، فكأن األرض كلها مكانه، وكل قرب قربه""كأنه يريد أنّ مالكاً من عظم شأنه كأنه قد م
مل يعد يف احلاضر سوى احلزن، ومتمم يعبر عن هذا احلزن بطرق خمتلفة ولكنها مبجملها جاهليـة  
النسب. ولذلك نراه يتكئ على الرموز نفسها اليت اتكأ عليها أسالفه من الشعراء، واليت سيتكئ عليها 

  :٥الً. ومن ذلك قولهالشعراء من بعده زمناً طوي
ــاً  ــيب متالع صــى ي ــا أَلقَ ــو أنَّ م   ١ضـعا أوِ الركْن مـن سـلْمى إذاً لَتضع    فل

                                                             
  يبعث الشجا، يهيج ويثري. -١
 .٢/١٧٤ديوان املعاين،  -٢
 .٧٩٧/ ٢شرح ديوان احلماسة للمرزوقي،  -٣
 .١/٥٢١شرح ديوان احلماسة للتربيزي،  -٤
 .١١٧، ١١٦اموع،  -٥
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ــمٍ    ائور ــالث ــآرٍ ثَ ــد أَظْ جــا و   وم
 ــه ــزين بِبثِّـ ــثِّ احلََـ ــذَكِّرنَ ذا البـ   يـ
   ــت عجفَر ــت قام نهــن م ــارِف إذا ش  
    ــكبِمال قَــام ــومــي ينم ــدجبِأَو  

  

ــرعا   صارٍ ومــو ح ــن اً مــر جم نــب ٢أَص  
ــا   عــا م ــجعن هلَ اُألوىل س ــت ن٣إذا ح  
  ٤حنِينــاً فَــأَبكَى شــجوها البــرك أَجمعــا
  ٥منـــاد بصـــير بِـــالفراقِ فَأَســـمعا

  
فلو أنّ ما مبتمم من حزن أصاب اجلبال لتهدمت! هو حياول أن يقرب إىل مشـاعرنا وأحاسيسـنا   
شدة حزنه ومعاناته، وليس أنأى عن فهم مراده من القول إنه يبالغ! واحلكم بـ"املبالغة" علـى هـذا   

عجز عن حكم متسرع ال خيلو من داللة على ال -ملتمم وغري متمم -النص، وعلى نصوص كثرية أخرى
اإلحساس مبعاناة الشاعر! وبدالً من أن نتمسك بـ"املبالغة" حبجة أنه من غري املعقول أن تكون قـدرة  
الشاعر على التحمل أكرب من قدرة اجلبال، علينا أن حناول تصور شدة الوجع الذي حيدثنا عنه، وينبغي 

ح لنا أن نقيم مقارنة بني قـدرة الشـاعر   أالّ يفوتنا أننا أمام "شعر" والشعر ال خيضع للمنطق الذي يتي
  وقدرة اجلبال! 

وحىت يقرب متمم إىل أذهان املتلقني ما يريد قوله، وجيعلهم أقدر على تصور مدى حزنه، يعمد إىل 
هذه الصورة االستدارية اليت يستمد مفرداا من الواقع، ويغذيها بقدر كبري من الشحنات العاطفيـة؛  

ث اللوايت فقدن حواراً، فهن على الدوام يبكينه حبرقة، فيبكي حنينهن احلـزين  وهي صورة األظآر الثال
  كـن نن أه يبين سبب فقدانه، ولكنهذا احلوار، وال يبي منهن نمجيعاً. ومتمم ال يذكر ابن م النوق

ل، ملا كان حيمله على درجة واحدة من احلزن عليه، وأنّ حنني أية واحدة منهن كان يبكي ألفاً من اإلب
حنينها من شدة إحساس بالفجيعة. والعدد "ألف" يراد به، هنا، الشمولية ال التحديد، وهـو لـذلك   
يشمل اإلبل مجيعاً. ومتمم يقول: إنّ وجد األظآر اللوايت هذا شأن ليس بأشد وجداً مين يوم أُعلـن  

ن يقول أكثر من ذلك، أو لنقـل إنّ  قتل مالك. ولكن تفصيل متمم يف هذه الصورة يوحي بأنه أراد أ
                                                                                                                                                           

طيئ، ومهـا أجـأ    ). سلمى، أحد جبلي٥/٥٢متالع، جبل بناحية البحرين بني السودة واألحساء(معجم البلدان،  -١
 ). تضعضع، دم.٣/٢٣٨وسلمى، وهو جبل وعر(انظر املصدر نفسه، 

األظآر، مجع ظئر، وهي العاطفة على غري ولدها املرضعة له، من الناس واإلبل. الروائم، مجع رائم، وهـن احملبـات    -٢
 صدران من اجلر والصرع.الالئي يعطفن على الرضيع. احلوار، ولد الناقة، ومجعه حريان. ار واملصرع، م

 البثّ، احلال واحلزن (اللسان، بثث). حنت، الناقةُ صوتت شوقاً إىل ولدها(اللسان، حنن). -٣
 الشارف، املسنة من اإلبل، وإمنا خصها ألا أرق من الفتية، لبعد الشارف عن الولد. الربك، األلف من اإلبل. -٤
 بأوجد، بأشد وجداً. -٥



 ١٠٠ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
الصورة اليت يرمسها تقول أكثر من ذلك. متمم يريد أن يعبر عن مرارته من خالل بناء مفارقة بني عامل 
احليوان املتعاطف بعضه مع بعض، والقادر بعضه على أن يشعر بأوجاع بعض، وعامل البشر الذي يبدو 

ن حزن متمم ومل يشعر بأوجاعه! ويؤيد ذلـك أنّ مجيـع   أقلّ تعاطفاً وتضامناً من ذلك، إذ انصرف ع
  :١تروي هذه األبيات بعد األبيات السابقة -باستثناء رواية اخلالديني-الروايات

 كُماتــر ــلِّ س املُح ــار بأَخ ــأْت ت ــم   أَلَ
ــاً    ــف مالك احلَت فــاد إذْ ص هتــم شبِم  

  

  فَيغضب منكُم كُلُّ مـن كـانَ موجعـا   
ــيعا   ض ــم ــد رأَى ثُ ــا ق م هدــه شمو  

  
فمتمم، من خالل الصورة السابقة، ال يعبر عن حزنه على مالك بقدر ما يعبر عن خيبته من قومـه  
الذين صمتوا عن مقتل أخيه، وعجزت مراثيه فيه عن أن تيقظ فيهم عصبيتهم القدمية، مع أـم علـى   

  ة مبا أصابه من ظلم!معرفة مبقامه ومكانه ونسبه، وعلى معرف
ويف موضع آخر يتكئ متمم، يف التعبري عن حزنه، على احلمام، ولكنـه، مـرة أخـرى، يوظّفـه     

  :٢بالطريقة اليت تعبر عما يريده وال يستطيع قوله. يقول
   نِــي بِــهذَكَّر نــاييع قَــأََتإذا ر  
ـــكالمل ـــتنزتيالً فَاحـــدنَ هـــوعد  

  

ــادى  نت ــام محــوع ــون وقُ ص٣يف الغ  
وعــدص عليــه ــدجو ــنرِ مــديف الص٤و  

  
فقوله "دعون هديالً" ال ينبغي أن يفهم بعيداً عن األسطورة اليت فسر ا العرب تسـمية صـوت   
احلمام ذا االسم. قال صاحب اللسان: "وقال بعضهم: تزعم األعراب يف اهلديل أنه فرخ كان علـى  

. ٥سالم، فمات ضيعةً وعطشاً، فيقولون إنه ليس من محامة إالّ وهي تبكـي عليـه"  عهد نوح، عليه ال
مالك، أيضاً، مات"ضيعة" مبعىن ما، وهذا ما حيزن متمماً.  فالشاعر ال يهيج أحزانه صـوت احلمـام   
احلزين، وهو ليس يف حاجة إىل ما يهيجه ويف صدره "صدوع" من وجده على أخيه! بل يهيج أحزانـه  

 -ون احلمائم تبكي ذلك الفرح الذي مات منذ زمن بعيد، وهي مل تره، ومل تعرفه، بل وتدعوه أيضاًك

                                                             
 .١١٨، بأشد وجداًبأوجد،  - ١
 .١٠٣املصدر نفسه،  - ٢
٣ - .كذا احلرف، فتقول، ال رقأ اهللا دمع رقأت، ذهب دمعها وانقطع. والعرب تدعو  
 اهلديل، ذكر احلمام، ويقال، صوت احلمام. احتزنت، افتعلت من احلزن. الصدوع، الشقوق. - ٤
 اللسان، "هدل". -٥



 ١٠١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
وكأا تريد أن تبعثه مـن جديـد!    -وينبغي أن نأخذ هذه اللفظة باحلسبان، فهو مل يقل "بكني" مثالً

ألمس سيداً فيهم. بينما يبكي أخاه مالكاً وحده، من غري مشاركة الناس الذي نسوه، وكأنه مل يكن با
  ويرجح هذا قوله يف بداية القصيدة:

ــاجين    ــاُء وه ــام اَألخلي ون ــت   أَرِقْ
    ــكمال ــذَكُّر ــاً ت ــي حزن ل جــي هو  

  

 ــع ــؤاد وجِي ــم يف الفُ ــلِ ه ــع اللي ١م  
   وعـــرم إالّ والفُــؤاد ــت٢فَمــا نِم  

  
هم هلم" يذهب بنضارة قول الشاعر، ويقلـل إىل  ففهم "األخلياء" يف هذا السياق على أم "من ال 

حد كبري من معىن احلزن الذي يرمي إىل تصويره؛ ألنّ قصر النوم على األخلياء يعـين أنّ املهمـومني   
مجيعاً يف حالة يقظة، وهم بذلك يتساوون مع الشاعر، يف حني أنه يريد أن يبين تفرده باهلم، وتفـرده  

، الناس مجيعاً، حىت املهمومني منهم، ألنّ أي هم ال يعد مهّاً، من وجهة نظـر  باألرق. األخلياء، ها هنا
متمم، إذا ما قيس مه! الناس مجيعاً أخلياء نيام، ومتمم وحده أرق حزين. هكذا يعـيش مـتمم يف   
غربة مرة، ليس لغياب أخيه فحسب، بل لغياب النصري، أيضاً. لقد صدمه موت أخيه مـرة، ولكـن   

  صدموه مرات.الناس 
  

  الفين اجلانب
أول ما يالحظ على قصائد رثاء متمم خلوها من املقدمات، فلم يكن هذا الشاعر مشغوالً بالبنـاء  
الفين بقدر ما كان مشغوالً بالتعبري عن حزنه وآالمه، وكأنه كان يشعر أنّ االنصراف إىل احلديث عن 

وهكذا كان يبدأ باحلديث عن حزنه وينتهي أي موضوع، سوى حزنه، هو انصراف عن مالك نفسه. 
به، وبني البدء واخلتام يصور مالكاً، ويعيد تصويره، من غري أن يعرج على أي موضوع آخر. وال غرو 
يف ذلك، وهو الذي وقف شعره اإلسالمي كله على بكاء مالك، وقضى حياته اإلسـالمية كلّهـا يف   

  احلزن عليه.
أجل بناء لوحات شعرية تعبر عن كون املوت مصرياً يقينياً وحيداً مل يكن متمم يف رثائه يسعى من 

ال مناص منه، ومل يكن مهموماً باستخالص العرب يف هذه املسألة، كما كان أسالفه يفعلون "ومن عادة 

                                                             
  هم له. وجيع، موجع، فعيل مبعىن مفْعل.األخلياء، مجع خلي، وهو الذي ال  -١
  املروع، الفَزِع، مفعول من الروع. -٢



 ١٠٢ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
. متمم مل يكن يتعزى عـن  ١القدماء أن يضربوا األمثال يف املراثي بامللوك األعزة، واألمم السالفة... "

بل كان جيتهد يف تصوير حجـم   -٢خالفاً ملا يذهب إليه بعض دارسي الرثاء يف صدر اإلسالم- أخيه
الفاجعة اليت أملّت به، وباتمع، بفقد مالك. كان "يصور املوقف العام برمته، ويعرض ملناقب املرثـي،  

إليه الرثاة قبله، فيضع العلة من دوام بكائه عليه، ومشاركة الناس له يف أحزانه. وهذا مذهب فين ركن 
لكن متمماً قدمه مفصالً بصورة دقيقة وكثرية تظهر براعة الشاعر من جهة، وتربز شخصية أخيه مـن  

. كان جيتهد يف أن يصور فقد مالك كارثة إنسانية، ويدأب من أجل لفت أنظار النـاس  ٣جهة أخرى"
الوحيد الذي كان ميثّل جتسيداً  إىل ذلك، من خالل تأكيد املكانة اليت كان يشغلها مالك بصفته الرجل

  ملنظومة القيم االجتماعية العليا اليت يتطلع إليها الناس، وبصفته املثل األعلى األخالقي الذي يربط بينهم.
الصورة األوىل اليت انشغل متمم برمسها هي صورة مالك، وهي صورة كربى تتكون من جمموعـة  

ة الواحدة، أو املوزعة يف جمموعة القصائد، واليت تدلّ كـلّ  كبرية من الصور اجلزئية املتتالية يف القصيد
واحدة منها على خصلة من خصاله اليت تتجلّى عند احلاجة الشديدة إليها، تلك احلاجة  اليت تكشـف  
عن انعدامها عند غري مالك. ومتمم بذلك يريد أن يعطي مالكاً ميزة التفرد يف تلك الصفات، أو بلوغ 

ال يبلغها غريه ممن يتحلّون ا. وتلك الصور اجلزئية صور حسية ومعنوية، ختتلـف  أعلى درجاا اليت 
خطوطها وألواا، ولكن معانيها األساسية تبقى واحدة. وهذا ما أدى إىل تكرار يف املعاين، وإن اجتهد 

تلـك  الشاعر يف التغلب عليه من خالل التنويع يف األلوان والظالل، ومن خالل ما كان يضفيه علـى  
الصور من مشاعر وأحاسيس. والصفة اليت يهتم ا متمم هي كرم مالك، وهو يعبر عنها بـأكثر مـن   
صورة؛ بالنازلني حول بيته ليقينهم بكرمه، وبالذين يتبعونه إلميام بأنه مأمن من اجلـوع، وبالضـيف   

و معىن واحد يتجلـى  . هي صور خمتلفة تعرب عن معىن واحد، أو ه٤الذي حيلّ به فيأمن اجلوع واخلوف
  بصور خمتلفة. 

                                                             
 .١٥٠/ ٢العمدة،  -١
يقول مصطفى الشورى، "فالشاعر يظهر جلده وصربه على فقده ألخيه، ويعزي نفسه مبا أصابت املنايا من امللـوك   -٢

  .٥١واألقيال"!! انظر شعر الرثاء يف صدر اإلسالم،
 .٢٢٩يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، الرثاء  - ٣
 .١٠٤، ١٠٣اموع،  -٤



 ١٠٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
فمتمم مل يكن ميلّ من تكرار احلديث عن صفات مالك، ومل يكن دائماً يفصل القول يف كلٍّ منها، 
بل كان يوجز يف بعض األحيان حىت ليبدو قوله سرداً سريعاً لتلك اخلصال، وكأنه كـان خيشـى أن   

  .١ذكرهتغرب حلظة اإلبداع قبل أن ينتهي من ذكر ما يرغب يف 
جند إضافة إىل التكرار يف املعاين تكراراً يف األلفاظ، وهذا األسلوب ال يعد جديداً؛ إذ جند له نظائر 
يف الشعر اجلاهلي، ويف شعر بعض شعراء صدر اإلسالم، كأيب ذؤيب اهلذيل، ولكنه جتلّـى بصـورة   

عفيف يف العصر األموي. أوضح وأنضج يف شعر متمم، قبل أن تتحقق مساته الكاملة يف أشعار احلب ال
وهذا التكرار يف األلفاظ يرِد يف أكثر من صورة يف رثاء متمم، وبأكثر من طريقة؛ فقد يكرر اللفظ يف 

. وقد يعمد إىل تكرار األلفاظ واجلمـل، فيسـتغين   ٣، وقد يكرر اللفظ يف البيت الواحد٢أول األبيات
  :٤ذا ما نالحظه بوضوح يف قولهبذلك عن الصورة البالغية يف نقل أحاسيسه ومشاعره. وه

  لَقَد المنِـي عنـد القُبـورِ علـى البكَـا     
    ــهتــرٍ رأَيــي كُــلَّ قَبكبفَقَــالَ أَت  
  حــائ ــت ن ــاملَال أَن ــرٍ ب ــلِ قَب أَج ــن أَم  
ــجا  ــثُ الش عبــجا ي إنَّ الش ــه ــت لَ   فقل

  

كــوافوعِ السمالــد ــذْرافتــي ليقف٥ر  
ــو ــرٍ ثَ قَبل ككادــد ــوى وال ــين اللِّ ٦ى ب  

ــكعلــى كُــلِّ هال ٧علــى كُــلِّ قــربٍ أَو  
   ــك مال ــر قَب ــه ــذا كلُّ ــدعنِي، فه   ٨فَ

  
فقد كرر لفظة "قرب" مخس مرات يف أربعة أبيات، تضاف إليها مرة سادسة جاءت اللفظـة فيهـا   
بصيغة اجلمع. كما كرر األلفاظ الدالة على البكاء. ومل يكتف بذلك، بل كرر، أيضاً، تسـاؤل هـذا   

خيتلف عن اآلخر، الرفيق الذي يذكره. وإذا تأملنا يف البيتني الثاين والثالث فسنجد أنّ أحدمها ال يكاد 
وأنه كان بإمكان الشاعر أن يستغين عن أحد البيتني، لو مل يكن يريد أكثر من تفسري معىن اللوم الذي 

                                                             
 .١٣٢املصدر نفسه،  -١
 .١٢٩، اموع  -٢
 .١٠٢املصدر نفسه،  -٣
 .١٢٥املصدر نفسه،  -٤
  السوافك، مجع سافكة، من السفك؛ وهو صب الدمع. -٥
 اللوى والدكادك، مواضع. -٦
موضع لبين أسد، وهناك قتل مالك بـن نـويرة(انظر معجـم مـا     املال، ما اتسع من األرض. وقال البكري،  هو  -٧

 ).٤/١١١استعجم،
  الشجا، احلزن. يبعث الشجا، يهيجه ويثريه. -٨



 ١٠٤ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
مـن حيـث   -أشار إليه يف البيت األول! وميكن أن نالحظ أن الشطر األول من البيت الثاين ال خيتلف

طر الثاين من البيت الثاين ال خيتلف عن عن الشطر الثاين من البيت الثالث، وكذلك الش -املعىن املباشر
الشطر األول من البيت الثالث! ومل يكن الشاعر يرغب يف التطويل، أو يفعل ذلك عن غري قصد، بـل  
كان يرغب يف التعبري عن أمر ما، ولعله كان يعبر عن تكرار الناس هذا اللوم، لعدم قدرم على فهـم  

لقياس إىل لوم الرفيق، ولكنه واضح وحازم، ومعبر عن اختالف معاناته. ولذلك يأيت جوابه مقتضباً، با
  كبري يف اإلحساس بفقد مالك، ويف فهم معىن فقده.  

