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  جلَّة األردنية فيالم  

اللغة العربية وآدابها
َّ ُّ

  
  مجلَّة علمية عالمية محكَّمة
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     هيئة التحرير

  د حسين  عـطـــوان.أ
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  الرحيمالرحمن اهللا بسم
  

  ة وآدابهاللغة العربيفي ا األردنية المجلة
   عالمية محكمةعلمية مجلة

  
   األردنية الهاشميةالمملكة للبحث العلمي في العليا اللجنة عن تصدر

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

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

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

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

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

أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط . ١٤ بنط Simplified Arabicيكون نوع الخط المستخدم في المتن  -
١٢.  

  . ورتبته األكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيهااسمه الباحث على الصفحة األولى من البحث يذكر -
  .ا نهائية قراراتهوتُعد الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث تحتفظ -
  . ترد األبحاث التي لم تقبل ألصحابهاال -
 على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم المترتبةدفع النفقات المالية ب الباحث يلتزم -

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

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

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

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

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

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

  : المطبوعةالكتب
 بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميالدي، واسم الكتاب وملحقاًشهرة الكاتب متلواً باسمه األول والثاني  اسم

 إن – المجلد واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشر وسنته، ورقم الغامق،مكتوباً بالبنط 
  : مثال.  والصفحة–تعددت المجلدات 

عبدالسالم محمد هارون، : تحقيق وشرح. الحيوان): م٨٦٩/ هـ٢٥٥ت( و بن بحر  أبو عثمان عمرالجاحظ،
ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على . ٤٠، ص٣، ج١٩٦٥ الحلبي، القاهرة، البابي، مصطفى ٢ط
  . ج، ص،الحيوانالجاحظ، : اآلتي النحو

  
  : المخطوطةالكتب

 بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميالدي، واسم وملحقاًي  شهرة الكاتب متلواً باسمه األول والثاناسم   
  : مثال.  ومكان المخطوط، ورقمه، ورقم اللوحة أو الصفحةالغامق،المخطوط مكتوباً بالبنط 

. المنصور ملكل من سيرة السلطان االمأثور الفضل): م١٣٣٠/ هـ٧٣٠ت( شافع بن علي الكناني،
  .٥٠ ورقة، )٤٢٤(جموعة مارش رقم مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، م

  
  :الدوريات

 واسم الدورية مكتوباً بالبنط ،"    " بين عالمتي تنصيص موضوعاً كاتب المقالة، عنوان المقالة اسم
 -  السيوطي بالتراث األندلسيعناية: "جرار، صالح:  ورقم الصفحة، مثالوالسنة،الغامق، رقم المجلد والعدد  

  .٢١٦- ١٧٩م، ص١٩٩٥/ هـ١٤١٥ العاشر، العدد الثاني، سنة المجلد ،دراسات للبحوث والمؤتة ،"مدخل
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  :التذكارية المؤتمرات وكتب التكريم والكتب وقائع
 كامالً بالبنط الغامق، بالكِتاَ واسم ،"     " عالمتي تنصيص بين اسم الكاتب، واسم المقالة موضوعة ذكر

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

، دار ١إبراهيم السعافين، ط: تحرير ،دراسات مهداة إلى إحسان عباس:  محراب المعرفةفي ،" الهجريالرابع
  .٤١٧م، ص١٩٩٧در ودار الغرب اإلسالمي، بيروت، صا

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

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

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

 :اآلتي المراسالت على النحو تكون -
  

  
  لغة العربية وآدابهافي ال األردنية المجلة تحرير رئيس

  عمادة البحث العلمي، جامعة مؤتة، المملكة األردنية الهاشمية
  

  األردن) ٦١٧١٠ (-مؤتة) ١٩(ب .ص
   )٩٦٢- ٣ (٢٣٧٢٣٨٠ -٩٩ هاتف
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  حمتويات العدد  
 

  م ٢٠٠٦نيسان / هـ ١٤٢٧،  ربيع األول )٢(،  العدد )٢(الَّد 
  

  العربيةالبحوث باللغة 
  

  الصفحات  مكان عمل الباحث  اسم الباحث  اسم البحث
أثر النية يف الدرس النحوي عنـد      •

  القدماء
 ٢٥-١١ جامة مؤتة  جزاء املصاروة. د

د الوعي يف املقامة وعي النقد ونق •
  "قراءة تداولية ثقافية"املوصلية 

 ٥٧-٢٧ اجلامعة اهلامشية  مجال مقابلة. د

يف البِنية التأسيسية لنقدنا العريب  •
مقدمة لدراسة بالغة "(احلديث 
  )ا منوذج ":العرب

  امللك سعودجامعة   عبداهللا بن أمحد الفيفي. د
 الرياض

٨٦-٥٩ 

ــوالت  • ــاعلن"حت ــعر " ف يف ش
ديوان شجر الليل لصالح  :فعيلةالت

  عبد الصبور

  ١٠٧-٨٧ جامعة   راشد علي عيسى. د

العربية الفـصحى بـني املعرفـة       •
  واألداء الوظيفي

  ١٣٦-١٠٩  جامعة آل البيت  إبراهيم يوسف السيد. د

مجع القرآن ودوره يف احملافظـة       •
  على العربية وتوحيدها

  

  ١٤٩-١٣٧  جامعة مؤتة  احملاسنةفايز . د
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 آدابها العربية اللغة في األردنية المجلة

 البحث وعمادة - العلمي والبحث العالي التعليم وزارة – العلمي للبحث العليا اللجنة عن تصدر محكمة دورية مجلة
 الهاشمية األردنية المملكة الكرك، ؤتة،م جامعة  في العلمي

  دنانير) ٣(      :العدد ثمن

  االشتراك قسيمة
 بنكية بحوالة أو بشيك يعادله ما أو األردني بالدينار االشتراك قيمة ويدفع السنة، في أعداد أربعة المجلة تصدر
  :إلى ترسل

 وآدابها العربية اللغة في األردنية المجلة تحرير رئيس

  مؤتة جامعة/ العلمي البحث عمادة
 األردن -الكرك

  :السنوي االشتراك  قيمة
  : لالفراد -

  دنانير) ١٠(    :األردن داخل §
  دوالراً) ٣٠(    :األردن خارج §

  :للمؤسسات -
  ديناراً) ٢٠(    :االردن داخل §
  دوالراً) ٤٠(    :األردن خارج §

  سنوياً دنانير) ٥(        :للطلبة -

  :وعنوانه المشترك اسم
  االسم

  العنوان

  المهنة

  بريدية حوالة                بنكية حوالة                شيك :        الدفع طريقة

  
       ٢٠٠  /      /       :التاريخ  :                                                                        :التوقيع
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   ،)٢(عدد ، )٢ (نية يف اللغة العربية وآداا، جملدالة األرد
 
 

 ١١

  أثر النية يف الدرس النحوي عند القدماء 
  

  *جزاء املصاروة  . د
   

  ٢٣/١/٢٠٠٦: تاريخ قبوله                                         ٤/١٠/٢٠٠٥:  تاريخ تسليم البحث 
  

  
  

  ملخص
                                                    

 النحاة اعتماد يف التفكري النحوي عند القدماء، فهو يبحث يف مدى  البحث إىل الكشف عن مسة مهمةهذا يهدف
 أن للنية دوراً ال ميكن إغفاله يف التأويل ويبنيالقدماء على نية املتكلم يف تفسري النصوص واجلمل، وتقعيد لغة العرب، 

 مبا وراء النص، فهم مل  من جهة أخرى؛ مما يدل على مدى اهتمام النحاةالنحويةالنحوي من جهة، ويف صوغ القواعد 
  . على نية القائل وقصدهاالعتماد مع النصوص على أا مبتورة عن قائليها، بل حاولوا تفسريها حماولني يتعاملوا

  
  

  

Abstract 

This paper aims at uncovering a significant characteristic of syntactic thinking in the 
case of old grammarians. It investigates the range of such grammarians’ reliance on 
speakers intention in interpreting the linguistic phenomena and codification of Arabic. 

 The paper concludes that intention plays an important role in syntactic interpretation 
and codification of syntactic rules. These leads  old grammarians not just to pay attention to 
these linguistic phenomena, but also leads them to account for the reasons of these 
phenomena. Texts according to such grammarians cannot be taken or interpreted without 
reference to speakers’ intention.   

 
 
 
 
 

  
  
  
  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة مؤتة*   

  .ؤتة، الكرك، األردن   حقوق النشر حمفوظة جلامعة م

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

http://www.pdffactory.com


                               جزاء مصاروة        أثر النية يف الدرس النحوي عند القدماء 
  

 

 ١٢

  املقدمة
بذل علماء اللغة القدماء جهوداً كبرية يف مجع لغة العرب، مث تقليبِها ومتحيصها، واخلروجِ من ذلك 
 اللحنِ بعد أن دخلت عناصر ألسبابٍ لعل من أمهِّها شيوع ارهذه اللغةَ، وكان هذا العملُ اجلب حتكم بقواعد

سالم، وقد اعتمد هؤالِء العلماء يف تقعيدهم للظاهرة اللغوية وتفسريها على ما مسي بعد غري عربية يف اإل
  .)١ (القياس، والتعليل، والسماع: ذلك بأصول النحو

ومما ال شك فيه أن النحاةَ القدماَء مل يكتفوا بوصف كالمِ العرب كما جاء عنهم، بل راحوا يفسرونه 
 وقد كان هذا التفسري والتأويلُ إلظهارِ مجالِ اللغة العربية -ة تالية ملرحلة اجلمعيف مرحل-ويتأولونه ويعللونه

وعبقريتها، وصوالً إىل أنَّ هذه اللغةَ هي أشرف اللغات وأعظمها، أو لرد األمناط والتراكيبِ اللغوية اليت 
أوبسبب ، )٢(ي رمسوا قواعده وحدوده ومعاملَهندت عن قواعدهم وأقيستهم لتتسق مع هذا النظامِ اللغوي الذ

م إىل املعىن خاصة إذا ختلف التفسري على املستوى النحوي٣(التفا(.  
وكانت تسيطر على النحاة يف تفسريام وتوجيهام فكرةُ العاملِ، تلك الفكرة اليت قام عليها نظام 

 بتأثري عامل لفظي أو معنوي، وعدوا بعض النحو العريب، فتصور النحاة أنه ما من حركة أو سكنة إال
  .)٤ (العوامل أصالً كاألفعال، وبعضها فرعاً كاألمساء واحلروف، وجعلوا بعضها أقوى من بعض

 وبسبب فكرة العامل تلك كثر احلديثُ عن احلذف واإلضمارِ والتقديرِ والنية، وإذا كان العلماُء قدميهم

ف واإلضمارِ والتقديرِ بشيء من التفصيل، فلم أر فيهم من حتدثَ عن النية وحمدثُهم قد حتدثوا عن احلذ
كمظهرٍ من مظاهرِ التأويلِ النحوي.  

لذا جاء هذا البحثُ لينفض الغبار عن مظهر من مظاهر التأويلِ النحوي، اتكـأَ عليهـا القـدماُء يف                   
د هؤالِء العلماُء على قصد املتكلّم ونيتـه يف تفـسريِ           إذ اعتم ) النية(تفسرياتهم وخترجياتهم النحوية، وهو     

                  من مسات هامة عن مسة ه يكشفإال أن ،حو العريبه يف النعلى صغرِ حجم الظاهرة اللغوية، وهذا املوضوع
 إليه كثرياً   هذا التفكريِ، وهي اهتمام النحاة بدواخلِ النفسِ البشرية ومراميها، كما أنّ النحاةَ فسروا بالنظرِ             

من الظواهرِ اللغوية.  
                ما استطعت حو، واملظانّ األخرى، إذ مجعتأشالِء هذا املوضوعِ من كتب الن على مللمة وقد عكفت
من عبارات النحويني اليت ظهر فيها التفسري أو التقعيد باالعتماد على نية املتكلّم، وحرصت على أن يكونَ                 

  .وأشباههما ...على نية كذا، أو ألم نووا كذا: تهم صرحياً، كأنْ يقالَلفظُ النية يف عبارا
        حويـةالن ة يف الدراسـاتة لغةً واصطالحاً، مث حاولَ الربطَ بني النيالني وقد تناولَ البحثُ أوالً تعريف

                                                 
  .، املقدمة١٩٨٧القاهرة، - انظر عيد، حممد، أصول النحو العريب، عامل الكتب)١(
  .٩٨م ، ١٩٩٣إسكندرية، -اخلثران، عبداهللا بن محد، مراحل تطور الدرس النحوي، دار املعرفة اجلامعية:  وانظر)٢(
   وما بعدها٧٣: م١٩٨٧ ٢عمان، ط-رية النحو العريب، دار البشري ومكتبة وساماملوسى، اد، نظ:  انظر)٣(
  ٢٣٥عيد، حممد، أصول النحو العريب، : انظر)٤(
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   ،)٢(عدد ، )٢ (نية يف اللغة العربية وآداا، جملدالة األرد
 
 

 ١٣

          حوييف التفكريِ الن هذه الركيزة لتفسريِ وجود يف حماولة ،الشرعية والدراسات       عند القـدماء، مث عـرض 
: التفريق بني النية واحلذف، والثـاين     : البحثُ النية ركيزةً من ركائز الدراسات النحوية يف حمورين، األول         
صـوغ  : التأويل النحوي، والثـاين   : مظاهر النية يف الدراسات النحوية، حيث جاءت يف مظهرين، األول         

  .القواعد النحوية
علي القديرِ أنْ أكونَ قد وفّقت يف عرضِ هذا املوضوعِ عرضاً علمياً موفيه حقَّه، وإنْ كان آمالً من اِهللا ال

  .مثةَ خللٌ أو خطلٌ فتلك مسات البشر
  .واحلمد هللا رب العاملني

  
  : النية لغةً واصطالحاً-أوالً

الوجـه الـذي   :  أيضاً والنوىوالنية... أي عزمت، وانتويت مثلُه: نويت نيةً ونواةً:" جاَء يف الصحاح  
     عدبٍ أو بمن قُر نويه املسافرة   :"ويف لسان العرب  ،  )١("ية ونِيه    : وانتـواه ...نوى الشيَء نيدكالمهـا قَـص

  .)٢("واعتقده

                   إذا ما كان هذا األمر ؤتى، دومنا حتديدبأمرٍ ما دونَ أن ي على اإلتيان والعزم ة يف اللغة تعين القصدفالني 
،ويبدو أنّ املصدر األولَ هو األشيع،     )٣(نية و نواةٌ، ونِية   : ثالثةُ مصادر ) نوى(املنوي قوالً أو عمالً، ولفعلها      

  .وهو املستخدم يف الدراسات النحوية والشرعية
عريفاً علـى   أما يف االصطالح النحوي، فالنية مقصورةٌ على القولِ أو الكالم؛ لذا ميكن أنْ نصوغَ هلا ت               

هي قصد املتكلّم اإلتيانَ بلفظ معينٍ دونَ أنْ يأيتَ به، مما يشكّلُ أثراً يف النمط اللغوي، فـيغريه  : النحو التايل 
ه اليت كان ينبغي أنْ يكونَ عليها لوال ذلك القصدعن وجهت.  

  : أصل النية يف الدراسات النحوية- ثانياً
راز أثرِ النية وأمهيتها يف ما يصدر عن املسلمِ من أقوالٍ وأفعـالٍ، حـىت            كان لإلسالم دور واضح يف إب     

وغريِها، ويف احلديث املشهورِ عن الرسـولِ       ...اشترطت النية يف معظم العبادات كالصومِ واحلج والوضوءِ       
 وروي عن )٥(" خري من عملهنية املؤمنِ:" ، ويف حديث آخر  )٤("إنما األعمالُ بالنيات  :"صلّى اُهللا عليه وسلم   
  .)٦("تعلّموا النية فإنها أبلغُ من العملِ:" حيىي بن كثريٍ أنه قال

                                                 
  .٦/٢٥١٦: م١٩٨٤ ٣بريوت، ط-الصحاح، حتقيق عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني) هـ٣٩٣ت ( اجلوهري، إمساعيل بن محاد)١(
  )نوى (١٥/٢٤٧: م١٩٩٤ ٣، لسان العرب،دار صادر، بريوت، ط)هـ٧١١ت( ابن منظور، مجال الدين)٢(
  .من هين) هين(من ميت، و) ميت(خمَفَّف من األولِ، كما خفّف ) نية( يبدو أن املصدرالثالث)٣(
  ٦/٢٤٦١ : ١٩٨٧ ٣صحيح البخاري، حتقيق مصطفى البغا، دار ابن كثري، بريوت، ط)  هـ٢٥٦ت( البخاري)٤(
  ١٣:هـ١٤٠٨ ١بريوت، ط-جامع العلوم واحلكم، دار املعرفة)هـ٧٥٠ت(بلي،أبو الفرج عبدالرمحن احلن)٥(
  .هـ١٤٠٥ ٤هـ، حلية األولياء، دار الكتاب العريب، بريوت، ط٤٣٠ األصبهاين، أبو القيم ت)٦(
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                               جزاء مصاروة        أثر النية يف الدرس النحوي عند القدماء 
  

 

 ١٤

وبالنظر إىل ذلك فقد وقر يف أذهان املسلمني أنّ نية الشيِء كعمله، وليس عجيباً أن يتسرب ذلـك إىل      
وجيعلوا هلما أثراً بارزاً يف صياغة ألفاظه وتراكيبِ        الدراسات النحوية، فيهتم النحويونَ بنية املتكلّم وقصده،        

؛ ألنَّ )قلماً(أو ) القلم: (مجله، وهو أمر ليس مبستنكَرٍ يف بعض األحيان، إذ قد يشري أحدنا إىل زميلٍ له قائالً
د حديثـه   عن" نظرية النحو العريب  "قصده أعطين قلماً، وقد أشار إىل شيء من هذا الدكتور اد املوسى يف              

  اخلارجي عدعند سيبويه     عن الب سع  "...: يف التحليل النحويسيبويه[بل يت [     يف حتليلِ التراكيبِ على وصف
املواقف االجتماعية اليت تستعمل فيها وما يالبس هذا االستعمال من حال املخاطـب، وحـال املـتكلم،             

  .)١("وموضوع الكالم
 اجلانبِ اخلفي من النص فيه من اخلطورة ما فيـه، إذ ال خيلـو مـن    لكن املبالغةَ يف االعتماد على هذا   

  .التخمنيِ يف كثريٍ من األحيان، كما أنه يبعد النص اللغوي عن عفويته
ويبدو أن التفسري بالنية قد رافق نشأة النحو، فقد روى سيبويه عن اخلليل يف أكثر من موضعٍ تفـسريه               

  بالنية اللغوية والالمِ يف احلال يف مثل        للظاهرة وأرسـلها      : ، كتفسريه دخولَ األلف ،جاءوا اجلماَء الغفـري
ومن ذلك أيضاً تفسري اخلليل جلـر  ، )٢(العراك، بأن العرب تكلموا بذلك على نية ما ال تدخله األلف والالم      

كمـا  . )٣(لى نية األلف والالم   إمنا جر هذا ع   :"قال" ما حيسن بالرجلِ مثلك أن يفعل     :"العرب الصفةَ يف حنو   
، بل إن عنده باباً )٤(فسر سيبويه نفسه كثرياً من الظواهر اللغوية معتمداً على النية كما سيأيت يف ثنايا البحث

هذا باب ما يكونُ معطوفاً يف هذا البابِ على الفاعلِ املضمرِ يف النية، ويكون معطوفاً على املفعول :" بعنوان
ويقصد بذلك توكيد الضمري املـستتر يف        )٥(" املرفوعِ املضمر يف النية ويكونُ على املفعول       وما يكون صفةَ  

  .."إياك أن تفعل:"مثل
هند قامت، التاُء   : تقولُ يف الواحد  :"وقد عبر املربد كذلك عن الضمريِ املستترِ بأنه مضمر يف النية، فقال           

، واستخدم املربد مصطلح النية يف املقتضبِ يف غريِ         )٦( كان يف املذكرِ   عالمةُ التأنيث، والضمري يف النية كما     
  .)٧(موضعٍ

وجيوز تقدمي خرب املبتدأ عليه،     :" واعتمد كذلك ابن جني على النية يف التفسريِ والتأويلِ النحوي، فقال          
 اخلربان وفيهما ضمري؛ ألنَّ النيـةَ       زيد قادم، وبكر خلفك، تقدم    : قائم زيد، وخلفَك بكر، والتقدير    : تقول

٨(فيهما التأخري(.  

                                                 
  ٩٧ املوسى، اد، نظرية النحو العريب، )١(
  ، ١/٣٧٥: م١٩٨٨ ٣ هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طالكتاب، حتقيق عبدالسالم) هـ١٨٠ت( انظر سيبويه)٢(
  ٣/١٠٦، وانظر كذلك ٢/١٣ نفسه، )٣(
  .٣/٤٩٨، و٣/٢٨، و١/٣١٠، و٢/١٧٥:  وانظر كتابه)٤(
  ١/٢٧٧ انظر سيبويه، الكتاب، )٥(
  . ١/٢٦٣: م١٩٨٩ بريوت، -املقتضب، حتقيق عبداخلالق عظيمة،عامل الكتب)هـ٢٧٥ت ( انظر املربد، أبو العباس)٦(
  . وغريها٤/١٦١، و٢/١٧٨، و٢/١٦٤، و١/٢٦٢نفسه، : انظر )٧(
  ٣٠: م١٩٩٠ ٢األردن، ط-اللمع يف العربية، حتقيق فائز الفارس، دار األمل) هـ٣٩٣ت ( ابن جين، عثمان)٨(
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   ،)٢(عدد ، )٢ (نية يف اللغة العربية وآداا، جملدالة األرد
 
 

 ١٥

                ه عن لزومِ الفعلِ وتعديهمن قولِ ابن هشام يف حديث حوينية عند النالني وتـارةً  :"وليس أدلَّ على أمهية
  تعلقاملفعولُ،         ] الغرض[ي ذكرعليهما، وال ي رصقتإيقاعِ الفاعلِ للفعلِ؛ في دنـوى،     باإلعالمِ مبجرإذ  وال ي

  .)١("املنوي كالثابت

  : النية ركيزةً من ركائزِ الدراسات النحوية- ثالثاً
: الفرق بني النية واحلذف، والثاين: رأيت أنه من املمكنِ معاجلةُ هذا املوضوعِ يف حمورينِ رئيسنيِ، األول

  .مظاهر النية يف الدرسِ النحوي عند القدماِء
  : الفرق بني النية واحلذف-لاحملور األو

 على النحو العريب بشكلٍ ملحوظ والفت للنظر، فجعـلَ النحـاةُ       -كما قدمنا -سيطرت نظريةُ العاملِ  
إن مل يكـن ملفوظـاً فهـو        -احلركات اإلعرابيةَ نامجةً عن عواملَ تصنعها، فكلُّ حركة إمنا جتيء لعامل          

املُسند واملسند إليـه،  :  أكانت فعليةً أم امسيةً تقوم على فكرة اإلسناد        ، كما رأوا أنّ اجلملَ سواءٌ     )٢(ملحوظ
واجلملةَ اليت ختلو من أحد هذين الركننيِ أو من كليهما فهي ليست كالماً مفهماً؛ لذلك كثُر احلديثُ عن                  

جهة أخرى، مث اشترطوا احلذف يف ما يتعلق ذين األمرين، أقصد العاملَ من جهة، واملسند واملسند إليه من 
 يف أحد ركين اجلملة–شروطاً للحذف ٣( ليس هذا حملَّ حبثها-خاصة إذا كان احلذف(.  