أما الصورة الثانية اليت اجتهد متمم يف رمسها، فهي صورة احلزن على مالك. وهو يسـتعني علـى   
اختطّه أسالفه اجلـاهليون ملثـل   بنائها بأساليب خمتلفة، وأدوات متنوعة، ولكنه ال خيرج يف ذلك عما 

موقفه، فيتكئ، مثلهم، على الليل واحلمام واإلبل يف التعبري عن شدة حزنه، ويذكر ما أصـابه بفقـد   
مالك، ولكنه خيتلف عن أسالفه يف أنه ال يتهم الدهر، وال يعزي نفسه بأنّ املوت مصري األحياء مجيعاً، 

ئه وشدة حزنه. وهو يفعل ذلك بلغة رقيقـة واضـحة،   بل ينصرف عن ذلك إىل التعبري عن طول بكا
  .١وأسلوب سلس بسيط، فتأيت أبياته تنساب بالسهولة نفسها اليت تنساب ا دموعه

وقبل أن خنتتم احلديث عن اجلانب الفين يف شعر متمم ينبغي أن نسجل احتـرازاً هامـاً؛ هـو أنّ    
بل تستغرق ما وصل إلينا من هذا الشعر. ويبـدو  املالحظات اليت قيدناها ال تستغرق شعر متمم كلّه، 

أنه ال مناص من تكرار احلديث عن الضياع عند دراسة شعر الشعراء الـذين عـدت األيـام علـى     
، ٢دواوينهم، أو الذين مل جيمع القدماء أشعارهم يف دواوين. وقد عمل أبو سعيد السكري ديوان متمم

يس بني أيدينا منه اليوم سوى ما ذكرته املصـادر الـيت   ولكن هذا الديوان ما يزال يف بطن الغيب! ول
  .٣كتب هلا البقاء، وهي تشري إىل أا ال تروي من أشعاره سوى خمتارات

  خامتة
أسلم متمم، وليس بني أيدينا من الروايات ما يشري، من قريب أو بعيد، إىل رقة يف دينه، أو ضعف 

نهض دليالً على قوة التزامه اإلسالم. ومع ذلك فإن ما يف إميانه. ولكن ليس بني أيدينا من أشعاره ما ي
عرف عن متمم من تدين دفع أحد الباحثني إىل اإلصرار على تأثر متمم بـ"روح اإلسالم" يف رثائـه،  

                                                             
 .١٣٦املصدر نفسه،   -١
 .١٥٨الفهرست،   -٢
أيضاً، )، "ومراثي متمم يف مالك كثرية، إالّ أننا نورد ما خنتار من بعضها" وجاء ٢/٣٤٧جاء يف األشباه والنظائر( - ٣

 "ومراثي متمم يف مالك كثرية، وإمنا أتينا منها باليسري اجتناباً للتطويل".
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فقال:"ويستشعر املرء عمق التأثر العاطفي والفيض الشعوري كما يدرك قيمة املعاين اليت ينهل معينـها  

!! يف ١والنقاء والطهر يف األخالق وعدم الغدر ورعاية ذمة اهللا يف عهوده..." من روح اإلسالم؛ كالعفة
حني أبدى دارس آخر للرثاء يف صدر اإلسالم استغرابه من غياب األثر اإلسالمي يف رثاء متمم، مـع  

رثاء متمم، فأطلق  ٣!!. وجتاهل دارس ثالث٢إميانه حبسن إسالمه، فرد ذلك إىل كون مالك مات مرتداً
ماً عاماً بشأن تأثر الرثاء يف صدر اإلسالم بالدين اجلديد فقال: "فلم نعد نسمع يف رثاء األمـوات  حك

إالّ التعابري اإلسالمية، وانتهت آثار الشرك يف الرثاء الذي ألفناه يف العصر اجلاهلي، وصبغت املفـاهيم  
  اإلسالمية صور الرثاء صبغة تكاد تكون عامة".

ء الباحثني مجيعاً، فأُثبت أو أنفي، وأطيل احلـديث بإقامـة احلجـج    ولست أريد أن أحاور هؤال
واألدلة، فليس ذلك من أهداف الدراسة، ولكنين أسرع إىل القول: مل تكن القيم اليت ذكرها متمم من 

فقد عرفها الشعراء اجلاهليون  -وإن كان اإلسالم قد أقرها، أو أقر معظمها ودعا إليه-"روح اإلسالم"
ويف غري رثائهم! وكذلك من اإلسراف الزعم بأنّ متمماً كان يعتقد بردة أخيه! فلـيس يف   يف رثائهم

  شعره ما ينهض دليالً على ذلك، فضالً عن أن األخبار التارخيية تنفي مثل هذا االحتمال نفياً قاطعاً! 
علـى التـأثري يف   ينبغي أن نتذكّر أنّ املناخ الذي أنشد فيه الشاعر مل يكن مناخاً إسالمياً قـادراً  

الشعراء، والسيما أولئك الذين ظلّوا يف مناطق بعيدة عن مركز الدولة. كما أنّ القصـيدة اجلاهليـة   
املثل األعلـى املُحتـذى لـدى     -بسبب غياب قصيدة إسالمية منوذج، وشاعر إسالمي منوذج-ظلت

ن عليه أن يواجه واقعـاً  الشعراء املخضرمني؛ ولذلك مل يكن بوسع متمم إالّ أن ينهج ج أسالفه. كا
  جديداً مبعطيات فن قدمي، وهكذا عاش كفرد مسلم، وأنشد كشاعر جاهلي.

مع ذلك كلّه، كنا نتوقع أن نقف على بعض آثار إسالمية تتعلق مبا بعد املـوت؛ كاإلشـارة إىل   
خلالد بن الوليد،  مثوى الفقيد، أو الدعوة له بالرمحة واملغفرة، على األقل! كما كنا نتوقع أن جند ااماً

    أو اعتراضاً على موقف السلطة منه. ولسنا نعرف ما إذا كان متمم قد قال شـيئاً يف ذلـك. وخلـو
أشعاره اليت وصلت إلينا منه ال يؤكد نفيه مبا ال يدع جماالً للشك؛ ذلك ألنّ مة الردة اليت أُلصـقت  

علق بذلك. كما أنّ املناخ السياسي مل يكن يبيح مبالك لشرعنة قتله كانت دافعاً كافياً إلسقاط أشعار تت
ملتمم أن يتهم، أو أن يعترض. وهكذا مل يكن أمام الشاعر إالّ أن يعبر عن اعتراضه على كلّ ما جـرى  

                                                             
 .١٤٢حسني مجعة، الرثاء يف اجلاهلية وصدر اإلسالم،  -١
 ، وال ندري كيف اطمأن الباحث إىل احلكم بردة مالك!!.٧٨شعر الرثاء والصراع السياسي،  -٢
 .١١١لعريب، حممود حسن أبو ناجي، الرثاء يف الشعر ا -٣
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وجيري، من خالل إصراره على متسكه "فنياً" باجلاهلية، وتعبريه من خالل ذلك عن عجـز السـلطة   

ن مالك ميثلها، فيصور أنه مبوت مالك مل يبق لليتيم من يتكفّـل بـه،   القائمة عن حتقيق القيم اليت كا
وللضعيف من ينصره، وللجائع من يطعمه، وللعاين من خيفّف عنه. وهكذا يرتقي بفقد مالـك مـن   
حيث كونه فقْد رجل، إىل حيث كونه "كارثة"! ويف ذلك اام للسلطة من جهـة، وكشـف عـن    

ة أخرى. أما ما ذهب إليه بعض الدارسني من أنـه: "يبـدو أنّ   عجزها عن تعويض فقد مالك من جه
األخوة وما متليه، وحبه ألخيه، كانا وراء هذا الرثاء، باإلضافة إىل إحساسه الشديد بالعجز بعد فقـد  

، أو "فلما أيقن بزوال وليه ومعينه على احلياة ووجد نفسـه وحيـداً، فاضـت عينـاه     ١عائله ومعينه"
فال يعدو أن يكون تفسرياً  ٢ألخيه، وعلى ما سيخبئه له القدر بعد أن فرق بينهما" بالدموع على فقده

سطحياً ال يكشف عن سبب انصراف متمم عن كلّ شيء إالّ رثاء أخيه هذا الرثـاء احلـار الطـافح    
صـيبوا  بأحاسيس الغربة والقهر! ولو كان مثل هذا التفسري مقنعاً ملا متيز رثاء متمم عن رثاء غريه ممن أُ

بفقد أخٍ أو عزيز، بل لكان رثاء النساء الشاعرات أوىل بأن حيتلّ هذه املرتبة الرفيعة اليت احتلّها رثـاء  
متمم، واليت عبر عنها احلطيئة بقوله السابق عن حزن متمم: "واهللا ما بكى بكـاءه عـريب قـطّ، وال    

  يبكيه".
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فتوح العراق، للواقدي، حممد بن عمر بن واقد. اعتىن بتهذيبـه حممـد محيـد اهللا.    كتاب الردة ونبذة من  .٤٧
 .١٩٨٩، ١املؤسسة العاملية للنشر، باريس، ط

، ١كتاب الفتوح، البن األعثم الكويف، أيب حممد أمحد بن أعثم. حتقيق علي شريي. دار األضواء، بريوت، ط .٤٨
١٩٩١. 

) حتقيق ونشر د. أمحد عنـيم. القـاهرة،   ٥٨٤ -٥٠٤مد(كتاب الغزوات، البن حبيش عبد الرمحن بن حم .٤٩
 .١٩٨٣، ٣ط

 لسان العرب، البن منظور(مجال الدين حممد بن مكرم). دار صادر، بريوت، بال تاريخ. .٥٠

 .١٩٦٨مالك ومتمم ابنا نويرة الريبوعي، تأليف ابتسام مرهون الصفار. مطبعة اإلرشاد، بغداد،  .٥١



 ١١٠ "والشعر التاريخ يف دراسة" َألخيه نويرة بن متمم مراثي

 
 ر مصر للطباعة، مصر، مل يذكر تاريخ الطبع.مشكلة اإلنسان، د. زكريا إبراهيم. دا .٥٢

 .١٩٨٤دار بريوت، بريوت،  -). دار صادر٦٢٦معجم البلدان، أليب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي( .٥٣

، ١معجم الشعراء، للمرزباين(حممد بن عمران بن موسى) حتقيق د. فاروق اسليم، دار صادر، بـريوت، ط  .٥٤
٢٠٠٥. 

فارس(أمحد بن فارس بن زكريا). حتقيق وضبط عبد السالم هارون. طبعة احتـاد  معجم مقاييس اللغة، البن  .٥٥
 الكتاب العرب بدمشق، بال تاريخ.

 .١٩٩١، ١نوادر املخطوطات. حتقيق عبد السالم هارون. دار اجليل، بريوت، ط .٥٦

 الوحشيات(احلماسة الصغرى) أليب متام حبيب بن أوس الطائي، علق عليه وحققـه عبـد العزيـز املـيمين     .٥٧
 .١٩٨٧، ٣الراجكويت، وزاد يف حواشيه حممود حممد شاكر. دار املعارف، مصر، ط

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، أمحد بن حممد. حتقيق إحسان عباس. دار صادر، بـريوت،   .٥٨
 ط/بال، تا/بال.



  ١٣٨٩/٢٠١١شتاء، ٤مة، العددكجملة دراسات فی اللّغة العربية و آداا، فصلية حم
  

  ديوان حافظ الشريازي ٢١٦ة سبأ يف غزلية كأثر قصة سليمان(ع) و مل
  الدكتور علي نظري

  
  امللخص

ل كرمي بشكتاب الكذا الرمي أثر هام يف غزليات حافظ الشريازي و قد تأثّر حافظ، كللقرآن ال
ثر من أن يدلّ علي الوضوح. يأخذ حافظ الشاعر، كرمزي و تأويلي مييل إيل اإلام الفين و الشعري أ

غزلية اليبدو، بني  كية قوية. هناقرآنية مثّ يصوغ منها أسلوبا شعريا خالبا له سلطة تأثري و معاينَ ألفاظاً
ة سبأ يف سورة النمل، تالؤم  فين و رمزي من حيث املفردات كيف الديوان و قصة سليمان و مل ٢١٦

قتبس الشاعر، من القصة القرآنية و الروايات اليت جاءت يف تفسري اآلية الرابعة و او املضامني حبيث 
 راهيةكة سبأ من كشاف للزخمشري حول اجلن و ملكسيما ال  الربعني من سورة النمل يف التفاسرياأل

ة كة بأسرارهم ايل سليمان و العيوب اليت منوها ايل امللكاجلن أن يتزوجها سليمان خوفا من إفضاء املل
شفها عن ساقها واختبار عقلها بتنكري العرش و... من كمن العيب يف عقلها و ساقها و قدمها و 

ثر و قد اتخذ حافظ الشريازي، هذه القصة القرآنية كثر فأكأ كالتالؤم و االشترا يد هذااملضامني اليت تؤ
م بناء القصة و ا مجاليتها حبيث نري أنه هد اره و غزليته و أثريكاخلالبة، بناء وطيدا و مادة غنية ألف

ل كرمزي يلقي الضوء علي ل كما أنشد شعره يف أساليب أدبية بشك أحدث منها و عليها بناء جديداً
ختالفا ما. مثال انّ حافظا أخذ مادة اخماطب يتلقي منه معناه اخلاص و يؤولّه تأويال خيتلف مع اآلخر

ر، فأحدث منها ننظُ/فَناظرة/ فَانظُرِى/فَانظُر/ سننظُر: يبكملت يف تراستعا"نظر" من قصة سليمان اليت 
(املنظورة العاقلة) و  ت إام مجيل و رمزمثايلّ و هي" منظور خردمند"يب حديثة ذاكبناءا جديدا و ترا

ل رمزي ال ينتقل املخاطب إيل القصة ك(النظر) جاء ا يف غزليته بش ردن"ك"صاحب نظر" و "نظر 
ا جعل شعره فتانا طيلة الزمن و خالبا علي مرمم ل عميق.  و هذا األسلوب الرمزية إلّا بعد تأمالقرآني 

  الدهور.
  ة سبأ، حافظ الشريازيكرمي، سليمان(ع)، ملكالقرآن اللمات مفتاحية: ك

  
  املقدمة -١

                                                             
 ا، جامعة لورستان. أستاذ مشاركيف قسم اللغة العربية و آدا  

 ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٨/٨٩تاريخ الوصول: 



 ١١٢ الشريازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية يف سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
اره و أساليبه كرمي يف شعر حافظ الشريازي و مفرداته و مضامينه و عواطفه وأفكإنّ للقرآن ال

رين و شارحي ديوان حافظ الشريازي إيل أنّ هذا كالشعرية، أثرعميق و مرموق حبيث ذهب بعض املف
اب و تفاسريه السيما تكذا الالديوان الصغري تفسري تأويلي للقرآن. يعود تأثّر هذا الشاعر إيل معرفته 

لندام يف مقدمة كما صرح علي هذ االتصال أحد معاصريه و هو حممد كشاف للزخمشري كتفسريال
أما بواسطة دراسة حافظ للقرآن و مالزمته علي التقوي و اإلحسان و البحث حول «ديوانه و يقول:

دواوين  ح و...و البحث يفاملطالع و املصبا ي} ومطالعةكاك{للزخمشري} و املفتاح {للس شافكال
  ١»العرب و...مل يهتم {حافظ} جبمع غزلياته و تدوينها...

ختص ا منها انّ حلافظ ميزات إد علي هذا التأثري و قال كما أنّ مساحة آيت اهللا  خامنه اي أك
د حافظ كيؤهذه اللغة الفاخرة اليت تسنمت ذروة اللغة الفارسية و منها هذه املعارف احلافظية اليت 

د كو أيضا يؤ .٢د من القرآنيات القرآنية...و ديوان حافظ مستفكمن الن انفسه علي أنه استفاده
إنّ حافظا، حافظ قرآن، وإنه مل حيفظ القرآن فحسب بل إنه يفهم معين « تور حممد استعالمي و يقول:كالد

 تور جمتبايي ايضا يصرح عليكو الد .٣»يقةمعرفة عم ات اآليات فيما بينهااآليات فهما دقيقا و يعرف عالق
 اقلّما جند غزلية يف ديوانه مل يقتبس شاعره أنه يعتقد ربع عشرة وته األافظ الشاعر، القرآن علي روايحب

وقد أحلّ اء الدين خرمشاهي و هو من شراح  .٤تة قرآنيةكالشريازي من القرآن أو مل يشر و مل يرمز إيل ن
تشاات وسيعة و تالؤمات  بني غزليات هذا الشاعر الشريازي و اآليات القرآنية كديوان حافظ، علي انّ هنا

هذا االتصال ضروري ألنّ  ٥سلوب و املضامني و خاصة بناء الغزليات و تنوع األبياتثرية من حيث األك
  ومته و سلطنته و دعاء السحركلّه من القرآن و حكنّ وجوده إ تهحابصر قولحافظا ي

  ٦ردمكقرآن  دولت از مهه ردمك چه هر       حافظ چون طليب سالمت و خيزي صبح

قد تأثّر حافظ بالقرآن، بأساليب متعددة و مناهج فنية فتارة اقتبس اقتباسا صرحيا و ضمن عبارة من آية يف 
  :١التايلما نشاهد يف البيت كشعره 

                                                             
 .٢٨، صتاريخ عصر حافظو حممدغين،  ٦١، ص مقدمه جامع ديوان حافظ -١

 .١٣٦٧آيت اهللا سيد علي خامنه اي،  -٢
   ٣٧-٣٦،صص شناخت منطقي كحافظ به گفته حافظ: ي استعالمي، حممد -٣
 .١٩صن زلف، كشرح ش فتح اهللا جمتبايي، -٤
 .٩٣-٩٢صحافظ، حافظه ماست،خرمشاهي،  -٥
 .٢٥٩ص  ديوان حافظ، -٦



 ١١٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت

  ٢اشتد هارـجري حتتها االنـات تـشيوه جن
  )جنات جتري حتتها االار(عيون حافظ حتت قصر حبيبته اجلميلة و حوريته العني وهي تفيض من الدمع أُشبهت 

صرف فيها تحيوهلا و يرية من القرآن و قصصه و كتارة أخري يأخذ املفردات و املضامني و البنية الفو 
ين احلديثة ال ا نصا جديدا منسجما و غنيا مملوءا باملعكيشاء و يذيبها يف نصه و يدخلها يف شعره و يش كيف

ر عميق و بعد إزالة القشور اليت كو الدالالت اخلاصة حبيث ال يدلّ املخاطب علي اإلقتباس الّا بعد روية و تف
ا  و يستخدم املضامني القرآنية يف غزليته للتعبري عما يريد و ال يصرح ا الّا برمز أخذها الشاعر رمزيا و  فني

ما نشاهد ك )intertextuality( ٣املعاصرون بالتناص النقاد يسميه االدباء و االستخدام الذي قد وإمياء هذا
  فی ديوانه والتی مطلعها: ٧٧أنّ حافظا استخدم هذ االسلوب فی غزلية 

  برگ گلی خوش رنگ در منقار داشتبلبلی 
  واندر آن برگ و نوا خوش ناهلای زار داشت

نواح البعـد و  -رغم نعمته الطيبة-ان ينوحكان البلبل حيمل فی منقاره ورقة نضرية من أوراق الورد و ك(
  ٤ الصد)

  .٥ل رمزی و فنی رائعكيف سورة املائدة بش ٨٥-٨٢و قدأخذ مضامني الغزلية هذه من اآليات 
فتارة يستخدم الشاعر، املفردات و املضامني و جيعلها ذوات دالالت متعددة حبيث حييل املخاطب و املتلّقي  

نشرت دراسـات   ٦ايل نصوص خمتلفة و هذا االسلوب اسلوب يسيطر علي أغلبية غزليات حافظ الشريازي
  رمي يف ديوان حافظ الشريازي.كهامة و قيمة حول أثر القرآن ال

ايل بعض املفردات و املصطلحات و املعاين اليت أخذها حافظ الشريازي  لدراسات أشريو يف هذه ا
ال خمتلفة و أساليب متعددة. بعضها أشار ايل اآليات اليت اقتبسـها حـافظ و   كرمي بأشكمن القرآن ال

                                                                                                                                                           
 .١٤٤-١١٩ص؟، »جنات جتری من حتتها األار«دام كعلی نظری، چشم داشت حافظ به  -١
 .١٣٢-١٣١ديوان حافظ، ص  -٢
وتذوب احلدود بينـها،   النصوص تتداخلحبيث  أخرىالتناص هو جمموع العالقات القائمة بني نص أديب ونصوص  -٣

ي اشتهر ايل حد كالسيكو يف االدب ال وتندمج لتشكل نصا جديدا متوحدا ومتكامال، غنيا وحافال باملعاين والدالالت.
 داغر،.  و شربل ٣٧-٩، صص بويتكالتناص العن املناصرة، . راجع: عزالدين االحتذاء االقتباس؛ ... ثل: التضمنيمب ما

١٢٩-١٢٢: ١٩٩٧. 
 .٤٤، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٤
 .١٤٤-١١٩؟، ص»جنات جتری من حتتها األار«دام كأنظر علی نظری، چشم داشت حافظ به  -٥
 .١٣٦-١٣٥،ص  گمشده لب دريا: تأملي در معين و صورت شعر حافظ پورنامداريان،تقي  -٦



 ١١٤ الشريازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية يف سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
 ملفردات القرآنية يف ديوانه و بعضها حبث عـن  بادرجها يف شعره و بعض الدراسات و البحوث اهتم

ر ما حتدث عنه هاشـم  كاره الراقية. و اجلدير بالذكفأثّرت يف حافظ الشريازي و أاملعاين القرآنية اليت 
ما كتب حول اثر بعض اآليات أو السور يف غزلية خاصة كنه قد أو » حافظ جاويد«تابه كجاويد يف 

  :  ١من سورة النجم يف الغزلية اليت مطلعهاتب حول اثر بعض اآليات كأنه 

  ه من گمشده اين ره نه خبود مي پوميك      بارها گفته ام و بار دگر مي گومي

فاستمع إيل قويل حني أقول: إنين  إين أقوهلا مرة أخري... و رارا...كلقد قلت مرارا و ت« الترمجة
أو حبث حول أثر بعض اآليات من   ٢ »هذه الطريق من تلقاء نفسي...! كفقدت الوعي فلم أسل

  :٣سورة احلجر و الفرقان يف الغزلية اليت مطلعها

  زمني به اختر ميمون و طالع مسعود      شد از بروج رياحني چو آمسان روشن
  (اصبحت األرض إثر بروج الرياحني كالسماء املضيئة بالكواكب امليمون و طالع السعد)

ة سبأ يف كسليمان(ع) و مل قد حتدث حول أثر قصة شاعرالره هو انّ هذا كو الذي جيدر بنا ذ
  الغزلية التی مطلعها: 

  جا مي فرستمتكجا به كه از كبنگر        اي هدهد صبا به سبا مي فرستمت

  ٤ !؟)كإيل سبأ فتأمل، من أين أنا أرسل كيا هدهد الصبا أين مرسل(
غزليات حافظ، مل جند دراسة حول أثر ت عن تأثري القرآن يفثبعد حبثنا عن الدراسات اليت حتد 

ديوان حافظ الشريازي. و الذي نريد أن نتحدث من  ٢١٦غزلية الة سبأ يف كسليمان(ع) و مل قصة
ة سبأ القرآنية، منوذجا لشعره كعنه يف هذه الورقة، هو أنّ حافظا الشريازي، إتخذ قصة سليمان و مل

 ك(ذل زو خانه ما جاي پري بود...)ك(آن يار  و مطلعهاالرائع و صاغ منه غزلية فنية و شعرية 
ل كان مرتلنا بوجوده مهبطا للجن...). أو بعبارة أدق هذه الغزلية ترمز ايل القصة بشكاحلبيب الذي 

                                                             
 .٣٨-٣٥، ص حافظ جاويدهاشم جاويد،  -١
 .٣٦٩، صأغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٢
 .٤٢-٣٩، ص حافظ جاويدهاشم جاويد،  -٣
 .٣٧، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٤



 ١١٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
 تدلّ علي معان أخري صرح به شارحو نّ هذه الغزلية الأيعين  م معها و هذا الءالتإحيائي مجيل ي

  دالالت أخري ألنّ هذا من أساليب حافظ الشعرية.بن تؤول أن كديوان هذا الشاعر بل مي
التوصيفي اذ يعتمد علي اآليات اليت حتدثت –فأما املنهج املتبع يف هذه الدراسة فهو املنهج التحليلي

  يلالترت غوامض حقائق عن الكشاف عن قصة سليمان يف سورة النمل و التفاسري السيما تفسري
يف الديوان و الشروح املختلفة  ٢١٦للعالمة الطباطبايي و الغزلية  امليزان يف تفسري القرآنللزخمشري و 

  رب دهخدا.كعلي اموسوعة و لسان العرب حول هذه الغزلية. و بعض املعاجم حنو
  
  ةكالوجوه املشتر -٢

  :بعض مالحظاتالبد أن نشري إيل قبل أن نقارن بني الغزلية و القصة القرآنية 
ما هو معروف عند ك:  جيدر بنا أن نتعرف علي الغزلية يف األدب الفارسي. ويلاملالحظة األ

املدح و الرثاء و الوصف يعبر به كان مضمونا شعريا ضمن القصيدة كاألدباء االيرانيني أنّ الغزل 
زمنة و أصبحت ي مر األن تغري علكشبابه املاضية و عن حبه للنساء اجلميالت ول أيامالشاعر عن 

ل غزلية تترواح كمقطوعة مستقلة عن القصيدة و قالبا من قوالب الشعر و مسيت الغزليات أو الغزلية ف
 ١القصيدةكحتماً  مصرع األول والبيتيتحد وزا و قوافيها  ابياا بني سبعة أبيات ايل أربعة عشربيتا

  .٢سعة عشر بيتا و تقلّ عن مخسة ابياتأبيات و قلّما تزيد علي ت ون مخسةكن أن تكو مي
ر أنّ شراح الديوان يذهبون إيل أنّ حافظا الشريازي أنشد هذه كينبغي لنا أن نذ :املالحظة الثانية

ة رثاء لولده و يتناسب اسلواالغزلي ا كل ٣مع الرثاء او الفاظه او مضموما أشرنا آنفا، نعتقد أنّ كن
ة سبإ. و هذا من االساليب كهذه الغزلية إضافة إيل هذا املعين الظاهري، تالئم مع قصة سليمان و مل

اخللّابة اليت يستخدمها حافظ يف ديوانه. يأيت باملفردات و املصطلحات اليت هلا معان ظاهرية و يريد ا 
ثريا ما نري انّ كانة مرموقة و هامة و كي انّ لاليهام يف شعره منونة اخري و من ثَم نركمعانيا م

حافظا يأخذ قصة أو رواية أو معين و ينفخ فيها من روحه الشعرية الفتانة و جيعلها يف اسلوب شعري 
  و فين له اثر خاص و بنيان بديع.

                                                             
 .٥٣-٥٢صحتول شعر فارسی، زين العابدين مؤمتن،  -١
 .١٢٤صفنون بالغت و صناعات ادبی، جالل الدين مهايي،  -٢
 .٢/٣١٤و  ٦٥٧/ ١، ص حافظ نامهراجع: اء الدين خرمشاهي،  - ٣
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 غزليات حافظ الشريازيأغاين شرياز أو لترمجة االبيات و تعربيها اعتمدنا علي  :الثالثة املالحظة

بيات نصحح ن يف ترمجة بعض األكتور طه حسني. لكتور ابراهيم أمني الشورايب، مقدمة الدكترمجة الد
   ن.كبعض أخطاء املترجم حسب رأينا مهما أم

ن ختتلف  بعض االختالف يف بعض النسخ كو ل بياتأ تشتمل الغزلية علي عشرةاملالحظة الرابعة: 
(نسخة  روان" سرو(نسخة قدسي)، "آن  دور قمري" فتنه(نسخة خانلري)، " ما"منها: "راز دل 

  قزويين و حنلّل االبيات علي ماجاءت يف هذه النسخة.  –ن حنن نعتمد علي نسخة "غين كول ١قدسي)
يف  انّ الشخصيات و الضمائر و الصفات يف الغزلية تطابق ما يعادهلألسنا نعتقد املالحظة اخلامسة: 

يراد ألنّ الشعر له ميزاته و أهدافه و أسلوبه السيما الغزلية  ن و الكمي ة  باملئة و هذا شيء الالقصة مئ
ات و مالئمات تدلّنا علي انّ حافظا قد أخذ كعالمات، قرائن، احياءات، مشتر كنّ هناأبل حنن نعتقد 

و منوذجا و علَما لغزليته هذه و  رية و الرؤي الفنية من القصة و جعلها اسلوباكالف املواد اللغوية و البنية
  هذا ما مل يشر اليه أحد من الشراح يف هذه الغزلية حسب معلوماتنا.

  ة سبأ بريئة من العيب عقال و قدماكمل -٢-١
   البيت االول:

  ودـب يپر يجا اـم خانه او زك ارـي آن
  ٢بود يبر بيع از يپر چون قدمش تا سر

سه إيل أان من قمة ركاجلن} { ةكمرتلنا بوجوده مهبطا للمالئان كاحلبيب الذي  كذل« الترمجة
ن كة" ولكاملالحظة: ترجم املعرب لفظة "پري" ايل "املالئ ٣»ةكاملالئكأمخص قدمه، بريئا من العيوب 
 رب دهخداكة. جاء يف موسوعة علي اكعلي املالئ اطالقهاثر من كلفظة "پري" تطلق علي اجلن ا

: مبعين "پري"و عادة تطلق علي نوع من اجلنيات اجلميالت املستورات و   (لغتنامه دهخدا) جن
و يقول اء الدين خرمشاهي من شارحي ديوان حافظ الشريازي، لفظة "پري" مبعين اجلن   ٤ات.الفتان

"پري"  تاب برهان القاطعكقد جاء يف انه ما يصرح ك واتمطلقا و عادة تطلق علي اجلميالت احلسنا

                                                             
 ٣٤٢ديوان حافظ، تصحيح حممد قدسي، ص  - ١
 .٢٠٣، صحافظديوان  - ٢
 .٢٤٦، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، - ٣
شـاخ نبـات   حممد رضا، برزگر خالقي،  و راجع: ٢/٧٦٥و  ٦٥٧/ ١، ص حافظ نامهاء الدين خرمشاهي،  - ٤

 .٢٠٥-٢٠٤صصاملفردات يف غريب القرآن، و حسني بن حممد الراغب االصفهاين،  ٥٣٣، صحافظ
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دب نسان جبماله من عامل غري مرئي و يستمر و يقول يف األثر مجاال يفنت اإلكأو  موجود لطيف

. و يف منجد الطالب ١رهاكجمال لنا ان نذ بيات الة و يستشهد بأكعين اجلن و املالئالفارسي جاء مب
 پري" ترمجة للجن يف" يف بعض التفاسري الفارسية جاءت لفظة  كما انّ هناكاجلن يعادل "پري"  و 

) جاء يف تفسري ١٧النمل: »(و الْانسِ و الطَّريِ فَهم يوزعونَ   و حشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن« آية
و « عاش قبل حافظ الشريازي سور آبادى و هو تفسري فارسي يتعلق بالقرن اخلامس اهلجري و قد

 و بينگيختند مر سليمان را لشكرهاى او را از »لْإِنسِ و الطَّيرِحشر لسلَيمانَ جنوده من الْجِن و ا
جالء األذهان و جالء  تفسري كذلكو  ٢»و ديوان و آدميان و مرغان فَهم يوزعونَ، اى:... پريان""

و گرد كرده شد براى سليمان لشكرهاى وى از «للقرن الثامن الذي يقارن عصر الشاعراألحزان 
تفسري فارسي آخر للقرن السادس اي قبل الشاعر و هو تفسري  كهنا٣»و آدميان و مرغان و... پريان

و حشر لسلَيمانَ جنوده بينگيختند... « پريان" علي اجلن  اشف االسراريطلق "لفظة پري و مجعهك
و نري بعض  ٤)»١٧فَهم يوزعونَ (و مردان و مرغان  پريانلشكرهاىي من الْجِن و الْإِنسِ و الطَّيرِ از 

و گردآورده شد براى سليمان « رمي ترمجوا "اجلن" ب " پري أو مجعه پريان"كمترمجي القرآن ال
فأثبتنا علي أساس بعض النصوص و املعاجم و التفاسري الفارسية و  ٥...»و آدمى و  پرىهايش از  سپاه

ة أحيانا كأنها تطلق علي املالئ ما كالغزلية علي اجلن " پري يف ن لنا أن نطلق لفظةكالترمجات أنه مي
ة سبإ . و كة متالئمة بني البيت و بني ما جاءت يف قصة سليمان(ع) و ملكنري وجوها مشتر كفهنا

انت كة سبإ ك: أنّ ملاالويلشاف، اآلراء و الروايات التالية: كقدجاءت يف التفاسري السيما تفسري ال
و زعموا أنّ اجلن كرهوا أن يتزوجها فتفضى إليه « ن يتزوجهاأرهوا كجلن جنية من االم و انّ ا

بأسرارهم، ألا كانت بنت جنية... و قيل: خافوا أن يولد له منها ولد جتتمع له فطنة اجلن و اإلنس، 
و ذلك أن أمها « و يف تفسري جممع البيان: ٦»فيخرجون من ملك سليمان إىل ملك هو أشد و أفظع

                                                             
 .٦٥٧/ ١، ص حافظ نامهاء الدين خرمشاهي،  - ١
   .٣/١٧٦،جتفسري سورآبادی، آبادى حممدسور بن عتيق -٢
 .٧/١١ججالء األذهان و جالء األحزان،  ، احملاسن ابو جرجاىنحسني بن حسن  -٣
 .٧/١٨٧ج ، صاألبرار عدة و األسرار كشف،  ميبدى سعد رشيدالدين اىب بن امحد -٤
ترمجـه و تفسـري   فيض االسالم، وسيد علی نقي  ٣٧٨،  ص رميكترمجه قرآن راجع: سيد جالل الدين جمتبوى،  -٥

 .٧٥٤، رميكقرآن 
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -٦
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رهوا ان يتزوجها أو خافوا فأساءوا الثناء عليها ليزهدوه فيها و كمبا انّ اجلن  الثانية: ١»يةكانت جن

فقالوا له: إن يف عقلها شيئا، و هي شعراء الساقني، و رجلها « امنوا اليها العيوب يف عقلها و رجلها
يتزوجها سليمان فال و قيل إن اجلن و الشياطني خافت أن « و يف جممع البيان ٢»كحافر احلمار

ينفكون من تسخري سليمان و ذريته بعده لو تزوجها و ذلك أن أمها كانت جنية فأساءوا الثناء عليها 
ختربعقلها اإنّ سليمان  الثالثة: ٣»دوه فيها و قالوا إن يف عقلها شيئا و إن رجلها كحافر احلمارليزه
قيلَ لَها ادخلي الصرح فَلَما رأَته حِسبته لُجةً «ا خترب ساقيها عندمأم ال و ا ري عرشها هل هي تعرفهكبتن

فقالوا له: إن يف عقلها شيئا، و هي شعراء الساقني، و « شافكو جاء يف ال» و كَشفَت عن ساقَيها
رجلها كحافر احلمار فاخترب عقلها بتنكري العرش، و اختذ الصرح ليتعرف ساقها و رجلها، فكشفت 

ه صرح ممرد من أن ما فإذا هي أحسن الناس ساقا و قدما ال أا شعراء، مث صرف بصره و ناداهعنه
٥»فلما امتحن ذلك وجدها على خالف ما قيل« و يف جممع البيان: ٤»قَوارِير   

صلة وثيقة بني البيت و ما  كروي حول اآليات نري أنّ هنا فاآلن بعد أن أشرنا إيل القصة و ما
ربأة عما تقول انت مكد أنها ك" پري" و يؤة سبإ بلفظةكجاءت يف القصة و أنّ الشاعر يرمز ايل مل

ت، ان بيتنا بوجودها مهبطا للجن و اجلميالكليها العيوب و يقول: انّ احلبيبة اليت إمي حوهلا اجلن و تن
ة سبأ كالغزلية تعادل اجلنيةّ أي مل"پري" يف وا ايل عقلها و ساقها فانت بريئة من العيوب اليت امنك

(پري)  ون  جمازا عن الصرح. و يف  املصرع الثاين تربأ اجلنيةكن ان يك(بيت، دار) مي ترمز اليها و خانه
من العيوب اليت نسبت اليها يف عقلها و ساقها و رجلها  وهي لبيبة عاقلة و يقول انها مربأة عن 

 شاف عندما يقول:كعبارة ال يشبهپا مبعين قدم) و هذا  (سر مبعين رأس و  العيوب رأسا و قدما
(رأس) يشري ايل عقلها و  و سر ٦»ال أنها شعراء قدما فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و«

د علي انّ حبيبته كما نري انّ الشاعر يف الشطر الثاين من البيت يؤكهو جماز عن سالمة عقلها. و 
د الشاعرعلی كملاذا يؤ و هو سؤال كسها إيل أمخص قدمها فهناأمة رانت بريئة من العيوب من قك

                                                             
 .٧/٣٥١جممع البيان يف تفسري القرآن، ص امني الدين ابو علي الفضل بن احلسن الطربسي، -١
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -٢
 .٧/٣٥١جممع البيان يف تفسري القرآن، ص طربسي،امني الدين ابو علي الفضل بن احلسن ال -٣
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -٤
 .٧/٣٥١جممع البيان يف تفسري القرآن، ص امني الدين ابو علي الفضل بن احلسن الطربسي، -٥
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -٦
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ان من كهدفها والّا هل ستعيوب؟ أليس يريد أن يدافع عنها أمام االفتراء ات اليت تالبرائة احلبيبة من 

ا من العيوب و يشري ايل رأس احلبيبة و قدمها. و الالفت ءد علي براكالواجب علي الشاعر ان يؤ
(من قمة رآسها إيل أمخص  التالؤم بني الصورة السائدة علي البيت... "سرتا پا قدمش"...للنظر هو 

  »قدمافكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و«شاف كقدمها) و القصة خاصة ماجاءت يف ال
  
  هاكة ايل اليمن أو غمدان و استقرارهاعلي ملكرحيل املل -٢-٢

   البيت الثاين:

  ١بود يسفر ارشي هك ندانست چارهيب   شيبو به شهر نيا نمك شكفرو گفت دل

ينا ...مل كان مسكنه كو لقد حدثين قليب بأنه" سيهبط إيل هذه البلدة علي أمل لقائه" و ل« الترمجة
بعض الشراح يذهبون ايل أنّ البيت يصرح علي انه يدلّ علي  ٢ ...!»يعلم أنّ حبيبه قد سافر و إرحتل 

يف  ن باعتقادي انّ "سفر"ك"سفري"، جماز يف معين مردين "اي الذي مات. لموت حبيب و يعتقدون 
" اي كما انّ "رشكان ايل آخر. كالبيت الثاين أُستعمل يف معناه احلقيقي اي االرحتال و السفر من م

بط تبط مبوت املعشوق و احلبيب بل يغتيغ الغبطة يف البيت التاسع  يؤيد ما نذهب اليه ألنّ العاشق ال
 نيا از بلبل يا شكب را خود« ما يرمز إيل هذ املعين يف البيت التاسعكضوره عند شخص آخر حب

علي  فبناء...)»  كو أنين كثر من نواحكغرية أيها البلبل ..! و أ ك...(فاقتل نفسرا گل هك كرش
رحتاله و يف القصة امل للقاء احلبيب و األسف علي هجران احلبيب و األهذا يف البيت نوع من احلب و 

 إيلاليمن أو  إيلاحه اياها و رحيلها كحب سليمان و استن إيلشارة أيت يف التفاسري، كعلي ماح ،يضاأ
وأمر اجلن  واستنكحها سليمان عليه السالم وأحبها وأقرها على ملكها« شاف:كغمدان. جاء يف ال

، و ولدت له. وقيل: بل أيامم عندها ثالثة فبنوا هلا سيلحني وغمدان، وكان يزورها يف الشهر مرة فيقي
زوجها ذا تبع ملك مهدان، وسلّطه على اليمن، وأمر زوبعة أمري جن اليمن أن يطيعه، فبىن له املصانع ، 

  .٣»ومل يزل أمريا حىت مات سليمان

                                                             
 .٢٠٣، صحافظديوان  -١
 .٢٤٦، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٢
 سـعد رشـيدالدين   اىب بن امحد راجع:. و ٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -٣

 .٧/٢٢٦ج ،صاألبرار عدة و األسرار كشف،  ميبدى
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 أقرها و سليمان تزوجها إنه فقيل ذلك بعد أمرها يف لفاخت و« ذا جاء يف تفسري جممع البيانكو ه

 أن باليمن اجلن أمري زوبعة أمر و أرضها إىل هارد و عبت له يقال ملك من زوجها إنه قيل و ملكها على
 حتليل آخر يساعدنا أن نفسر به لفظة "بويش" كو هنا. ١» باليمن املصانع له فصنع يطيع و له يعمل

 اختاذ يف السبب هي: قيل و« خريشاف و بعض التفاسري األك(رحيها الطيبة) و هو ما جاء يف تفسري ال
 فلما شعرا رجليها على أن له ذكر أنه قيل و«و يف جممع البيان:  .٢»فاختذوها الشياطني ا أمر: النورة

 و الزرنيخ و النورة له طبخوا و احلمامات فعملوا ذلك يف اجلن فاستشار ذلك فساءه الشعر ناب كشفته
 النورةُ، و النور و«جاء ت يف لسان العرب مبعنی الزهرما ك النورة  .٣...»النورة صنعت ما أول كان
 ،ما هو معروف ريح طيبة عادةكو للنورة  .٤»راَألصف الزهر و اَألبيض النور: قيل و الزهر،: مجيعاً

  ة سبإ ؟!كالنورة و الزهر و رحيها الطيبة اليت صنعوها ملل إيلهل يرمز حافظ الشريازي ف
  
  بالسراإلفضاء  -٢-٣

  البيت الثالث:

  ٥بودي در پرده او وهيش كفل بود تا    برافتاد پرده من دل راز ز نه تنها

متزيـق   كو لست وحدي الذي ارتفعت احلجب عن أسرار قلبه فمنذ األزل و عادة الفل«الترمجة:
  ما انّ يف القصة إفضاء باألسرار: كيف هذا البيت إفضاء احلبيب بالسر   ٦ »الستر و احلجب...!!