ويرافق مصطلح احلذف مصطلح آخر قريب منه ، وهو اإلضمار، وقد استخدم النحويونَ كـالً مـن                
النحويونَ يفرقون بـني اإلضـمارِ   و:" هذينِ املصطلحنيِ يف موضعِ اآلخر، وقد أدرك ذلك ابن مضاء فقال   

 إنّ الفاعلَ يضمر وال يحذف، فإنْ كانوا يعنونَ باملضمرِ ما ال بد منه،              -أعين حذّاقَهم -واحلذف، ويقولونَ 
وباحملذوف ما قد يستغىن عنه، فهم يقولونَ هذا انتصب بفعلٍ مضمرٍ وال جيوز إظهاره، والفعلُ الذي ـذه      

    ال بد الصفة     إال به، وهو الناصب الكالم منه، وال يتم... وإنْ كانوا يعنونَ باملضمرِ األمساَء ويعنونَ باحملذوف
إنَّ املفعولَ حمذوف تقديره " الذي ضربت زيد:"فهم يقولونَ يف قولنا...األفعالَ، وال يقع احلذف إال باألفعالِ

  .)٤("ضربته
ملوضعِ الواحد، ففي حديث ابن هشام عن إضمارِ العاملِ يف بابِ           وقد استخدمهما بعض النحويني يف ا     

وإمنـا كـان    "...زيداً ضربته :" حنو... وجوباً يف مواضع منها باب االشتغالِ      يضمروقد  :" االشتغالِ، قال 
 للداللـة علـى  ) احلذف واإلضـمار ( فقد استخدم املصطلحنيِ  )٥(" هنا واجباً ألنّ الفعلَ مفَسر له      احلذف

                                                 
  ٢/٦٣: م١٩٨٥ ٦ت، طحتقيق مازن املبارك وحممد علي محداهللا، دار الفكر، بريو. ٢/٢٣٩: مغين اللبيب)هـ ٧٦١ت (ابن هشام: انظر)١(
  ٢٢: م١٩٥٩مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، القاهرة، : وانظر)٢(
  ٢/٢٣٩: ابن هشام ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب:  انظر)٣(
  .٩٣-٩٢: م١٩٤٧الرد على النحاة، حتقيق شوقي ضيف، القاهرة، ) هـ٥٩٢ت(القرطيب، ابن مضاء )٤(
  .٢٨٠-١/٢٧٩: ١٩٨٤ ١، حتقيق عبدالغين الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع، دمشق، ط، شرح شذور الذهب)هـ٧٦١ت( ابن هشام )٥(
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 ١٦

الظاهرة الواحدة، على أنهم يف بعضِ املواضعِ ال يستخدمونَ إال مصطلح اإلضمارِ، مثلُ نـصبِ الفعـلِ                  
١(املضارعِ بأنْ املضمرة(الفضالت ما يف حذفال سي أخرى ال يستخدمون إال احلذف ويف مواضع ،)٢(.  

          واإلضمارِ؛ ذلك أنّ هذا ليس مـا       ولن أسترسلَ يف التفريقِ بني احلذف لكين ذكرت ،البحث موضوع 
  .ذكرت ليعلم أنه عند احلديث عن الفرقِ بني النية واحلذف فإمنا نقصد احلذف واإلضمار معاً
  :وقد ملست من خالل دراسيت موضوع النية فروقاً دقيقةً بني النية واحلذف، أمجلُها يف ما يلي

معياري يف الدرجة الثانية، مبعىن أنّ النحاةَ يلجئونَ إليـه عنـدما             احلذف معنوي يف الدرجة األوىل       -أوالً
جيدونَ فساداً يف املعىن ال ينصلح إال بتقديرِ حمذوف، وهذا واضح من تقديرهم املـسند واملـسند إليـه أو      

قولـه  مـثالً، ويف    ) هـذا (وحدها ال حتملُ معىن تركيبياً إنْ مل يقـض حبـذف            ) زيد(كليهما، فكلمةُ   
وذلك الستحالة املعـىن علـى      ) أهل( ال يستقيم املعىن إال بتقديرِ املضاف وهو         )٣(واسأَلِ القَريةَ :تعاىل

٤(احلقيقة(.  
أما كونه معيارياً، فيعين تقدير حمذوف ليتسق التركيب مع القواعد اليت صاغها النحاة، ويكونُ ذلك إما            

ما احتكاماً لقاعدة صاغوها، ومن األولِ حديثُهم عن حذف العاملِ يف أساليبِ            جرياً وراَء نظرية العاملِ، وإ    
ال أُقِْسم بِيـومِ    :، ومن الثاين قولُهم يف قوله تعاىل      )٥(وغريِها...االختصاصِ والتحذيرِ واإلغراِء واالشتغالِ   

ةيامالق)٦(  إنّ التقدير ": عل      "ألنا أقسم قسموقولُهم يف       ؛ ألنّ فعلَ احلالِ ال ي ،يه يف قولِ البصريني":  قمـت
  .)٧ ()قد(وأنا أصك؛ ألنَّ واو احلالِ ال تدخلُ على املضارعِ املُثبت اخلايل من : إنّ التقدير" وأصك عينه

أحدمها غري صناعي، وينقـسم  : دليلُ احلذف نوعان:" وهذا الذي ذكرناه هو ما عناه ابن هشام عندما قال  
 فغري الصناعي هو ما يقتضيه املعىن،       )٨("صناعي، وهذا خيتص مبعرفته النحويون    : والثاين...حايل ومقايل إىل  

  .والصناعي ما تقتضيه القاعدةُ
                 دون املعىن، وعلى ذلك فهي تشترك على تفسريِ اللفظ يف الغالب، ينصب ة فهي تفسري معياريأما الني

قط، أي يف رد األمناط اللغوية إىل قواعد النحويني، لكن الفرق بينهما هنا أنه              مع احلذف يف اجلانبِ الثاين ف     
                ة املتكلّم تتحكمني عناصرِ التركيبِ، فالعناصر مكتملةٌ يف الغالبِ، لكن ألحد ة حذفليس مع التفسريِ بالني

إذا نويـت  " هذا الضارب زيداً أمـسِ " :يف توجيه الشكلِ اللغوي الذي نطق به، فمثالً جيوز لك أنْ تقولَ         

                                                 
  .٢/٥٥٥: ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف،دار الفكر، بريوت)هـ٥٧٧ت( ابن األنباري، أبو الربكات )١(
  .١/١٣٤: ١٩٨٥ احلموز، عبدالفتاح، التأويل النحوي يف القرآن الكرمي، مكتبة الرشيد، الرياض، )٢(
  ٨٢:  يوسف)٣(
  . ٢/٦٢٣: ابن هشام، مغين اللبيب:  انظر)٤(
  .٩٧-٧٨: ابن مضاء القرطيب، الرد على النحاة:  انظر)٥(
  ١:  القيامة)٦(
  .١/٧٨٩: ابن هشام، مغين اللبيب:  انظر)٧(
  . نفسه)٨(
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   ،)٢(عدد ، )٢ (نية يف اللغة العربية وآداا، جملدالة األرد
 
 

 ١٧

  .)١(مل جيز لك إعمالُ اسمِ الفاعلِ) الذي(وإذا مل تنوِ بأل التعريف " الذي ضرب:"بالضاربِ
                 تعينت نونوى التفضيلُ، فإذا مل يأنْ ي ها بشرطاملطابقةُ وعدم جتوز إىل معرفة ويف اسمِ التفضيلِ املضاف

  أعدال بين مروان    ا:" املطابقةُ، فإذا قلت واألشج تفـضيلَهما علـى       " لناقص ك مل تقصداملطابقة؛ ألن تعينت
  :)٣(، ويف قول النابغة)٢(غريِمها، وإمنا قصدت أما عادال بين مروان

ليس له سنام الظهر نابِ عيشٍ            أجبه بذونأخذْ بعد  

  )٤("ألنه نوى التنوين) الظهر(ونصب ...وأجب ال ينصرف) أجب(نوى التنوين يف "
كمـا  -وحنن نالحظ يف هذه األمثلة، وهي قليلٌ من كثري أالّ حذف يف التركيبِ اللغوي، ولكن نية املتكلّم             

  . هي اليت حتكمت يف شكلِ النمط اللغوي-يرى النحويون

ألساسينيِ، إال إذا كان العاملُ قد سـبق         أو يف أحد ركين اجلملة ا      )٥( النية ال تكونُ يف العواملِ غالباً      -ثانياً
وال جيوز أن :"ذكره يف تركيبٍ ما، كما يف نية العاملِ يف التوابعِ، يدعم هذا ما صرح به سيبويه مثالً يف قوله

ليس من يأتك تعطـه، تريـد   : وأشباه كان عالمةَ إضمارِ املخاطبِ وال تذكرها، لو قلت      ) كان(تنوي يف   
  .)٦("كان من يأتك تعطه، تريد كنت:  جيز، لو جاز ذلك لقلتلست مل

ويبدو أنّ السبب يف ذلك راجع إىل أنّ النية أمر خفي غييب يصعب التنبؤ به، أما احلذف فهم يفترضونَ                   
تـدأ منـوي    على أنه خرب ملب   ) زيد(أنّ اللفظَ كان موجوداً مث حذف؛ لذلك بقي أثره بارزاً، فلو قيلَ مثالً              

لكانَ يف األمرِ حكم بنية القائلِ يف أمرٍ غاية يف اخلطورة هو اإلسناد؛ لذلك قالوا يف مثـلِ هـذه                    ) هذا(هو
ومل يقولوا إنه منوي ،إنّ املبتدأ حمذوف اجلملة.  

وية، كمـا سـيأيت،    مل يقتصر أمر النية على تفسريِ التراكيبِ اللغوية، بل تعداها إىل صوغِ قواعد حن          -ثالثاً
، وعطف البيان ليس يف     )٧(إحدامها أنْ ينوى احملذوف، والثانية أالّ ينوى      : جيوز يف املرخمِ لغتان   : وذلك مثل 

                                                 
  .٢/٢٦٥: م١٩٨٨ ٢ة، بريوت، ط، األصول يف النحو، حتقيق عبداحلسني الفتلي، مؤسسة الرسالـ)هـ٢١٦ت(ابن السراج،:  انظر)١(
: م١٩٨٥ ٢شرح ابن عقيل، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، دمشق، ط) هـ٧٦٣ت (ابن عقيل،اء الدين:  انظر)٢(

٣/١٨١ .  
زانة األدب خ) ١٠٩٣ت (، وعبدالقادر بن عمر١/١٩٦: الكتاب، حتقيق عبدالسالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة) هـ١٨٠ت( سيبويه)٣(

والبيت .٧/٥١١: ١٩٩٨ ١بريوت، ط-ولب لباب لسان العرب، قدم له ووضع حواشيه حممد طريفي وأميل يعقوب، دار الكتب العلمية
مشكل إعراب األشعار ) ٦٠٦ت (احلضرمي، حممد بن إبراهيم: انظر.ويروى بنصب الظهر وجره.." ومنسك بعده"يف ديوان النابغة وفيه 

  ٦٠: م١٩٩٢جامعة مؤتة، -يوان النابغة، حتقيق علي اهلروط، عمادة البحث العلميد-الستة اجلاهلية
  ١٠٠:م١٩٩٥ ٥اجلمل يف النحو، حتقيق فخرالدين قباوة، ط) هـ١٧٥ت( الفراهيدي، اخلليل بن أمحد)٤(
  . قلنا غالباً ألن حرف اجلر قد ينوى ويبقى عمله)٥(
  .٣/٧٤:  هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرةالكتاب، حتقيق عبدالسالم) هـ١٨٠ت( سيبويه)٦(
  . ٣/٢٩٢: ابن عقيل، شرح ابن عقيل:  انظر)٧(
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 ١٨

 )١("يا زيد احلارثُ:"وتعين البيانُ يف حنو) احلارث(نية إحالله حملَّ األولِ خبالف البدلِ؛ وهلذا امتنع البدلُ يف        
يضاً عدم جتويزِهم تقدمي الضمريِ إذا مل يكن عائداً على اسمٍ يف نية النصبِ، فال جيـوز                 ومن هذه القواعد أ   

هذا كلُّه يف حني أنّ احلذف اقتصر أمـره         . ألنّ ما يعود عليه الضمري جمرور      )٢("يف داره قيام زيد   :" عندهم
  .على تفسريِ التراكيب اللغوية

  :الدرسِ النحوي مظاهر النية يف - احملور الثاين
التأويـلُ  : من خاللِ تتبعنا هلذه الظاهرة يف كتبِ النحويني، وجدناها تـربز يف مظهـرينِ، األولُ       

  .صوغُ القواعد النحوية: النحوي، والثاين
  : التأويل النحوي- املظهر األول

دها إىل قواعد النحويني اليت أصلوها  كان للنية أثر بارز يف تفسريِ بعضِ التراكيبِ النحوية وحماولة ر          
  :نظاماً للغة، وقد وجدنا أنه من املمكنِ أن جنعلَ النية أنواعاً على النحو التايل

  نية الذِّكْر-أ
 واملقصود هنا أن ينوي املتكلّم لفظاً، لكنه ال يذكره يف السياقِ اللغوي، ومن ذلك نية املضاف إليه، إذ                

ونَ بناَء الظرف املقطوعِ عن اإلضافة بأنه يبىن على الضم على نية معىن املضاف إليه، ويبىن على                 فسر النحوي 
وروي عـن أيب  . الكسرِ على نية لفظ املضاف إليه، ويبىن على الفتحِ على نية ترك املضاف إليه لفظاً ومعىن       

   زأنه جو ن أولِ   :"علي الفارسين أولُ ومن أولَأبدأُ بذا ماآليـةُ    )٣(" وم جـاءت وعلى البناِء على الـضم 
أنَّ :  وفسر ابن األنباري اختيار الضمة عالمةً للبناِء بسببنيِ، األولُ         )٤(ِهللا األمر من قَبلُ ومن بعد     :الكرميةُ

أنّ النصب واجلر   : اينالظرف بين على أقوى احلركات وهي الضمةُ تعويضاً له عن احملذوف وتقويةً له، والث             
  .)٥(يدخالنِه يف حالة اإلعرابِ، فلو بين على الفتحِ أو الكسرِ اللتبست حركةُ البناِء حبركة اإلعرابِ

معارف بنيـة اإلضـافة إىل ضـمريِ        ) بتع(و) بصع(و) كُتع(و) جمع(ومن نية املضاف إليه قولُهم إنَّ       
  .)٦(املؤكَّد

 امتنع أنْ )٧(فأَجمعوا أَمركُم وشركاَءكُم: ية تكرارِ العاملِ يف التوابعِ، ففي قوله تعاىلومن نية الذكرِ ن
 )٨("أمجعت شركائي "؛ ألنَّ العطف على نية تكرارِ العاملِ؛ إذ ال يصح           )أمر(معطوفاً على   ) شركاء(يكونَ  

                                                 
  .٢/٢٣٩: ابن السراج، األصول يف النحو:  انظر)١(
  .٢/٢٣٩: نفسه:  انظر)٢(
  .٣/٢٩سيبويه، الكتاب : انظر)٣(
  .٤:  الروم)٤(
  .٣١: م١٩٥٧ق حممد جت العطار، دمشق، أسرار العربية، حتقي) هـ٥٧٧(ابن األنباري، أبو الربكات:  انظر)٥(
  . ٤/١٢٨: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، دار اجليل، بريوت) هـ٧٦١ت(ابن هشام،مجال الدين:  انظر)٦(
  ٧١:  يونس)٧(
  .٢/٢٠٨: ابن عقيل، شرح ابن عقيل:  انظر)٨(
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 ١٩

يا :"ألنَّ البدلَ على نية تكرارِ العاملِ، فال جيوز       " حلارثُيا زيد ا  :" كما امتنع أنْ يكونَ احلارثُ بدالً يف مثلِ       
  .)١(وعد احلارثُ هنا عطف بيان" احلارثُ

خرباً عن زيد، يف حـني  " زيد لينطلقن:"يف مجلة) لَينطَلقَنّ( ومن نية الذكرِ كذلك أنَّ البصريني يعدونَ     
باسمٍ قبلَه يف نية املتكلّم؛ ألنّ      ) زيد(مجلةً منفصلةً وارتفع عندهم     ) لَينطَلقَنّ(ينكر ذلك الكوفيون، وجيعلونَ     
  .)٢(الالم تفصلُ ما بعدها عما قبلَها

ال يكونُ ذلك إال على نيـة      ) لَتفْعلَن(ويرى البِصريونَ أنّ الفعلَ املضارع إذا جاء مؤكَّداً مسبوقاً بالالمِ           
إمنا : لتفعلن إذا جاءت مبتدأةً ليس قبلَها ما يحلَف به، فقال     : عن قوله ) اخلليل(وسألته  :"القسم، قال سيبويه  

لَمن تبِعك مـنهم    : وفسر سيبويه الالم يف قوله تعاىل      )٣("جاءت على نية اليمنيِ وإن مل يتكلَّم باحمللوف به        
  .)٥( بأا دخلت على نية اليمنيِ)٤ (...َألمالَنّ

 نية حرف اجلر، فإذا ما صادفهم اسم جمرور دونَ أن يسبق حبرف جر، تأولوا ذلك بأنه                 ومن نية الذكرِ  
                   اجلـر حـرف هم اليت تقضي بعدمِ جوازِ حذفوما ذلك إال متشياً مع قاعدت ،اجلر ة حرفعلى ني رقد ج

 ..."بكم درهمٍ اشتريت  "يف حنو ) كم(ييز  ويف مت " اِهللا ألفعلن "، إال يف بعض املواضع كالقَسم     )٦(وإبقاِء عمله 

 وفسر ابن جني عدم جوازِ حذف احلرف بأنّ احلروف إمنا جاءت لالختصارِ، فإذا حذفتها كنت خمتصراً      )٧(
  .)٨(للمختصرِ، وهذا إجحاف به

  :)٩( ومن التطبيقات على ذلك تفسريهم قولَ األحوص

   ناعبٍ إال ببنيٍ غرابها   وال مشائيم ليسوا مصلحني عشريةً   

  :)١٠(وقولَ زهريٍ

                                                 
  .١/٥٩٧: ابن هشام، مغين اللبيب:  انظر)١(
  . ١/١٥٦: ١٩٨٥ ٢كتاب الالمات، حتقيق مازن املبارك، دار الفكر، دمشق، ط) هـ٣٣٧ت(سم عبدالرمحنابن إسحاق، أبو القا: انظر)٢(
سر صناعة اإلعراب، حتقيق حسن ) هـ٢٩٣ت(، وابن جني،عثمان٢/٩٩: ، وابن السراج، األصول يف النحو٢/١٠٦:  سيبويه، الكتاب)٣(

  .١/٢٩٦: م١٩٨٥ ١هنداوي، دار الفكر، دمشق، ط
  .١٨: اف األعر)٤(
  .٣/١٠٨: سيبويه، الكتاب:  انظر)٥(
  .١٠١:االقتراح يف علم أصول النحو، حتقيق حممد الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت) هـ٩١١ت(السيوطي:  انظر)٦(
  . ٢/٥٩١: ابن هشام، مغين اللبيب:  انظر)٧(
  .١/١٤٠:األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بريوت) هـ٩١١ت(السيوطي:  انظر)٨(
شرح ) هـ٦٤٣ت (،وابن يعيش، يعيش١/١٩٣، وابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ٣/٢٩ لألحوص يف سيبويه، الكتاب، )٩(

  . ت.بريوت، د-املفصل، عامل الكتب
: غين اللبيب، وابن هشام، م٢/٣٥٣: ، وابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف١/٢٥٢: ابن السراج، األصول يف النحو:  انظر)١٠(

  .١/٣٠٦ ، ومرة لصرمة األنصاري ١/١٦٥، وقد نسبه سيبويه، الكتاب مرة لزهري١/١٣١
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 ٢٠

  بدا يلَ أني لست مدرِك ما مضى     وال سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا
. )١ ()لـيس (و) ما(وذلك ألنّ الباَء يكثر دخولُها يف خربِ        ) سابقٍ(و) ناعبٍ(بأنَّ الشاعرينِ قد نويا الباَء يف       

رت أيضاً على أمعلى أن هذه الظاهرة فُس٢(ا من العطف على التوه(.  
  :)٣(ومن نية الذكرِ كذلك ما جاَء يف قولِ الشاعر

بين عنهم أرهن بنيك ناره  

) بنني: (يريد بين، فحذف الياَء الثانية للقافية، ومل يعد النونَ اليت كان حذَفَها لإلضافة، فيقولَ:"قال ابن جني
  .)٤("ألنه نوى الياَء الثانيةَ، فجعل ذلك دليالً على إرادتها ونيته هلا

  :)٥(ومن نية الذكرِ ما فُسر به قولُ تأبطَ شراً

     أو عبدرب أخا عون بنِ مخراقِ   ينارٍ حلاجتنا هل أنت باعثُ د

 وكذلك فُـسر نـصب   )٦("محالً على موضعِ دينارٍ، كأنه نوى التنوين يف باعث       ) عبد(نصب  :"قال اخلليلُ 
  :)٧(يف قولِ النابغة) الظهر(

  امـر ليس له سنـب الظهـأج  ده بذنابِ عيشٍـونأخذْ بع  

  .وأجب ال ينصرف) أجب( التنوين يف على أنه نوى

  نية الطرحِ -ب
 واملقصود هنا عكس نية الذكرِ، إذ يكونُ اللفظُ مذكوراً ظاهراً يف التركيبِ، لكن نية املتكلّم طرحـه                 

 فاعالً؛" ما جاءين من أحد"يف) أحد(مبتدأً، و" حبسبِك زيد"يف ) حسبك(واالستغناُء عنه، ومن ذلك عدهم    
 اجلر ن(وذلك ألنَّ حرفالباَء وم (ة االطّراحيف ني)٨(.  

                                                 
  .٢٩-٣/٢٨: سيبويه، الكتاب:  انظر)١(
  ٢/١٢٣، وابن هشام، مغين اللبيب ٣/١٠١: سيبويه، الكتاب:  انظر)٢(
  .٣/٣٢٧:  بال نسبة يف ابن جني، اخلصائص)٣(
  .٣/٣٢٨:  نفسه)٤(
، والبيت بال نسبة يف سيبويه، ٨/٢١٥: البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: ر وجلابر  بن أالن أيضاً، انظر ينسب جلري)٥(

شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، قدم له حسن محد، دار الكتب ) هـ٩٠٠ت(، واألمشوين، أبو احلسن نور الدين١/١٧١الكتاب، 
  .٢/٢٢٨م، ١٩٩٨ ١بريوت، ط-العلمية

  .١/١٢٦: الفراهيدي، اجلمل يف النحو:  انظر)٦(
  . من هذا البحث٧ص:  انظر)٧(
  . ٢/٦٩٠:  انظر، ابن األنباري، اإلنصاف)٨(
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   ،)٢(عدد ، )٢ (نية يف اللغة العربية وآداا، جملدالة األرد
 
 

 ٢١

  نية التعريف. ج
إذ " ما يحسن بالرجلِ خريٍ منك أنْ يفعلَ كـذا        : "ومن ذلك ما فَسر به اخلليلُ بن أمحد مجلةً مثل         

    املعرفة وصف رالرجل(فَس (  بالنكرة)ٍخري (    ةه على نيبأن)يلُ هنا إىل قَبولِ رأي ابـنِ  ، وأنا أم )١(يف خري ) أل
جني يف تفسريِ هذه املسألة، إذ فسرها بأنّ املقصود بالرجلِ هنا اجلنس، واجلنس تفيد معرفته مفاد نكرتـه،              

        ه نكرةٌ وليس مبعرفةي قولَه تعاىل       )٢(فداللةُ الرجلِ هنا على العمومِ، فكأنجن ابن روعلى ذلك فَس ،:  ومـا
علـى املعرفـة    ) ذو حظ ( حيثُ عطفت النكرةُ     )٣(الذين صبروا وما يلقّاها إال ذو حظٍّ عظيمٍ       يلقّاها إال   

  . )٤(وما يلقاها إال قوم صربوا: هنا ليسوا خمصوصني، فكأنه قال) الذين(، ف)الذين(
  :   )٥(ومن نية التعريف ما فَسر به اخلليلُ قولَ الشاعرِ

وأسلمت هودي ترها غَدمامِ    جريانص يهود لتي  ملا فعمص     

  :)٧(، وكذلك قولُ امرئِ القيسِ)٦(ألنه نوى األلف والالم فيه) يهود(فهو يرى أنّ الشاعر ترك التنوين يف 

  رقاً هب هنـأحارِ أُريكو استعارا      اً  ـب تستعر جوسكنارِ م  

، والراجح لدي هنا أنّ ترك التنوينِ هنا للمنعِ         )٨( ترك التنوين  ؛ لذلك )جموس(نوى األلف والالم يف     
  .)٩(من الصرف؛ ألنّ يهود وجموس علمان على قبيلتنيِ، ومها مالزمان للتأنيث، وذلك ما ذهب إليه سيبويه

  نية التنكري. د
أرسلْها : رفةً، مثلُ  وهي على عكسِ نية التعريف، ومن ذلك ما جاء يف تفسريهم للحالِ اليت جاءت مع              

على أنها مصادر تكلِّم ا على نية وضعها يف         " العراك، ووحده، وجاءوا قضهم بقضيضهم، وفعلته جهدك      

                                                 
  .٢/١٣: سيبويه، الكتاب:  انظر)١(
  .٩٥-٩٤: م١٩٨٨ ١اخلاطريات، حتقيق علي ذو الفقار دار الغرب اإلسالمي،ط) هـ٣٩٣ت (ابن جني، عثمان:  انظر)٢(
  ٣٥:  فصلت)٣(
  . ٩٥-٩٤: ابن جني، اخلاطريات:  انظر)٤(
  ٣/٤٣٩: ، وابن منظور، لسان العرب٢/٣٤٦األمشوين، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، : البيت لألسود بن يعفر، انظر)٥(
  .١/٢٠٣: الفراهيدي، اجلمل يف النحو: انظر)٦(
  .نفسه:  انظر)٧(
  .نفسه:  انظر)٨(
  .٣/٢٥٤: سيبويه، الكتاب:  انظر)٩(
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 ٢٢

هيهاةً، فإنه نوى : فمن نونَ فقال:"قال) هيهاة(، ومن ذلك ما ذكره ابن جني يف    )١(موضعِ ما ال تعريف فيه    
  .)٢("النكرةَ

  نية الوقف. هـ
 واملقصود ا أنْ ينوي املتكلّم الوقوف على لفظ ما، لكنه يصلُ الكالم وال يقف، فيعاملُ اللفـظَ يف                  

  :)٣(حالة الوصلِ معاملته إياه يف حالة الوقف، ومن ذلك ما جاء يف قولِ الشاعر

  قالت سليمى اشتر لنا سويقاً

أنه من إسكان الوسط املتحرك، فنظر الشاعر إىل حترك : حدمهاتفسريان، أ) اشتر(إذ ذُكر يف سكون راِء     
فأسكن الوسطَ كمـا  ) كَتف(وهو مبرتلة ) ترِل(فتكونَ عنده املقطع ) لنا(والالمِ من ) اشترِ(التاِء والراِء من  
  .)٤(صلِمث جعلَه كذلك يف الو) اشتر(أنه نوى الوقف على : والثاين) كَتف(يسكَّن وسطُ 

إنـه مـن يتقـي    :" يف قراءة قنبـل -يف أحد الوجوه -)يصرب(ومن ذلك ما جاء يف تفسريِ جزمِ الفعلِ         
يتقي( على أنّ الفعلَ     )٥("ويصرب (   والفعل ،مرفوع)ه        ) يصربآخـر القارئ مث أسكن ،عليه مرفوع معطوف

     ة الوقففوصلَ بني ،٦(للوقف(     سكون وكذلك تفسري ،)من قرأ   ) حمياي كي     :"يف قراءةـسإنّ صـاليت ون
حيايالفتحةَ)٧("وم فحذف نوى الوقف على أنّ القارئ .  