شاف أنّ سليمان كما جاء يف الكياها إة و هو حبه كارتفاع احلجب عن حب سليمان للمل الف)
واختذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلها ، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس سـاقا  «ملّا رأها أحبها 

  ».السالم وأحبها  واستنكحها سليمان عليهوقدما... 

                                                             
 .٧/٣٥١جممع البيان يف تفسري القرآن، ص الطربسي،امني الدين ابو علي الفضل بن احلسن  -١
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -٢
 .٧/٣٥١جممع البيان يف تفسري القرآن، ص امني الدين ابو علي الفضل بن احلسن الطربسي، -٣
 .٢٤٣ /٥ ج، لسان العربحممد بن منظور،  -٤
 .٢٠٣، صحافظديوان  -٥
 .٢٤٦، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٦



 ١٢١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
ه بأسرارهم، ألا كانـت  إليوزعموا أنّ اجلن كرهوا أن يتزوجها فتفضى «سرار اجلن أفضاء إ ب)

لسليمان أنّ يف رجلها عيب و هي كحافر  ا ذبا و وشواكة كفتري اجلن علي امللاو ملّا  ١»بنت جنية
شيء اي عيب و سفاهة واختربها عقلها بتـنكري العـرش، و   احلمار و هي شعراء الساقني و يف عقلها 

اختذ الصرح ليتعرف ساقها و رجلها، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا و قدما ال أا شعراء 
ة كشفت سالمة امللكشفت عن افتراءات اجلن و كلّ هذه األمور تعبر عن االفضاء باالسرار  فكو... 

ن ان نفهمه و قد عبـر عنـه حـافظ    كنوع من التأويل يف هذا البيت مي عقال و ساقا و قدما. و هذا
(ولست برافتاد پرده من دل راز ز نه تنها «ل رمزي و فين و ماأمجل تعبريه عندما يقولكالشريازي بش

  متزيق الستر و احلجب...!!) كوحدي الذي ارتفعت احلجب عن أسرار قلبه فمنذ األزل و عادة الفل
  

  ناظرة لبيبة و منظورة إليهاة سبإ، كمل -٢-٤
   البيت الرابع:

  ٢بود ينظر صاحب وهيش ادب حسن با  را او هك ماه آن من خردمند منظور

مـا  كان ميتاز حبسن األدب، كالقمر موضعا لرجائي و معقدا آلمايل ألنه  كان ذلكو « الترمجة:
ن حنلّـل  كيف ترمجة البيت أخطاء متعددة ال جمال لنا لنقده و ل ٣»ان مربزا يف أساليب أصحاب النظرك

"منظور" يف البيت يعـين   األويل:ات ما: كن إيلالبيت لنري العالقة الوثيقة بني البيت و أآليات فنشري 
لمـة  كن يبدو بني هذه الكو االسم املفعول من نظر أي الذي ينظَر إليه ل ٤احلبيب، املعشوق و املقصود

ة سبإ عالقة وثيقة  أال تري انّ مادة" نظر" جاءت مخس مرات يف اآليات التالية كسليمان و ملو قصة 
 ذا مـا  فَـانظُر  ... بِكتايب اذْهب )٢٧( الْكاذبني من كُنت أَم صدقْت أَ سننظُر قالَ«يف قصة سليمان:

                                                             
امني الدين ابو علي الفضل بـن   . و. راجع:٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -١

 .٧/٣٨٨جممع البيان يف تفسري القرآن، ص احلسن الطربسي،
 
 .٢٠٣، صحافظديوان  - ٢
 .٢٤٦، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي الشورايب،ابراهيم امني  - ٣
ص شاخ نبات حـافظ،   و راجع: حممد رضا برزگر خالقي، ٩٨٠صشرح غزهلاي حافظ، حسينعلي هروي،   - ٤

٥٣٣. 



 ١٢٢ الشريازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية يف سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
 بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ إِني و... تأْمرين ذا ما فَانظُري إِلَيك الْأَمر و...قُوة أُولُوا نحن قالُوا )٢٨( يرجِعونَ
 يهتـدونَ  ال الَّذين من تكُونُ أَم أَتهتدي ننظُر عرشها لَها نكِّروا قالَ )٣٥( الْمرسلُونَ يرجِع بِم فَناظرةٌ

تارة منظور إليها أي ينظر سليمان إليها و إيل أمرهـا و  -علي ما جاء يف اآليات-ة سبإ كفمل  )٤١(
و تارة أخـري   )٤١(»يهتدونَ ال الَّذين من تكُونُ أَم تهتدي أَ ننظُر عرشها لَها نكِّروا قالَ :«اهتدائها 

وحافظ الشـريازي أخـذ    )٣٥(» الْمرسلُونَ يرجِع بِم فَناظرةٌ بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ إِني و «هي ناظرة
يبا شعريا جديدا و عبـر عنـها ب"   كرية و اللغوية و صاغ منها، تركاملفردات و املضامني و البنية الف

 ل فين رمزيكها و ناظرة) يف بيت واحد بشإليليت الصيغ الصرفية(منظورة كمنظور خردمند و مجعت 
 ظاهره املخاطب ن بعـد رويـة و   كمعناه الظاهري و ل إيلرائع يعجب املخاطب و املتلّقي حبيث يرد

أنّ الشاعر يريد أن يدافع عن شخص أُتهِم بعيب يف عقله و رأيه هلذا يعطي الشـاعر"   إيلتعمق ينتقل 
ـ فتري اجلن علي ملما اكد أنه "خردمند أي عاقل فليس يف عقله شيء كاملنظور" صفة العقل و يؤ ة ك

أنهـا   إيلن أن تشري ك(خردمند) يف البيت  من املم ذبا و قالوا يف عقلها شيء. و الصفة العاقلةكسبإ 
 إِنَّ قالـت « تتبع هواها و علـي هـذا   انت تستشري مألها يف االمور و تنظر بدقّة و تتبع عقلها و الك

لُوكلُوا إِذا الْمخةً ديوها قَردأَفْس و لُواجةَ عزها أَعللَّةً أَهأَذ و كلُونَ كَذلفْعهنـا   -فاحلبيـب  )٣٤(» ي
انت منوذجا حسنا يف أساليب أصحاب النظر و عبر عنه كما كانت متتاز حبسن األدب، ك -ة سبأكمل

صف احلبيبة ب "صاحب نظري إنّ احلبيبة ذات رأي و نظـر يف االمـور و   والشاعر بأحسن تعبري و 
لمـة"نظر"، مـع   كانّ حافظا الشريازي اسـتخدم   تة الثانية:كالن .ر عميق و حزم وسيعكتفصاحبة 

    سليمان يف أبيات أخري منها:
  ردن به درويشان منايف برزگي نيستكنظر 

  ١سليمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
"سليمان" مع فإنّ  كني... اليتنايف مع عظمتكبالعطف إيل الدراويش املسا كو نظر« الترمجة:

و هنا نري انه استعمل مادة " نظر" مرتني  ٢ »ان ينظر بعطف إيل النملة الصغرية!!كعظمته و أته ...
ردن و نظرها.و يبدو أنّ حلافظ الشريازي، نظر قرآين ملادة نظر عندما يتصف ا كيف بيت واحد: نظر 

تاب العظيم و هو كه معرفة وسيعة ذا السليمان ألنّ الشاعر قد حفظ القرآن و فهمه فهما عميقا و ل
يب كايضا شاعر لطيف بارع خيتار املفردات و املضامني اخلاصة و جيتنيها هادفا و يصوغ منها ترا

                                                             
 .٢٣٥، صحافظديوان  -١
 .٢٧٩، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٢



 ١٢٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
شعرية و غريبعيد انه انتخب مادة " نظر" من سورة النمل و أدجمها يف شعره و نفخ فيها روحا شعرية 

   قةانتها املرموكهلا مجاليتها املمتازة و م
  
  همكقوم متل إيلة سبأ تطمح كمل -٢-٥

   البيتان اخلامس و السادس:
  دربرد هـب بدمهر اختر منش گـچن از
  ودـب يقمر دور دولت نمـك هـچ يآر

  را او و يشيدرو تو هك دل يا بنه يعذر
  ١بود ياجورـت رـس سنـح تكممل در

ية و تاجها كني و احلبيب املعشوق، يريد  املَلكايها الفؤاد تقبل عذري فإني معذور ألنظر فقري مس
سر «...فيها الناس. فعبارة  كارض متل إيلة احلسن و اجلمال و انها تريد ان تسافر و اجر كيف ممل

ا نري يف ترمجة مكمتوج الرأس  كفيها إيهام التناسب: للحبيب رأس متوج اي هو مل» تاجوري بود
ان آخر كة لليمن أو مكون ملكفضل أن تية سبأ هنا) ك(مل ن املعين الثاين هو انّ احلبيبكالشورايب و ل

ون كة يف رأسها تاج  أو انها تطمح ان تكه.أي انها ملإلياملعنيني يناسب ما اشرنا  الكها و إليو دف 
ه تأنه فات إيلالسائد علي البيتني هو أنّ الشاعر يشري ة لليمن و ال تريد ان تبقي عند سليمان. الروح كمل

 إيلو يشري ايضا  كالزمن و الفل إيلالدهر و  إيلضاعها و فقدها و ينسب الفوت و  الفقدان أاحلبيبة و 
ة كأنه فقد احلبيبة بالسرعة أي فما لبث الّا وقد فقدها. و هذا املفهوم يالئم بقصة سليمان و حبه ملل

رنا التفاسري السيما تفسري كاليمن. أَوليس يذ إيلة و عدم بقائها عنده و ذهاا كاملل سبإ و هجرة
شاف أنّ بلقيس مل تبق عند سليمان الّا أياما قليلة  أوليس يدلّ البيت ايضا علي أنّ احلبيب أو كال

ه و إن كمن يده و متل و الدهر كاحلبيبة مل يبق عند الشاعر أو العاشق الّا أياما قليلة و قد انتزعها الفل
ر و كبني النصني(القصة القرآنية و ابيات الغزلية) تالؤم الين كفلنا أن نذهب إيل أنّ هنا كذلكان ك

 سر حسن تكممل در .../دل يا بنه يعذرتناص يعجب و تداخل له مجاليته الفين. البيت بعده "
متوج الرأس  كدرويش فقري و أما هو فمل (فالتمس يل عذراً ... يا قليب ...! فانما أنت "بود يتاجور
ومة و كالتاج و احل إيلد هذا التالؤم النّ البيت يدلّنا علي أنّ احلبيب يطمح كاحلسن ...) يؤ ۀكيف ممل

ة سبإ كرنا و تروي لنا أنّ ملكالقصة تذ كذلكية و بقائه عند الشاعر مينع هذا الطموح و اآلمل و كاملل
                                                             

 .٢٠٣ص، حافظديوان  -١



 ١٢٤ الشريازي حافظ ديوان ٢١٦ غزلية يف سبأ ةكمل و) ع(سليمان قصة أثر

 
ة سبإ و علي رغم اسالمها تريد أن كانت ملكاحها و الزواج معها آلا كمل تقبل طلب سليمان لن

 تبع ذا زوجها بل: قيل وها.. كو أقرها علي مل«ة و علي هذا تروي لنا القصة أنّ سليمانكتبقي مل
   ١» اليمن على سلطه و مهدان، ملك

  
  السعيدة عند الصرح املمرد ياماأل -٢-٦

   البيتان السابع و الثامن:
  رفت سر به دوست با هك بود آن خوش اوقات

  دوـب يخرب  يب و ياصلـح  يـب مهه ياقـب
  نينسر و سبزه و گل و آب لب ودـب وشـخ
  ٢ودـب يرهگذر روان گنج آن هـك سوسـاف

انت كحقاً، هذه األوقات اليت قضتها مع احلبيب ...و أما ما عداها ف ۀانت سعيدكو « ترمجة البيتني:
و نسرين و  ۀحقاً، حافة النهر و ما منا عليها من ورد و خضر انت مجيلةكو ال نفع ..!!  و  ۀفائدمجيعها بغري 

انت داللة البيتني و التالؤم بينهما و كو إن  ٣»رت املتنقل "، "عابراً للسبيل"..!!كان هذا" الكن يا أسفا ..! كل
م مع الروح ءالتالبيتني ي يفالسائد  ون اجلكلانت يف االبيات السابقة  و كالقصة ليست واضحة و وثيقة مثلما 

ريات الطيبة العذبة و يغلب عليهما صبغة الغزلية كالذ يام املاضية ور األكالذي يغلب علي الغزلية و هو ذ
قالب شعري يف االدب كثر من أن يدلّا املخاطب علي القصة  و هذه الصبغة تسيطر علي الغزلية كا

ر كمضمون من املضامني الشعرية و نوع من االنواع االدبية و هو ذكما غلب علي الغزل كالفارسي 
 .ما نشاهد انّ البيتني ينقالن كالشباب و التشبيب و النسيب و حديث النساء اجلميالت و وصفهن

سعادته اليت مضت مع احلبيبة حافلة بالسرور و الفرح و الراحة و الغناء  أيامشبابه و  أيام إيلاملخاطب 
ما انّ يف البيتني حسرة علي كانت طيبة عذبة و كاليت  يامو الترف مل يدخلها حزن و ال خوف األ

 إيلأنّ البيتني يشريان  إيلننا أن نذهب كمي السحاب و لن تعود. و علي هذا اليت مرت مر ياماأل كتل
. یركة سبأ عند سليمان و اليت مرت بسرعة و مل يبق منها الّا ذكانت ملكالسعيدة اليت  ميااأل

انت مجيلة حقاً، حافة النهر و ما منا عليها ك(و  "نينسر و سبزه و گل و آب لب بود خوشوعبارة"
)، »رت املتنقل"، "عابراً للسبيل"..!!ك"ال ان هذاكن يا أسفا ..! كو نسرين و ل ۀمن ورد و خضر

                                                             
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  - ١
 .٢٠٣، صحافظديوان  - ٢
 .٢٤٦، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٣



 ١٢٥                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
 رأَته فَلَما الصرح ادخلي لَها قيلَ...«ة سبأ، جلّة كتصور لنا الصرح املمرد من قوارير الذي حسبته مل

هتِسبةً حلُج و فَتكَش نها عقالَ ساقَي هإِن حرص درمم نم قَوارير قالَت بي رإِن تفْسي ظَلَمن  و 
تلَمأَس عمانَ ملَيس لَّهل بر روان گنج و بني الصرح املمرد من قوارير و " »)٤٤( الْعالَمني 

ما نشاهد يف ترمجة الشورايب كرهگذري" يعين عابرا للسبيل  روان گنجرهگذري" مالئمة لطيفة ألنّ "
رت اجلاري أو الساري و كال إيلننا ان نترجم " گنج روان" كللبيت و يعين معربا للسبيل ايضا و مي

ة سبأ بعبارة أخري انّ الشاعر يف البيت يتحسر علي كيناسب مع اللجة علي مارأها  و حسبتها مل
ان شيئا كرتا ثابتا يبقي بل كن كرت مل يكن هذا الكرتا و لكالشيء للشاعر  كان ذالكشيء قد فاته و 

انت كهذه العبارات يف البيتني " و  إيلانظر يفين و مير و يذهب و اليقدر عليه و الحيصل عليه. ف
و ال  ۀانت مجيعها بغري فائدكحقاً، هذه األوقات اليت قضيتها مع احلبيب ...و أما ما عداها ف ۀسعيد

ن يا أسفا كو نسرين و ل ۀحقاً، حافة النهر و ما منا عليها من ورد و خضر ۀانت مجيلكنفع ..!!  و 
رنا صورة الصرح املمرد الذي صور علي حنو ر ك"عابراً للسبيل" االيذرت املتنقل "، كان هذا" الك..! 

شفت كة جلّة و كو جلّة جتري فيه املياه و يتجلي فيه النبات و اخلضروات و الورود حبيث حسبته املل
عن ساقيها. الننسي أنّ حافظا الشريازي ليس شاعرا فحسب بل هو شاعربارع و فنان ماهر يريد أن 

ه  فيأخذ إلييف يشاء و يتلّقي منه ما مييل كره ذا معان متعددة و يريد أن يفسره املخاطب جيعل شع
قصة أمجل من أحسن القصص و يدجمها يف نصه و حيسن ا شعره و يصوغ منها معانيا قيمة و يثري 

ما كآلخرون المه و جيعل به غزليته خالدة باقية يفهمها االجيال املتعددة و يذوقها و يفهمها اكا 
لّ جيل حظّه و نصيبه و هذا الشاعر هو حافظ الشريازي الذي تسنم كيفهمها األولون و يأخذ منها 

ذروة االدب الفارسي و بلغ قمته بغزلياته فإنّ ما شرحناه يف االبيات السابقة من القرائن و االمارت و 
فهم التالؤم بني النصني و املقارنة بينهما. ة بني القصة و الغزلية يساعدنا كالعالمات و املالئمات املشتر

د"( و أما ما عداها بو يخرب يب و يحاصل يب مهه يباقأنّ عبارة " إيلن ان نذهب كمن املم كذلكو 
غريها يف الالخربية و عدم اإلحاطة  يامو ال جدوي و ال مثرة و مضت األ ۀانت مجيعها بغري فائدكف

سليمان (ع) إشارة لطيفة  إيلهلدهد و عدم اإلحاطة الذي نسبه قول ا إيلباألخبار ) ترمز  و توميء 
و » )٢٢النمل:( يقنيٍ بِنبإٍ سبإٍ من جِئْتك و بِه تحطْ لَم بِما أَحطْت فَقالَ بعيد غَير فَمكَثَ« دقيقة

 آصف ) و هو ما قاله ٤٠(النمل: »بِالْكتا من علْم عنده الَّذى قَالَ« آية إيلأو  "يقنيٍ بِنبإٍ" إيل كذلك
و يف ختام هذه الفقرة لست أزعم أنّ معين البيت حيذو حذو القصة يف اآلية  ١سليمان وزير  برخيا بن

                                                             
 امليزان يفسيد حممد حسني الطباطبائي،  . و ٣/٣٦٧شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -١
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ن يتغري معناها يف كة لكبني النصني(القصة القرآنية و الغزلية) الفاظ مشتر كاليت أشرت بل اعتقد هنا

تاب كدث لنا عن النبإاليقني، إحاطة باألمور و عدم االحاطة، العلم من الالنصني فالقصة القرآنية حت
 و يحاصل يب مهه يباق «...ل آخر يف الغزلية عندما ينشدنا الشاعر كو... هذه الصورة توجد بش

يف  يامالسعيدة اليت مضت مع احلبيبة الجدوي فيه و قد مضت األ ياميعنی ماعدا أأل» دبو يخرب يب
  خبار و األنباء و مرت دون أن ينبئنا أحد و دون أن يأتينا شخص خبرب و ال بنبإ.اجلهل عن األ

  
  نسيم الصبا و الريح املسخرة -٢-٧

  البيتان التاسع و العاشر:

  بود يگر جلوه سحر وقت صبا باد با        را گل هك كرش نيازا بلبل يا شكب خودرا
  ١دبو يسحر ورد و شب يدعا نمي از        افظـح هـب داد خدا هـك سعادت گنج هر

تمل اء الورد يف كفقد ا كو أنين كثر من نواحكغرية أيها البلبل..! و أ كفاقتل نفس« الترمجة:
نوز السعادة اليت وهبها اهللا ل" حافظ"، فإنها كوقت السحر عند ما داعبه نسيم الصبا...!! و أما 

ما جاءت ك الصبا ٢!!»ترديده ألوراده يف وقت السحر مجيعها ناجتة من مين دعواته أثناء الليل و من 
 الصبا: الصحاح. الدبور تقابل معروفة ريح: الصبا «يف املعاجم هي ريح ب من موضع مطلع الشمس

ها و ريحبهوِي متأَن املُس بهوى إِذا الشمس مطلع موضع من تتو الليلُ اس ها و النهارحتني بورالد .
 من الصبا مهب: اَألعرايب ابن قال و. البيت إِىل حتن َألنها: قيل البيت، تستقبلُ رِيح الصبا و: احملكم
انة هامة يف ديوان حافظ كل"الصبا و نسيمها و عطرها و رحيها " م ٣ ...»نعش بنات إِىل الثُّريا مطْلع

لمة يف ديوانه كو قد أستعملت هذه ال ٤ثريا من غزليات ديوانه تبتدأ بالصبا و خطااكالشريازي و 
و ما يلفت نظرنا مقارنة الصبا و  .انتها عند حافظكالستعمال يرينا مثر من مأة مرة وهذا اكأ

  مناذج: كدهد و سليمان يف بعض الغزليات فإليالسبا(سبإ) و اهل

                                                                                                                                                           
/ ٧، ص جممع البيان يف تفسـري القـرآن   امني الدين ابو علي الفضل بن احلسن الطربسي،و   ١٥/٣٦، جتفسري القرآن

٣٤٩ ( 
 .٢٠٣، صحافظديوان  -١
 .٢٤٧، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٢
 ٤٥ /١٤ ج، لسان العربحممد بن منظور،  -٣
 .١١٩-١/١١٨، صص حافظ نامهاء الدين خرمشاهي،  -٤
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  صبا به خوش خربي هدهد سليمان است

  ١ا آوردـژده طرب از گلشن سبـه مـك
أا هدهد سليمان الذي أحضر بشري الطرب من ك(وهبت نسمات الصبا و قد طاب صنيعها، و 

    ٢ روضة سبإ)
  مده دگر بار باد صبا باز آكمژده اي دل 

  ٣طرف سبا باز آمدر از ـهدهد خوش خب
البشري، ياقليب، فقدعادت ثانية ريح الصبا وقد رجع اهلدهد السعيد باألنباء السعيدة من  ك(ل
  ٤سبإ)

  رستمتـه سبا مي فـاي هدهد صبا ب
  ٥جا مي فرستمتكجا به كه از كبنگر 

  ٦ !؟)كإيل سبإ فتأمل، من أين أنا أرسل ك(يا هدهد الصبا أني مرسل

"حافظ جاويد"،  تابهكوهو يرينا يف » اي هدهد صبا...«ط حول الغزلية هلاشم جاويد حبث مبسو
ون بني الصبا كما الحظنا تكف ٧التالؤم بني هذه الغزلية و قصة سليمان و له آراء قيمة و مباحث هامة

و قصة سليمان صلة وثيقة و حافظ يعرف القصة و يستعمل مصطلحاا و شخصيتها يف غزليتها 
ولسلَيمانَ الريح «انت مسخرة لسليمانكالريح اليت  إيلفاليبعد عن ان يرمز" باد صبا"(نسيم الصبا) 

ولسلَيمانَ « )٨١(األنبياء: »الَّتي باركْنا فيها وكُنا بِكُلِّ شيٍء عالمني عاصفَةً تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْأَرضِ
هيدي نيلُ بمعن يم الْجِن نمطْرِ والْق نيع ا لَهلْنأَسو رها شهاحورو رها شهوغُد يحن  الرمو هبر بِإِذْن

هنزِغْ مريِيعذَابِ السع نم قْهذا نرِنأَم نع ثُ « )١٢(سبإ:  »مياء حخر رِهرِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخفَس
ابها" يف اآلية. و "الصبا" جاءت يف ك )٣٦ص:»(أَصما انّ "وقت سحر"، يف البيت يالئم مع "غدو

  االبيات االخري منها:
                                                             

 .١٦٦، صحافظديوان  -١
 .١٥٢، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٢
 .١٨٢، صحافظديوان  -٣
 .١٥٩، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٤
 .١٣٨، صحافظديوان  -٥
 .٣٧، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -٦
 ٣٠-٢١،حافظ جاويدهاشم جاويد،  -٧
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   ز دعاي خريهرصبح و شام قافله اي ا

  در صحبت مشال و صبا مي فرستمت
  .١لّ صباح و مساء بقوافل الدعاء باخلري حتدوها ريح الشمال و نسيم الصبا)ك كإلي(و أبعث 

ولسلَيمانَ الريح «آية  إيل(هرصبح و شام...) يشري  ما انّ هاشم جاويد يعتقد انّ هذا البيتك
انّ البلبل يف البيت  إيلننا أن نذهب كفعلي هذا، مي ٢)١٢سبإ: ...»(شهر وغُدوها شهر ورواحها 

ة سبأ عنده و حضورها يف كالتاسع من الغزل، يدلّ ايضا علي سليمان(ع) و انه يغبط بعدم حضور مل
 إيلان كة و اليت حتملها من مكالريح املسخرة للمل إيل(نسيم الصبا) يرمز  "صبا بادة أخري و انّ "كممل

 رب للَّه سلَيمان مع أَسلَمت ة النه احبها و ألنها كون مسخرة للملكآخر علي ما أمرها سليمان أن ت
 زوبعة أمر و اليمن، على سلطه و مهدان، ملك تبع ذا زوجها بل: قيل و«شافك. و نقرأ يف الالْعاملني

ر أنّ تطابق كاجلدير بالذ ٣»نسليما مات حىت أمريا يزل مل و املصانع، له فبىن يطيعه، أن اليمن جن أمري
الشخصيات و املصطلحات و املفردات يف الغزلية علي القصة و عدم تطابقها التقلّ عن حبثنا بل الذي 

ة و الروح السائد بني النصني فالقصة تتحدث عن الريح و الغزلية كيهمنا هو وجودهذه الصورة املشتر
و البيت ايضا تتحث عن الصبا و هي ريح و قص ة سليمان ختربنا عن أنّ لسليمان ريح و للريح غدو

ولسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر « يعبر عن جتليات احلبيبة مع الصبا وقت الغدو و السحر
   ...»و
  
  اخلامتة. ٣

و ماجاء يف اآليات و التفاسري حلّلنا الغزلية و اآليات يف سورة النمل و قارنا بني مضامني الغزل 
شاف للزخمشري و رأينا أنّ حافظا الشريازي اتخذ اآليات املتعلقة بقصة سليمان و كخاصة تفسري ال

احه كجنية من اجلن و استنكة سبأ كغزليته هذه، منوذجا و استخدم يف ابياته، مل ة سبإ إلنشادكمل
ها فنيا و شعريا و إليو صورها يف احسن صور و رمز غمدان و...  إيلاليمن أو  إيلاياها و رحيلها 

ما حتدثنا و قلنا انّ حافظ كارا سامية يف اسلوب بديع و صياغة خالّبة. و كخلق معاين ادبية و قدم اف
اره و إنه قد كليس شاعرا فحسب بل انه شاعربارع وفنان ماهر قد تأثّر بالقرآن القرمي و أخذ منه أف

                                                             
 .٣٧، ص أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازي ابراهيم امني الشورايب، -١
 .٢٨-٢٧، صصحافظ جاويدهاشم جاويد،  -٢
 .٣/٣٧٠شاف عن حقائق غوامض الترتيل، ص كالحممود الزخمشري،  -٣
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هما دقيقا و إقتبس منها و أخذ قصصها و مضامينها و معارفها و تصرف فيها و قرأ اآليات و فهمها ف

ه  فأخذ إلييف يشاء و يتلّقي منه ما مييل كلّ خماطب علي رأيه كاستعملها يف غزليته حبيث يفسرها 
ة سبإ و هي من  أمجل القصص و أحسنها و أدجمها يف نصه الشعري اخلالب و كقصة سليمان و مل

(اجلن)، سالمة  ه القصة معانيا قيمة و جاء بأبيات فيها مصطلحات و مفردات حنو پريصاغ من هذ
(املنظورة العاقلة)، صاحب النظر، الصبا، وقت السحر،  احلبيب ساقا و قدما و عقال، منظور خردمند

ثها ة سبإ و حوادكمضامني قصة سليمان و مل إيلارتفاع احلجاب عن األسرار و االفضاء ا يرمزا 
ها شراح الديوان. و هذا إليرثاء حبيب من املعاين اليت يذهب كمن جهة و يدلّ علي معان أخري 

المه مماجعل غزلياته كمنهج لشعره و غزلياته و أثري ا كاألسلوب من االساليب اليت اتخذها حافظ 
فهمها األولون و يأخذ ما ذاقها و كخالدة باقية يفهمها االجيال املتعددة و يذوقها و يفهمها اآلخرون 

لّ جيل حظّه و نصيبه و هذا الشاعر هو حافظ الشريازي الذي تسنم ذروة االدب الفارسي و كمنها 
  اره القرآنية و الدينية.كبلغ قمته بغزلياته و أف

  
  املصادر و املراجع

  رميكالقرآن ال .١
  .١٤١٤صادر،، الطبعة الثالثة، بريوت، دار لسان العربرم، كابن منظور، حممد بن م .٢
، چاپ اول، ران، مؤسسه انتشارات شناخت منطقي كحافظ به گفته حافظ: ياستعالمي، حممد،  .٣
  ه.ش.١٣٨٧نگاه،
  ه.ش.١٣٨٢، چاپ اول، ران، انتشارات زوار،شاخ نبات حافظبرزگر خالقي،  .٤
، قاهره -بريوت، الطبعة السابعة عشرة، القرآن ظالل يف،  شاذيل ابراهيم بن قطب بن سيدبن قطب،  .٥

  . ه.ق١٤١٢،دارالشروق
، چاپ دوم، ران، گمشده لب دريا: تأملي در معين و صورت شعر حافظ پور نامداريان، تقي، .٦

  .١٣٨٤انتشارات سخن،
  .١٣٧٧، چاپ دوم، ران، انتشارات فرزان،حافظ جاويدجاويد، هاشم،  .٧
 انتشارات چاپ اول،  ران،جالء األذهان و جالء األحزان،  ، حسن بن حسني احملاسن ابو جرجاىن .٨

   ه.ش.١٣٧٧، ران دانشگاه
وشش حسن ذوالفقاري و ك، به تصحيح حممد قدسي، به ديوان حافظحافظ شريازي، مشس الدين حممد،  .٩

  .١٣٨٧ابوالفضل علي حممدي، چاپ دوم، ران، نشر چشمه،
تور ابراهيم أمني كة الدترمج أغاين شرياز أو غزليات حافظ الشريازيحافظ شريازي، مشس الدين حممد،  .١٠

  . ١٣٦٢وشش حمسن رمضاين، چاپ اول، ران، ، انتشارات پديده، كتور طه حسني  بكالشورايب، مقدمة الد
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، سايت دفتر حفظ و كنگره جهاين حافظدر  سخنراينشرياز،  خامنه اي، سيدعلي( مقام معظم رهربي)، .١١

  .١٣٦٧نشر آثار، 
  .١٣٨٠چاپ اول، ران، نشر قطره، شست...،چشمها را بايد خرمشاهي، اء الدين،  .١٢
ت انتشارات علمي و ك، چاپ هجدهم ( چاپ دوازدهم از ويراست دوم) ، ران، شرحافظ نامه___،  .١٣
  .١٣٨٧فرهنگي،
  .١٣٦٣، زير نظر حممد معني، ران ، انتشارات دانشگاه ران،لغت نامهرب، كدهخدا، علي ا .١٤
، حمقق و مصحح صفوان عدنان داودي، ردات يف غريب القرآناملفالراغب االصفهاين، حسني بن حممد،  .١٥

  .١٤١٢الدار الشامية، -سوريه، دارالعلم -الطبعة االويل، بريوت
،  ران ،  حكمت اصغر على حتقيق ،األبرار عدة و األسرار كشف، سعد اىب بن امحد ميبدى رشيدالدين .١٦

  .ش ١٣٧١،كبري امري انتشارات
 الكتاب دار ، بريوت ، الطبعة الثالثة،شاف عن حقائق غوامض الترتيلكالالزخمشري، جاراهللا حممود،  .١٧

  . ١٤٠٧،العريب
، چاپ هفتم، ران، ٣، ترمجه عصمت ستارزاده، ج شرح سودي بر حافظسودي بسنوي، حممد،  .١٨

  .١٣٧٢انتشارات زرين و انتشارات نگاه،
 ،اول چاپ،  سريجاىن سعيدى اكرب على: حتقيق ،آبادى سور تفسري ،حممد بن عتيق ابوبكر آبادى سور .١٩

  .١٣٨٠، نو نشر فرهنگ   ، ران
، ، ةاخلامس عةالطب، امليزان يف تفسري القرآن، امليزان يف تفسري القرآنالطباطبايي، سيد حممد حسني(العالمة)،  .٢٠

  .١٤١٧،قم، موسسه النشر االسالمي
، الطبعة االويل، بريوت، تفسري القرآنجممع البيان يف الطربسي، امني الدين ابو علي الفضل بن احلسن،  .٢١

  .١٩٩٥مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 
  .١٣٧١چاپ چهارم، ران، نشر طهوری، حتول شعر فارسی، مؤمتن، زين العابدين،  .٢٢
  .١٣٨٦، چاپ اول، ران، سخن، ن زلف بر حواشي ديوان حافظكشرح شجمتبائي، فتح اهللا،  .٢٣
، جمله پژوهش دينی؟"، »جنات جتری من حتتها األار«دام كعلی نظری، "چشم داشت حافظ به  .٢٤

  .١٣٨٩، ار وتابستان،٢٠مشاره
، چاپ هفتم، ران، فرهنگ نشر ١وشش زهرا شادمان، ج ك، با شرح غزهلاي حافظهروي، حسينعلي،  .٢٥

  .١٣٨٦نو،
  .١٣٦٧،چاپ پنجم، مؤسسه نشر مها، ، رانفنون بالغت و صناعات ادبیمهايي، جالل الدين،  .٢٦
  

  



  ١٣٨٩/٢٠١١ شتاء، ٤ة حمکّمة، العدديفصل ة و آداا،يجملة دراسات فی اللّغة العرب
  

  مقدمة يف الوقف واالبتداء  مصطلحاته وعالقته بالنحو
  يونس يعل الدكتور يونس

  امللخص 
واالبتداء، والتعريف مبصطلحاما وعالقتهما بعلم النحو، وذلك  يعاجل هذا البحث قضية الوقف

من خالل تتبع آراء القراء والنحويني، الذين حددوا املواضع اليت يوقف عليها، وعندما حددوها كانوا 
يقرنون ذلك بتعليالم، وأكثر ما تتصل تلك التعليالت بقواعد النحو وأحكامه، وأنّ صاحب علم 

إىل املعرفة بالنحو وتقديراته، فقد نقل النحاس عن ابن جماهد قوله: " ال يقوم بالتمام إال  التمام حيتاج
  .امل باللغة اليت نزل ا القرآن"حنْوي، عامل بالقراءة، عامل بالقصص، ع

مث عرضنا اختالف املتقدمني يف عدد أنواع الوقف ويف تسمياا، وظهر ذلك االختالف والتباين يف 
يمات غري منها عند ترتيبها حسب ما ذكرها أولئك املتقدمون زمنياً، كما أنّ فكرة التقساملقصود 

يف هذا العلم على أسس التقسيم وتعيني مواضعها، وقد ذكرنا أربعة منها  واضحة، ومل يتفق من كتب
وقف  ،احلسن الوقف ،الكايف الوقف ،التام "الوقف مبا يتوافق مع البحث، وعرفنا كل نوعٍ منها وهي:

  البيان." 
وتوصلنا إىل أنّ ( الوقف واالبتداء) من املوضوعات اليت تعتمد فيما تعتمد على النحو، وقد تبني لنا 

  أنّ أحكامه وخالفات النحاة هي اليت توجه كثرياً من مواضع الوقف على الكلمة وتبين نوع ذلك.
 وقف البيان، الوقف احلسن ،الوقف الكايف ،: الوقف التامكلمات مفتاحية

  متهيد
مل يصل منها إال  ،وخلفوا فيه عدداً من الكتب ،عين القراء والنحويون مبوضوع "الوقف واالبتداء"

  القليل.
ومل  -كما فعلوا بعلم القراءات خاصة-إن كان أولئك القدماء مل يذكروا أسانيد روايام فيه  و

م كانوا يشريون إىل أنه قد ثبت عندهم فإ ،يظهروا يف أكثر ما رووا آراء من سبقوهم مسندة إليهم
 ،٢(ص) كان يقطع قراءته ديث مسند أنهفقد ذكر النحاس يف ح ،١أنه توقيف عن رسول اهللا (ص)

                                                             
 .ا، جامعة تشرينأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية و آدا 

  ١٠/١١/٨٩تاريخ القبول:     ٣٠/٥/٨٩تاريخ الوصول: 
 .١٧د.أمحد خطاب العمر، ص ،إلئتناف، تحالقطع واأبوجعفر النحاس،   -١
 .١٤املصدر نفسه، ص -٢



 ١٣٢ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
قوله:" لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى اإلميان قبل  وروي عن عبداهللا بن عمر (رض)

كما  ،وما ينبغي أن يوقف عنده منها ،وترتل السورة على حممد (ص) فنتعلم حالهلا وحرامها ،القرآن
فيقرأ ما بني فاحتة إىل  ،ولقد رأيت اليوم رجاالً يؤتى أحدهم القرآن قبل اإلميان ،تتعلمون أنتم القرآن

  ١.الدقل"وينثره نثر  ،ما يدري ما آمره وال زاجره وال ما ينبغي أن يوقف عنده منه ،خامتة
م عندما حددوا املواضع اليت يوقف عليها كانوا يقرنون ذلك بتعليالم وأكثر ما تتصل تلك إو

إىل  -أي صاحب علم التمام-"وحيتاج  قال أبو جعفر النحاس: ،التعليالت بقواعد النحو وأحكامه
فقد نقل  ،غري علم النحوحيتاج إىل  إال أن هذا اليعين أن الباحث فيه ال ٢،املعرفة بالنحو وتقديراته"

وتلخيص بعضها  ،مل بالقصصاع ،عامل بالقراءة ،حنوي يقوم بالتمام إال النحاس عن ابن جماهد قوله: "ال
"حيتاج صاحب علم التمام إىل  ونقل عن غريه قوله: ٣،عامل باللغة اليت نزل ا القرآن" ،من بعض

  ٤"بأشياء من اختالف الفقهاء يف أحكام القرآن
 - أي الوقف واالبتداء-القسطالين بقوله: "فاعلم أنه إمنا يتوقف هذا العلم على معرفتها  هوحدد

وكان الكالم حبسب املعىن اتصال  ،اضطر القارئ إىل الوقف ،ألنه ملا كان من عوارض اإلنسان التنفس
  ٥ذلك".يقبح معه الوقف وانفصال حيسن معه القطع. فاحتيج إىل قانون يعرف به ما ينبغي من 

من مالحظتهم أن عالقته بالقرآن الكرمي أكثر فقد ذكر أبو  ،وتأيت عناية أولئك القدماء ذا العلم
 ،بكر األنباري ذلك بقوله:" ومن متام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة الوقف واالبتداء فيه

والوقف القبيح الذي ليس بتام  فينبغي للقاريء أن يعرف الوقف التام والوقف الكايف الذي ليس بتام
  ٦والكاف"

فقد كانوا يالحظونه  ،أن عالقته خاصة بالقرآن الكرمي -كما يتبادرإىل الذهن- ولكن ال يعين هذا
ومل  ،"أنكر النيب (ص) على من قال: شاء اهللا وشئت يف خماطبام من ذلك م نقله النحاس يف كتابه:

: وكذا القاطع على ما ال جيب أن يقف عليه وإن كان نيته .. واتبعه أبو جعفر بقوله.يسأله عن نيته
وعن  ،ومل يكره: نعم واحلمد هللا ،ال واحلمد هللا .. ونقل عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يقال:.،غريه

                                                             
 .١٥املصدر نفسه، ص -١
 .٢١املصدرنفسه، ص -٢
 .١/١٣٩ابن جماهد أبوبكرأمحد بن موسى، أول من سبع السبعة، غاية النهاية،  -٣
 .٢١القطع والإلئتناف، ص -٤
 .١/٢٤٧القسطالين، لطائف اإلشارات،  -٥
 م.١٩٦٤ - ه ١٣٨٤حمىي الدين رمضان، دمشق  ،، تح١٠٨واالبتداء، صأبوبكر الألنباري، إيضاح الوقف  -٦



 ١٣٣                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
تقل هكذا  فقال: ال ،: أتبيعها بكذا؟ فقال: ال عافاك اهللاصديق (رض) أنه قال لرجل معه ناقةأيب بكر ال

  ١فأنكر عليه لفظه ومل يسأله عن نيته." ،وعافاك اهللاولكن قل: ال 
  مصطلحاته 

االبتداء عدد من املصطلحات اليت استعملها مؤلفوها حيددون ا ما يراد من  يف ثنايا كتب الوقف و
وجند االبتداء واالستئناف أو  ،فإننا جند: الوقف والقطع والسكت مراداً ا معىن متقارب ،هذا العلم

أي - "هذه العبارات فقد قال ابن اجلزري: ،واختلف القدماء يف النوع األول ،االئتناف ملعىن واحد
وال يريدون ا غري  ،جرت عند كثري من املتقدمني مراداً ا الوقف غالباً -الوقف والقطع والسكت

قطع القراءة رأساً فهو حملققني فإن: القطع عبارة عن وأما عند املتأخرين وغريهم من ا ،الوقف إال مقيدة
... والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة كاالنتهاء

هو دون زمن  ،أما مبا يلي احلرف املوقوف عليه او مبا قبله. والسكت: عبارة عن قطع الصوت زمناً
مبا يدل على طول السكت  ،وقد اختلف ألفاظ أئمتنا يف التأدية عنه ،الوقف عادة من غري تنفس

  ٢وقصره."
أبو حيان  :قال: "فأما الوقف فقال ،وأورد القسطالين عدداً من آراء العلماء السابقني مقارناً بينها

وهو جماز من قطع السري وكأن لسانه عامل يف  ،يف شرح التسهيل: هو قطع النطق عند آخر اللفظ
  ٣احلروف مث قطع عمله فيها.