  نية التقدمي. و
 ويكونُ اللفظُ هنا متأخراً، لكنه يعاملُ معاملةَ املتقدمِ؛ ألنَّ نيةَ املتكلّم تقدميه، ومن ذلك ما جاء يف قولِ 

  :)٨(زهري
   يقولُ ال غالب مايل وال حرِم   ألة  وإن أتاه خليلٌ يوم مس

                                                 
: م١٩٩٣ ١بريوت، ط-املفصل يف صنعة اإلعراب، حتقيق علي أبو ملحم، دار مكتبة اهلالل) هـ٥٣٨ت(الزخمشري،أبو القاسم:  انظر)١(

١/٩١.  
  .٢/٥٠٠:  ابن جني، سر صناعة اإلعراب)٢(
، والعكربي، أبو ٢/٣٤٠ .ت.، اخلصائص، حتقيق حممد النجار، املكتبة العلمية، القاهرة، د)هـ٣٩٣ت(ابن جني، عثمان:  انظر)٣(

  .٢/٤٠٠:م١٩٩٥ ١دمشق، ط- اللباب يف علل البناء واإلعراب،حتقيق غازي طليمات، دار الفكر)هـ٦١٦ت(البقاء
  .٢/٤٠٠: العكربي، اللباب يف علل البناء واإلعراب:  انظر)٤(
  .٩٠:  يوسف)٥(
: ، وابن هشام، أوضح املسالك٥/٣٤٣ .م١٩٩٠ ٢العريب، بريوت، طدار إحياء التراث : األندلسي، أبا حيان، تفسري البحر احمليط: انظر)٦(

١/٨٠..  
  .١٦٢:  األنعام)٧(
  .٢/٦٢٦: ، وابن األنباري، اإلنصاف٢/١٩٢: ابن السراج، األصول يف النحو:  انظر)٨(
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   ،)٢(عدد ، )٢ (نية يف اللغة العربية وآداا، جملدالة األرد
 
 

 ٢٣

ويقولُ :"فرفع املضارع املؤخر الواقع جواباً للشرط؛ ألنه على نية التقدميِ على مذهبِ سيبويه فكأنَّ األصلَ              
  .)١(واملربد يرى أنه هو جواب الشرط وأنّ قبله فاًء مقدرةً" إنْ أتاه خليلٌ

)٢ ("من بعد ما كاد تزيغُ قلوب فريقٍ منهم       :" جاء يف قوله تعاىل    ومن نية التقدميِ كذلك ما    
يف قراءة من   -

ـ    ) قلوب( من أنّ    -بالتاء) تزيغ(قرأ   ـ ) كاد(تصلح أنْ تكونَ امساً ل ، وقد فُسرت يف أحـد     )تزيغُ(وفاعالً ل
) قلوب( فتكونُ   )٣("تزيغ...من بعد ما كادت قلوب    :"يف نية التأخريِ، فكأنَّ األصل    ) تزيغ(الوجوه على أنّ    

  .امساً لكاد، ويكون فاعلُ تزيغُ ضمرياً مستتراً

  نية االنفصال. و
بأنّ املفعولَ يف نية    " ضربنا زيد :" فسر النحاةُ عدم تسكنيِ آخرِ الفعلِ املاضي مع ضمريِ املفعولِ يف مثل           

، كما أجازوا دخولَ أل التعريف      )٤(ِء من الكلمة  االنفصالِ، لكنه سكّن مع ضمريِ الفاعلِ ألنّ الفاعلَ كاجلز        
ألنّ " اجلعد الشعرِ:"على املضاف يف اإلضافة غريِ احملضة بشرط أنْ تدخلَ على املضاف واملضاف إليه يف مثلِ     

  .)٥(اإلضافةَ غري احملضة على نية االنفصالِ

  نيةُ الترخيم. ح
  :)٦(ة وقد فُسر بالنظرِ إليها قولُ النابغ

   وليلٍ أقاسيه بطيِء الكواكبِ   كليين هلم يا أميمةَ ناصبٍ  

  .)٧("ونصب على نية الترخيمِ...ألنه أراد الترخيم فترك االسم على أصله"إذ نصب أميمة؛ 

  .صوغُ القواعد: املظهر الثاين
           ،ةحويالن إغفالُه يف صوغِ القواعد ةُ دوراً ال ميكنلعبت الني        حـوينيوهذا يدلُّ على مدى اهتمـامِ الن

  :القدامى بنية املتكلّم وقصده، ومن تلك القواعد اليت صاغها النحويونَ معتمدين فيها على نية املتكلّمِ
" كيف جـاَء زيـد    :"املعتبر يف تقسيمِ اجلملِ إىل امسية أو فعلية ما هو صدر يف األصلِ، فجملةٌ من حنو                .١

  الكرميةُواآليات:   َنكروناِهللا ت آيات أي)١( و  مففريقاً كذّبت)٢( و   َخرجـونهم يعاً أبصارشخ)٣( 
  .)٤(مجلٌ فعليةٌ؛ ألنّ هذه األمساَء كلَّها يف نية التأخري

                                                 
  .١/٤٥٢: ابن هشام، شرح شذور الذهب:  انظر)١(
  .١٧:  التوبة)٢(
  . ١/١٩٥: اء واإلعرابالعكربي، اللباب يف علل البن:  انظر)٣(
  .٩٠-١/٨٩: ابن األنباري، أسرار العربية: انظر)٤(
  . من هذا البحث١٧ص:  انظر)٥(
  .١/١٠٢: وابن إسحاق، كتاب الالمات٢/٢٠٧، وسيبويه، الكتاب ٢٢احلضرمي، ديوان النابغة :  انظر)٦(
  .١/١١١: الفراهيدي، اجلمل يف النحو:  انظر)٧(
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 ٢٤

٢.        ةةً كالفاعل مثالً؛ ألن الفاعلَ يف نيماً نيالضمريِ على متأخرٍ لفظاً إذا كان متقد دو٥(التقـدميِ أجازوا ع( ،
 كقـول   -خبـالف الكـوفيني   –ومن ذلك إجازةُ البصريني عود الضمريِ على ما أُضيف إليه املبتـدأُ             

  :)٦(الشاعر
  مبسعاته هلْك الفىت أو جناته

  .)٧(ألنّ املبتدأَ يف نية التقدميِ، وما هو من متامه كذلك
٣.    حوينيمن الن قال قوم :   رورا ه،            إذا كانَ الضمريضـمري مالنصبِ فال يقد ةعلى اسمٍ ليس يف ني يعود 

فتقدم الضمري؛ ألنك تنوي نصب ما يعود عليه، وال جيوز          " يف داره ضربت زيداً   :"فيجوز لك أنْ تقول   
  .)٨(ألنك نويت جر االسم" يف دارِه قيام زيد:"لك أنْ تقولَ

جاء مضافاً إىل  معرفة جاز فيه املطابقةُ مع املفضلِ وعـدمها، لكـن   من املعروف أنّ اسم التفضيلِ إذا       .٤
النحاةَ جيعلونَ هذه القاعدةَ مشروطةً بنية املفاضلة، فإذا مل تنو يف اسمِ التفضيلِ املفاضلةُ تعينت املطابقةُ،        

  .)٩(أي عادال بين مروان" الناقص واألشج أعدال بين مروان:"كقولهم
٥. االسم مبنياً على          جتوز ركت احملذوف وياملتكلّمِ، فإذا ن ةومها معتمدتان على ني ،مِ هلجتانيف االسمِ املرخ 

يف حارث، وإذا مل ينو احملذوف بين االسم    " يا حارِ "يف جعفر، و  " يا جعف :"حركة احلرف الباقي فيقال   
  .)١٠("ياجعف، ويا حار:"املرخم على الضم، فيقال 

هـذا  :"من املعروف أنّ من شروط عملِ اسمِ الفاعلِ أنْ يدلَّ على احلالِ أو االستقبالِ، لكنهم أجازوا                .٦
  .)١١(الذي ضرب: إذا نوي بالضارب" الضارب زيداً أمسِ

ألنَّ البدلَ على كلُّ شيٍء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدالً إال إذا امتنع إحاللُ الثاين  حملَّ األولِ؛   .٧
ألنه ميتنع إحـاللُ    " يا زيد احلارثُ  :" ، فمثالً ال جيوز إعراب احلارث بدالً يف مثل          )١(نية تكرارِ العاملِ  

  . احلارث حملَّ زيد؛ لعدمِ جوازِ نداِء املعرف بأل مباشرةً 

  
  ٨١:  غافر)١(
  ٨٧: البقرة)٢(
  ٧: القمر)٣(
  ١/٤٩٣: ابن هشام، مغين اللبيب:  انظر)٤(
  .٢/١٠٥: ابن عقيل، شرح ابن عقيل:  انظر)٥(
  .٢/٩٦:  بال نسبة يف ابن هشام، مغين اللبيب)٦(
  .١/٥٨٠: نفسه:  انظر)٧(
  .٢/٢٣٩: ابن السراج، األصول يف النحو:  انظر)٨(
  .٣/١٨١: ابن عقيل، شرح ابن عقيل: انظر)٩(
  .٣/١٩٢: سه نف)١٠(
  .٢/٢٦٥: ابن السراج، األصول يف النحو:  انظر)١١(
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   ،)٢(عدد ، )٢ (نية يف اللغة العربية وآداا، جملدالة األرد
 
 

 ٢٥

٨ .             على اجلزاِء، مث ذكر أنْ يتقدم اجِ أنّ الشرطَ جيبالسر اجلزاِء بـوجهنيِ     ذكر ابن تقدمي ه جيوزإمـا  : أن
أجيئُك، يقول ذلك علـى كـلِّ     : للضرورة، وإما أنْ نذكر اجلزاَء بغريِ شرط وال نية، كأنْ يقولَ قائل           

  . )٢(إن جئتين: حالٍ، مث يبدو له أال جييئَك إال إذا جئته فيقول
٩ . حمضة إضافةً غري على املضاف إليه أيضاً؛ وذلك جيوز دخولُ أل  التعريف أنْ تدخلَ على املضاف بشرط

، وهذه اإلضافةُ يف نية االنفصالِ )٣("اجلعد الشعرِ:" ألنّ اإلضافةَ غري احملضة يف نية االنفصالِ، وذلك حنو   
  . )٤("ضارب زيداً" : "ضارب زيد"عندهم؛ ألنّ األصلَ يف مثلِ 

     حوينيمدى اهتمامِ الن فإنا نلمح ،م مل يتعاملوا مع النصوصِ           وبعدالقدامى مبا وراِء الظاهرة اللغوية، فه 
على أا مبتورةٌ عن قائليها، بل اهتموا بقصد القائل ونيته، حىت إم فسروا كثرياً من النصوصِ معتمدين يف                

  .تفسريِهم على نية القائل، كما صاغوا قواعد ليست قليلةً، راعوا فيها هذه النيةَ
ا، فنحن ال نؤيد مذهبهم، وال نسعى مسعاهم، ألنّ نيةَ املتكلّمِ أمر خفي، ال يعلمه إال هـو،                  ومع هذ 

  .واملبالغةُ يف االعتماد عليه تعد ضرباً من التخمنيِ، وبعداً عن األدوات اللغوية احلقيقية يف تفسريِ النصوصِ
ن إضافته إىل املظاهر األخـرى كاحلـذف      وقد بني هذا البحث مظهراً من مظاهر التأويل النحوي ميك         

أغفله الباحثون الذين تناولوا مسألة التأويل بوجه خاص، ومـسألة      ) النية(واإلضمار والتوهم، وهذا املظهر     
  .التفكري النحوي بوجه عام

  

وميكن ألحباث أخرى أن تربط بني النية وعلم النفس، فقد ذهب بعض الباحثني يف هذا اال إىل أن بني     
تكلم والسامع صعيداً مشتركاً من املعارف واملعتقدات والتوقعات املشتركة، وأن املتكلم يأخـذ بعـني               امل

  .)٥(االعتبار هذا املشترك

وأن املتكلم خيطط أوالً ملا يقوله بناء على ما يعرفه هو، مث يعدل ذلك بناء على الصعيد املـشترك بينـه     
: أعطين القلم، لكنك تعدل عن ذلـك، فتقـول        :  لصديقك فأنت مثالً قد تنوي أن تقول     . )٦(وبني السامع 

  .القلم، وهو يفهم ما تريد؛ ألن بينكما قدراً من التوقعات املشتركة
وأخرياً فإين أسألُ اَهللا عز وجلَّ أنْ أكونَ قد وفِّقت يف عرضِ هذا املوضوعِ واإلحاطة جبوانبه، راجيـه                  

  .  أمرِنا، إنه نعم املوىلسبحانه أنْ يغفر زالتنا، وتقصرينا يف

  
  .٢٩٩: ١٣٨٣ ١١شرح قطر الندى، حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، القاهرة، ط)هـ٧٦١ت(ابن هشام:  انظر)١(
  .٢/١٨٧: ابن السراج، األصول يف النحو:  انظر)٢(
  .٣/٤٧: ابن عقيل، شرح ابن عقيل:  انظر)٣(
  .١/٤٢٣:  هشام، شرح شذور الذهبابن:  انظر)٤(
  ١٥٠: م٢٠٠٤ ١عمان، ط- انظراحلمداين، موفق، علم نفس اللغة، دار املسرية)٥(
  .١/٤٢٣: ابن هشام، شرح شذور الذهب:  انظر)٦(
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                               جزاء مصاروة        أثر النية يف الدرس النحوي عند القدماء 
  

 

 ٢٦

  واحلمد هللا رب العاملني
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٢٧

  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، اجلامعة اهلامشية* 
  . جلامعة مؤتة، الكرك، األردن   حقوق النشر حمفوظة

  وعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
  "قراءة تداولية ثقافية"

  

  * مجال مقابلة.د
  ٦/٣/٢٠٠٦:                                            تاريخ قبوله                ٢٠/٧/٢٠٠٥: تاريخ تسليم البحث 

  

  
                                                    ملخص

دراسة للمقامة املوصلية للهمذاين، تفيد من املنهجية التداولية يف قراءة العمل األديب من أجل وعيه وعياً نقدياً؛ هذه 
العتقاد الباحث أن املقامة اهلمذانية بوصفها جنساً أدبياً، قامت يف بدء أمرها على نقد الواقع، ومتثل ذلك يف شكلها 

  .ومضموا
الثقايف للوقوف على نقد اهلمذاين للوعي االجتماعي الذي كتب املقامات يف ظله، وتفيد الدراسة كذلك من النقد 

وحرص يف أغلبها على رصد تناقضاته، فهذا النقد الثقايف قد ميكننا من فهم صلة الراوي بالبطل، وصلة كل منهما باملؤلف 
فهوم السائد لفكرة النقد الثقايف، الذي وجمتمعه، ولعل ذلك ميتد ليطال القارئ يف صلته بواقعه احمليط به، من خالل امل

  .يفكك العمل األديب ويقرؤه نسقياً
فطموح الدراسة هو قراءة وعي النقد تداولياً، وقراءة نقد الوعي ثقافياً؛ العتقاد الباحث أن التداولية توسع حدود 

ن النقد الثقايف كذلك يتجاوز حدود وأ. النص من اللغة إىل ما وراء اللغة؛ لفهم الرسالة ضمن سياقها على الوجه األمثل
النص أو العمل األديب ومجالياته باجتاه آفاق من الفهم والوعي لألبعاد الكامنة وراء ذلك بوعي ثقايف وتارخيي واجتماعي 

  .نقدي
  

Abstract 
This is a study of the Mosulite “Maqamah” by al-Hamadãni . It sheds light on the reading of 

this literary work  through presenting a critique of its element of cognizance and pragmatism. The 
researcher here believes that al-Hamadãni’s “maqamah”, as a literary genre, in form and content, is 
a criticism of a prevailing state of affairs. 

This paper also contributes to the field of cultural criticism by explaining al-Hamadãni’s 
social criticism in the light of which he wrote his “Maqamãt”. In most of his “Maqamãt” he was 
keen on monitoring anomalies  and contradictions in the social scene. 

This cultural criticism could enable us to understand the narrator’s relationship with the 
protagonist, and with the author  and his society. 

This approach could be extended to cover the contemporary reader’s 
 own connections with his milieu through understanding of  this concept of cultural criticism which 
deconstructs a literary work for the purpose of a contextual reading. 

This paper also aims at providing a framework within which textual analysis could be read 
pragmatically, and cognizance of the text could be read through cultural criticism. This expands the 
frontiers of the text to that which lies beyond. 

It is this transcendence that attains a more ideal comprehension of the context. Cultural 
criticism like pragmatism, transcends the textual limits, and the literary work and its aesthetic 
context, toward further horizons of cognizance of those dimensions that lie transcendentally 
beyond. This transcendence is to be achieved though cultural, historical and social criticism. 
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٢٨

 )١(  
وعي النقد، هو وعي املؤلف وظيفة املقامة ودورها النقدي فنياً وواقعياً؛ ألن املقامة بعامة، نوع أديب 

، ويقع هذا النوع بني الشعر والنثر، )هـ٣٩٨-٣٥٨(يرجع الفضل يف تأسيسه إىل بديع الزمان اهلمذاين 
 عنه، يبين هيكله على بعض وبني الشفوية والكتابة، يف الثقافة العربية، ويأتلف مع السائد وخيتلف

يتصل بقيم أدبية سائدة، وينفصل عنها؛ ليخلخلها بغية إحالل قيم . مواضعاته، ويزعزع بناء بعضها اآلخر
متتد هذه القيم من الشكل الظاهر بنائياً إىل املضمون الغين والعميق؛ ألنّ نقد . )١(أخرى جديدة بدالً منها

، بكل ما أمكنه من النقد الالذع والسخرية املرة، يف )٢(مان إليه الواقع كان من أبرز ما هدف بديع الز
وقد هدف مؤلفها . )٣(املقامات، بوصفها نوعاً أدبياً مضاداً لألنواع السائدة، يقوم على اهلجاء واملفارقة 

كذلك إىل تدمري بنية الوعي السائد، ضمن خطة يتقنع فيها بطله أبو الفتح اإلسكندري، تلك الشخصية 
  .)٤(تخييلية اليت اختلقها، وراء ألوان من األقنعة عديدة ومتنوعة ذات أهداف فنية وفكرية ال

وعي النقد أيضاً، هو وعي املتلقي هذه املقامة، بوصفه قارئاً وناقداً، وهي مما تبقى من إبداع البديع 
وأن يقف .  مقامته ذاابني أيدينا، وعياً نقدياً بكيفيات عديدة؛ كأن يعي هذا املتلقي موقف املؤلف من

على مراميه من تأليفها، بقراءة نافذة، عرب إجراءات ومنهجيات جتمعها املنهجية التداولية؛ ألا منهجية تبدأ 
من اللفظة إىل اجلملة إىل النص، ومتتد خارج هذا اإلطار لتصل إىل السياق، وألا ال تكتفي باللغة يف 

أو رمساً مكتوباً على الورق، بل تتسع لتطال ما وراء اللغة، ولكنها تعي ذلك تعيناا املادية، كالماً منطوقاً، 
مبستندات ما، نصية أو فوق نصية، مثل السياق والقرينة اخلارجية، وفاعلية املتلقي، وكل وعي مرافق إلنتاج 

  .الكالم أو الكتابة وتلقيهما
يل الكالم والكتابة، ووصف وظائف أحدث فروع العلوم اللغوية، وهي اليت تعىن بتحل:" التداولية 

األقوال اللغوية وخصائصها خالل إجراءات التواصل بشكل عام، مما جيعلها ذات صبغة تنفيذية 
العلم الذي يعىن بالشروط الالزمة لكي تكون األقوال اللغوية مقبولة وناجحة "، وهي كذلك )٥(")∗(عملية

                                                 
، ٢٠٠١ البيـضاء    ، الدار ٢، ترمجة عبدالكبري الشرقاوي، دار توبقال للنشر، ط       املقامات، السرد واألنساق الثقافية   :كيليطو، عبدالفتاح   ) ١(

   . من الكتاب١٤٢-١١وانظر تفصيل ذلك كله ص . ٨٨ و ص ٧٣ص 
   .١٩١-١٨٩، ص ١٩٩٣، بريوت، ٢، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طمالمح يونانية يف األدب العريب:عباس، إحسان  ) ٢(
، ص  ١٩٩٥و رمحة، جامعة الريموك، إربـد،       ، ترمجة خليل أب   مقامات بديع الزمان اهلمذاين وقصص البيكاريسك     :مونرو، جيمس ت    ) ٣(

٣٢-٩.   
يف حمراب املعرفة، دراسات مهداة     :، ضمن كتاب    "مقامات بديع الزمان اهلمذاين، تقنية القناع ومراميها الفنية والفكرية        :"القاضي، وداد   ) ٤(

   .٤٨٢-٤٦١، ص ١٩٩٧، بريوت، ١إبراهيم السعافني، دار صادر ودار الغرب اإلسالمي، ط: ، حترير إىل إحسان عباس
  .إن التداولية تعىن باملوقف اللغوي املباشر بني املتلقي والسامع وما ينجم عن اللقاء بينهما إجرائياً؛ أي تنفيذاً وعمالً)    ∗(
   .١٠، ص ١٩٩٢، الكويت، )١٦٤(، عامل املعرفة بالغة اخلطاب وعلم النص:فضل، صالح  ) ٥(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٢٩

وعة إجراءات، وعدد غري قليل من املنهجيات، تنظر إىل ، إنها بذلك جمم)١("ومالئمة يف املوقف التواصلي
لكن هذه القوانني غري كافية لفهم الكالم، فاستعمال اللغة وإنتاج اجلمل "اللغة على أن هلا قوانينها اخلاصة 

يكسب التداولية، سواء بوصفها دراسة العالقات املوجودة بني اللغة ومستعمليها أو بصفتها دراسة األعمال 
  .)٢("، أمهية يف فهم الكالم وتأويلهاألدبية

تتسع هذه املنهجية اللغوية النقدية لتدرس النص األديب على أنه بنية وحدث حبسب مفهوم إدوارد 
، (Wolfgang Iser)وترى عملية التواصل عالقة بني طرفني كما يراها فولفغانـغ آيـرز . )٣(سعيد

 بني الطرفني؛ النص واملتلقي، فكل عمل أديب له قطبان؛ حيث أن حتقيق العمل األديب لديه هو ناتج التفاعل
، لذلك فإن )٤("القطب الفين هو نص املؤلف، أما القطب اجلمايل فهو إدراك القارئ هلذا النص"فين ومجايل 

 وليسا كائنني )∗( يرى أن املؤلف والقارئ مها إستراتيجيتان نصيتان(Umberto Eco)أمربتو إيكو 
بآلية تكوينه ارتباطاً ) أو التعبريي(إن هو إالّ نتاج يرتبط مصريه التأويلي "لديه من مث والنص . )٥(جتريبيني