  ٤: قطع الكلمة عما بعدها.الدماميين: وهوأحسن من قول ابن احلاجب قال ابن
قال وهذا أجود من  ،"زماناً ٥وقال اجلعربي: قطع صوت القارىء على آخر الكلمة الوضعية"

  ٦رف عن احلركة لعمومه"قطع احلأو  ،قوهلم: قطع الكلمة عما بعدها
أما أبو حيىي األنصاري فقد ذكر: "ان الوقف يطلق على معنيني: أحدمها: القطع الذي يسكت 

  ٧ك املواضع اليت نص عليها القراء".تلالقاريء عنده وثانيهما 
                                                             

 .٢٠القطع واالئتناف، ص -١
/، دار الكتاب العريب، بريوت، وينظر السيوطي، اإلتقان يف ٢٤٠-١/٢٣٨يف القراءات العشر، رالنش ابن اجلزري، -٢

 م.٢٠٠٣ه ٢،١٤٢٤فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، ط ،علوم القرآن،تح
 م.١٩٥٩ -ه ١٣٥١، نشر برجستراسر، مصر٢/٢٨٥ابن اجلزري، غاية النهاية،  -٣
 .٧/١٨٤، والسخاوي، الضوء الالمع، ١/٦٦السيوطي، بغية الوعاة، -٤
 ء ما كان هلا تعلق مبا بعدها أو مل يكن.املراد ب (على آخر الكلمة الوضعية) موضعها يف التركيب اللغوي سوا  -٥
 .١/٢٤٨القسطالين، لطائف اإلشارات،  -٦
 .٤أبو حيىي اإلنصاري، املقصد لتلخيص مايف املرشد، ص -٧



 ١٣٤ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
وعلى هذا فإن الوقف قسمان: األول: ما يكون بسبب انقطاع التنفس وهذا له أحكامه وكيفية 

والثاين: ما يكون بسبب انتهاء العبارة واعتماده يف ذلك على إمتام  ،آخر الكلمة فيهالوقوف على 
  وهذا ما يتعلق بأحكام النحو وهو موضوع حبثنا. ،املعاين

  
  
  

  أنواع الوقف
مل يتفق املتقدمون يف عدد أنواع الوقف وال يف تسمياا ولو رتبناها حسب ما ذكرها أولئك 

فأبو بكر ابن األنباري ذكرها  ،ذلك االختالف والتباين يف املقصود منها املتقدمون زمنياً لوضح لنا
والنحاس ذكرها أكثر من ذلك  ٢ويف موضع آخر: تاماً وحسناً وقبيحاً ،١ثالثة: تاماً وكافياً وقبيحاً

مت : تام وأأما األمشوين فهي عنده ،وهي: التام واحلسن والصاحل واجليد والبيان والبني واملفهوم والقبيح
  ٣.حل وأصلح وقبيح وأقبحوكاف وأكفى وحسن وأحسن وصا

تكاد  وينفرد السجاوندي بغري هذه التسميات فجعل هلذه األنواع مراتب استعملها يف الكتاب ال
ومراتبها هي: الزم  ،خترج تعليالته فيها عن اليت استعان ا غريه يف تقسيمام اليت استعرضناها سابقاً

  ٤ه ومرخص ضرورة وما الجيوز الوقف عليه.ومطلق وجائز وجموز لوج

                                                             
 .١٠٨،١١٠إيضاح الوقف واالبتداء، ص  -١
 .١٤٩املصدر نفسه، ص  -٢
 م.١٩٧٣-ه١٣٩٣، مصر ١٠األمشوين، منار اهلدى يف معرفة الوقف واالبتداء، ص -٣
/، اعتمد السجاوندي يف كتابه كما ذكر يف مقدمته على كتابني: املقاطع ٢األمشوين الوقف واالبتداء، ورقة /  -٤

  .١/٢٢٣واملباديء أليب حامت السجستاين، واملرشد أليب حممد احلسن بن علي العماين، ينظر غية النهاية،
) أن العماين قال: إنه اتبع ١/٢٢٣لكنه مل يسر على ما ذكراه من مصطلحات، ألن ابن اجلزري ذكر يف ( غاية النهاية 

  واحلسن والكايف والصاحل واملفهوم.أبا حامت يف تقسيماته الوقف إىل: التام 
  أما تعريفاا عند السجاوندي فهي:

  الكالم.الالزم: ما لو وصل طرفاه غري املرام وشفع معىن 
  ما حيسن االبتداء مبا بعده كاالسم املبتدأ به. :املطلق
  ما جيوز فيه الوصل والفصل لتجاذب املوجبني من الطرفني. :اجلائز

 .املرخص ضرورة: ما ال يستغين ما بعده عما قبله، لكنه يرخص الوقف ضرورة انقطاع النفس لطول الكالم



 ١٣٥                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
فقال بعضهم: ينقسم إىل ثالثة أقسام:  -أي الوقف-: "اختلفوا يف تقسيمه ١وهلذا قال النكزاوي

 ،وقال بعضهم ينقسم إىل سبعة أقسام: تام ومتام وكاف وحسن ومفهوم وصاحل وقبيح ،وكاف وقبيح
بعضهم: ماجيوز الوقف عليه وما ال جيوز الوقف  وقال ،وقال بعضهم: ينقسم إىل قسمني تام وقبيح

  ٢وأكثر ما ذكروه فيه تداخل وعدم احنصار بقواعد..." ،عليه
مث احلسن مث الكايف مث الصاحل مث املفهوم مث  ،وهي عند أيب حيىي األنصاري على مراتب: "أعالها التام

فأقسامه مثانية ومنهم من جعلها أربعة: تام خمتار وكاف جائز وصاحل مفهوم وقبيح  ،اجلائز مث القبيح
  ٣متروك وهذا اختاره أبوعمرو.

ففكرة التقسيمات إذاً غري واضحة ومل يتفق من كتب يف هذا العلم على أسس التقسيم وتعيني 
ناف): التام والكايف مواضعها ولكن ما اشتهر منها ما جنده عند النحاس فغي كتابه (القطع واالئت

مل  -وإن كان قد سبق النحاس زمناً- ألن أبا بكر ابن األنباري ،واحلسن والصاحل والبيان القبيح
التام واحلسن والقبيح ألنه كان يذكر الوقف احلسن ويريد به  :يستعمل منها يف تطبيقاا إال ثالثة

  احلسن الكايف والصاحل و وهذه أمثلة على ذلك:
  كاف غري تام. :"٩"البقرة/،}والذين آمنوا {قال أبوجعفر النحاس يف  -١
 كاف. :"٩"البقرة/ ،}قال أبوجعفر النحاس يف  وما خيدعون إال أنفسهم -٢
 ٤" قطع كاف.١٠" البقرة / ،}يف قلوم مرض{قال أبوجعفر النحاس يف  -٣
 ٥" وقف صاحل.٢١٧"البقرة /،}أكرب عند اهللا{قال أبو جعفر النحاس يف  -٤

وما {أما أبو بكر األنباري فيقول يف اآلية األوىل: الوقف عليها حسن وجزأ اآلية الثانية فقايف 
ويف اآلية الرابعة: أن الوقف  ٦: حسنوقال يف اآلية الثالثة ،حسن }ويف  إال أنفسهم ،قبيح }خيدعون

تعاىل:  ويظهر عدم تفريقه بني الوقف الكايف واحلسن بصورة أوضح عندما يتناول قوله ٧حسن

                                                             
ه. ٦٨٣ه/ ومات باإلسكندرية سنة ٦١٤هللا أبو حممد مقريء، ولد سنة /هو عبد اهللا بن حممد بن عبد ا ،النكزاوي -١

 ١/٤٥٢غاية النهاية،
 ).١٠٩٨٩، (خمطوط مكتبة األزهر برقم ٨النكزاوي، االقتدا يف الوقف واالبتدا، ورقة  -٢
 .٥،٦أبو حيىي األنصاري،املقصد لتلخيص ما يف املرشد، ص -٣
 .٤٤القطع واالئتناف، ص -٤
 .١١٢نفسه، صاملصدر  -٥
 .٤٩٧ -٤٩٦إيضاح الوقف واالبتداء، ص  -٦
 .٥٥٠املصدر نفسه، ص -٧



 ١٣٦ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
ختم اهللا على {" فيقول يف الوقف عليها: إنه حسن وليس بتمام ألن قوله: ٧"البقرة/ }يؤمنون{

  وهو الوقف الكايف عند العلماء كما سنرى. ١" متعلق باألول من جهة املعىن٧"البقرة / }قلوم
  ٢أما تعريفات أنواع الوقف فهي:

اء مبا بعده وال يتعلق ما بعده بشيء مما قبله الوقف التام: وهو ما حيسن الوقف عليه واالبتد -١
كما يف قوله  ،وأكثر ما يوجد عند رؤوس اآلي ،ومسي تاماً لتمام لفظه بعد تعلقه ،ال لفظاً وال معىن

 }إن الذين كفروا{ويبتدئ به  ،" ألنه آخر صفة املؤمنني٥"البقرة / }أولئك هم املفلحون  :تعاىل
" ألنه آخر صفة ٧"البقرة/ }وهلم عذاب عظيم{ وكذا يف ،ر" وهو احلديث عن الكفا٦"البقرة/

  ٣" وه احلديث عن املنافقني٨"البقرة/ }ومن الناس من يقول{ويبتدئ  ،الكافرين
 ،الوقف الكايف: ما حيسن الوقف عليه واالبتداء مبا بعده إال أنّ له به تعلقاً ما من جهة املعىن -٢

واستغناء ما بعده عنه بأن  ،ومسي كافياً الكتفائه واستغنائه عما بعده ،فهو منقطع لفظاً متصل معىن
فقد نقل أبو جعفر  ،وهذا واضح يف احلروف اليت يبتدأ ا يف أوائل بعض السور ،اليكون مقيداً له

- " كاف؛ ألنه زعم أنه مل يدر ما معىن حروف املعجم ١النحاس عن أيب حامت انه قال يف "امل"."البقرة/
ألن ما بعدها مفيد ومل جيعله  ،فجعل الوقف كافياً -روف املقطعة املستعملة يف القرآن الكرميأي احل

  .٤تاماً ألنه إذا وقف عليه مل يعرف معناه
كما يف  ،وال حيسن االبتداء مبا بعده للتعلق اللفظي ،الوقف احلسن: وهوما حيسن الوقف عليه -٣
قال أبوحامت: الوقف على (مجيعا) حسن  ،"٢٩"البقرة/ }هوالذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً{قوله: 

وال  ،" معطوف على (خلق) فهو داخل يف الصلة٢٩"البقرة/ }استوى{وليس بتمام ألن  ،يف السمع
قال أبو جعفر: الذي قاله كما قال إال  ،يوقف على الصلة دون املوصول وال على املوصول دون الصلة

) إخبارا من اهللا (عز وجل) منقطعاً من األول ىون (مث استوأن فيها وجهاً مل يذكره جيوز أن يك
  ٥.فيصلح الوقف على (مجيعاً)

                                                             
 .٤٩٤املصدر نفسه، ص -١
 .١٢ -١٠/، وما بعدها، ومنار اهلدى ص١/٣٤٣ينظر الربهان يف علوم القرآن / -٢
 .٤٢ -٤٠، والقطع واالئتناف، ص٤٩٦ -٤٩٢إيضاح الوقف واالبتداء، ص -٣
 وضيح ذلك أن من القراء من يقف على كل حرف من تلك احلروف.، وت٣٤القطع واالئتناف ص -٤
 .٥٧القطع واالئتناف، ص -٥



 ١٣٧                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
" ٩"الفتح/ }وتوقّّروه{ :كالوقف على قوله تعاىل ،وهو أن يبني معىن ال يفهم بدونه :وقف البيان

والوقف أظهر هذا املعىن  ،فالضمري يف (توقّّروه) للنيب(ص) ويف (تسبحوه) هللا تعاىل ،فرق بني الضمريين
  .١املراد

  
  القة الوقف بالنحوع

إىل  و أشرنا فيما تقدم إىل أن صاحب التمام حيتاج إىل العلم بالنحو وتقديراته وحيتاج إىل القراءات
ويف هذا إشارة إىل  ،وعرفنا أم أقروا أنه ال يقوم  بالتمام إال حنوي ،التفسري وإىل القصص وإىل الفقه

استقالله عنه  نّأمع  ٢صلة هذا العلم بعلم النحو وإن كان القدماء قد عدوه جزءاً من علم القراءات
فللقراءات أركان ثالثة ليس حلاملها أن خيرج عن واحد منها هي: صحة السند  ،واضح كل الوضوح

  نقولة اليت ليس للقارىء فيها اجتهاد.فهي من العلوم امل ،وموافقته العربية ولو بوجه ،وموافقة املصحف
  

بل قد عده  ،أما يف هذا العلم فاملؤلفون فيه مل يتفقوا على مصطلحاته، وعلى مواضع تلك األنواع
مث أن الرأي والتعليل مها  ٣،فقال: "إنّ هذه التسميات بدعة" ،بدعة -صاحب أيب حنيفة-أبو يوسف 

"وقد يكون تاماً على تفسري وإعراب وقراءة غري تام  :مشوينقال األ ،اللذان يوجهان كثرياً من مسائله
ومما يؤكد هذا ما نقله الزركشي فيه" قال بعض  ،وهكذا قال عن الوقف الكايف واحلسن ،٤ر"على آخ

كل ما أدركه احلس يف حكم  ،وتكررت أركاا ،النحويني: اجلملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤها
  .٥املذكور فله أن يقف كيف شاء"

                                                             
، أما تعريفات األنواع األخرى فلم أجد من حددها، إال أن أبا جعفر النحاس، كان يستعمل ١٠ص منار اهلدى، -١

" أن ٢٢"البقرة/ }مرات رزقاً لكمفأخرج به من الث{) من القطع يف قوله تعاىل: ٥١"الوقف الصاحل" كثرياً، قال يف (ص
باالبتداء مل يكن وقفاً كافياً، وإن كان غري ذلك كان وقفاً صاحلاً، ومل يكن تاماً ال يف  -يف أول اآلية-رفعت (الذي 

إذ استسقى موسى {يف قوله:  ،)٦٨ ( صمعىن اازاة، وقال يف -}فال جتعلوا هللا أنداداً{يف قوله: -الفاء اليت بعده 
 .}فقلنا اضرب بعصاك احلجر{" وقف صاحل وليس بتمام؛ ألن ما بعده معطوف عليه، وهو قوله: ٦٠"البقرة/ }قومه

 .١/١٧٢،و القسطالين، لطائف اإلشارات لفنون القراءات،١/٢٢٤النشر يف القراءات العشر، ،ابن اجلزري -٢
لطائف  ،، والقسطالين١/٨٨٧اإلتقان يف علوم القرآن، ،، والسيوطي١/١٥٤الربهان يف علوم القرآن، ،الزركشي -٣

 .٢٥٠/ ١اإلشارات،
 .١١منار اهلدى، ص ،األمشوين -٤
 .١/٣٥٤الربهان يف علوم القرآن،  ،الزركشي -٥



 ١٣٨ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
 قال ابن اجلزري: " ومن املواضع اليت منع السجاوندي ،ويف النص الذي سنذكره تأكيداً هلذا

هدى { :االبتداء مبا بعده قوله تعاىل جيوز و ،وهو من الكايف الذي جيوز الوقف عليه ،الوقف عليها
تاماً وكافياً  (الذين)، صفتهم، وقد تقدم جواز كونه " منع الوقف عليه، قال: ألن٢"البقرة/ }للمتقني

فإن  ،وحسناً واختار كثري من أئمتنا كونه كافياً وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه واالبتداء مبا بعده
  ١ة".فإنه يكون من احلسن وسوغ ذلك كونه رأس آي ،كان صفة للمتقني

 :قال ،" منع الوقف عليه للعطف ب (أو) وهي للتخيري١٨"البقرة/}فهم ال يرجعون {ومن ذلك 
وكونه كافياً أظهروا  :قلت ،عىن التخيري ال يبقى مع الفصل وقد جعله الداين وغريه كافياً أو تاماًوم

بل هي للتفصيل أي من الناظرين من يشبههم  ،أو يف معناه ال يف اخلرب،(أو) هنا ليست للتخيري يف األمر
 " يف موضع١٩"البقرة/ }كصيب{والكاف من  ،ومنهم من يشبههم حبال ذوي صيب ،حبال املستوقد

  ا ـ.. وجيوز أن تكون معطوفة على م.رفع ألا خرب مبتدأ حمذوف؛ أي ومثلهم كمثل صيب
  ٢.}كمثل الذي{وهو  ،موضعه رفع

يف نوع ذلك الوقف  وكيف أنّ التعليالت النحوية أثرت ،ومن هنا نستطيع أن نتبني تلك الصلة
ال يقوم بالتمام إال حنوي عامل بالقراءات" ما يعزز ما " :ويف قول ابن جماهد املتقدم ،وموضعه أو هذا

قال سبيويه مثالً  ،مث أن معظم شيوخ النحويني استعملوا مصطلحات أو ما يرادفها يف كتبهم ،ذهبنا إليه
  :يف قول الشاعر

  أسكران كان ابن املراغة إذ هجا              متيماً جبوف الشام أم متساكر
ما  :"تقول :وقال ٣على قطع وابتداء ،م ينصب (سكران) ويرفع اآلخروأكثره ،فهو إنشاد بعضهم

 ،ألنه ليس من سببه ،مل يكن كالماً ،ما زيد عاقالً عمرو :ألنك لو قلت ،زيد ذاهباً وال عاقل عمرو
  ٤كأنك قلت: وما عاقل عمرو". ،فترفعه على االبتداء والقطع من األول

ففيه الرفع  ،هلا أفاعيل ينصب على احلال الذي ليس بشرط"كل فعل أوقعته على أمساء  :وقال الفراء
وقائم وقاعد؛ ألنك  ،رأيت القوم قائماً وقاعداً :من ذلك ،والنصب على االتصال مبا قبله ،واالبتداء

  ٥.واالستئناف يف القطع حسن" ،نويت بالنصب القطع
                                                             

 .٢٣٤النشر يف القراءات العشر،ص  ،ابن اجلزري -١
 .٢٣٥ص  النشر يف القراءات العشر، ،ابن اجلزري -٢
 .١/٢٤الكتاب، ،سيبويه -٣
 .١/٣٠املصدر نفسه،  -٤
 .١/١٩٣معاين القرآن،  ،الفراء -٥