الزماً، فأن يكون املرء نصاً، يعين أن يضع حيز الفعل إستراتيجية ناجزة، تأخذ يف اعتبارها توقعات حركة 
من إنتاجه، وإذا انفصل النص وعلى ذلك فإن املؤلف حني يؤلف نصه يودع داخله قارئاً ضمنياً . )٦("اآلخر

عن صاحبه يبقى حمتفظاً بدوره مبؤلف ضمين يف داخله، ويف سريورته الزمنية ويف حياته التالية، يصري النص 
معرضاً ملواجهة قارئ فعلي جديد غري القارئ الضمين الذي كان ينطوي عليه من قبل، وهكذا تتبدى 

  .اإلستراتيجيات القرائية يف تداخالا
نظر التداولية إىل العملية التواصلية ذا األفق املفتوح، فإا تعيد للقارئ مكانته، وال تغض من حني ت

قيمة املؤلف، كما ال تصادر على املتلقي لصاحل املعىن الذي يرمي إليه ذلك املؤلف، أو لصاحل النص األديب؛ 
التداولية حتاول أن تنصف كال من ف. ألنها ال جتعل من النص صندوقاً سحرياً مقفالً على كل الدالالت

                                                 
   .٢٥املرجع السابق، ص   ) ١(
مؤمتر النقـد  : ضمن أوراق  ".مقاربة النص السردي التخييلي من وجهة نظر تداولية، املقامة البغدادية أمنوذجاً:"مامي، حممد جنيب الع  ) ٢(

  .١، غري منشور، ص ٢٠٠٤، كلية اآلداب، جامعة الريموك، إربد، أيار سنة األديب العاشر، منطلقات النقد يف مطلع القرن اجلديد
: ؛ وانظـر    ٤٥، ص   ٢٠٠٠منشورات احتاد الكتاب العرب، دمـشق       : ، ترمجة عبدالكرمي حمفوض   عامل والنص والناقد  ال:سعيد، إدوارد   ) ٣(

   .١٦٧، ص ١٩٩٧، سنة ٦، مج٢٤، النادي الثقايف األديب، جبدة، ج، عالمات يف النقد"النص بنية وحدث:"بكار، يوسف 
   .٢١٤، ص ١٩٩٧، سنة ٧، مج٢٥، جعالمات يف النقدلك سليمان، ، ترمجة ما"لتفاعل بني النص والقارئا":آيزر، وولفغانغ  ) ٤(
معىن ذلك أن املؤلف والقارئ طرفان تتضح معامل مقاصدمها من خالل عملية التواصل، مما يغري من كل منهما انطالقاً من فهمه للطرف               )   ∗(

  .بكان أو متناغمان حسب املوقفاآلخر، وفهم الطرف اآلخر له، إما كائنان غري جامدين وال منجزين إنهما متشا
، الـدار   ١، ترمجة انطوان أبو زيد، املركز الثقايف العـريب، ط         القارئ يف احلكاية، التعاضد التأويلي يف النصوص احلكائية       :إيكو، أمربتو   ) ٥(

   .٧٧-٧٥، ص ١٩٩٦البيضاء، بريوت، 
   .٦٧، ص القارئ يف احلكايةإيكو،   ) ٦(

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

http://www.pdffactory.com


                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٣٠

وبذا فهي حتول دون القطيعة مع أي منهجية لغوية سابقة . املؤلف والنص بعد أن أنصفت القارئ أو املتلقي
عليها، أو حمايثة هلا، وتنفتح على كل االجتاهات النقدية بدرجات، سالكة دروب العلم، وموصلة عملية 

ون اقتراحها لوعي النقد اقتراحاً موفقاً، علّها تقدم قراءة نصية وقد يك. التواصل إىل غاياا القصوى
النصوص األدبية هي ذاا نصوص نقدية، "للمقامة، فتحقق ذا األفق املفتوح وعي النقد املنشود؛ ألنّ 

  .)١("لكنها متعامية، وحتاول القراءة النقدية للنقاد أن تفكك هذا العمى
 الوعي السائد يف عصره، كما متثل يف املقامات بعامة، ويف املقامة أما نقد الوعي، فهو نقد املؤلف

فاهلمذاين بوصفه مؤلفاً واقعياً يعد . أي نقده وعي الراوي والبطل واتمع من حوهلما. املوصلية خباصة
، ويف (Wayne C.Booth) )٢(مغايراً للمؤلف الضمين للمقامات حبسب تعريـف وايـن بــوث

عالوة .  يقف بينه وبني املؤلف الضمين)٣(لوم هو عيسى بن هشام، وفيها كذلك راوية آخراملقامة راوية مع
على بطل هو أبو الفتح اإلسكندري، وشخوص عديدة متثل اتمع الذي يشكل عامل املقامة التخييلي 

  .املناظر لعامل الواقع
مان اهلمذاين ومجهوره، ومتر حنن يف املقامات، أمام سلسلة من الشخصيات، تبدأ بالواقع مع بديع الز

باملؤلف الضمين باجتاه الراوي، لتنتهي بأولئك الشخوص التخييليني أو املصنوعني على عني مؤلفهم، ليحمل 
كل منهم منظوراً خاصاً به، وموقفاً فكرياً، وليمثل اجتاهاً عقدياً أو شرحية اجتماعية، بوعي ما، ومهمة 

. ئد ومناقضته من خالهلم، أو قل من خالل تناقضات الوعي فيما بينهماملؤلف األوىل تكون نقد الوعي السا
فأين تكمن رسالة العمل األديب إذاً؟ وما الغاية منه؟ ما الذي يبوح به املؤلف من خالل هذه املقامة أو 

  .تلك؟ وما الذي يود تغيريه، أو تدمريه، أو تعزيزه من القيم أو األعراف السائدة؟
هو نقد املتلقي، بوصفه قارئاً ناقداً، وعي املؤلف ذاته، فضالً عن وعي إن نقد الوعي كذلك، 

وذلك عرب القراءة الثقافية؛ ألن . شخوص مقامته، مبا يشتمل عليه ذلك من عناصر سلبية وأخرى إجيابية
، إنما هي خطاب )∗(النقد الثقايف خطاب يفعل ويتفاعل، فالثقافة املقصودة فيه ليست وسيلة معرفية

  .)٤(يتفاعل

                                                 
، حترير فالد غوزيتش، ترمجة سعيد الغامني، الس األعلى للثقافـة،           صرية، مقاالت يف بالغة النقد املعاصر      العمى والب  :دي مان، بول      ) ١(

   .١٦٧، ص ٢٠٠٠القاهرة، 
  ١٥٦، ص ١٩٩٨، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، السرد يف مقامات اهلمذاين: بكر، أمين   ) ٢(
، بريوت، الدار البيضاء،   ١، املركز الثقايف العريب، ط    ث يف البنية السردية للموروث احلكائي العريب      السردية العربية، حب  :إبراهيم، عبداهللا   ) ٣(

  .١٩٣، ص ١٩٩٢
يقصد حيىي بن الوليد أنّ النقد الثقايف يدرس النص ويفككه ليتوصل إىل ما فيه من خالل التفاعل بني املؤلف واملتلقي وأثر كل منـهما يف        )  ∗(

  .افة بذلك ال تعين املعلومات احملددة معرفياً وإنما تعين القدرة على التحليل والتفكيك لعناصر اخلطاب وتفاعالااآلخر نصياً، فالثق
  .١٥٧، ص ٢٠٠٥، سنة ١٤، مج٥٥، ج عالمات يف النقد،"مالحظات حول النقد الثقايف لعبداهللا الغدامي: "بن الوليد، حيىي   ) ٤(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٣١

النقد الثقايف، بدوره أيضاً، ال يكشف عن أي نوع من القطيعة مع الكثري من التصورات واملناهج، 
فهو يقيم حواراً معها، ويف قلب هذا احلوار يقع مفهوم اخلطاب، الذي حييل إىل حفريات املعرفة ومفهوم 

احلداثة، ويقع يف صلب النظرية ، ويفيد من التاريخ والتحليل النفسي والسيميائيات وما بعد )∗(اهليمنة
فنقاد الثقافة يطبقون املفاهيم والنظريات على . وهو بذلك نشاط، وليس جماالً معرفياً خاصاً بذاته. )١(النقدية

الفنون املختلفة وعلى حشد من املوضوعات، كذلك يأيت نقاد الثقافة من جماالت عديدة، ويستخدمون 
لنقد الثقايف أن يشمل نظرية األدب واجلمال والنقد، وأيضاً التفسري ومبقدور ا. أفكاراً ومفاهيم متنوعة

الفلسفي وحتليل الوسائط، ومبقدوره أيضاً أن يفسر نظريات أو جماالت علم العالمات، ونظرية التحليل 
  .)٢(النفسي ودراسات االتصال ووسائل اإلعالم والوسائط األخرى املتنوعة

 أنه (V.B.Leitch)أحد أهم منظريه، وهو فينسنت ليتش من خصائص النقد الثقايف، كما يرى 
وأنه . ينفتح على جمال عريض من االهتمامات يف درس اخلطاب والظاهرة، وال حيد جماله يف مجاليات النص

يفيد من مناهج حتليل النص، واملناهج التارخيية والثقافية والنقدية، وأنه كذلك يركز على أنظمة اخلطاب 
لنصوصي، لذلك يقترح هذا املنظر مفهوم األنظمة العقلية والالعقلية بديالً عن مصطلح وأنظمة اإلفصاح ا

  .)٣(النص أو تناقضه/، ليقوم بتوظيفه لدراسة انسجام اخلطاب)∗∗(األيديولوجيا
ليس من شك يف أن التداولية تتصل بالنقد الثقايف اتصاالً وثيقاً، فإذا كان النقد الثقايف يفعل ويتفاعل، 

 حبد ذاته خطاباً ويقيم حواراً؛ فإنه بذلك يلتقي مع التداولية، اليت تنظر إىل عملية البحث عن املعىن وميثل
على أا عملية تقوم على إستراتيجيات، وتتبع كل الوسائل الضرورية واملتاحة لكشف النقاب عن 

، فهي تتذرع بكل العناصر خصائص احلوار، أو مسات الكتابة، بغية الوصول إىل الغاية أو اهلدف أو املعىن
اللسانية وغري اللسانية، والسياق واالقتضاءات، واملكان والزمان واألفعال اللغوية وغري اللغوية والنصوص 

                                                 
على إجنازات ميشيل فوكو وإدوارد سعيد يف هذا اال حيـث قـدم             " حفريات املعرفة ومفهوم اهليمنة   "ه  يتكئ حيىي بن الوليد يف عبارت     )  ∗(

وحلل اآلخرخطاب االستشراق والثقافة واإلمربيالية مبيناً أنّ املعرفـة  . األول حفريات معرفية فكك من خالهلا العقل األورويب ومركزيته   
  .هي اليت تصوغ السلطة أواهليمنة وتعززها

  .١٥٩-١٥٨املرجع السابق، ص   ) ١(
، ترمجة وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي، الـس األعلـى للثقافـة،            النقد الثقايف، متهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية     :أيزا برجر، آرثر    ) ٢(

   .٣١-٣٠، ص ٢٠٠٣القاهرة، 
)∗∗  (           ه من تناقض عقلي بغض النظر عن األيديولوجيا اليت يتبناهـا  إن حتليل اخلطاب يتم بالكشف عن مدى الترابط العقلي فيه أو مدى ما في

صاحبه، فقد يتحدث أحد ما عن العلم بلغة مناقضة متاماً ملفاهيم العلم فال يكون علمياً، وقد حيلل أحد ما الظاهرة الغيبية حتليالً عقليـاً                         
  .جية غري بريئة متاماًمقبوالً بعيداً عن اعتقاده أو عدم اعتقاده ا، وذلك ألن النظرة األيديولو

-٣٢، ص   ٢٠٠٠، الدار البيضاء، بريوت     ١، املركز الثقايف العريب، ط    النقد الثقايف، قراءة يف األنساق الثقافية العربية      :الغذامي، عبداهللا   ) ٣(
٣٣.   
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٣٢

، لبلوغ أمسى صورة من صور التواصل، ولتطرح بعيداً، قدر املستطاع، كل سوء فهم أو التواء أو )١(الغائبة
  .نشودمتويه، قد يعترض سبيل جالء املعىن امل

كذلك ال يقتنع النقد الثقايف بالوقوف عند حدود مجاليات النصوص، وال يغتر خبصائصها اخللبية، إنه 
نقد يتجه بصورة جادة حنو حتليل رسالة النص؛ لوعي املعقول والالمعقول فيه، ولوعي تناقضاته وإشكاالته 

إن النقد الثقايف ال يغتر . العبالثقافية، وما خيلق لدى املتلقي من أوهام أو تضليالت أو عبث أو ت
بشعارات من مثل؛ اجلمالية واألخالق الزائفة والتقاليد املضللة، إنه معين بالبحث عن املعىن اخلالق، الذي 

  .يصنع الثقافة النقدية اجلادة والعملية اليت حترر اإلنسان وال تستعبده
عد ختليصه من كثري مما علق به من الشوائب، إن التداولية والنقد الثقايف معاً يطمحان إىل بلوغ املعىن ب

واملأمول . وال ينخدعان بالبىن القائمة واألنساق وظالهلا إذا كانت هذه البىن خربة، أو تلك الظالل مضللة
يف هذه القراءة أن تعي التداولية، مبنهجياا العديدة، النقد وعياً متجاوزاً، ويف الوقت ذاته أن يقدم النقد 

  . للوعي يف املقامة املوصلية، عرب القراءة النقدية الواعية، فإىل القراءةالثقايف نقداً
  

)٢(  
  )٢(:"حدثنا عيسى بن هشام قال: "املقامة املوصلية 

يهيئ العنوان املتلقي لتقبل خمصوص للمقامة، فهو أشبه بعقد ضمين بني كل من املؤلف واملتلقي، 
وقد ". املوصل"ا بلفظ صريح مضاف إىل اسم مدينة هي ويزيد األمر وضوحاً حني تفصح املقامة عن نوعه

وحني تكون عبارة االفتتاح مكرسة للصيغة املألوفة يف . احتفت كثري من املقامات باملكان على هذه الشاكلة
هذا الفن، ومفصحة عن ذكر عيسى بن هشام راوية، يتبين أا واحدة من مقامات بديع الزمان اهلمذاين 

  .)٣(حتديداً
أوضح األنواع وأكثرها حتديداً ومتيزاً بني كافة أنواع الكتابة النثرية "وصفت املقامات بأنها لقد 

تستند إىل ركنني مهمني، "، والبنية املميزة هلا كما وضعها مؤسسها اهلمذاين )٤("العربية يف العصر الوسيط
ة، ومن خالصة تفاعل الراوي بطل ينجز مهمة واضح:راوٍ ينهض مبهمة إخبارية حمددة، وثانيهما: أوهلما 

                                                 
   .٣٩٩-٣٩٨ص ، ٢٠٠٠، سنة ١٠، مج٣٧، جعالمات يف النقد، "نظرية لسانيات التواصل لزيغفريد مشيث:"التجدييت، نزار   ) ١(
، ١٩٨٦، بـريوت،    ٨، نشرة حممد عبـده، دار املـشرق، ط        مقامات بديع الزمان اهلمذاين   ):هـ٣٩٨-٣٥٨(اهلمذاين، بديع الزمان      ) ٢(

   .١٠٣-٩٨، املقامة املوصلية، ص ١٨٨٩مصورة عن الطبعة األوىل الصادرة سنة 
   .١١-٩، ص ٢٠٠٤لس األعلى للثقافة، القاهرة ، اهوية العالمات، يف العتبات وبناء التأويل: حليفي، شعيب   ) ٣(
   .٩٥ت، ص .، دار الشؤون الثقافية، بغداد، د بناء النص التراثي:دوجالس، فدوى مالطي   ) ٤(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٣٣

  .)١("والبطل يتكون منت حكائي قوامه الرواية واحلكاية، والعالقة اليت تربطهما
، "حدثنا"ال ميكن للمتلقي القطع بتحديد شخصية صاحب الصوت ألول كلمة يف املقامة بعد العنوان 

قة، مل يثبت هلا وجود تارخيي فهل هو بديع الزمان اهلمذاين نفسه، يزعم أنه مسع حديثاً من شخصية خمتل
 Mieke)حمقق؟ هل هو املؤلف الضمين، الذي جنرده من شخصية البديع الواقعية، فنذهب مع ميك بال 

Bal) اليت رأت أن اقتراح مصطلح املؤلف الضمين لدى واين بوث (Wayne C. Booth)"  كان
 سردي، دون االضطرار إىل اإلشارة يهدف إىل مناقشة وحتليل املواقف األيديولوجية واألخالقية ألي نص

من هذا املنطلق نستبعد أن يكون اهلمذاين نفسه هو صاحب هذا الصوت؛ . )٢(؟"املباشرة للمؤلف الواقعي
ألنه إذا أراد إقناع املتلقي بصدق حديثه، فال بد له من أن يبتدع راوية أول يتوسط بيه وبني عيسى بن 

لشخصية بنظر املتلقي؛ إنه يريد أن يوهم بصدق حديث عيسى هشام، حىت خيفف من حدة اختالقه هذه ا
  .بن هشام، لكنه لن يتورط بالنقل عنه مباشرة

يف الكلمة األوىل له وظيفة إقناعية أو هدف حجاجي مضمر جتاه " نا"مع ذلك كلّه، فإن الضمري 
ين خيضعون مجيعاً لعملية املتلقي، إن الرواية واالستماع حبضور عدد من السامعني املشاركني املنسجمني الذ

تلقي السرد تعد عامالً مؤثراً ومؤكداً صدق احلديث، ويف ذلك إحالة على اللحظة الراهنة، اليت حيدث فيها 
اليت ذكرها الراوي تساعد على خلق ألفة بني سامعي اهلمذاين، " نا"اهلمذاين اجلمع املتحلق حوله، إن 

ة، بل مطابقة فتجعلهم أكثر انصياعاً لسماعه أيضاً؛ ألم يقعون هم اآلن بدورهم حتت تأثري حالة مشا
  .حلالة السرد األوىل تلك

ذاا تتداخل مع مصطلح عتيد يف الثقافة العربية اإلسالمية هو " حدث"أضف إىل ذلك أن لفظة 
احلديث النبوي الشريف، فقد حفل هذا احلديث عرب قرون عديدة باحلفظ والرواية والنقل، وقامت 

ات جادة عديدة لبحث متنه وسنده، مما شكل مادة هامة يف خميلة كل مثقف عريب مسلم، لقد روي دراس
هذا احلديث لعقود طويلة مشافهة قبل أن يدون، وتأيت املقامة لتستغل هذا اإلرث الثقايف لتتناص معه أو 

فمن حيث الشكل "كاته تتماهى به من خالل اإليهام بالسند املشابه لسنده، وتقليد مالحمه البنائية وحما
ولقد صارت املقامة نوعاً، ونعت نصها . )٣ ()"النبوي(تستحضر مقامات اهلمذاين البنية التقليدية للحديث 

  .)٤(بأنه أديب حني صدر عن هذه احملاكاة، ووفر سنداً للحكاية

                                                 
   .١٨٦-١٨٥، ص  السردية العربيةإبراهيم،  ) ١(
   .١٥٦، ص السرد يف مقامات اهلمذاين: بكر  ) ٢(
الـة العربيـة    الغزايل، عبداهللا حممد، البناء السردي يف مقامات  السيوطي،          :وانظر.١٠ص  ،   املقامات وقصص البيكاريسك   مونرو،    ) ٣(

  .١٦٦-١٦٥، ص ٢٠٠٠، سنة٦٩، جامعة الكويت، الكويت، للعلوم اإلنسانية
   .٦٠، ص املقامات، السرد واألنساق الثقافيةكيليطو،   ) ٤(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٣٤

النيب ما حييل على شخصية مهمة اشتهرت باقتراا بسرية " عيسى بن هشام"كذلك، يف اختيار اسم 
 فابن هشام هو االسم األكثر شهرة بني من كتبوا السرية النبوية املعروفة، حىت صارت متداولة حتت ،

  .)١("سرية ابن هشام"صيغة 
إن مؤلف املقامة حييل على بنية ثقافية قائمة، فيخلق معها تناصاً ظاهراً، وحياجج املتلقي إضمارياً ، 

فقد صار هذا الراوي أشبه . ى لسان عيسى بن هشام من خياراتهمبعداً الشك يف صدق احلديث الوارد عل
جيعله مناظراً آلخر اسم يرد يف " قال"بالصحايب، يروي احلديث، وإن وقوعه يف هذا السياق قبل كلمة 

وكذلك يغدو كالمه . سلسلة سند احلديث النبوي، أو مناظراً للنيب ذاته يف موقعه، وإن مل يبلغ مكانته
  .النيب وإن مل يعد حديثاً شريفاًمناظراً لكالم 

هل اهلدف من هذا التناص اإلفادة من التقاليد الدينية، أم أن املؤلف يقدم حماكاة ساخرة تعرض بثقافة 
إن سلسلة السند املعهودة يف احلديث الشريف . سائدة؟ إن اجلملة االفتتاحية يف املقامة تسمح بالقراءتني معاً

، لكن صاحب املقامة اكتفى "قال"ن إيراد عدد من الرواة قبل الوصول إىل صيغة متتاز بالطول، والبد فيها م
ومن مث فإنه يؤكد احملاكاة . بذكر آخر السلسلة وجعله عيسى بن هشام؛ ليؤكد املطابقة واملغايرة يف آن معاً

ال أو ذاك والتقليد، ويفتح الباب على احتمال السخرية، ويأيت مضمون القول بعد ذلك ليؤكد هذا االحتم
؛ ألنه كان ميثل )٢(ولعل مضمون املقامات قد عبر يف كل األحوال عن روح احملاكاة الساخرة. أو يلغيه

  .)٣ ()"النبوي(عكساً للقيم اسدة يف احلديث " دوماً
حبسب تعبري أمربتو . )٤("برناجماً حكائياً"هكذا تغدو كل كلمة من كلمات اجلملة األوىل يف املقامة 

عربت عن التواصل بني اثنني يف داللة معجمية معروفة، " حدثنا" فكلمة (Umberto Eco)إيكو 
 مضفية قداسة على وأحالت على ذاكرة خاصة يف الثقافة اإلسالمية فتناصت مع حديث الرسول 

ى اسم قد حييل عل" عيسى"وكلمة . وهيأت املتلقي الستقبال املقامة املعهودة لدى البديع. القول من نوع ما
، الذي كان حييي ، أو راوية خمتلق، وقد يستدعي إىل ذهن املتلقي النيب عيسى )٥(شخصية واقعية

، إذ فيها كالم عن )٦("مقامة امليت"املوتى، فلعل من املوافقات أن يكون عنوان هذه املقامة يف بعض النسخ 

                                                 
   .١٤-١٠ت، ص .لمي العريب اإلسالمي، بريوت، دامع الع ذيب سرية ابن هشام، :هارون، عبدالسالم  ) ١(
، املؤسـسة العربيـة     املقامات والتلقي، حبث يف أمناط التلقي ملقامات بديع الزمان اهلمذاين يف النقد العـريب احلـديث               :كاظم، نادر   ) ٢(

   .٦٦، ص ٢٠٠٣، بريوت، ١للدراسات والنشر، ط
   .١٥، ص املقامات وقصص البيكاريسكمونرو،   ) ٣(
   .٢١، ص  القارئ يف احلكايةإيكو،  ) ٤(
   .١٩٧، ص  السردية العربيةإبراهيم،  ) ٥(
   ).١( حاشية ٩٨، ص  مقامات بديع الزمانعبده،  ) ٦(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٣٥

حتيل " قال"ها، وكذلك كلمة إىل الذهن كاتب السرية أو راوي" ابن هشام"واستدعى تركيب . إحياء امليت
على كلمة مركزية يف ثقافة نقل احلديث، وئ لتلقي القول أو احلديث وهو نص املقامة، فهي صيغة بنائية 

فالكلمة الواحدة مبعناها . )١("إن املفردة إمنا هي تقرير أويل يف حني اجلملة هي مبثابة حجة أولية"الزمة 
  .اً برناجماً حكائياً جيعل من اجلملة منظومة احتجاجية كاملةاملعجمي، وبتناصها التارخيي متثل حقّ

منشئ النص األديب، وهو هنا صاحب املقامة، يفيد من فاعلية كل كلمة، ومن ذاكرا وتراثها، 
فيجعل كلماته . ويدخل ا يف عملية تناص مع املوروث، ويضعها يف اشتباك مع اللحظة الراهنة كذلك

 يف قلب عامله املعاصر له، ويف الوقت ذاته ال يستبعد ما ينطوي عليه هذا النص من ومجله ومن مث نصه يعيش
إمكانات هائلة، يسعفه يف الكشف عنها، والوقوف على أبعادها املتلقي، مبا يتصف به هو اآلخر من كفاءة 