 ١٣٩                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
  :وقال املربد يف قول ابن جعيل

  وأهل العراق هلم كارهينا
  :ومن قال ،ىحممول على أر

  وأهل العراق له كارهينا
  ١.ومل حيمله على أرى ،مث عطف مجلة بالواو ،أحدمها قطع وابتداء :فالرفع من وجهني

 ،يروى عن األعمش     (التائبني العابدين) " و١١٢"التوبة/ }التائبون العابدون{وقال ابن جين "يف 
  ٢.أما رفع (التائبون العابدون) فعلى قطع واستئناف؛ أي هم التائبون العابدون" :قال أبو الفتح

(ويذرهم) على القطع  " وكلهم قرأ بالرفع١٨٦"األعراف/ }ويذرهم يف طغيام{"يف  :وقال مكي
  ٣يف قراءة من قرأ بالنون والرفع". ،ولكن نذرهم :على معىن ،واالستئناف
" قرأه ابن كثري وابن عامر وأبو بكر بالرفع على ١٠"الفرقان/ }وجيعل لك قصوراً{" :وقال يف

  ٤...".وفيه معىن احلتم ،االستئناف والقطع
القطع واالستئناف يبد أون الكالم  :"ومن املواضع اليت يطرد فيها حذف املبتدأ :وقال اجلرجاين

وإذا فعلوا أتوا يف  ،يدعون الكالم األول ويستأنفون كالماً آخر ،بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره
  مثال ذلك قوله: ،أكثر األمر خبرب من غري مبتدأ

  وعلمت أين يوم ذا                ك منازل كعباً ودا              
  ٥د تنمروا حلقاً وِقدا         قوم إذا لبسوا احلدي                    

نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من  ياليتنا{" :وقال أبو الربكات ابن األنباري يف قوله تعاىل
أحدمها أن يكون معطوفاً على  :ويقرأ وال نكذب ونكون بالرفع  على وجهني ،"٢٧"األنعام/ }املؤمنني

فإنه جيوز يف جواب التمين الرفع على  ،وجيوز أن يكون الرفع فيها على القطع واالستئناف ،(نرد)
  ٦القطع واالستئناف"

                                                             
 .١/٣٢٧الكامل،  ،املربد -١
 .٣٠٥ -١/٣٠٤احملتسب،  ،ابن جين -٢
 م.١٩٧٤ -ه١٣٩٤د. حمىي الدين رمضان، دمش،  ،الكشف عن وجوه القراءات وعللها، تح ،مكي بن أيب طالب -٣
 .٢/١٤٤املصدر نفسه،  -٤
 .٩٧دالئل اإلعجاز، ص -٥
 .٣١٨البيان يف غريب إعراب القرآن، ص  -٦



 ١٤٠ بالنحو وعالقته مصطلحاته  واالبتداء الوقف يف مقدمة

 
وال جيوز أن  .والسخط فتجمعون عليه ،لكم من أمري رضي فترضونه "ال خيرج:ويقول الرضي يف

بلى إن جعلت ما  ،ينفى األول فقط ؛ألن احلديث الذي يكون بعد اإلتيان ال يكون من دون اإلتيان
  ١".ال معطوفاً على الفعل األول ،بعد الفاء على القطع واالستئناف

أبو جعفر الرواسي وحيىي بن زياد  :ثريون منهمأما النحويون الذين خلّفوا كتباً يف هذا العلم فك
واألخفش سعيد بن مسعدة وحممد بن سعدان وأبو حامت السجستاين وأمحد بن حيىي ثعلب وحممد بن 
أمحد كيسان وأبو إسحاق الزجاج وأبو بكر ابن األنباري وأبو جعفر النحاس هذا إذا أضفنا إليهم 

أن العلماء عندما حددوا مواضعه وبينوا أنوعه كان  ،قاًوقد ذكرنا ساب ،القراء وهم لغويون وحنويون
(كل كلمة تعلقت مبا بعدها وما بعدها من متامها ال يوقف  :قالوا يف الوقف عامة ،للنحو أثره يف ذلك

وال على الشرط دون  ،عليها كاملضاف دون املضاف إليه وال املنعوت دون نعته ما مل يكن رأس آية
 ،وال على املؤكد دون توكيده ،وال على الناصب دون منصوبه ،ون مرفوعهوال على الرفع د ،جوابه

وال على أن أو كان أو ظن  ،وال على املعطوف دون املعطوف عليه وال على املبدل دون املبدل منه
وال على املستثىن منه دون املستثىن لكن إن كان  ،وال على امسهن دون خربهن ،وأخوان دون امسهن

املنع مطلقاً الحتياجه إىل ما قبله لفظاً واجلواز مطلقاً ألنه يف معىن مبتدأ  ،قطعاً فيه خالفاالستثناء من
وال على  ،وال على الفعل دون مصدره ،وال يوقف على املوصول دون صلته ،حذف خربه للداللة عليه
وال على املميز دون  ،وال على املبتدأ دون خربه ،صاحبها وال على احلال دون ،حرف اجلر دون متعلّقه

وال على املفسر دون  ،وال على القول دون مقوله ألما متالزمان ،وال على القسم دون جوابه ،مميزه
  ٢مفسره".

"االبتداء باالستفهام ملفوظاً به أو مقدراً و ب (يا) النداء غالباً أو  ،ومن مقتضيات الوقف التام
أو العدول عن األخبار  ،االبتداء به ابتداء كالم مؤتنفأو بالشرط؛ ألن  ،بفعل األمر، أو بالم القسم

أو االبتداء بالنهي أو االبتداء بالنهي  ،أو الفصل بني الصفتني املتضادتني  أو تناهي االستثناء ،إىل احلكاية
  ٣ومنها أن يكون آخر قصة وابتداء أخرى". ،أو النفي

                                                             
 .٢/٢٣٠شرح الكافية،  -١
 .١٨-١٧وما بعدها، ومنار اهلدى، ص ١١٦إيضاح الوقف واالبتداء ص  -٢
 .١/٣٥٢الربهان،  -٣



 ١٤١                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
 ،ال مبعىن لكن ونعم وبئس وكيالوإ ،كل رأس آية بعدها الم كي ،ومن عالمات الوقف الكايف

وسنة  ،أن يكون ما بعده مبتدأ أو فعالً مستأنفاً أو مفعوالً لفعل حمذوف حنو: وعد اهللا :وذكر األمشوين
  اهللا، أو كان ما بعده نفياً أو أن املكسورة أو استفهاما أو إال املخففة أو السني أو سوف.

تعلقة مبا بعدها ككوا استثناء واألخرى مستثىن أما يف الوقف احلسن فكأن تكون آية تامة وهي م
أو من حيث كونه نعتاً ملا قبله أو بدالً أو حاالً  ،إذ ما بعده مع ما قبله كالم واحد من جهة املعىن ،منها

  ١.أو توكيداً
 ،لتبينت لنا تلك العالقة بوضوح ،ولو استعرضنا آراء من كتب يف الوقف واالبتداء وحججهم

ليوجدوا الصلة بينه وبني  ،تعينون بتعليالت النحاة وآرائهم وذكر خالفام وردودهمفإم كانوا يس
ويهلك {" قرأت العوام ٢٠٥"البقرة/ }ويهلك احلرث والنسل{قال أبو بكر ابن األنباري يف  ،النحو

فمن قرأ /ويهلك احلرث/  ،بالرفع }ويهلك احلرث والنسل{وقرأ احلسن: ،بالنصب }احلرث والنسل
فعلى هذا املذهب اليوقف على  ،/ليفسد فها/ وليهلك احلرث :بالنصب نصبه على النسق على قوله

/ويهلك احلرث/ على االبتداء  ومن قرأ /ويهلك احلرث/ كان على معنيني: إن رفعت ،/ليفسد فيها/
بتدأت /ويهلك/ ومن رفع وا ،وقفت على قوله /ليفسد فيها/ -وهو قول أيب عبيدة-واالستئناف 

مل  -وهو قول الفراء-ويهلك  ،"٢٠٤"البقرة/ }ومن الناس من يعجبك{على  ،/ويهلك/ على النسق
  ٢يقف على /ليفسد فيها/ والوقف على/ويهلك احلرث والنسل/ تام.

 }إنّ يف ذلك لعربة ملن خيشى{جواب القسم  :"من قال /وقال أبوجعفر النحاس يف /سورة النازعات
الوقف  :قال ،اجلواب حمذوف؛ ألنه علم املعىن :ها هنا التمام ومن قال :قال ،"٢٦زعات/"النا

 :ومن قال -وهذا مذهب الفراء-لتبعثن ولتحاسنب  :" والتقدير عنده٥"النازعات/ }فاملدبرات أمراً{
وهذا القول ذكره أبو حامت وهو على  ،فالتمام عنده /بالساهرة/ ،التقدير فإذا هم بالساهرة والنازعات

أن أول  :واألخرى ،وهذا ما ال جيوز عند أحد من النحويني .إحدامها أنه يبتدئ بالفاء :خطأ م، جهتني
وهذا أصل  ،وأن يكون له جواب ،وسبيل القسم يف النحو إذا ابتدئ به أال يلغى ،السورة واو القسم
  ٣من أصول النحو".

                                                             
 .١١منار اهلدى، ص  -١
 .٥٤٧إيضاح الوقف واالبتداء، ص  -٢
 .٥٤٧القطع واالئتناف، ص  -٣
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أنه روى عن أبن  :قيل ،" اختلفت األئمة يف الوقف عليها١"البقرة / }ا مل{ :وقال النكزاوي يف

جيوز الوقف على كل حرف منها ويكون وقفاً  :أنه قال -سعيد بن مسعدة-عن األخفش  ،مهران
 - حرف-.. وقيل ال جيوز الوقف على كل كلمة .ويكون كل حرف منها مجلة مستقلة بذاا ،تاماً
 ،وإذا كان تاماً ،تام :قيل ،فهل يكون وقفاً تاماً أو كافياً ،وإمنا جيوز الوقف على احلروف جبملتها ،منها

 :تقديره ،فهل تكون هذه احلروف يف حمل رفع أو نصب؟ فقيل: تكون يف حمل نصب على اإلغراء
ما حروف  وأخذ عليه يف هذه ؛ ألنه زعم أنه ما يدري ،وهو قول أيب حامت ،كاف :وقيل ،عليك امل

  ١".حىت يأيت ما بعده ،املعجم
 ،تبين تعليالم وتأويالم إلجياد تلك الصلة ،هذه مناذج من أقوال أربعة ممن كتبوا يف هذا العلم

وأشار النحاة إىل مسائل أوردوها يف تلك الكتب؛  ،وتبين قوة اعتماد هذا العلم على األحكام النحوية
  لك التعليالت واألحكام. منها:حددوا الوقوف على أساس من ت

  والّذي ،الّذين -١
قال النحاس: يف قوله تعاىل: {الَّذين ينقُضونَ عهد اِهللا من بعد ميثاقه، ويقْطَعونَ مآ أَمر اُهللا به أنْ 

وجعلت خربه ، إنْ قدرت الذين مبتدأ "٢٧"البقرة/ يوصلَ ويفِْسدونَ يف األرض أولئك هم اخلاسرونَ}
{الذين} يف  قطعاً تاماً، وإنْ قدرت "٢٦البقرة/" اخلاسرون}، كان {إال الفاسقون}  {أولئك هم

موضع نصب مبعىن (أعين)، أو يف موضع رفع على إضمار مبتدأ، كان {إال الفاسقني} قطعا كافياً، 
ف على ما يف الصلة، و{الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه} ليس بقطع كاف؛ ألنّ ما بعده معطو

وهلذا  فهو داخل يف الصلة، و{يفسدون يف األرض} وقف حسن؛ إن مل ترفع {الذين} باالبتداء.
  ٢جاءت تقديرام يف (الذي والذين) على هذه الصورة؛ ألنها حتتمل التقديرات اإلعرابية.

 بلى -٢
  وهي ثالثة أقسام: ،وردت بلى يف القرآن الكرمي يف اثنني وعشرين موضعاً

ما يختار فيه كثري من القراء وأهل الّلغة الوقف عليها؛ ألنها جواب ملا قبلها غري متعلق ملا   - أ
{بكَس نونَ، بلى ملَمعا ال تم} :قُولُونَ على اِهللا  "٨١-٨٠البقرة/" بعدها، كقوله تعاىلو {وي

 "٧٦- ٧٥ن/عمرا بلَى من أَوفَى بِعهده} "آل الكَذب وهم يعلَمونَ،

                                                             
 .٣٤املصدر نفسه، ص -١
/ ١، وينظر الربهان، ٦٩٢ -٥٣٥ -٥٠٩، وإيضاح الوقف واالبتداء، ص٥٥القطع واالئتناف، ص النص يف  -٢

٣٥٧. 



 ١٤٣                                     ة و آداايفی اللّغة العربجملة دراسات 

  
مال جيوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها ا، ومبا قبلها يف سبعة مواضع، كقوله تعاىل: {بلَى  -ب
  ."٣٠األنعام/" وربنا}
ما اختلفوا يف جواز الوقف عليها واألحسن املنع؛ ألنَ ما بعدها متصل ا ومبا قبلها، كقوله  -ت

  ١".٢٦٠البقرة/" تعاىل:  { بلَى ولَكّن ليطْمئن قَلْبِي}
٣- معن 

، املختار "٤٤"األعراف/ }قال تعاىل: {حقّاً قَالُوا نعم فَأَذَّنَ مؤذِّنٌ بينهم أن لَّعنةُ اِهللا على الظَّاملني
فيها الوقف على (نعم)؛ ألنّ ما بعدها ليس متعلقاً ا  وال مبا قبلها، وقيل ال يوقف على (نعم) يف قوله 

؛ لتعلقها مبا بعدها ومبا قبلها؛ التصاله بالقول، ولكن "١٨الصافات/" تعاىل: {قُلْ نعم  واَنتمْ داخرونَ}
قع بعده ما اختري القف عليها، وإال فال، أو يقال: إنْ وقع بعدها واو مل جيز األفضل أنْ يقال: إنْ و

  ٢ اختري، وأنت خمري يف أيهما شئت.الوقف عليها، وإال
 كال -٣

فمنهم من ذكرها عرضاً يف كتبه كأيب بكر بن  ،الذين استقروا مواضع (كال) يف القرآن كثريون
م من أفرد هلا رسالة كابن فارس ومكي، ومل تبتعد ومنه ٣األنباري وأيب جعفر النحاس والزركشي،

املعاين اليت ذكروها عما ذكره أبو بكر بن األنباري وأبو جعفر النحاس، وسنذكرها هنا على ما ذكره 
أبو جعفر النحاس ملخصة؛ فقد ذكر فيها مخسة أقوال، وأبدى رأيه يف كل نوع مؤكداً ذلك أو خمالفاً 

  تقراء، قال فأما الوقف على(كال) ففيه مخسة أقوال:متميزاً عن غريه يف هذا االس
فمن النحويني من يقول: ال يوقف على (كال) يف شيء يف مجيع القرآن؛ ألنها جواب   - أ

 والفائدة تقع فيما بعدها، وهذا قول أيب العباس أمحد بن حيىي.
 كال}ومنهم من يقول: يوقف على (كال) يف مجيع القرآن، قال أمحد بن جعفر: {عهداً   - ب
 ، هذا الوقف وكذا على كلّ (كال) يف القرآن إذا كان مثلها."٧٨"مرمي/
 ومنهم من قال: يوقف على ما قبل (كال) إذا كانت رأس آية، وهذا قول نصري.  - ت

                                                             
 .١/٣٧٤الربهان، -١

 .١/٣٧٤الربهان، -٢

على معاين  ٤٢١إىل األخفش وزاد يف ص ٤٢٢نسب ذلك أبو بكر بن األنباري يف إيضاح الوقف واالبتداء، ص -٣
(نعو وال) ويف االكتفاء قال: وإنّ مجلتها  ألا صلة، وهي حرف رد  فكأا -وهوقول الفراء - (كال)؛ أا مبرتلة سوف

 صلة ملا بعدها مل تقف عليها كقوله:{كال والقمر} الوقف عليها قبيح لنها صلة لليمني.
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 ومنهم من قال: يوقف على ما قبلها بكل حال.  - ث
، وأبو حامت ٢إنّ (كال) تنقسم إىل قسمني: أحدمها أنْ تكون ردعاً وزجراً، وهذا قول اخلليل   - ج

، مث "٣٢املدثر/"يقول: مبعىن (إال) فإذا كانت كذا كانت مبتدأة كقول اهللا عز وجلّ {كال والقمر} 
{ام اختذ عند  قال: وتكون ردعاًً وزجراً ورداً لكالم تقدم فيكون الوقف عليها حسناً، كقوله تعاىل:

 ."٧٩-٧٨مرمي/" الرمحن عهداً كال}
 يوقف عليها يف مجيع القرآن، فقول خمالف ألقوال املتقدمني، وإذا مث قال: وأما قول من قال: ال

  كان املعىن يصح بالوقوف عليها مل مينع إال حبجة قاطعة.
: {كال -عز وجلّ –وأما من قال: الوقف عليها يف مجيع القرآن، فهو أقبح من ذلك؛ ألنّ قوله 

  مر) نتعلق مبا قبله من التنبيه.والقمر} ال نعلم بني النحويني فيه اختالفاً إذ ( والق
قبيح ال جيوز ألحد الوقوف على وأما قول من قال: الوقف على ما قبلها يف مجيع القرآن شاذ 

  ، قال: ألنه مل يأت مبا بعد القول."٦١الشعراء/" قال أصحاب موسى إنا ملدركون}{
ات اليت تعتمد فيما تعتمد عل مما تقدم نستطيع أنْ حنكم على أنّ (الوقف واالبتداء) من املوضوع

النحو، وقد تبني لنا أنّ أحكامه وخالفات النحاة هي اليت توجه كثرياً من مواضع الوقف على الكلمة 
  وتبين نوع ذلك.
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  املصادر واملراجع

النشر يف القراءات  م.١٩٥٩ ،ه١٣٥١غاية النهاية يف طبقات القراء، مصر، ،ابن اجلزري .١
  .ه١٣٤٥العشر، دمشق، 

علي النجدي ناصف وآخرون، القاهرة،  ،احملتسب يف تبيني شواذ القراءات، حتقيق ،ابن جين .٢
 .ه١٣٨٦
اهليئة ،د. طه عبد احلميد ،البيان يف غريب إعراب القرآن، حتقيق ،أبو الربكات األنباري  .٣

 م.١٩٨٠املصرية العامة للكتاب، 
حمىي الدين عبدالرمحن، جممع اللغة العربية  ،إيضاح الوقف واالبتداء، حتقيق ،األنباري أبوبكر .٤

 .م١٩٧١بدمشق، 
أمحد خطاب عمر، بغداد، وزارة األوقاف،  ،القطع واالئتناف، حتقيق ،أبو جعفر النحاس .٥

 .م١٩٧٨، ١مطبعة العاين، ط
 .م١٩٧٣، ٢منار اهلدى يف معرفة الوقف واالبتداء، مطبعة البايب احلليب، ط ،األمشوين .٦
 املقصد لتلخيص ما يف الرشد، على هامش كتاب مناراهلدى. ،أبو حيىي األنصاري .٧
 .م١٩٦٤ ،ه١٣٨١دالئل اإلعجاز، مصر،  ،اجلرجاين، عبد القاهر .٨
 م.١٩٧٨تصحيح يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، طهران،  ،شرح الكافية ،الرضي .٩
 أبوالفضل إبراهيم، دار املعرفة بريوت. حممد ،الربهان، حتقيق ،الزركشي .١٠
، ١د. حممد عبد اهللا العبدي، ط ،وقف واالبتداء (علل الوقف)، حتقيقال ،السجناوي .١١

 دار طيبة الرياض. ،ه١٤٠٥
 الضوء الالمعن دار اجليل بريوت. ،السخاوي .١٢
 .١عبدالسالم هارون وآخرون، داراجليل بريوت، ط،الكتاب،حتقيق ،سيبويه .١٣
فواز امحد زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت،  ،السيوطي اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق .١٤
 .م٢٠٠٣ ،ه١٤٢٤، ٢ط

 ،ه١٣٧٤مصر،  ،، حتقيق امحد يوسف جنايت وحممد علي النجار١معاين القرآن، ج ،الفراء .١٥
 م.١٩٥٥

عامر السيد عثمان، ود. عبد الصبور  ،لطائف اإلرشاد لفنون القراءات، حتقيق ،القسطالين .١٦
 .م١٣٩٢شاهني، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
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 حممد أبو الفضل إبراهيم، والسيد شحادة، القاهرة. ،الكامل، حتقيق ،املربد .١٧

  



 ١۴٧                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  يدر شعر أبوالقاسم الشاب يمظاهر پايدار

   دکتر رقية رستم پور ملکي
  استاديار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ايران

  امير فرهنگ نيا 
  دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران ،دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبيات عرب

  چكيده
از وسيع ترين حوزه  ياز اركان ادبيات معاصر عرب و يك ييك يشعر پايدار

ناچار است  ياست كه شاعران بدان پرداخته اند. شاعر ادبيات پايدار يشعر يها
، استقالل يآزاد يكه سرنوشتش را به دست خود رقم بزند و دعوت كننده به سو

  ه مسائل جامعه اش باشد.و پايبند ب
اگر در شعر معاصر تونس دقت كنيم أبو القاسم الشابي را از بزرگ ترين 

عمل ايمان دارد  و خود را در  ييابيم كه شديدا به آزاد يم يشاعران پايدار
داند. در برابر ظلم و طغيان پايدار  يمسؤول م يبرابر هم وطنان و مليت عرب

 يكند و واقعيت تلخ موجود را نم يد افتخار ماست، به سابقة درخشان مليت خو
  پذيرد.