إيكو ، أو موسوعية حبسب تعبري أمربتو )٢ ((Jonathan Culler)أدبية على حد تعبري جوناثان كولر 
(Umberto Eco)) وهذا ما يوفّر للنص لغة مكثفة، وجيعل املؤلف خمتصراً ومقتضباً وملاحاً، فيقد )٣ ،

الكالم قداً مبا ال خيرجه إىل اإلسهاب أو االستطراد، ولعل من لوازم األديب قدمياً أن يراعي مقتضى احلال 
ذلك البالغة، وهذه من اجلوامع ما بني البالغة وأن يلتزم اإلجياز ألن يف . جرياً وراء مقولة لكل مقام مقال

  .)٤(القدمية والتداولية احلديثة
على ذلك، فنحن حيال املقامة، أمام نص مكتوب، وقد كان من قبل خطاباً تواصلياً شفوياً، هذا 
النص أو ذاك اخلطاب هو نص املؤلف وخطابه، وهو نص فين بامتياز، ينتمي إىل النصوص العظيمة، اليت 

  .)٥( عن املؤلفني، الذين هم أكثر موهبة من سائر الناستصدر
لقد مثلت ألفاظ مجلة االفتتاح جمموعة تقارير، جعلت من اجلملة حجة أولية، وصدرت هذه األلفاظ 
عن املؤلف، ومازالت تنتمي إليه، مث تعينت يف نص أديب، صار نوعاً بامتياز، فخلد على مر الزمن بنية 

قني قراءات عديدة، على تطاول أزمام وتباين مواقفهم، واختالف النظر فيما وحدثاً، وقرئ من املتل
ومازال إىل هذه الساعة يفتح الباب ملتلق جديد، تغويه القراءة، فريكب فيها مركب التداول . )٦(بينهم

 من وجيدف مبجداف الثقافة، ففي كل خطوة تالية يف القراءة ال بد من حوار املتلقي مع املؤلف انطالقاً
  .)٧(النص وعوداً إليه

                                                 
   .٢١، ص  القارئ يف احلكايةإيكو،  ) ١(
   .٨٠-٣٥، ص ٢٠٠٠ة ، سن١١، النادي األديب الثقايف، جدة، عنوافد، ترمجة علي الشرع، "الكفاءة األدبية": كولر، جوناثان   ) ٢(
   . وغريها٢٣٥، ٦٤، ٦١، ٢١، ١٥، ص القارئ يف احلكايةإيكو،   ) ٣(
   .٢٦، ص  بالغة اخلطاب وعلم النصفضل،  ) ٤(
   .١٢٠، ص ٢٠٠٥، سنة ١٩٩، عمان، ع أفكار، ترمجة صبار سعدون سلطان، "دفاعاً عن املؤلف:"بوث، واين   ) ٥(
   .٢٨١، والتأصيلي، ص ١٥٥، واالستبعادي، ص ٥٥اإلحيائي، ص : لتلقي يف ثالثة أمناط هي ، وقد جعل ااملقامات والتلقيكاظم،   ) ٦(
   .٧١، ص هوية العالماتحليفي،   ) ٧(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٣٦

هناك مداخل عديدة لقراءة املقامة تداولياً وثقافياً، وميكن لنا مثالً أن نستعري مفهوماً لواحد من 
لعبة "، الذي يقترح (Siegfried J.Schmidt)املنظرين األملان يف هذا الباب هو زيغفريد مشيت 

ة للنص، وهي جمموع اللعب واألفعال واألعمال اللغوية ، مفهوماً عاماً للقراءة الشامل)١("األفعال التواصلية
وغري اللغوية اليت يتم توظيفها يف عملية االتصال لبلوغ غايته القصوى، وهذه األفعال حبسب نظريته تؤكد 

ومن مث فهي أنساق اجتماعية . انغراس مظاهر العمل اللغوية وغري اللغوية يف أنساق التواصل انغراساً عميقاً
وضعية التحام -١:ة يف النسق االجتماعي القائم ومرتبطة به بنيوياً، وتتكون من العناصر التالية بسيطة مدجم

املكان -٣. عدد قار من شركاء التواصل مصحوبني جبهاز اقتضاءام اخلاصة-٢.اجتماعي-ثقايف
ئبة امللمح النصوص الغا-٥.النصوص املنجزة أثناء التواصل، ووحدة املوضوع املعاجل داخلها-٤.والزمان

  .)٢(األفعال غري اللغوية من مثل األصوات واحلركات وغريها-٦.إليها داخل النصوص، أي التناص
ستجلي القراءة هذه العناصر ضمنياً، وترتهلا منازهلا، وستعضدها بأنظار أخرى، حىت تتوضح تلك 

لية املتلقي يف حواره مع العناصر ذاا وتثرى، وحىت تبلغ القراءة هدفها األمسى، كل ذلك عرب جالء فاع
  .النص ومع املؤلف، ضمن إستراتيجيات قرائية، ومناذج تفاعلية تداولية وثقافية

من عنوان املقامة، ومن اجلملة االفتتاحية فيها تتبدى هذه العناصر بوضوح؛ فاهلمذاين يلقي مقامته أو 
ختالقه نصاً ختييلياً حييل على عامله ميليها على مجع من جمتمع القرن الرابع اهلجري متواصالً معهم، عرب ا

الزمان واملكان وشركاء التواصل امللتحمون ثقافياً واجتماعياً ميثلون حاضرين . بزمانه ومكانه وشخوصه
على مستوى النص التخييلي، وعلى مستوى الواقع، وهذا ما أغرى غري واحد من الباحثني، فكتب عن 

  .)٣(و الكدية وغريها من واقع املقامات ذااجمتمع اهلمذاين أو النموذج اإلنساين أ
أما النص الغائب الذي تناصت معه املقامة، منذ البداية، فهو من خالل الكلمة األوىل فيها، فقد 

كذلك ستنجز املقامة كل مقامة، نصها . أحالت على احلديث النبوي، وستحفل بتناصات أخرى عديدة
اجل، وستعمد يف ذلك إىل األفعال اللغوية وغري اللغوية على التواصلي، ضمن وحدة صارمة للموضوع املع

  .الدوام لتقدم نصها الفين املتكامل، فإىل ذلك النص الذي يقولـه عيسى بن هشام

                                                 
   .٣٩٨، ص "نظرية لسانيات التواصل لزيغفريد مشيث "التجدييت،  ) ١(
   .٣٩٩-٣٩٨املرجع السابق، ص   ) ٢(
النمـوذج  : ؛ عبداحلميد، علـي عبـداملنعم   ١٩٨١، دمشق، ٢، دار الفكر، طل مقاماتهجمتمع اهلمذاين من خال: املبارك، مازن : انظر  ) ٣(

أدب الكديـة يف العـصر      : ؛ أمحد، احلسني    ١٩٩٤، القاهرة،   ١، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، ط      اإلنساين يف أدب املقامة   
   .١٩٩٥، سورية، ٢، دار احلصاد للنشر والتوزيع، طالعباسي
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٣٧

)٣(  
جرت يب . وأخذ منا الرحل والراحلة. وملكت علينا القافلة. ملا قفلنا من املوصل، ومهمنا باملرتل"

  .)١("يكفي اهللا: أين حنن من احليلة؟ فقال : فقلت . إلسكندري أبو الفتحاحلشاشة إىل بعض قراها، ومعي ا
اليت تقوم " ملا"يؤطر الراوي أحداث السرد بزمان ومكان، فينساب تيار السرد بالظرفية الزمانية 

واألخرى، تصل اجلملة اليت تليها . بوظيفتني؛ األوىل، تصل كالم السارد بكالم سابق، فها هو اآلن يستأنف
نتيجة " جرت يب احلشاشة"مل تالية، يف زوجني من اجلمل بسجعتني مزدوجتني، ليكون اجلواب مجلة جب

  .لسلسلة األفعال السابقة، مما جيعل السرد متماسكاً ومتعاضداً
" كان يا ما كان، يف قدمي الزمان:"هذا منط من السرد مألوف االبتداء، فهو شبيه بنمط آخر من مثل 

كنت يف بعض بالد فزارة، :"وتنتشر يف املقامات أمناط مشاة أخرى مثل " أليامحدث يف يوم من ا"أو 
تنم . وغريها" خرجت من الرصافة، أريد دار اخلالفة"و " طفت اآلفاق، حىت بلغت العراق"و " مرحتالً جنيبة

اً هذه االبتداءات على ضرورة اإلفصاح الزمين املشفوع بإفصاح مكاين بعده، حىت يؤمن للحدث إطار
  .طبيعياً يضطلع به النص السردي التخييلي يف حكايته، ليخلق حالة القبول لدى املتلقي

قاعدة بالد "يتأكد للمتلقي أن الراوي ومجاعة معه كانوا مسافرين يف طريق عودم من املوصل 
صح ، وأم يف مكان قريب من موطنهم األصل، الذي مل يف)٢("اجلزيرة على اجلانب الغريب من الدجلة

الراوي عنه، مبا يؤكد طبيعة فضاء هذه املقامة املنفتح على األماكن وكذلك املقامات اهلمذانية بعامة، القائم 
فهؤالء السفر، على الرغم من اقترام من املرتل، فقد جرت . )٣(على السفر والترحال والغربة واالغتراب

ها، إذ قطع اللصوص طريقهم، وغصبوهم ما هلم فاجعة، وحلّت م نازلة، لعلّ البشر هم السبب وراء
فكّر الراوي حبيلة . ميلكون، مما أجلأ الراوي ومعه اإلسكندري إىل بعض قرى املوصل ومها يف الرمق األخري

  .ما حىت يبقي على حياته فطمأنه اإلسكندري متوكالً على اهللا
يته، والقراءة التداولية هذا فهم إمجايل عام إلفصاح عيسى بن هشام يف مجله اليت صدر ا حكا

والثقافية املتأنية تعيد فهم هذه اجلمل من خالل مناذج تفاعلية، وأسئلة، واستفسارات، واإلجابة عليها عرب 
  .مسارات حمددة

ال يذكر الراوي عدد من كانوا معه، لكننا من واقع املشهد الذي رمسه نعي أم مجاعة، يفصح عن 
وهؤالء مجيعاً قد اقتربوا من الوصول إىل وطنهم، فأين هو ؟ وإم مجيعاً " قفلنا"يف قوله " نا"ذلك الضمري 

                                                 
   .٩٨، ص املقاماتاين، اهلمذ  ) ١(
   ).٢(، حاشية ٩٩، ص مقامات بديع الزمانعبده،   ) ٢(
   .٢٤-١١، ص املقامات، السرد واألنساق الثقافيةكيليطو،   ) ٣(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٣٨

قد أصام الضرر، وال غرابة يف ذلك، فقد هجم اللصوص على كل من يف القافلة، ويروي الراوي ذلك 
دون انفعال، إنه يروي اآلن ما كان حدث سابقاً، وكان إذ ذاك واقعاً حتت وطأة احلدث يف إبان حدوثه، 

  .ا اآلن فلعله حترر من ذلك الشعور وصار راوية حسبأم
مسنداً الفعلني إىل اهول، وجممالً ذكر ما " وملكت علينا القافلة، وأخذ منا الرحل والراحلة:"يقول 

حدث، معتمداً يف كالمه كفاءة القارئ وموسوعية املتلقي، الذي سيفترض وجود اللصوص على أطراف 
فللقارىء أن يقدر عدد من كانوا يف القافلة، واخلسائر اليت . الرابع اهلجرياملدينة العربية يف القرن 

لكن الراوي ومعه اإلسكندري فقدا رحلهما وراحلتهما، يف إشارة إىل . تكبدوها، ومصائر من كانوا فيها
فلة سبق ترافقهما معاً خالل السفر، ويئة الستمرار رفقتهما الحقاً، وعزالً هلما عن بقية أفراد القا

  .لتخصيص السرد القادم هلما حصراً
هذه املقامة، وكذلك معها األرمنية، تفترقان عن بقية مقامات البديع من حيث توقيت لقاء الراوي 
بالبطل وكيفيته، فالذي عهد يف أغلب املقامات أن يتم اللقاء بينهما يف آخر املقامة، يف حلظة انكشاف 

اء املقامة حبسب حتليل عبدالفتاح كيليطو إياها، وذلك من منظور وتعرف، وهي حركة متأخرة نسبياً يف بن
وقد أضاف جيمس مونرو . )∗( لبنية احلكاية اخلرافية(Vladimir Propp)حتليل فالدميري بروب 

(James T. Monroe) (؛ هي حركة رحيل الراوي عن املدينة)١(حركة تاسعة∗∗( حىت تكتمل البنية ،
وقد ومهت وداد القاضي عندما قالت إن ما أضافه .تتكرر، فتتعدد املقاماتويتسىن ملغامرات البطل أن 

  .)٢(مونرو حركة ثامنة هي حركة افتراق االثنني

                                                 
ل الـنص  قدم الناقد الشكالين الروسي فالدميري بروب حتليالً مطوالً لبنية احلكاية اخلرافية وأمل من خالله أن يضع أسساً علمية عامة لتحلي             ) ∗(

السردي أو الروائي، وذلك من خالل درس البنية الداخلية للنص، وحتديد مفهوم الوظائف فيه، فوظائف الشخصيات هـي أفعاهلـا يف                     
النص من وجهة نظر أمهيتها يف تقدم القصة أو احلكاية، وهي ال تتغري بتغري الشخصيات، لذا فقد فصل هذه األفعال عـن الشخـصيات     

وقد توصل إىل إحدى وثالثني وظيفـة  .  أن حيدد وظائف عدة، وصارت كل وظيفة  حتمل مغزى ما يف سياق النصاليت تقوم ا، وأمل   
بروب، فالدميـري، مورفولوجيـا   : انظر. يف احلكايات الشعبية اليت درسها، فنسج آخرون على منواله يف حتليل النصوص السردية عموماً      

، وماضـي، شـكري     ١٩٨٩د باقادر وأمحد عبدالرحيم نصر، النادي األديب الثقايف، جدة،          احلكاية اخلرافية، ترمجة وتقدمي أبو بكر أمح      
وحلمـداين،  . ١٤٩-١٠٣ص. ١٩٩٧، بـريوت،    ١عزيز، من إشكاليات النقد العريب اجلديد، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط          

  .٢٨-٢٣، ص١٩٩٣ء، ، بريوت والدار البيضا٢محيد، بنية النص السردي، املركز الثقايف العريب، ط
   .١٢مونرو، املقامات وقصص البيكاريسك، ص  ) ١(
)∗∗ (           وصول الراوي إىل مدينـة  -١: "جعل عبدالفتاح كيليطو وظائف الرسالة اليت ينقلها الراوي يف املقامات حبسب طريقة بروب كما يلي 

 التعرف علـى  -٥ مكافأة للمحتال من الراوي، -٤لثاين،   عرض أديب يؤديه ا    -٣ التقاء الراوي مصادفة بالبليغ احملتال املتخفي،        -٢ما،  
مونرو، املقامات وقصص البيكاريـسك،     : انظر."  افتراق االثنني  -٨ تربير من احملتال،     -٧ توبيخ من الراوي،     -٦هوية احملتال احلقيقية،    

  .١٢ص
   .٤٦٦ و ٤٦٥القاضي، مقامات البديع، تقنية القناع، ص   ) ٢(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٣٩

اللقاء املبكر بينهما على هذه الشاكلة يقدم لنا مقامة مقلوبة من حيث حركات البناء، وقد يثري هذا 
من –فهل يعد هذا منطاً بدائياً : ات بديع الزمان امللحظ التساؤل التايل حول طبيعة التطور البنائي ملقام

 إذ خيلو من عنصر االنكشاف الذي يشكل ملمحاً درامياً متطوراً؟ أم أنه منط متقدم فنياً -الناحية الفنية
البطل /حبيث يتجه الراوي ملشاركة البطل يف حيله، وبذا ستكون املقامة البغدادية، حيث خيتفي اإلسكندري

الراوي ذاته باحليلة وحده دون مساعدته، هي التتويج الفين الكتمال البناء / هشامليقوم عيسى بن
  .)١(املقامي؟

يف هذه املقامة املقلوبة، يغدو الراوي مركزياً يف حركتها األوىل، على صعيد زمن الفعل املاضي حيث 
ينفصل عن رفقة إنه اآلن يف بؤرة احلدث، . حاضر احلكاية، كما هو على صعيد زمن احلكي والرواية

مصوراً إاكه، مث يلتفت إىل " جرت يب احلشاشة"القافلة، ومن فيها، متحدثاً عن نفسه بضمري املتكلم املفرد 
 سرعان ما يتنازل عن مكانته –أي الراوي–أنّ معه اإلسكندري، فريد ذكره أشبه بالتابع للراوي، لكنه 
و قد شارف على املوت، فلعل البطل ما زال تلك، ليجعل اإلسكندري يف بؤرة األحداث، فإذا كان ه

يكفي "متماسكاً، لذا فإنه يطلب إليه أن يتدبر األمر، ومبا أن اإلسكندري ما زال رابط اجلأش فإنه يقول 
  . )٢(فيعود الراوي تابعاً للبطل كعادته يف املقامات" اهللا

هي تنم على ملمح ثقايف سائد يستند البطل إىل قدرة اهللا، من خالل صيغة دينية دالة على التوكل، و
يف البيئة العربية اإلسالمية، يسوغ هذا األمر أن الرجلني قد تعرضا للعدوان من اتمع املتمثل باللصوص 

ولعل هذه احلال هي اليت دعت الراوي إىل حثّ البطل على القيام باالحتيال بعبارة صرحية، . حول املوصل
أو اخلدعة، فالرجالن قد شارفا على املوت بفعل عدواين، وجيوز هلما إن سياق السرد يهيء للقيام باحليلة 

وهكذا تغدو اإلشارة إىل . الدفاع عن نفسيهما جتاه املوت، ولو باالعتداء على اآلخرين من خالل احليلة
املكان مقدمة حمملة باملعىن يء ملا سيجري فيه، وما ميكن أن جيري يف القرية، أي قرية، قد ال جيري يف 

إن خصائص املكان ومساته من الضرورات السردية إلجناح احلدث الذي سيجري . املدينة باألسلوب نفسه
 .فيه

ما زالت املفردات تشكل تقارير، وكل مفردة منها تأيت برناجماً حكائياً، وحني تتضام يف مجل تغدو 
ية الشخصيات، فهي هنا ويف الوقت ذاته فإا تفصح عن طبيعة رؤ. اجلمل حججاً مقدمة إلقناع القارئ

تعرب عن رؤية عيسى بن هشام لواقعه، فهو يعيش معاناة املراوحة يف املكان، على الرغم من كثرة تنقله 

                                                 
جيعل املقامـات  . ١٩٨٥، بريوت، ١، دار اآلفاق اجلديدة، طاملقامات من ابن فارس إىل بديع الزمان اهلمذاين      :محودي، هادي حسن      ) ١(

هي املرتكز الذي سيتيح    : "ويقول عن املرحلة الثالثة     . ٩١-٩٠يف أربع مراحل تطورية وتقع املقامة املوصلية يف املرحلة الثالثة منها، ص             
   .٩٧، ص "النضج واالستقرار يف املرحلة الرابعةللمقامات الوصول إىل االكتمال و

   .٨٦، ص السرد يف مقامات اهلمذاينبكر،   ) ٢(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٤٠

، )١(وأسفاره، لقد جاءت األفعال واألمساء لتصور ذلك عرب منظور كلي جامع احتواه التلخيص أو املشهد
إن الفضاء الذي تبنيه هذه " منا، جرت، ملكت، أخذقفلنا، قافلة، رحلنا، راحلة، املوصل، املرتل، مه"

املراوحة يف :"األلفاظ بأبعادها املعجمية، ويف بنائها النحوي، والتناص الذي تولده، لتؤكد جمتمعة مقولة
يف داللة على البعد الثقايف الذي يكتنف رؤية العامل ما بني راوية املقامة، ومؤلفها الضمين، وال يبعد " املكان

ورمبا كانت شخصيته بدالالت الكنية بأيب الفتح، والنسبة إىل . بطلها أيب الفتح اإلسكندريذلك عن 
اإلسكندرية، ومسرية األقنعة، دالة على عمق األزمة االجتماعية والفكرية والوجودية اليت تكتنف الرؤية يف 

  .)٢(املقامات بعامة، كما جلّت ذلك بوضوح وداد القاضي
 يقدم رؤية لعامله متعددة املناظري، ويرى يف النص التخييلي الوسيلة – اهلمذاينبديع الزمان–إن املؤلف 

فمنظوره للعامل يتحدد من جمموع ما كتب من مقامات ورسائل وقصائد، أما منظور املؤلف . املثلى لذلك
ل وداخ. الضمين للمقامات فهو يقتصر على ما خنلص إليه من مواقف تنطوي عليها تلك املقامات وحدها

. كل مقامة هناك منظور للراوي مغاير أو مطابق ملنظور اإلسكندري، وكذا مناظري الشخصيات األخرى
وعبقرية الفكرة لدى البديع أنه استطاع فتح مثل هذا األفق، فانفتح على هذا الفضاء باختراعه نوعاً أدبياً 

عامل كما يراه عرب هذا الوسيط الفين قادراً على حتمل عرض كل هذه املناظري جمتمعة، فقدم لنا صورة ثرية لل
الذي خلد على مر الزمن، وللنقد الثقايف أن يرصد ذلك وأن يشققه وأن يتعرف حقيقة موقف بديع الزمان 

  .اهلمذاين من فنه ومن جمتمعه ومن العامل
  

)٤(  
 .واحتفلت بقوم قد كوى اجلزع قلوم. وقامت نوادا. ودفعنا إىل دار قد مات صاحبها: ١-٤

يلطمن . وجددن عقودهن. ونساء قد نشرن شعورهن يضربن صدورهن. وشقت الفجيعة جيوم
  .)٣("ويف هذا القطيع سخلة. لنا يف هذا السواد خنلة: فقال اإلسكندري. خدودهن

حىت هذه اللحظة، يبدو كل من الراوي والبطل حسن النية، فقد دفعا معاً إىل دار، دون خيار، فالفعل 
إما يف قرية، دورها قليلة، فإذا ما حلت مصيبة املوت بأحد سكاا، صارت داره قبلة . مبين للمجهول

  .وإذا كان امليت هو صاحب الدار، فمظاهر االحتفال مبوته تكون جملجلة. اجلميع
مل يوضح الراوي كيف عرف أن امليت هو صاحب الدار، لكنه ساق ذلك يف تقرير حمقق، وظيفة 

 النوادب، وهن النساء يبكني امليت يف تقاليد اتمع العريب، القروي خاصة، وكذلك هذا التقرير تسويغ قيام

                                                 
   .١٠٠، ص السرد يف مقامات اهلمذاينبكر،   ) ١(
   .٤٨٢-٤٧٧مقامات البديع، تقنية القناع، ص  القاضي،  ) ٢(
   .٩٩-٩٨، ص املقاماتاهلمذاين،   ) ٣(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٤١

والوظيفة األخرى اهلامة هلذا التقرير هي توكيد غياب العقل والتدبري بغياب صاحب . تصوير مظاهر احلزن
  .الدار

، )١(إلبطاء بهيقدم الراوي مشهداً، حبسب نظرية السرد، وظيفة هذا املشهد تعطيل زمن السرد أو ا
ووظيفة املشهد كذلك، . حىت يقتنع املتلقي بأن امليت هو صاحب الدار، ويغدو متقبالً لفكرة احليلة التالية

  .عرب تفصيالته تلك، اإلفصاح عن دور املرأة يف جمتمع القرية يف حالة املوت
ن ما يقمن بفعل تسيطر صورة املرأة على املشهد، بل قل صور النساء، فهن النوادب اللوايت سرعا

يعضد ذلك صور نساء أخريات يقمن بسلسلة أفعال طقسية جنائزية . الندب اخلاص ن دون الرجال
وجددن . نشرن شعورهن يضربن صدورهن"فهن . موقعة، على صعيد الواقع وعلى صعيد الصياغة اللغوية

  ".عقودهن، يلطمن خدودهن
وجودهم، ذلك أنه كىن عن حزم باجلزع يتراجع حضور الرجال يف هذا املشهد بل يكاد خيفى 

وقد أطلق عليهم . الذي يكوي القلوب، حبيث ال تظهر عليهم عالئم االنفعال كتلك اليت بدت على النساء
واملعهود أن شق " وشقت الفجيعة جيوم:" وراح يضم إليهم النساء حتت املسمى ذاته فقال" قوم"كلمة 

لبة للنساء على عموم املشهد، ليصف بصدق واقع جمتمع القرية يف اجليوب للنساء دون الرجال، فصارت الغ
حالة املصيبة، وليوثق للسلوك االجتماعي املعهود يف زمن منشئ املقامات، ولعلّه بذلك حييل على ما يشبه 

وكل ذلك ليصري املناخ . )٣(ويدخل يف تناص مع القرآن الكرمي. )٢(مراثي الشعر يف قصائد الشعر العريب
  . لتنفيذ احليلةمناسباً

لنا يف "ها هو اإلسكندري يستبق األحداث، ويستعجل اإلفصاح أمام الراوي والقارئ على السواء 
لقد أنطقه املشهد السابق بتفصيالته اتني اجلملتني، فما رآه جعله " هذا السواد خنلة، ويف هذا القطيع سخلة

 أفراده سواد وقطيع، إنه كما يراه حيوي العامة يبوح مبوقف ينم على احتقاره اتمع الذي يعاينه؛ ألن
والسوقة مبا جيعلهم بنظر اإلسكندري سواداً وقطيعاً، حىت وإن استعملت الكلمتان بالداللة اللغوية الطبيعية 
يف الظاهر، ففي بناء هذه الصورة الكنائية ما يدل على وعي صاحبها للعامل من حوله، إنه بوعي أو بغري 

جمازاً يرى أهل امليت يف هذه القرية سواداً بوصفهم من الدمهاء، وقطيعاً بوصفهم بال عقل وعي، وحقيقة أو 
فعلى األغلب صار أهل الدار الذين فقدوا سيدهم أشبه بالقطيع بال . وال روية، وقد مات أحد كبارهم

  .راع

                                                 
   .١٠٠ ص ،السرد يف مقامات اهلمذاينبكر،   ) ١(
   .٢١٨، ص  املقامات، السرد واألنساق الثقافيةكيليطو،  ) ٢(
يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم، وال نساء من نساء                 ) ١١(، سورة احلجرات، آية     القرآن الكرمي   ) ٣(

   .عسى أن يكن خرياً منهن
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٤٢

بة يف أن يبوح كذلك حني تغمر النساء بأفعاهلن املوصوفة سابقاً املساحة العظمى للمشهد، فال غرا
اإلسكندري مبا باح به، إن بتلك األفعال بالسواد ألصق، وبالقطيع أشبه، وليس الرجال بنظره بأحسن 

  .حاالً منهن
يقدم منشئ املقامة تصوراً متطرفاً حيال واقع الناس، فرياهم البطل سواداً وقطيعاً، مما جيعل املقامة 

لفاظ واملواقف والصور الفنية واألبعاد البالغية، واملتلقي يعي مشبعة بروح النقد االجتماعي الذي تشي به األ
  .ذلك لكنه ال يدين املنشئ أو املؤلف الواقعي؛ ألن ذلك كله يأيت مغلفاً، إنه يأيت على لسان اإلسكندري

قبل ذلك قدمت املقامة تصوراً سلبياً لطبيعة حضور النساء يف احلادث اجللل، حبسب وصف الراوي، 
اهلمذاين يدين هذه احلال للمرأة أو يوافقها عليها، إالّ أنه مل يتورط باإلفصاح عن موقف صريح ورمبا كان 

يتبناه عالنية، لقد ترك لنا أن نشاهد ذلك من خالل الراوي الذي كان يصف بصدق وحياد، وكان يؤسس 
  .بكالمه ملا يأيت من أحداث

وهيئ تابوته . وسخن ماؤه ليغسل. نقلودخل الدار ينظر إىل امليت وقد شدت عصابته لي: "٢-٤
. فجس عرقه. فلما رآه اإلسكندري أخذ حلقه. وحفرت حفرته ليدفن. وخيطت أثوابه ليكفن. ليحمل
بعد . وأنا أسلمه مفتوح العينني. يا قوم اتقوا اهللا، ال تدفنوه، فهو حي، وإمنا عرته ته، وعلته سكته: فقال
إن الرجل إذا مات برد إبطه، وهذا الرجل قد ملسته، فعلمت أنه : من أين لك ذلك؟ فقال: فقالوا. يومني
  .)١("فافعلوا كما أمر. فقالوا األمر على ما ذكر. فجعلوا أيديهم يف إبطه. حي

، فيتجه السرد إىل نقل أقواله وأفعاله، فقد قدر هو )٢(يقع اإلسكندري، قوالً وفعالً يف بؤرة احلدث
دخل دار امليت، الذي أقر أهله مبوته وسلموا .  الناس بسبب ما حل محصته وحصة رفيقه من غفلة هؤالء

  .به تسليماً قاطعاً، فقاموا بكل األفعال اليت يقتضيها هذا التسليم
يستدعي كل منها فعال تاليا بانتظام مل " شدت، سخن، هيئ، خيطت، حفرت" هذه األفعال النافذة 

يبة باالستجابة توكيد إقرار أهل امليت باملص: أوالً : ائفإذا هي سلسلة أفعال هلا ثالث وظ. يتحقق بعد
: أخرياً .الكشف عن كفاءة الراوي يف معرفته الثقافية بالطقوس والتقاليد يف حالة املوت: اًثاني. ملتطلباا

  . إيهام املتلقي بواقعية احلدث والتهيئة لبيان براعة اإلسكندري
إا . ل عددها وترابطها وبنائها اجلملي ذي النسق الثابتحتقق هذه األفعال وظائفها الثالث من خال

تؤثث املشهد بكثافة عالية بعددها، وتضع زمناً داخلياً للمشهد بترابطها العلِّي، وتؤسس أفقاً للتوقع حنوياً 
  .)٣(ومجالياً ببنائها اجلملي املسجوع

                                                 
   .٩٩، ص املقاماتاهلمذاين،   ) ١(
   .٤١، ص السرد يف مقامات اهلمذاين، بكر  ) ٢(
   .٨٨-٨٧، ص ٢٠٠٢، القاهرة، ١، الس األعلى للثقافة، ط مجاليات التلقي:شليب، سامي   ) ٣(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٤٣

ية أفعـال اللغـة جلون أما أفعال اإلسكندري فهي جمموعة أفعال حتقيقية ومقامية حبسب نظر
اتقوا، ال " فالفعل التحقيقي قد ينطوي على وعد أو تأكيد أو ديد مثل )١( (J.L.Austen)أوستني 

ينظر، رآه، جس، قال، ملسته، "والفعل املقامي يفيد اإلعالم أو الطمأنة أو اإلخافة، مثل" تدفنوه، أسلّمه
  ". علمت

على إعادة النظر فيما كانوا خلصوا إليه، ومن مث إىل العدول وظيفة هذه األفعال أا حتفز أهل امليت 
فاإلسكندري بدوره ال يدع هلم فرصة للتفكري، إنه جيبههم باألمر . عن األفعال اليت كانوا يقومون ا

. والنهي، ويدخل خمافة اهللا عنصراً دينياً ضاغطاً، أي حيمل كالمه بعداً عقدياً ملعرفته نفوس هؤالء املخاطبني
حيملهم مسؤولية املضي يف أفعاهلم اخلاطئة بنظره، ويتعهد هلم مقابل ذلك بإصالح ما اقترفوه، إن هم 

  .أطاعوه وامتثلوا ألوامره
 على حد تعبري أمربتو إيكو )٢(إن حوار اإلسكندري مع القوم مبين على إستراتيجية احترابية

(Umberto Eco)ل يستخدم مجيع الوسائل لضمانتأمني الغلبة على الطرف الثاين، ، فالطرف األو 
وملواجهة هذا السيل من . وقد متثل ذلك بتعدد األفعال واهليئات والتصرحيات والتهديدات والتطمينات

فيتقنع بشخصية . احلجج يطلب أهل امليت دليالً على زعم اإلسكندري، وهو مستعد لتقدميه/األفعال
لقد جعل القوم يقومون هم بأنفسهم باملعاينة للتثبت من الطبيب احلاذق لينفذ حيلته بدليل مادي ملموس، 

صحة ما يقول، جعلهم يلمسون إبط امليت، بل جرأهم عليه وجعلهم يعبثون به حتت ستار من الطب، فقد 
إن الرجل إذا مات برد استه وهذا الرجل قد ملسته فعلمت أنه حي فكل : قال "جاء يف نسخة من املقامات 

، وهكذا فقد تورط كل واحد من احلضور وأقام احلجة )٣("األمر على ما ذكر: قال أدخل إصبعه يف دبره و
على نفسه بأن عاين صدق مقولة اإلسكندري، وإن بالعبث جبسد امليت احملظور أصالً، فالذي فعله 
اإلسكندري أنه قدم هلم حجة دامغة على صدق ما ذهب إليه، فانصاعوا إليه باإلمجاع، وأعلنوا انقيادهم 

  .وامرهأل
أما املتلقي اليقظ، فإنه حني ينعم النظر، فسيجد يف كالم اإلسكندري إملاعات تكشف عن تناقض 
خطابه، ولو توفرت بذور وعي مغاير لدى أحد السامعني يف القرية لتنبه على ذلك، ولضيق اخلناق عليه، 

 الدعوى اليت قدمها أليس هناك من له ثقافة طبية ليعلم زيف: ولرمبا فضحه بوساطتها، فأوالً  
إن البهتة والسكتة حبسب كالمه قد تعنيان كذلك أن الرجل ميت، أي أما : ثانــياً. اإلسكندري؟

                                                 
   .١٦، ص ١٩٩٨، سنة ٣، عنوافذ، ترمجة حممد خري البقاعي، "الرباغماتية":هالني، فريناند   ) ١(
   .٦٧، ص  القارئ يف احلكايةإيكو،  ) ٢(
   .٣٣هـ، ص ١٢٩٨، القسطنطينية، ١، حتقيق يوسف النبهاين، مطبعة اجلوائب، طاملقاماتاهلمذاين، : انظر   ) ٣(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٤٤

عرض عليه عارض ته أي قطعه عن الكالم :"حالتان ال تنفيان املوت نفياً قاطعاً، قال الشارح يف احلاشية 
، فهذا )١("لة مبخه عطلت قواه عن تأدية وظائفهاوعلته أي غشيته سكتة، أي ناز. وغريه من أعمال احلياة

إن زعمه بتسليم الرجل مفتوح : ثالـــثاً. وصف مليت، كما ميكن أن يكون حلي، لكنه بامليت ألصق
العينني ال يعين ضمان احلياة، فقد يسلمه ميتاً بعينني مفتوحتني، أي أنه كنى عن احلياة كناية ضعيفة، إذ ال 

حدد شفاء الرجل حتديداً قاطعاً بعد : رابعاً. فتح العينني للحي وامليت على السواءمانع من اشتراك حالة 
فإذا كان احملتال يريد فرصة يومني حىت يؤمن لنفسه وضعاً جديداً، وحىت يدبر للهرب يف أثنائهما، . يومني

  فما املنطق الذي جيعل السامعني يقبلون ذا التحديد الزمين بيومني؟
ل إن مؤلف املقامة يقدم نصاً حممالً بعناصر ثقافية عميقة الداللة، إنه يؤكد التباين يف إذاً، ميكن القو

إن كالم اإلسكندري حيمل يف . الوعي بني الشخصيات، ويؤكد ضمناً عدم وجود جرمية حمكمة األركان
  !قريةطياته بذور نقضه لو توفر وعي مغاير أو يقظ، ولكن أىن لذلك الوعي أن يوجد لدى أبناء ال

. وألعقه الزيت. وعلق عليه متائم. فرتع ثيابه مث شد له العمائم. وقام اإلسكندري إىل امليت:"٣-٤
وخرج من عنده وقد شاع . وإن مسعتم له أنيناً فال جتيبوه. دعوه، وال تردعوه: وقال . وأخلى له البيت

حىت ورم . ت علينا اهلدايا من كل جاروانثال. وأخذتنا املبار من كل دار. بأن امليت قد نشر. اخلرب وانتشر
فلم جندها حىت حل األجل . وجهدنا أن ننتهز فرصة يف اهلرب. وامتأل رحلنا أقطا ومتر. كيسنا فضة وتربا

  .)٢("واستنجز الوعد املكذوب. املضروب
ع  ليفعل ما يريد، فتاب-بعد أن أقنعهم قوالً وفعالً–انتزع اإلسكندري اإلذن من أهل امليت مجيعاً 

أوهلما؛ نقض أفعاهلم السالفة، اليت دلّت على إقرارهم : القيام بسلسلة من األفعال أمامهم حققت له هدفني 
مبوت صاحب الدار، واآلخر؛ أوهم اجلماعة إيهاماً تاماً بأن الرجل حي؛ نزع الثياب الدالة على املوت، 

 لألحياء، وجعل الرجل يأكل بإلعاقة الزيت، فصار مبدالً العمائم بالعصابة، ومعلقاً التمائم اليت ال تعلّق إالّ
فمه لينا بعد يبسه، كأمنا انتهى للتو من طعامه، وطلب إليهم إخالء البيت له، على هذه احلالة، آمراً أن 

  .مث منعهم من إجابته إن هم مسعوا له أنيناً. يدعوه وأالّ يزعجوه إن هو صحاً أو أقدم على فعل ما
الء البيت للميت، وتركه وحيداً، وعدم االستجابة للميت إن هو أنّ، ملَ مل هنا يثور تساؤل عن إخ

يعترض أحد من احلضور على هذه الطلبات؟ إن هذه األفعال أو األوامر أو النواهي، وهي صيغ لغوية دالّة 
ن بالغياً، تؤكد مقدار متلك اإلسكندري رقاب هؤالء القوم، وتؤكد كذلك غياب التفكري الناقد أليٍّ م

  .أهل القرية، ملا قد يبدر عن اإلسكندري

                                                 
   ).٥(، حاشية ٩٩، ص مقامات بديع الزمانعبده،   ) ١(
   .١٠٠-٩٩، ص املقاماتاهلمذاين،   ) ٢(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٤٥

إن ما طلبه ينطوي على تناقض، ال يتفق مع املعقولية يف شيء، فكيف ال جييبون أنني رجل ظنوه ميتاً، 
وقد يطلب بأنينه املساعدة منهم؟ لقد بلغت حالة االستالب اليت آل إليها هؤالء القوم حيال ميتهم وطبيبه 

بحون عوناً للرجل على أنفسهم، وسيكشف السرد عن هشاشة موقفهم حني الطارئ ذروا، وإم سيص
  .يشيعون ما ال أساس له من الواقع، وينشرون فيما بينهم أخباراً ختدم احملتال، وتلحق الضرر م هم

–إن املؤلف جيعل اإلسكندري متبنياً خطاباً متناقضاً ومتهافتاً داخلياً، إذ جيعله يضع بني ثنايا كالمه 
 بذور نقضه لو كان هناك من ميتاز حبد أدىن من التساؤل والتفكري الناقد، ولكن مقابل -فاً أو غافالًعار

  .ذلك فإن وعي اجلماعة املقابلة لإلسكندري ميثل انغالقاً ال مثيل له
يصور السرد مالمح هذا الوعي بثقافة أصحابه، من خالل كيفية صناعة اإلشاعة، وهي يف جوهرها 

إن بساطة هذا اتمع جعلته ضحية الحتيال احملتال، وإن اتمع .  للواقع يف جمتمع القرية املغلقخرافة مفارقة
  .ذاته بسلوكه هو من يدعو احملتال إىل االستمرار يف حيلته وجتاوزاته

إن امليت "لكنهم تناقلوه على أنه فعل خارق . مل ينقل الناس ما حدث يف دار امليت بصدق أو بدقة
أهل القرية ذام هم الذين أسطروا الفعل الذي قام به اإلسكندري، فمع أن الراوي يشكك يف ف" قد نشر

  .إذ يراه إشاعة، إالّ أنه بنظرهم حقيقة خارقة لناموس الطبيعة" شاع اخلرب وانتشر"ذلك بعبارته 
بالبعث ال ميكن له أن يسري أو يشيع إالّ يف سياق فكر ديين يؤمن أصحابه " نشر امليت"إن مفهوم 

فلو مل تكن من مسلمات ثقافة هذا اتمع فكرة البعث والنشور ملا خطر هلم مثل تلك اإلشاعة، . والنشور
لقد ثبت أن صاحب الدار مل ميت، وأنه ما زال على قيد احلياة، وكدنا أن ندفنه حياً، لوال جميء : ولقالوا

  .هذا الرجل الذي أطلعنا على حقيقة األمر
من الذي أحيا امليت من املنظور الثقايف يف حتليل هذا النص ؟ إن جمتمعاً : أن يسأللذا حيق للمتلقي 

مهيأ ذهنياً وثقافياً لفكرة إحياء املوتى هو الذي سيلبس اإلسكندري، الذي قام ذا العمل اخلارق، لبوساً 
 وهذا اإلسكندري ، أمل حيي عيسى املوتى من قبل؟وسيصري بنظرهم أشبه بعيسى . دينياً مهيباً وجليالً

  . أن يكون ولياً من أولياء اهللا-بنظرهم–يقوم اليوم بفعل مشابه لذلك، فجدير م 
يؤكد ذلك أن الناس بروا بالرجل ورفيقه، وأغدقوا عليهما من اهلدايا ما بني ذهب وفضة، وطعـام                 

ا يفتح الباب واسعاً وشراب، ولعل كالم الراوي ينطوي يف هذا املوضع على كثري من احلذف واإلضمار، مب    
ففي حتديد أن تكون املبار من كل دار، واهلدايا من كل جار . )١(مللء الفراغات اليت تكون من مهمة املتلقي     

إشارة ضمنية إىل أن امليت رمبا كان سيد القرية وراعيها، فوجب على كل من فيها أن يشكروا للطبيـب                   
فهو أن الثقافة الدينية السائدة حتث على التربك ذا الويل          أما االحتمال اآلخر    . الويل الذي أحياه بعد موته    

                                                 
   .١٩٥-١٨٥مفهوم الفراغات، ص  مجاليات التلقي، إمساعيل،  ) ١(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٤٦

من جهة، وتدعو إىل اإلفادة من قدراته وبركاته اخلارقة طبياً، فكل من يف القرية ستكون له حاجـة ـذا      
الغريب العجيب، ما بني امرأة تريد احلفاظ على زوجها، وال بد هلا من أن ترقيه برقية متنعه مـن الـزواج              

وأخرى تشكو قلّة نوم صغريها ليالً والبد من أن تعاجله، وتسكت فزعه، بعالج أو رقية، وكـذا                 . بغريها
كل مريض أو مريضة البد هلم مجيعاً من استشارة هذا الويل العارف، والطبيب احلاذق، الذي حييي املوتى                 

  .وهذا ما أوجب له كل هذه األعطيات
، مراعياً كفاءة القارئ املوسوعية وحمترماً قانون سكت الراوي عن تفصيل ذلك، وإن أشار إليه ضمناً        

فما كان جلنس أديب كاملقامة أن يسهب يف عرض كل املعلومات مفصلة، جرياً وراء قاعدة الكم            .)١(اإلفادة
  .  فيكون على امللتقي نفسه مهمة ملء الفراغات(H .P .Grice) )٢(حبسب نظرية غرايس

 السالف؛ من الذي أحيا امليت يف هذه املقامة ؟ لقد كـان          من جهة أخرى، ميكن العودة إىل السؤال      
؛ وإمنا - حبسب خطته وخدعته- حي مل ميت-بنظره–منظور اإلسكندري واضحاً، إنه اهم عن دفنه ألنه      

ومنظور الـراوي  . عرته ته، أي دخل يف غيبوبة، ومهمة اإلسكندري أن يشفيه بأن يعيده إىل سابق عهده  
قة، وما يقوم به اإلسكندري هو حمض افتراء وخداع؛ وإن قدم حججاً وأظهر براعة    أن امليت هو ميت حقي    

أما منظور أهل القرية، فهو الذي جعل امليت يعود إىل احلياة، إم رأوه ميتاً، وقاموا بكل ما                 . يف االحتيال 
 أو مبنظار الـراوي،   جيب فعله للميت، مث جاء من أثبت هلم أنه حي، فبدالً من أن يعاينوا األمر مبنظاره هو                

فقد ألبسوه لبوساً دينياً وأسطورياً، وأشاعوا خرباً ونشروه، مفاده أن من حلّ عليهم هو رجل خارق وقادر        
  .على صنع املعجزات، إنه حييي املوتى

هكذا تكشف املقامة من وجهة نظر النقد الثقايف عن البعد العقدي أو األيديولوجي، وتفصح عـن                
 لالنسياق وراء اخلديعة أو االستعباد إذا وجد مـن يـستطيع            -بوصفهم جمتمعاً مغلقاً  -قابلية أهل القرية    

االحتيال عليهم، فهل ميكن القول إن رسالة البديع يف املقامة قد تعين لنا اآلن، أن اتمعات ال تستعمر إالّ                   
  إذا كانت لديها القابلية لالستعمار ؟

عة على هذه الشاكلة، فقد شغل على إثر جناحهـا،          لعل اإلسكندري مل يتوقع أن يكون صدى اخلدي       
فاجتمع عليه أهل القرية، حىت مل جيد هو ورفيقه فرصة للهرب، يف داللة ظاهرة على اخنراطـه بأعمـال                   
عالجية وشعوذات كثرية، إنه صار على صعيد اللحظة الراهنة، غب إحياء امليت، يف مكثه بني أهل القرية،                 

كلفته حيلته تلك التفاف السواد عليه، وحف القطيع به طيلة األيام اليت أرادهـا              رهيناً لعقابيل حيلته، فقد     

                                                 
يقتضي أال خيرب املتكلم متلقي خطابه إالّ مبا يعتقد أنه يفيده ويـثري         . "٤نص السردي التخييلي من وجهة تداولية، ص        العمامي، مقاربة ال    ) ١(

   ".اهتمامه
، الدار البيضاء، بريوت،    ٣، املركز الثقايف العريب، ط    دليل الناقد األديب  : الرويلي، ميجان والبازعي، سعد     :وانظر. ٦املرجع السابق، ص      ) ٢(

   .١٥٥ص ، ٢٠٠٢
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  مهلة للهرب، فهل صار اإلسكندري ضحية الحتياله؟
يسكت السرد عن ذكر حماوالت اهلرب مفصلة، لكن الراوي يلمح إىل ذلك، فيسرب اخلرب للمتلقي، 

 االكتفاء بدور الراوي اخلارجي املكتفي مبهمة       ويقع الراوي يف منطقة وسطى بني املشاركة يف األحداث أو         
إنه يشترك مع البطل يف حماولة اهلرب؛ ألنه رفيقه، وهو من أشار عليه باحليلة، لكنه ال جيهد      . نقل األحداث 

نفسه بصورة خاصة إلجناح املهمة، إنه يقول جهدنا يف اهلرب لكنه ال حيب املشاركة فعلياً يف األحـداث؛           
  . من ذلك، ولعله يرضى بدور الراوي الناقل لتلك األحداث وهذا يكفيهألنه مل يصف شيئاً

إن مل  : فقال.ال: هل مسعتم هلذا العليل ركزاً، أو رأيتم منه رمزاً؟ فقالوا         : فقال اإلسكندري    :"٤-٤
مث عرفـوين   . أمنتم موته . دعوة إىل غد، فإنكم إذا مسعتم صوته      . يكن صوت مذ فارقته فلم جيئ بعد وقته       

فلما ابتسم ثغـر    . ال:قال. ال تؤخر ذلك عن غد    : فقالوا. ل يف عالجه وإصالح ما فسد من مزاجه       ألحتا
حنب أن تـشفي    : وقالوا. والنساء أزواجاً . جاءه الرجال أفواجاً  . الصبح، وانتشر جناح الضو، يف أفق اجلو      

ن يده وحل العمائم عـن       إليه، مث حدر التمائم ع     اقوموا بن : فقال اإلسكندري . وتدع القال والقيل  . العليل
خلوا عن يديه فسقط راسياً ، وطن       : مث قال . مث قال أقيموه على رجليه فأقيم     .  أنيموه فأنيم : وقال. جسده

وصار إذا رفعت عنه يـد      . وملكته األكف . هو ميت كيف أحييه ؟ فأخذه اجلف      :وقال. اإلسكندري بفيه 
  .)١("اربنيمث تشاغلوا بتجهيز امليت فانسللنا ه. وقعت عليه أخرى

أن اإلسكندري صار يعاجل عدداً من مرضـى  " العليل"قبل كلمة " هذا"يؤكد استعمال اسم اإلشارة     
ولعله ما زال يسميه عليالً ال "هل مسعتم للعليل ركزا؟"القرية، إذ لو كان هذا هو الوحيد الذي يعاجله لقال        

  .ميتاً
يل والطقوسي انطالقاً من وعيه طبيعة ثقافـة        يبدو اإلسكندري متمرساً وحمترفاً يف خلق اجلو االحتفا       

. إنه جيعل بني كالمه معهم ونصوص معتقدهم تداخالً نصياً مدهشاً         . اتمع الذي خيترقه، وينفذ حيلته فيه     
يف سياق جاعالً فيه متام أيام العليل، حىت يشفى من مرضه، ثالثة أيام فيضيف              " رمزاً."فيوظف مثالً كلمة    
يومني السابقني، مينح خالل ذلك نفسه فرصة جديدة، ويقدم حجاجاً إضمارياً ألهـل             يوماً جديداً على ال   