را از يك طرف و از  يدر شعر شاب ياين مقاله  در تالش است مظاهر پايدار
قرار داده و مهم  ي، شخصيت، و فرهنگ او را مورد بررسيطرف ديگر زندگ

  او را در اين محورها مشخص نمايد: يترين موضوعات شعر پايدار
  يوطن دوست - ۱
  مبارزه با استعمار - ۲
  يگراي يمل - ۳

، شعر يگراي ي، ملي، وطن دوستي، پايداري: ابو القاسم شابها كليد واژه
  معاصر تونس.

  



 ١۴٨ امللخصات الفارسية

 
  ۱۹۶۲قرائتي از قصيده لعارز 

  علی زائری وند
  دانشگاه اردن ،دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عرب

  چکيده
در صدد رساندن  ی که متنيها اميل كالم تالشی است در راستای شناخت پيتحل

خی آن، می کوشد يآن می باشد و با قرار دادن متن در چارچوب اجتماعی و تار
  ان کند.ينه های متن را بيتا پس زم
نه های آن يش زميابی به پيی متن و دستيل كالم به رمزگشاين، تحليبنابرا

  کمک می کند.
ن يال حاوی را بر اساس ي" خل۶۲ده "لعازرين پژوهش بر آن است تا قصيا
  د.يه های اتساق و انسجام است بازخوانی نمايه که مستند بر نظرينظر
  
 ل كالم، اتساق، انسجام، احاله.ي: تحلد واژه هايکل
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  مسأله بيگانگی اجتماعی در محيط بيگانه 

  ) خوانشی از رمان الحي الالتينی(
  دکتر حامد صدقی

  معلم، تهران، ايراناستاد گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه تربيت 
  نیيعبداهللا حس

  دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عرب، دانشگاه تربيت معلم، تهران، ايران
  چکيده

هايی اشاره دارد که شخص در آنها با  مسأله احساس بيگانگی به حالت
تاثيرپذيری ازفرايند های فرهنگی و اجتماعی در درون خود و يا در داخل 

  جامعه، دچار ضعف يافروپاشی شخصيت می شود. 
از اين منظر، هريک ازعقده های روانی و اختالل شخصی، اضطراب، 

از خود بيگانگی  نگرانی مداوم و عدم اعتماد به نفس، می تواند تصويری ازمسأله
را نشان دهد که شخصيت قهرمان را در رمان "الحی الالتينی"، اثر سهيل ادريس، 

  تحت تاثير قرار داده است.
ن ياين مقاله با تکيه بر نکات مذکور برآن است تا به دو پرسش اصلی در ا 

  زمينه پاسخ گويد:
 . احساس بيگانگی اجتماعی و مهمترين شکل های آن چيست؟۱
ترين جلوه های احساس بيگانگی اجتماعی که در شخصيت قهرمان . مهم۲

 رمان الحی الالتينی بازتاب يافته، چيست؟
اين مقاله درصدد است بيان کند احساس بيگانگی همان مشکل بی هويتی     

است که قهرمان داستان را برای دستيابی به هويت خود بين ارزشهای شرق 
ا او می کوشد تا از طريق سازش بين وغرب در انزوا قرار داده است. ام

ارزشهای شرق وغرب از يک سو، و گذشته و حال از سوی ديگر، به يک 
از اين رو نويسنده رمان  به  هويت عربی مستقل و وابسته به گذشته دست يابد.

شخصيت قهرمان داستان خود توانايی و قدرت دستيابی به يک هويت اصيل و در 
  بخشيد.عين حال پوياو آينده مند 

  
  : سهيل ادريس، رمان، بيگانگی اجتماعی، محيط بيگانه.ها کليد واژه

  



 ١۵٠ امللخصات الفارسية

 
  مقايسه دو شرح مشهور الفيه: شرح ابن عقيل و شرح سيوطی

  إلهه صفيان
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب، دانشگاه اصفهان، ايران

  الرسول محمدرضا ابن سيد
  اصفهان، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه 

  
  چکيده

ی و آثار سـه تـن از   در مقاله حاضر، نگارندگان ضمن نگاهی گذرا بر زندگ
و جـالل الـدين   عقيـل،   مالک، بهاءالدين عبداهللا بـن  محمد ابن-نحويان مشهور 

به مقايسه شرح ابن عقيـل وشـرح سـيوطي     -بكر السيوطی عبدالرحمن بن أبی
اند، و با ذكر  پرداخته -اند الفيهشهور كه از شروح م- البهجة المرضية معروف به

  كنند. هايی از دو شرح به وجوه شباهت و تفاوتشان اشاره می مثال
از مهمترين اهداف اين مقاله، آشنايی با اسـلوب دو شـارح در شـرح الفيـه     

  مالك، و نظر دو شارح نسبت به آراء مصنف و ديگر نحويان. ابن
  ، شرح، ابن عقيل، سيوطیالفيه ابن مالکمقايسه،  ها: واژه کليد

  

  
   



 ١۵١                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  )بررسى در تاريخ وشعر(مرثيه هاى متمم بن نويره 

  دكترعدنان محمد أحمد
  استاد ادبيات اسالمي، دانشكده ادبيان و علوم انساني، دانشگاه تشرين

   چکيده

ابن نويره در رثاى  عميق متمماين مقاله برآن است كه اظهار اندوه    
 جهينت ش ازآن دريبلكه ب ،ستين دورى او مرگ ول يبه دل تنها مالك برادرش

  ت است. ين جنايق وی به ارتکاب ايتشو قاتل و ت حکومت ازياس حمااحس
است که موجب عميق تر شدن  حكومتاين پديده بيانگرعدم باور شاعر به 

كه ضمانت كننده حقوق  ،وبازگشت به باورهاى نظام جاهلى است ،احساس غربت
بندی متمم يزی است که پاين همان چيسنده مقاله اينو مردم آن دوران بود. به نظر

 در نی رايم ديهای اسالمی ومفاه ارزش از روگردانی او به ارزش های جاهلی و
ه يتوج كرد، گرفت و بر آنها تكيه مي كه دست كم بايد از آنها درس مي ه خوديمرث

  می کند.
زه ابداع يمالك حادثه اى بحث برانگيز و پر ابهام و به عنوان انگكشته شدن 

چرا كه با بررسى  نيازمند بررسى است. ه سرائی  قابل تأمل ويدرمرث شاعر
ن يا را دريافت. آنچه براى ما  در بيشتر مى توان انگيزه شاعر از اين مرثيه ها

ش يازآن برای افزا امکان استفاده علت پيدايش اين مرثيه ها و حادثه مهم است
قتل  سخن گفتن از پيش از  سنده ينو ولی به نظر توان خواندن متون رثائی است.

  ک کار روشمند پرداخته شود.ي صورت به سته است به معرفی شاعريمالک، شا
 نويره ،مرثيه ها ،مالك ،: متممها كليد واژه

   



 ١۵٢ امللخصات الفارسية

 
 ديوان حافظ ۲۱۶تأثير داستان قرآني سليمان(ع) در غزل 

  علي نظري دكتر 
 دانشگاه لرستان  يار گروه زبان و ادبيات عرب،دانش

 چکيده

قرآن کريم، تأثير شگرفي بر غزليات حافظ شيرازي گذاشته است. در اين 
ميان، حافظ گاهي به شکلي رمزي و تأويل بردار همراه با ابهام هنري و شعري 

مضامين قرآني را از اين کتاب آسماني بزرگ اثر پذيرفته است. حافظ، الفاظ و 
انتخاب کرده و از آنها اسلوب شعري جذاب و داراي قدرت اثر گذاري زياد 

ديوان حافظ و قصه سليمان و  ۲۱۶آفريده است. به نظر مي رسد ميان غزل 
ملکه سبأ در سوره نمل، در مفردات، تراکيب و مضامين، هماهنگي و تناسب 

فظ از قصه قرآني و هنري و رمزي، به چشم مي خورد. بدين شکل که حا
سوره نمل در تفاسير بويژه کشاف زمخشري آمده،  ۴۴رواياتي که در تفسير آيه 

(جن)، ملکه سبأ،  بن مايه هاي فکري و شعري خود را اقتباس کرده است. پري
عدم تمايل جن به ازدواج سليمان با ملکه به جهت ترس از افشاي اسرا، بري 

، مفردات و مضاميني است ...قل و ساق و پا وبودن ملکه از عيوب انتسابي در ع
که مورد توجه حافظ قرار گرفته و هنرمندانه، آنها را با اسلوب شعری در قالب 
غزل سروده است. به عنوان مثال، وي ماده"نظر" را از قصه سليمان انتخاب 
نموده و آن را در ساختار جذاب "منظور خردمند" و صاحب نظر" در غزل بکار 

گونه ايکه مخاطب صرفا پس از تأمل و تعمق فراوان مي تواند به منشأ و برده به 
مبدأ آن پي ببرد و اين اسلوب است که توانسته شعر حافظ را عليرغم گذشت ايام، 

  .جذاب و خواندني و ماندگارسازد

  قرآن کريم، سليمان(ع)، ملکه سبأ، حافظ شيرازي: ها واژه کليد

 
  



 ١۵٣                                     ة و آداايجملة دراسات فی اللّغة العرب

  
  زبان عربي اصطالحات آن ورابطه آن با دستورمقدمه بر وقف وابتدا، 

  دكتر يونس يونس
  تشرين، سوريه استاديار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه

  چكيده 
دو را رابطه آن و همچنين اصطالحات  و تعريف وقف وابتدا قضيه مقالهاين 

دهد. اين امر از طريق تتبع آراء و نظرات  دانش نحو مورد بررسي قرار ميبا 
قاريان و نحوياني كه مواضع وقف را مشخص كرده اند و آنها را با داليل و علل 

گيرد. اين علل و داليل بيشتر با قواعد و احكام  اند صورت مي خود همراه كرده
كند كه داننده مواضع وقف و ابتدا به شناخت  صرف و نحو ارتباط دارد و بيان مي

د. مثالً نحاس نحوي به نقل از ابن نحو و مواضع تقدير گرفتن در نحو نياز دار
"تنها يك نحويِ قرائت شناس و آگاه از قصص و مطلع از   مجاهد نوشته است:

  آيد." زبان قرآن به خوبي از عهده مواضع وقف و ابتدا برمي
سپس به اختالف نظر عالمان متقدم درباره شمار و نامگذاري انواع وقف 

ري كه براساس ترتيب زماني آنها بر طبق ايم. اين اختالف نظر در منظو پرداخته
گردد كه انديشه  شود و معلوم مي يادكرد آن عالمان متقدم ترسيم گرديده، پديدار مي

تقسيمات آنها روشن نيست و هيچ كتابي در اين حوزه در اساس تقسيم و تعيين 
هاي ديگر اتفاق نظر ندارد. ما در اين مقاله چهار موضع  مواضع وقف با كتاب

ايم و هريك از آنها را  مواضع وقف را كه با بحث حاضر تناسب دارد آوردهاز 
وقف  (نيكو)، وقف حسن ،وقف كافى ،وقف تامايم كه عبارتند از:  تعريف كرده

  .بيان
ايم كه وقف و ابتدا از موضوعاتي است كه بر علم  ضمناً به اين نتيجه رسيده

احكام و قواعد نحو و صرف و نحو تكيه دارد و براي ما روشن گرديد كه 
  دهد. اختالف نظر نحويان در بسياري از موارد وقف و نوع ان را جهت مي

  وقف بيان ،وقف حسن ،وقف كافى ،: وقف تامكليد واژه ها
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Symbols of Resistance in Abulghasem al-Shabi’s Poems 
 

Roqayeh Rostampur Maleki  
Azzahra University Professor 
Amir Farhang Nia 
M.A. in Araabic Language & Literature  

 

Abstract 
Resistance poetry is one of the cornerstones of contemporary 

Arabic literature and is one of the vastest realms of poetry poets 
have concerned themselves with. The poet of resistance does not 
have any choice but to write his own destiny and invite others to 
freedom and independence and be devoted to the interests of his 
society. A careful look at the contemporary poetry of Tunisia 
reveals that Abulghasem al-Shabi is one the greatest poets of 
resistance who firmly believes in freedom and sees himself 
responsible for his fellow countrymen and Arab nations. He 
stands against oppression and injustice, takes pride in the brilliant 
history of his nation and does not accept the current state of 
affairs. This paper attempts to investigate symbols of resistance 
in Al-Shabi’s poems as well as his life, personality and culture. It 
also tries to outline the most important themes in his resistance 
poems in the  following areas: 

1. Patriotism, 
2. Resisting colonialism, 
3. Nationalism. 
 

Key words: Abulghasem Alshabi, resistance, patriotism, 
nationalism, contemporary poetry of Tunisia. 
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Discourse analysis 
Ali Zaeryvand 
Ph.D candidate, Jourdan university 
 

Abstract  
Discourse analysis is an attempt to identify the messages that a 

text intends to convey. The discourse analyst tries to put them in 
a historical and social context by considering it with reference to 
the sources it is derived from. In other words, discourse analysis 
helps decode the text and identify the assumptions behind it and 
the intellectual interests of the author. This study aims to 
interpret the poem, Lazarus 62, by Khalil Hawi in the light of the 
theory of discourse analysis and its sub-theories of unity and 
coherence.  

 
Key Words: discourse analysis, reference, structure, unity.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Abstracts in English 4 

 
Social Alienation in a Strange Environment:  

A Reading of the Novel "Latin Quarter" 
Hamed  Sedqi 
Tarbiat Moallem University Professor 
Abdollah Hoseini  
M.A. in Araabic Language & Literature  
 
Abstract 

Alienation refers to situations where the individual suffers  
personal weakness or disintegration as a result of internal social 
psychological processes. Psychological complexes, personality 
disorders, anxiety, chronic worry and low self-esteem can each 
be a reflection of  alienation which has afflicted the hero of 
"Latin Quarter" by Suhail Edris. This article wants to address the 
fallowing two questions in relation to the above points: 
1- What is social alienation and its important forms? 
2-What are the most important manifestations of social alienation 
that is embodied in the hero of "Latin Quarter"? 
The article maintains that feeling alienated can be attributed to 
losing identity by the hero of  the novel, who is stranded between 
Western and Eastern values. He struggles to reconcile the two 
value systems and the past and the present in order to obtain 
independent Arabic identity with a solid basis. So, the author of 
the novel has given the hero the ability to achieve a free-standing 
and sustainable identity. 
 
Key words:  Sohail Edris, novel, social alienation, strange 
environment.  
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A Comparison of Two Famous Well-Known Explications of 

Ibn–Malek`s Alfiyya, by Ibn-e-Aqil and al-Soyuti 
 

Elahe Safian 
Ph.D Student in Araabic Language & Literature at Esfahan University 
Sayyed Mohammad Reza Ibnorrasool 
Esfahan University Professor 
 
Abstract 

After introducing three famous grammarians –Ibn-e-Malek, 
Ibn-e- Aqil and al-Soyuti– the authors of this article try to 
compare and contrast the tow well-known explications of Ibn–
Malek`s Alfiyya, by Ibn-e-Aqil and al-Soyuti. The authors refer 
to the similarities and differences between the two explications 
and give examples from both works. The main purpose of this 
article is introduce the methods of the two exegeses on the 
Alfiyya, show their similarities and differences and reveal their 
author’s views about Ibn-e-Malek and other grammarians. 

 
Key words: comparison, Ibn-e-Malek`s Alfiyya, explanation, 

Ibn-e-Aqil, al-Soyutyi 
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Mutammem bin Nuwairah's Elegies: 

A Study in History and Poetry 
Adnan Muhammad Ahmad 
Tishreen University Professor 
 
Abstract 

This research assumes that the deep sorrow expressed in 
Mutammem bin Nuwairah's elegy for his brother, Malik, is not a 
result of the lamentable loss. Rather, it springs from the poet's 
feeling of suppression caused by the authorities and the 
encouragement they provided for his brothers murderer. This 
stand led to the poet's lack of faith in the state. In turn, this 
deepened his alienation and his wish to revive the tribal system 
which guaranteed rights of the tribe's members. Thus came 
Mutammem's abiding by the Pagan ethical principles in his 
elegies, and his disobedience of the Islamic moral injunctions as 
it is understood from his elegies. Malik's death is surrounded by 
big unresolved controversies that necessitate attention since this 
event functions as the stimulus of the poet's creativity. Such 
focus will interest us in his work and contribute to the study of 
elegiac texts. This researcher believes that it is methodologically 
sounder to introduce the poet first and talk about Malik's death. 

 
Key words: Mutammem, Malik, elegy 
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The Influence of Solomon’s Story in the  

Quran on Hafiz Sonnet 216 
 Ali Nazari  
Assistant professor, Lurestan University 
 
Abstract 

The holy Quran exerted great influence on Hafiz Sonnets. 
Sometimes this influence has been symbolic and open to 
different poetic and figurative interpretations. Hafiz has adopted 
Quranic words and expressed them in beautiful ways with strong 
effect. It seems there is a high amount of correspondence 
between Hafiz’s Sonnet 216 and the story of Solomon in the 
Quran (Surah Naml) in wording, notions, themes and artistic and 
symbolic expressions. Clearly, Hafiz based his poem on this 
Quranic story and Zemakhshari’s interpretation of Verse 44 in 
Naml. Fairy, Saba Queen, dissatisfaction of Jens as to Solomon’s 
marriage to Saba Queen are among the themes Hafiz 
incorporated into his poem and presented in an artistic sonnet. 
For example, he took “nazar” (glance, look) from Solomon’s 
words and used it in a phrase in his poem to refer to “wise 
words” and “wiseman”. It is difficult to discover this connection 
at first glance. However, this technique makes Hafiz’s poetry 
very interesting and enjoyable to read. 

 
Key Words: the holy Quran, Saba Queen, Hafiz  
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An Introduction to Pause and Start and their 

Ramifications in Arabic Syntax 
Yunis Ali Yunis 
Tishreen University Professor 

 
Abstract 

This article investigates pause, start, their ramifications and 
their place in syntax. This is done by probing the views 
expressed by the reciters  and syntacticians whi have specified 
and justified proper locations for pause. Their reasons and 
justifications mainly have to do with rules of syntax and 
morphology, suggesting that respecting the location of pause and 
start requires a good knowledge of syntax and correct recitation.  
For example, Al Nahhas has quoted Ibn-e-Jahid as saying “only a 
syntactician who knows correct recitation and is aware of the 
language and content of the Quran can pause and start at the right 
place. The article then consider the difference among the early 
scholars about the kinds and names of pauses. These differences 
reveal themselves only in the chronological order mentioned for 
the pauses. The idea behind the divisions is not clear and the 
books in this area do not agree with each other about the basis for 
specifying types of pauses. For locations suitable to the present 
discussion are defined and elaborated on: full pause, sufficient 
pause, appropriate pause, and rhetorical pause. The article 
conclude that pause and start depends on syntax and morphology 
and various, sometimes opposing, rules and standards govern 
pause and start and their types. 

 
Key Words: pause, start, full pause, sufficient pause, 

appropriate pause, rhetorical pause 
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