القرية؛ لقد قال اهللا تعاىل لنبيه زكريا، وقد طلب منه أن يرزقه بغالم بعد سنه املتقدمة من زوجـه العـاقر                 
         ًآيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا)الطبية الرفيعة املـستوى  ، ويف الوقت ذاته فإنه يؤكّد معرفته   )٢ 

 مثل هذه احلالة من قبل، فـال غرابـة   -خبربته تلك-فاحترافه كذلك بأنه يعرف     " مل جيئ بعد وقته   "بقوله  
إنه على  يقني من أن الرجل حي، لكنه ينتظر أن تظهر عليه عالمات االستجابة ليبدأ مرحلة العالج                  . فيها

                                                 
   .١٠١-١٠٠، ص املقاماتاهلمذاين،   ) ١(
   .٤١، آل عمران، آية القرآن الكرمي  ) ٢(
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  . املكثف على إثر ذلك
لزمن توظيفاً ذكياً، فربط مظاهر العلّة لدى املريض بالعامل الزمين، غاب عنه            لقد وظف هذا احملتال ا    

يومني كاملني، مث زادمها يوماً جديداً، وهي مدة ما يريده احملتال ال ما يريده املريض، لو كان هنـاك مـن       
  ! يعقل من أهل القرية

إذا " مداها، إذ يقدم مجلة شرطية يف عباراته التالية تناقض يفصح عنه اإلسكندري دون أن تبلغ القرينة    
ليوهم سامعيه ثقته حبياة الرجل، فيجعل املسألة مسألة وقت، فإذا حصل ما            ..." مسعتم صوته، أمنتم موته     

أتوقعه، وهو البد حاصل، أمنتم موته، هذه عبارة فاضحة، معناها اازي حتققتم أنه حي، لكنها كذلك ال          
  .  حتققتم من أنه ميت فعالًتستبعد خيار املوت، فقد تعين أنكم

وظيفة مثل هذه اجلملة أن تزرع بذرة شك لدى اجلماعة املتلقية لكالم اإلسكندري، وقد بدأت بذرة 
لكن أدلتـهم مـا    . بدأوا يشكّون بأنه خيدعهم   " ال تؤخر ذلك عن غد    "لذا يقولون له    . الشك هذه بالنمو  

ال تؤخر ذلك عـن     " حيملون املسؤولية لإلسكندري     زالت ضعيفة، إم ال يتجهون إىل امليت وحالته، إمنا        
  فما الذي يؤخره أو ال يؤخره ؟ " غد

من أين : فقالوا "إشكاالً يف اإلحالة، وقد ورد مثيالت هلا من قبل يف درج احلديث " ذلك"تثري كلمة  
" نفعل ذلـك : اما أمرك قالو"وسريد تالياً قوهلم " األمر على ما ذكر، فافعلوا كما أمر      :قالوا  "و  " لك ذلك 

فهذه اجلمل  ترد كلها على ألسنة القوم يف دهشتهم أو مساءلتهم اإلسكندري، مستجيبني له أو منكـرين              
اإلضافات اجلمليـة التركيبيـة    "(Umberto Eco)عليه، وهي تقع حتت باب ما يسميه أمربتو إيكو 

: ة الواضحة بعيداً عن النص مثل       ،  وتوضيحها هو أن الكلمات املعجمية ذوات الداللة اخلارجي         )١("املقيدة
تعد كل منها وحدة داللية معطاة، وهي بذلك برنامج حكائي؛ ألا ذات داللـة  ... القرية، امليت، اهلدايا  

أما كلمات هذه الصيغ فهي . قبل أن توضع يف النص، وحني تصري فيه يضاف إىل داللتها تلك داللة جديدة
 القراءة العالئقية النصية الداخلية، إا ال تؤدي وظيفة داللية إالّ بإزاء        مبهمة، ال تدرك معانيها إالّ من خالل      

  .مناصاا السياقية
هذه الصيغ إذاً تؤدي وظيفة أو وظائف يف النص فحواها االختصار أو اإلجياز البالغي، واالقتـصاد                

 االسـتجابة أو    اإلبالغي، كما أا تلحم أجزاء النص، عالوة على أا تعرب عن مدى الدهـشة وسـرعة               
فقالوا األمر : "مثال ذلك. االحتجاج أو التقرير املطلق وغري املقيد من اجلماعة ملصلحة اإلسكندري أو ضده

لقد أقروا بصدق كل ما أتى به كامالً، وإم على استعداد لفعل كل مـا               " على ما ذكر، فافعلوا كما أمر     
  . بني املتحاورين بكل ما جيريإن هذه اجلملة تصري التزاماً مطلقاً. يأمر به الحقاً

                                                 
   .٢١، ص  القارئ يف احلكايةإيكو،  ) ١(
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 ٤٩

عوداً إىل تيار السرد، فإن الراوي يقوم حبركة مفاجئة يف عملية السرد، وهو متجه باحلكاية إىل حلظة                 
التأزم، إنه يلجأ إىل الصورة البيانية يف مجلتني يبنيهما على االستعارة املكنية، جيرد من الصبح إنساناً بثغـر                  

مداها، فيجعل الصبح ضاحكاً على هؤالء القوم يف قلّة تدبريهم، أو ضـاحكاً             بسام، أتراه يبلغ بالسخرية     
على اإلسكندري قبيل انكشاف أمره يف املأزق الذي وضع نفسه فيه؟ كذلك يعاين الراوي الضو احملـيط                 

قيد ترى هل اقتربت حلظة النهاية لكسر ال. املنري يف اشتماله على اجلو بأفقه، كطائر جيلل جبناحه ذلك األفق       
الذي وضعهما اإلسكندري فيه؟ فلعل الراوي يتشوف للطريان يف الفضاء خارج هذا احليز املكاين احملدود،               

  .الذي مل يفارقه منذ ثالثة أيام
يفصح الراوي عن شعوره من خالل الصورة البيانية بوصفه شخصية مشاركة يف األحداث، لكنـه               

 يقول إن الرجال والنساء قد جاؤوا إليه وحده، أي          يبقي كذلك على مسافة بينه وبني البطل، وذلك حني        
أال ينم ذلك على موقف أو منظور خاص للراوي         . أنه عزل نفسه عن جمرى األحداث ليبقى مراقباً حسب        

  حيال ما جيري من أحداث؟
ميكن لنا أن نقف على املسافة اليت تفصل الراوي عن اإلسكندري ساعة التأزم، فتصري عباراته دالـة                 

ليه عما يبدر عن رفيقه ضمنياً، فكأنه يكتفي بدور املراقب لألحداث من مكان غري ظاهر، إالّ أنـه            على خت 
حيافظ على موقفه راوياً بصورة جديرة باإلعجاب، فهو دقيق كل الدقة يف نقل رؤية اإلسكندري وسلوكه، 

  .وكذلك يف نقل رؤية أهل القرية وما يصدرون عنها من مواقف
سكندري، غب طلوع الشمس من اليوم التايل إلخطارهم إياه ضرورة إاء الوعد            لقد جاؤوا إىل اإل   

بشفاء العليل وترك القال والقيل، الرجال أفواجاً والنساء أزواجاً، وهذا  ما حيدث يف الواقـع، إذ حركـة    
اء على حني كان موقف الندب مغايراً لذلك، لقد كانت النس         . الرجال تسبق حركة النساء وتفوقها عدداً     

  .هن األكثر أمهية وتنوعاً يف األفعال الختصاصهن بذلك املوقف
، يطلقون على ميتهم نعت "حنب أن تشفي العليل، وتدع القال والقيل"يلمح املتلقي سخرية يف قوهلم 

.  موافقة لرأي اإلسكندري، وانسجاماً مع إشاعام هم-ولعلهم يف العمق صاروا يشكون يف ذلك–العليل 
عن الرغبة املمزوجة بالتحدي والسخرية؛ ألم يردفون ذلك بأمر جازم          " حنب"بالفعل األول   إم يعربون   

  .فحواه إحساسهم بأنه ليس بصاحب طب وال بصاحب كرامة حقاً" أن تدع"ضمناً يتوجهون به إليه 
يستجيب اإلسكندري، فيرتل عند رغبتهم، ويتبع أمرهم، يف إشارة إىل انقالب املوازين، لقـد بـدأ         

التخلي عن أمره إياهم وحتكمه فيهم، وتنامى لديهم حس ناقد، أخذوا مبوجبه يواجهون تسويفات الرجل، ب
ويف " قواموا بنا إليه  "فصار فاعالً بفعلهم هم ال بإرادته، قدم فعل أمر جتاههم، لكنه ميثل استجابة ملطالبهم               

 خبمسة أفعال تنقض يف مؤداها أفعالـه  مث أتبع ذلك  . ذلك داللة على أنه كان بعيداً عن مكان وجود امليت         
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السابقة نقضاً، فقد قام، قبل ذلك مبجموعة أفعال أومهت الناس بأن الرجل حي، إالّ أنه اآلن يقوم بعمليـة     
نقض ملا سبق أن أحكمه؛ حدر التمائم بعد أن كان علقها، وحل العمائم بعد أن كان شدها، مث تراجع عن 

م أن ينيموه فأنيم، وأن يقيموه على رجليه فأقيم، مث طالباً إليهم أخرياً أن خيلو            مباشرة الفعل بيده، طالباً إليه    
عن يديه ليسقط راسياً، وهو يعلم ما سيحدث متاماً، ولعله بذلك أراد أن يقفل املهزلة حبركة تأيت نتيجـة                   

يت، فهو مل يـزعم  أنه عاجز عن شفاء العليل، أو قل عن إحياء امل    : طبيعية لعجزه وإلقراره بأمرين؛ أوهلما      
واألمر اآلخر، أنه خمـادع حمتـال       . حلظة ما أنه كان قادراً على ذلك من قبل، إمنا هم الذين أشاعوه عنه             

لقد كان أشار إىل ذلك ضـمنياً  . مستهتر، وما قام به من البداية إىل النهاية هو تالعب بعقول هؤالء الناس  
  .لتفت إىل إشاراته تلك، فلعلهم اآلن يلتفتونيف ثنايا كالمه السابق، لكن أحداً منهم مل يكن ي

أليس هو من ختلى قبل قليل عن مباشرة التعامل مع جسد امليت حني طلب إليهم القيـام بأعمـال                   
جتاهه، علّهم يدركون عجزه عن تغيري احلال؟ أليس هو من حدر التمائم وحل العمائم يف إشارة أو إشارات 

إياهم أخرياً بتخليته ما يدل على سذاجة فيهم، وقد فعلوا فـسقط            سابقة إىل موت الرجل؟ أليس يف أمره        
  ؟"طن بفيه"ميتهم حبركة وصلت املوقف التراجيدي من منظورهم باملوقف الكوميدي الذي صنعه حني

 يتبني جبالء أن مقام احلوار واحلديث )١( (Siegfried J.Schmidt)مع نظرية زيغفريد مشيت 
حركة تصدر صوتاً من    " طن بفيه "كون تلك األفعال أبلغ من األفعال اللغوية        قد ينجز بأفعال غري لغوية، فت     

إا حركة مـع  . الفم، تدل على املقام داللة غنية، مفعمة بالسخرية والتسليم، وال تقدم معىن معجمياً البتة          
عـد  ب. صوت ختدم املوقف التواصلي بكفاءة أفضل من أي مجلة ذات داللة لغوية مهما كانت تلك اجلملة           

كـشف  " هو ميت كيـف أحييـه؟  "هذه احلركة وهذا الصوت ليكن ما يكون، فإذا أتبعها جبملة قاطعة            
خدعته، وفضح يف الوقت ذاته، زيف وعيهم الذي زعموا مبوجبه قدرته على إحياء امليت، إم هم من قالوا 

نسان ال حيتل مكانة طبية وال إن امليت قد نشر، والبطل اآلن يعيدهم إىل حلظة العقل؛ لينظروا إليه على أنه إ             
  .مكانة دينية، إنه حمض حمتال،  وهذا ما عرب عنه سلوكهم جتاهه بعد هذه احلركة مباشرة، حينما ضربوه

يتخلى الراوي، مرة أخرى، عن البطل حني يتعرض للجزاء على ما فعل، فيصري وحده حمط احتقـار       
لوا عليه وحده بالضرب، معربين عن سخطهم، وعـن         أهل امليت الذين خدعوا به، فلما تبني هلم أمره اا         

 مل ميسوا رفيقه بسوء،     -بتقرير الراوي –سوقيتهم يف اآلن ذاته، فقد ضربوه مجيعاً خبفافهم احتقاراً، لكنهم           
هكذا نقل اخلرب، فجاءت صورة الضرب أشبه بلقطة كاريكاتورية أو كوميدية ساخرة، فما أن ترفع عـن                 

  .ه أخرىاإلسكندري يد حىت تقع علي
رمبا سكت الراوي عن ذكر ما حدث له هو، إن كان ناله بعض الضرب، كما سكت عن تفـصيل            

                                                 
   .٣٩٨التجدييت، نظرية لسانيات النص لزيغفريد مشيت، ص   ) ١(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٥١

 ممن كانوا يشككون يف بادئ األمر  بكفاءة اإلسكندري وصدق مـا             -إن وجدوا –مواقف بعض العقالء    
 أذى يقول، فلما انكشف األمر ردعوا مجاعتهم عن ارتكاب محاقة حبقه وحبق من معه خشية أن يؤذومهـا              

لقد وجدهم احملتال لقمة سائغة، وهذا ما بدر منه، وما هو مبرتكب الذنب الكبري؛ لذلك طلبوا من                 . كبرياً
هؤالء احلانقني أن يعودوا إىل ميتهم ليجهزوه، وهذا أجدر م مجيعاً، مما سيتيح الفرصـة لإلسـكندري                 

  .ورفيقه الراوي بأن ينسالّ هاربني
  

 )٥(  
وأهلها مغتمون ال ميلكهم غمـض      .  واملاء يتحيفها . فري واد، السيل يطرفها   حىت أتينا قرية على ش    "

وأرد عن هذه القريـة     . يا قوم، أنا أكفيكم هذا املاء ومعرته      : فقال اإلسكندري   . من خشية السيل  . الليل
. رة صفراء اذحبوا يف جمرى هذا املاء بق     : فقال  . وما أمرك : فقالوا  . فأطيعوين وال تربموا أمراً دوين    . مضرته

فإن مل ينـثن    . وصلّوا خلفي ركعتني يثن اهللا عنكم عنان هذا املاء إىل هذه الصحراء           . وأتوين جبارية عذراء  
وقام إىل الركعتني يصليهما    . فذحبوا البقرة، وزوجوه اجلارية   . نفعل ذلك : قالوا  . املاء فدمي عليكم حالل   

أو . أو يف السجود سهو. أو يف الركوع هفو. م كبويا قوم، احفظوا أنفسكم، ال يقع منكم يف القيا : وقال  
وذهب عملنا باطالً، واصربوا على الركعتني فمـسافتهما        . فمىت سهونا خرج أملنا عاطالً    . يف القعود لغو  

حىت ظنوا أنه قـد     . وسجد. حىت شكوا وجع الضلع   . وقام إىل الركعتني فانتصب انتصاب اجلزع     . طويلة
مث عاد إىل السجدة الثانية، وأومأ إيلّ فأخذنا الوادي، .  حىت كبر للجلوس.ومل يشجعوا لرفع الرؤوس. هجد

  .)١("وتركنا القوم ساجدين ال نعلم ما صنع الدهر م
عندما يزول اخلطر الذي يتهدد البطل، ينضم الراوي إليه؛ ألنه ال يريد أن يناله أهل امليت بـضرب                  

فانسللنا هاربني حـىت  "معاً بينهما يف احلدث واملصري  كالذي نال رفيقه، فيعود صوت الراوي يف السرد جا        
  ".أتينا قرية

مراعاة لإلفادة، وطرحاً للكم الزائد من الكالم، فإن الراوي ال يفصل يف طريق الرحلـة، وكيـف                 
كانت، وما لقيا فيها، فسواء أكانت طويلة أم قصرية، فإن حدثاً هاماً مل حيدث فيها، فال حاجة للسرد بأن                

وللمتلقي أن ميأل   " حىت"لك، ومبا أن البالغة يف االختصار واإلجيار، فليس بني القريتني إالّ كلمة             ينشغل بذ 
  .الفراغ بناء على موسوعيته وكفاءته

ترى كان بإمكان   .  بيئة صاحلة الستمرار اخلداع واالحتيال على أهلها       -كسابقتها–إا كذلك قرية    
لسابق فلماذا مل يفعل؟ هل كانت النتيجة السلبية حلالة البطل هـي            املؤلف أن خيتم املقامة يف اية املشهد ا       

                                                 
  .١٠٣-١٠١، ص املقاماتاهلمذاين،   ) ١(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٥٢

اليت دعته إىل وصل قصة بأخرى؟ وما نتيجة قصة القرية التالية؟ هل سيعود اإلسكندري إىل رشده فيقلـع                  
عن اخلداع؟ أم أنه سينتقم من أهل القرية السابقة خبدعته ألهل القرية اجلديدة؟ لكل إجابة على سؤال من                  

  .ألسئلة دالالت تفتح أفقاً لقراءة االحتماالت يف املقامةهذه ا
إذاً لفظة القرية تعد حتديداً مكانياً حامالً لصفات وخصائص ضمنية تعبر عن مستوى الناس فيها، وما  
ميتلكون من وعي يسهل على اإلسكندري التالعب به واختراقه، فإذا كانت هذه القرية تعـاين جغرافيـاً                 

إن كان موجـوداً  –ثة حمققة فإن فزع أهلها سيفقدهم صوام، وما تبقى لديهم من وعي  ومومسياً من كار  
لقد وصف الراوي مفصالً ما تعاين منـه        . ، بذلك يغدون فريسة سهلة خلدعة هذا الطارئ احملترف        -أصالً

فنياً، تلك القرية؛ ليجعل املشهد خادماً لفكرة اإلسكندري اليت سيعرضها على أهلها، فالوصف آتى أكله               
  .ومهد للخديعة بسهولة ويسر

ال يعرف املتلقي كم من الوقت أمضى الرجالن بني أهل هذه القرية اجلديدة، لكـن تيـار الـسرد             
يستعجل ذلك مبيناً أن اإلسكندري كأمنا حيط عليهم من السماء، فهو باقتراحه أشبه باملخلص، لقد أتـى                 

أما اإلسكندري فقد جاء مع     . )١(ا طعاماً فأبوا أن يضيفومها    يوماً ما موسى والعبد الصاحل إىل أهل قرية فطلب        
يف –رفيقه خملصاًَ هلذه القرية من كارثة حمققة، فأهلها هم الذين حيتاجون إليه، وليس هو حباجـة إلـيهم                   

كان مبقدوره، هو ومن معه أن يغادرا هذه القرية قبل أن يفعل السيل فيهـا فعلـه، لكنـهما                   . -الظاهر
مدة من الزمن، يقوم خالهلا هذا البطل احملترف بعمل خارق أمام أهل القرية فيكون صاحب         سيمكثان فيها   

ترى كيف خياطر اإلسكندري بالبقاء يف      . فضل عليهم، بأن ينقذهم من الفزع القادم، ومن السيل اجلارف         
ها؟ أغلب الظن القرية وهي على هذه احلالة، ويكون على يقني من أن السيل لن يغرقها ويغرقه مع رفيقه في               

أن حالة القرية ال تستدعي كل اخلوف الذي يسيطر على أهلها، هكذا يبدو علم اإلسكندري حبقيقة األمر                 
  .متجاوزاً علمهم ومعرفتهم

يطلب اإلسكندري منهم الطاعة بفعل أمر صريح، مث ينهاهم عن القيام بأي فعل دون الرجوع إليه،                
ة املزعومة ميتثلون ألوامره خاضعني؛ ألن خوفهم من السيل ال يـدع   وقبل أن يقدم دليالً على قدرته اخلارق      

وملعرفة اإلسكندري الدقيقة بالثقافة السائدة يف جمتمع هؤالء        . هلم منفذاً إالّ باخلضوع واالنقياد ألي اقتراح      
ى قصة دينية الناس، فإنه يتقدم إليهم بثالثة أوامر أو مطالب مشبعة بالدالالت الدينية واالعتقادية، فيحيل عل   

 مع قومه، فحواها أن عاقبة اجلدل وكثرة السؤال تضيق املداخل، وتفضي إىل العنـت،     كانت ملوسى   
فبلغ يف طلبه منتهى الغاية، وقرر منذ البداية أن البقرة اليت ستذبح هي بقرة صفراء، فأحاهلم علـى عـامل                    

                                                 
انطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جداراً يريـد أن           ف) ٧٧(، سورة الكهف آية     القرآن الكرمي   ) ١(

  .ينقض فأقامه قال لو شئت الختذت عليه أجراً
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٥٣

مث طلب جارية عـذراء،     . سطورياألضحية، وطقس من طقوس إظهار احلق، بعمل خارق شبيه بالبعد األ          
فأدخل كالمه يف تناص مع تقاليد ضاربة يف القدم حول موضوع الفيضان يف األار، فلعل من املـوروث                  

وختم . الشعيب القدمي ضرورة دئة غضب النهر، يف حالة الفيضان، بالتضحية له بفتاة مجيلة أشبه بالعروس              
 ركعتني، مؤكداً ألهل القرية أن استجابتهم ألوامره يف هـذه           ذلك كله باالمتثال لطاعة اهللا بالصالة خلفه      

األفعال الثالثة ستؤدي بالقطع إىل ثين املاء عن القرية إىل الصحراء، مبا يشبه املعجزة، وتعهد ببذل نفـسه                  
طبعاً إن طغى السيل فدمه ودم رفيقه ودم كل أهل القرية . ودمه هلم إن مل حيدث ما يقول، وإن مل ينثن املاء   

  سيكون حالالً للسيل، وعندها من سيحاسب من؟
 مع قومه، عاكساً األدوار فموسى يشق املاء يف قصته مـع            يستدعي اإلسكندري قصة موسى     

فرعون، ويبدو اإلسكندري، وقد وعد القوم بشق الصحراء لتغيري جمرى السيل، موسى يطلب من قومه أن                
سكندري يدعو إىل ذبح بقرة صفراء، وقد أضمر كذباً يذحبوا بقرة صفراء ليدل من خالهلا على صدقه، واإل

وال تنفصل معابثة اإلسكندري للمقدسات عن متعته الشخصية إذ ربط بني كل من األكل وقصة              . وخداعاً
موسى واجلنس والصالة، فقد استجاب القوم له فذحبوا البقرة، وزوجوه اجلارية، وقاموا للصالة خلفـه،               

  .)١("تمع التابو مع إطالق العنان للذةوهكذا جيتمع طرفا نقيض، جي"
يعبر الراوي عن سرعة استجابة القوم ملطالب اإلسكندري، مقرراً ذلك دون حتديد زمين، ويف الوقت      

كمـا أنـه ال     . ذاته ال يذكر صعوبة احلصول على بقرة صفراء، يف قرية صغرية، وهي بقرة نادرة الوجود              
اإلسكندري من اجلارية، وما املدة اليت استغرقها ذلك؟ فهل تزوج          يتساءل عن العالقة بني ثين املاء وزواج        

اجلارية مبراسم وعقد؟ أم أنه توارى عنهم لينال معها لذته مبعرفة الراوي، وجهل أهل القرية مبا جيـري ويف      
  غفلة منهم؟

 علـى   تبدو القصة مع أهل هذه القرية غري حمبوكة بنظر املتلقي، فاإلسكندري مل يقدم دليالً واحداً              
وال تبدو هناك أي معقولية يف سرعة استجابتهم لـه دون           . صدق ما يطلب منهم يف عالقته بتراجع السيل       

فما طلبه كان شبيهاً يف قسمة األول باملعجزة، وقد حققوها، بأن أتوا بالبقرة الصفراء وذحبوها على                . دليل
شهواين، يتزوج اجلارية، أو يدخل ـا       أما طلبه الثاين فحري بأن يكشف عن احتياله؛ ألنه عابث           . الفور

دون عقد شرعي، مرتكباً جرمية، وهذا الطلب قد يظل عصياً على الفهم بالنسبة للمتلقي احلديث، فلرمبـا             
كان لدى الناس يف زمن البديع ما يسوغ كبح مجاح السيل بالزواج من جارية، وهذا يبقى خارج كفـاءة       

وإن اإلسكندري قد غطى على فعليـه الـسابقني         . عقولية معينة املتلقي احلديث بصعوبة استيعابه ضمن م     
باإلمامة يف الصالة مستغالً سذاجة أهل القرية من جهة املنظومة الدينية ألفكارهم ومشاعرهم، ففي ذلـك        

                                                 
  .١٨٤، ص  السرد يف مقامات اهلمذاينبكر،  ) ١(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٥٤

مقتلهم، ونقطة ضعفهم الكربى، فقد جلمهم عن االعتراض أوالً، مث قيدهم أخرياً عن احلركة، حتت إكراه                
  .التعبديالطقس الديين 

فإن مل ينثن املاء فـدمي علـيكم   "إن مما ينقض قول اإلسكندري من داخله، يف دعواه، تعليقه التايل    
فدمي علـيكم   "وجعل بدالً منه    " فدمى لكم حالل  "الذي عدل فيه عن التركيب اللغوي املعهود        " حالل
.  بـدل حتليلـه    )١(بعامةليدل على حرمة دمه، وعلى تعظيم حرمة الدم         " عليكم حرام "مذكراً بـ   " حالل

وليشري إىل استحالة أن يكون هلم ذلك، وليوحي، ضمنياً بأنه كذاب، فيأيت التحذير من حرمـة الـدم يف                  
  .جوهر القول مفصحاً عن خوفه العميق من انكشاف أمره

ومما ينقض قوله كذلك، أنه اشترط على القوم مجلة اشتراطات يف الركعتني، هو يعرف، وهم يعرفون 
إن الـذاكرة  . وجعل الركعتني من الطول حبيث يؤكد استحالة الوفاء بتلك الشروط. ستحالة حتقيقها مثله ا 

 أنه جعل بردته جائزة ملن يصلي ركعتني خبشوع تام،          الدينية للمسلمني حتتفظ بقصة تروى عن الرسول        
 كان انـشغل    ، إذا  نفسه لذلك، فقام يصليهما، وحينما فرغ سأله الرسول        فنذر علي بن أيب طالب      

لقد مر خباطري أي الربدتني متنحين إن أنا خشعت، فخسر الرهان يف داللة علـى اسـتحالة                 : بشي، فقال 
  .اخلشوع املطلق يف الصالة

لو كان هناك من رأي حصيف لدى أحدهم يف هذه القرية، لعلم قبل الشروع بالصالة اسـتحالة أن    
الكبري، لن يطيقوا الوفاء ذه الشروط، إذ بينهم كذلك         حتقق هذه الصالة هدفها املنشود، فالناس جبمعهم        

الطفل واملرأة والشيخ الفاين، فكيف هلم بكل هذا االمتثال، ولو افترضنا امتثاهلم جدالً، فما الـذي يلـزم                 
 الوفاء بذلك؟ إذاً هو يطلب املستحيل، وهم يستجيبون         - عيسى بن هشام   - ورفيقه -اإلسكندري–اإلمام  

  . عقوهلم جانباًله بغباء، مبعدين
أميكن القول إن نص املقامة يفضح وعي هؤالء الناس حني يبني افت منطق اإلسكندري واويه، مع 
عدم تنبههم على ذلك؟ فهل قصد املؤلف قصداً أن جيعل كالم اإلسكندري منطوياً علـى مثـل هـذه                   

  .التناقضات؟ أم أن املؤلف قد قصر يف حبك مقامته؟ هذا سؤال هام وخطري
إذا كان املؤلف قدم شخصية غري مقنعة حبديثها وحوارها، فإنه يتحمل بذلك وزر القصور يف بنائها                

وإذا كان جعلها على هذه الشاكلة بقصد فضح وعيها، ووعي اتمع من حوهلا، فلعله بذلك يكون                . فنياً
  !مؤلفاً على درجة عالية من املكر والدهاء

– جعل رؤوسهم إىل ماء السيل أقرب؛ ألم ال ميلكون عقالً            ترك اإلسكندري أهل القرية، بعد أن     
فإذا كان السجود يف جوهره عبـادة هللا،        .   جيعلهم يرفعون تلك الرؤوس إىل األعلى      -حبسب اإلسكندري 

                                                 
  ).٥(، حاشية ١٠٢، ص مقامات بديع الزمانعبده،   ) ١(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٥٥

 قد أباح هلم إن هم خشوا التهلكة ترك الصالة، لكن هؤالء القوم صاروا هدفاً سهالً للسيل يف  فإن اهللا
ن مرشحون للموت بفعل الطقس التعبدي الذي جعلهم اإلمام حبيسني فيه، إن املأموم، من جريانه، وهم اآل

أو (الناحية الدينية التعبدية، هو رهن إشارة اإلمام، مادام يف طقس الصالة، فما العمل إذا غـاب اإلمـام                   
  ؟)هرب

هـل  : أن يـسأل فللمتلقي . إن الراوي يعزل يف سرده كل العوامل اليت قد تنقض ال منطقية احلدث     
كانت القرية بأمجعها داخلة يف الركعتني خلف اإلسكندري؟ أليس من طفل هنا أو هناك حىت يفضح أمـر       
احملتال؟ أما من امرأة ممنوعة من الصالة يف القرية، تراقب احلدث دون أن تنخرط فيه مبانع شرعي؟ كل هذه     

قامة من الناحية الفنية، لكن السرد بإيقاعه وحبكه األسئلة وغريها قد يطرحها املتلقي، ولعلها تؤثر يف بناء امل
قد أقصى كثرياً جداً من األسئلة عرب جناح التخييل واإليهام بالواقعية، مما أدى إىل اكتمال الصورة وإن كان           
ذلك ال يتعارض مع ما تشتمل عليه املقامة من فضح وكشف لطبيعة اخللل يف اتمع من جهـة الـسلوك      

  .قاد الدييناالجتماعي واالعت
علق مصطفى ناصف على املقامات بعامة، فقال حبق بعض مشاهدها اليت تشبه املشهد األخري يف هذه  

تنافس االيار واإلضحاك، مث اختلطا معاً، اختالطاً يصعب فضه، ورمبا ال يريد القارئ أن يفـض                "املقامة  
صبح الضحك الزمة مـن اللـوازم       إذا أصاب القارئ اجلرح تداعى إىل ذهنه الضحك، وأ        . هذا االشتباك 

  .)١("املطلوبة لقبول كل شيء جارح ومهني
سخرية مرة من القيم والطقوس والشعائر االجتماعيـة،        "ويقول أمين بكر عن هذه املقامة بأا متثل         

وتعرض لوجهة نظر تقاوم املوت وتسخر منه، فاإلسكندري ينجو من املوت على حساب ميت، وينـال                
  .)٢("م عبيد خلوفهم من  املوتلذته على حساب قو

)٦(  
  :فأنشأ أبو الفتح يقول "
  

  ـيـــد اهللا مثلـــال يبع
  ـومـــة قــــهللا غفل

  راً عليهـمـت خيــــاكتل

  ــاــي أينـن مثلــوأي
  ـناـا باهلويـــــغنمته
  )٣("ــاـزوراً ومين تـوكل

                                                 
  .٢٠٨، ص ١٩٩٧، الكويت، )٢١٨(، عامل  املعرفة ر العريب حماورات مع النث:ناصف، مصطفى   ) ١(
  .١٨٥، ص  السرد يف مقامات اهلمذاينبكر،  ) ٢(
  .١٠٣، ص املقاماتاهلمذاين،   ) ٣(
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                                                                        مجال مقابلةوعي النقد ونقد الوعي يف املقامة املوصلية
 

 ٥٦

. ه أهل القريتني معاً، واتمع بعامة     خيتم اإلسكندري املقامة بأبيات شعرية له تدل على مدى احتقار         
إذ بقليل من إعمال الفكر يتغلب هو عليهم، ملا هم . وتكشف عن وعيه املغاير لوعيهم، وتعرض بسذاجتهم

  .فيه من سخف وتناقض وخوف
  :يف نسخة أخرى من املقامات يكون البيت الثاين هكذا 

  

  )١(فتحتها باهلوينــــــــــا  هللا قلعة قـــــــــــوم
  

 إن احلوار يف جوهره يعـرب عـن   (Umberto Eco)أليس يف هذا البيت ما يؤكد مقولة أمربتو  إيكو 
فاإلسكندري يدخل يف حرب مع هؤالء القوم أو أولئك فيفتح قلعتهم           . )٢(إستراتيجية احترابية بني الطرفني   

  .مقدراً نتائج أقواله وأفعاله فيهمأخرياً منتصراً عليهم؛ ألنه كان دوماً قادراً على حتديد ردود أفعاهلم، و
على أما كانتا تنصبان علـى  " السواد والقطيع "إن فحوى أبيات الشعر يؤكد حتليل املتلقي لكلميت         

  .وها هو يفصح عن ذلك عالنية، بعد أن جنح يف حليته مرة وأخرى. وصف اتمع بنظر اإلسكندري حقاً
 عندما قرر حبق اإلسـكندري  (James T. Monroe)هنا نسأل، هل أصاب جيمس مونرو 

لقد . ؟ أغلب الظن أن ال    )٣("ال جتدي نفعاً  "وعيسى بن هشام يف هذه املقامة ومعها األرمنية، أن خديعتهما           
نال الرجالن ما يريدان، ففي هذه املقامة جنوا من املوت احملقق باحليلة واخلديعة، مث عاشا حياة منعمة طيلة                  

  .راين أهل القريتني، ويف ذلك ما يكفياأليام اليت قضياها بني ظه
هل بدت لنا شخصية اإلسكندري مبستوى من اخلسة كتلك اليت ذكرها مارون عبود؟ :كذلك نسأل 

لقد خلط عبود حني طابق بني أيب الفتح وبديع الزمان، فعد سلوك أيب الفتح داالً على شخص بديع الزمان                   
هاء، فتارة يضحك ضحكة بلهاء، وتارة صفراء، كما حيدث        إن يف حكايات البديع احتياالً ود     : "حني قال   

لكل قارئ بعد مطالعة املقامة األصفهانية، إنك لتشمئز من عمل أيب الفتح باملـصلني حـني تـركهم يف                   
سجدم الطويلة، فتعجب من نفس ميتة حيملها جسد ننت ال حيترم أقدس أقداس البشرية، إذا كان يفـوز                  

  .)٤(؟"بالدون من طعام الدنيا
ال نتفق مع عبود مرتني؛ األوىل أنه جيب التفريق بني البديع املؤلف الواقعي للمقامة واملؤلف الضمين                

                                                 
  .٣٤، ط اجلوائب، ص املقاماتاهلمذاين،   ) ١(
  .٦٧، ص  القارئ يف احلكايةإيكو،  ) ٢(
  .٣٢-٩، ص املقامات وقصص البيكاريسكمونرو،   ) ٣(
  .٣٦، ص ١٩٥٤، دار املعارف، بريوت، بديع الزمان اهلمذاين: عبود، مارون   ) ٤(
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   ،)٢(عدد ، )٢(ردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد الة األ
 
 

 ٥٧

وكذلك أال خنلط بينه وبني شخصية بطله أيب الفتح اإلسكندري، ففي كل عمل أديب، ينحو منحـى      .)١(هلا
ري واأليديولوجي، ويغدو   درامياً، تتعدد الشخصيات واألصوات، لتصبح كل شخصية حاملة ملوقفها الفك         

كل صوت معبرا عن مستوى من الوعي خاص به، وال تعد أي شخصية أو صوت بإطالق حجة على وعي 
  .املؤلف الضمين أو املؤلف الواقعي، وإالّ فلماذا يلجأ املؤلف إىل خلق الشخصيات وتعدد األصوات؟

ري، وال منتلىء غيظاً عليه، إنه هو ذاته مرة أخرى ال نتفق مع عبود؛ ألننا ال نستاء كثرياً من اإلسكند
قد تعرض يف بداية املقامة لالعتداء حىت كاد يهلك، مث إنه أودع يف ثنايا كالمه، يف كل مرة، ما يدل على                     

وإننا بفطرتنا وطبيعتنـا ال نتجـاوب مـع    . نصبه واحتياله لو وجد بني املخدوعني من له عقل يتساءل به     
وال نتعاطف مع املغفل، يف احلياة اليومية؛ وكذلك يف األعمال األدبية، مث إن             املخدوع حني ال يعمل عقله،      

اخلوف من املوت جيب أال يفقد الناس صوام على هذه الشاكلة، كما أن التـدين أو التعبـد ال يلـزم                     
  .بالضرورة صاحبة أن يغيب عقله ونظره ليصري فريسة للمحتالني

ة واأليديولوجية وبالنقد الـالذع للمجتمـع، واسـتطاعت         لقد محلت هذه املقامة باألبعاد الفكري     
الشخصيات املتعددة فيها أن تعبر عن مستويات من الوعي متناقضة ومتصارعة، لكن الظرف يف شخـصية     

  .أيب الفتح مل جيعل املتلقي يراه حقرياً أو نتناً بقدر ما رأى غباء اآلخرين مثرياً للضحك والسخرية
أنه قد حيبب إليك الشخصية املتهتكة أو الفاجرة، إذا كانت متلك روحاً مـن             إن خطورة األدب تكمن يف      

 البسطاء إذا بدت مظاهر السذاجة املفرطـة        الدعابة، وقسطاً من الذكاء، وقد ينفرك من البشر املستقيمني        
إن األدب حني حياكي جوهر األشياء، ويرصد العمق يف طبائعها، يـصل            . طاغية على سلوكهم أو أفعاهلم    

فلعل اإلسكندري كان  . يته دون أن يلتفت إىل القشور أو املظاهر اخلارجية اليت غالباً ما نغلف أنفسنا ا              غا
  .األصدق يف التعبري عن مأساة احلياة وسخريتها

                                                 
  .١٦١، ص  السرد يف مقامات اهلمذاينبكر،  ) ١(
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 ٥٩
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   ،) ٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 

 ٥٩

  ية التأسيسية لنقدنا العريب احلديثنالبِيف 
  )ا منوذج :"مقدمة لدراسة بالغة العرب"( 

  

  * الفيفيعبداهللا بن أمحد. د
    ١٤/٣/٢٠٠٦:                                   تاريخ قبوله                       ٢٢/٣/٢٠٠٥: تاريخ تسليم البحث 

  

  

                                                    ملخص
كان النص النقدي العريب يف مستهل القرن العشرين قد وقف على مفترق طرق، بني التقليـد والتجديـد، بـني                    

فتباينت .  املوروث النقدي واآلفاق اجلديدة اليت أخذت تقبس مشاعلها طالئع البعثات إىل الغرب يف أوج ازدهاره الفكري             
يف .   على قدمي، ومعتنق جلديد، أو معتدل بينهما، ضالّته الكلمة احلكمة أىن وجدها كان أحق ـا      السبل بالناقد بني جامد   

 ذي الثقافـة  -للدكتور أمحد ضـيف " م١٩٢١مقدمة لدراسة بالغة العرب،   "هذا املناخ من القلق احلضاري ختلّق كتاب        
صرية، ليمثّل وجها من وجوه هذه املرحلـة املفـصلية      يوم أن ألقاه يف األصل حماضرات لطلبة اجلامعة امل         -العربية الفرنسية 

ومع أن الكتاب ومؤلفه مل .  نقد املنهجي احلديثتشكّل البنية التأسيسية للالتارخيية يف حركة الثقافة العربية، بإرهاصاا إىل       
مها، وال جـدارة بـالقراءة      حيظيا مبا حظي به بعض جمايليهما من صيت ودرس، فإما ال يقالّن عن سوامها تصويراً لعصر               

قضايا األدب والنقد والرتعات املختلفة يف فهمهما، وتطرق إىل التبعة الثقافيـة    "  املقدمة"لقد أثار مؤلف    .  النقدية التارخيية 
امللقاة على عاتق الكاتب والشاعر والناقد، مث ناقش النقد العريب القدمي يف ضوء ما عرفه من املـذاهب النقديـة الغربيـة                      

 بوصفه منوذجـا    -وهكذا، فإن دراسته    .عند العرب " القدماء واحملدثني "، ليختم كتابه ببحث يف جدلية       )الفرنسية خباصة (
طريقه على أعتـاب عـصر      تلمس   دف إىل تسجيل بصمات الناقد العريب وهو ي        -احلديث نا العريب لنقدللبنية التأسيسية   

  .ة له مثيل يف املسرية البشرية بعامجديد، شهد من التحوالت احلادة ما مل يسبق
  

Abstract 
At the beginning of the twentieth century, Arabic criticism was at a crossroads between classical 

and modern literature, between heritage and new horizons, when the beginnings of educational 
expeditions to the West-- during the summit of its intellectual development-- began to benefit from 
Western insights.  Therefore, literary critics used different methods.  Some of them stayed with old 
trends, some others embraced new trends, and some tried to moderate between the old and the new, 
following wisdom wherever they found it. 

During this atmosphere of civil inquietude, Dr. Ahmed Dhaif, who was educated in Arabic and 
French, authored his book "An Introduction to the Study of Arabic Rhetoric (= Literature)", 
(١٩٢١).  Firstly, he had lectured about the book's content to students in The Egyptian University, 
following which the book came to be considered as an appearance of that historical transitional period 
of Arabic cultural movement, with its marked steps to forming the essential construction of modern 
methodological criticism.  This book, as its author, does not have that reputation, and has not been 
studied as much as some other books contemporary to it, although it achieved no less than they did in 
picturing the age, nor is its importance any less for historical critical reading. 

In this book, the author suggests the term "rhetoric" instead of "literature", then clarifies the 
issues of literature, criticism, and the different methods of understanding texts.  In addition, he wrote 
about the various responsibilities of the writer, the poet and the critic.  Then he discussed classic Arabic 
criticism in the light of what he had known in schools of Western criticism (especially in France). 

Finally, he ended his book with research about the arguments in classic Arabic criticism about 
pre-Islamic and Islamic poets.  

Thus, the aim of this reading is to register the imprints of an Arabic critic while he was 
researching his way to a new age, the age that was transitioning sharply and quickly in developments 
unlike what general human life dealt with before. 

 

  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض*   
  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  عبداهللا بن أمحد الفيفي              )ا منوذج " :مقدمة لدراسة بالغة العرب"(يسية لنقدنا العريب احلديثالبِنية التأسيف 
  
 

 ٦٠

  :مقدمة
لقد تولّد .  لعلّ سؤال التجديد كان أبرز األسئلة األدبية والنقدية املطروحة يف بدايات القرن العشرين

شعور ملح بضرورة التجديد يف األدب العريب وحيوية االنعتاق من قيود تقليدية كبلـت األدب والنقـد                 
ة ال حتمل فكراً أو معاين ذات بال، كمـا          بأغالل بغيضة، أدت إىل ختلّف األدب وحتوله إىل زخارف لفظي         

  . أدت إىل مجود النقد ومن مث تقلُّصِ مهمته الريادية أو اختفائها يف حركة الفكر واألدب والتجديد
فما كان منها إال أن .  وازداد هذا الشعور إحلاحا لدى تلك الفئة اليت اتصلت بالغرب يف أوج ضته   

فكان منها الصوت املتزن يف مفهومه للتجديد وغاياته، ومنـها  .   املتاحةنادت بالتجديد، عرب كل القنوات   
الصوت املغايل، الذي رته األنوار الغربية، فذهب ينادي باطّراح املوروث مجلـة أو تفـصيالً، واعتنـاق      

  .، مبعطياته الفكرية والعلمية واألدبية، مجلة أو تفصيالً كذلك)الغريب(النموذج احلديث 

يقـدم   باجلامعة املصرية املدرس  ) ١٩٤٥-١٨٨٠،  الدكتور أمحد ضيف  (هؤالء وهؤالء كان    وبني  
مقدمة لدراسـة  " صفحة، يسميه   ١٨٧دروسه إىل طلبته يف اجلامعة، مث ينشر مذكراته لطلبته كتابا يقع يف             

 الفرنسية، وهو يف كتابه هذا يعرض أهم التجارب النقدية الغربية، وخباصة.  ١٩٢١، يف سنة "بالغة العرب
وال غرو، فقد كان املؤلِّف  أحد املتصلني مباشرة بالثقافة الفرنـسية، ال مـن               .  مقارنا إياها بالنقد العريب   

وإىل جانب .  خالل قراءاته فحسب، ولكن من خالل رحالته إىل فرنسا أيضا، ونيله شهادة الدكتوراه منها
وبذا، فإن الكتـاب    .   يطْلقها، وقضايا نقدية خمتلفة يثريها     ذلك العرض للتجارب النقدية دعوات جتديدية     

  .التجديد يف األدب والنقد، على أساس علمي حديث: كان يدور حول فكرة حمورية هي

شكري حممد  والفضل يف االهتمام به يرجع إىل أستاذي الدكتور         .  ١٩٨٤وتعود عالقيت بالكتاب إىل سنة      
مناهج النقـد  "إليه ضمن مواد فصل دراسي، حظيت باالنفراد به فيه، حول    رمحه اهللا، الذي أحالين      عياد،

ومل أظفر من الكتاب بسوى نسخة يتيمة يف مكتبة جامعة امللك سعود، هـي الطبعـة                ".  األديب احلديث 
الزركلـي، خـري    (كما مل أظفر عن املؤلِّف  بأكثر من التعريف املقتضب الذي يسوقه عنه              .  األوىل منه 

 صـفر   ٢٧ و ٢٦ اليت كتبـت عنـه، يف        املصرية، والصحف   "مذكرات املؤلِّف   " مستقيا عن    -)١()الدين
  : حيث أورد ما يلي-هـ، وهو تأريخ وفاته١٣٦٤

، ويعرف  أمحد بن علي بن إمساعيل ضيف     ): م١٩٤٥ -١٨٨٠= هـ١٣٦٤ -١٢٩٧ (الدكتور ضيف "
كان أستاذاً يف جامعـة فـؤاد       .  رةمولده ووفاته يف القاه   .  أديب باحث مصري  : بالدكتور أمحد ضيف  

                                                 
  .١٨٤: ١، )دار العلم للماليني: بريوت(، األعالم، )١٩٨٤(  )١(
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   ،) ٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 

 ٦١

   .)١( " ط–بالغة العرب يف األندلس "، و" ط–مقدمة لدراسة بالغة العرب : "له تآليف منها.  األول
درس باألزهر، ودار العلوم، مث رحل " من إضافات تشري إىل أن ضيفًا )٢()ّدياب، عبد احلي  (أو ما يرد لدى     

، واشتغل أسـتاذًا   ١٩١٨راه يف اآلداب من السوربون يف عام        إىل باريس، حيث حصل على درجة الدكتو      
  ".معجم املؤلِّفني: "حميالً يف ذلك إىل."  يف جامعة القاهرة

مث ازدادت أمهيـة الكتـاب      .  وندرة الكتاب، وقلة املعرفة مبؤلّفه، كانا حافزين أوليني لالهتمام به         
 قضايا حيوية، كانت تشغل طليعيي النقد يف بدايات القرن          الختياره منوذجا هلذه القراءة بتبين ما احتواه من       

 )٤()عيـادا (حـىت إن    .  )٣(العشرين، وتؤثّر يف توجهام النقدية، رغم عدم االهتمام الكايف به يف عصره           
يف األدب " لكتابه طه حسنيالواقع أن اجلامعة اعتمدت أكثر من عشرين سنة على مقدمة الدكتور : "ليقول

مقدمة لدراسة "ونِسي كتاب .  ، دليالً إىل منهج علمي أو شبه علمي يف دراسة األدب )١٩٢٧(،  "اجلاهلي
بستة أعوام، مع أنه كان جديرا باملتابعـة،        " األدب اجلاهلي "، وقد صدر قبل     ألمحد ضيف " بالغة العرب 

أن الكتاب كان إحدى الثمـار  إضافة إىل ."  طه حسنيوكان يثري من قضايا املنهج أكثر مما أثارت مقدمة      
طه  بالدكتوراه من باريس للتدريس يف اجلامعة املصرية وضيفاألوىل التصال النقد العريب بالغريب، وقد عاد 

 اليت كانت حمصورة يف طالبه مل متتـد إىل خـارج   -مث قُيض لبعض أفكاره ودعواته.  ما زال طالبا  حسني  
وقد كانت للمؤلف أسبقيته يف طرق كـثري مـن   .  )٦(طه حسنيل  الذيوع واالنتشار من خال  -)٥(اجلامعة

                                                 
وهو كتاب يف تاريخ    ).  مطبعة االعتماد مبصر  (، عن   ١٩٣٨، مث يف طبعته الثانية      ١٩٢٤ليه الزركلي صدر    وكتابه هذا األخري الذي أشار إ       )١(

وفيه يـستخدم   ".  الكالم على األدب وصلته باالجتماع، والكالم على بالغة العرب يف األندلس          "يبدأ بتمهيد حول    .  األدب األندلسي 
ويف متهيده كذلك ترديد آلرائه املبثوثـة يف        ".  مقدمة لدراسة بالغة العرب   "يف كتابه   ، كما فَعل    "األدب"مبعىن  " البالغة"ضيف مصطلح   

وهـو يف   ).  ١٩٣٥مطبعة التوكّل،   : مصر(،  ")حماضرات يف األدب العريب   (العصر العباسي   "وله كتاب آخر بعنوان     ".  املقدمة"كتابه  
مث كتـاب رابـع     .  اب كسائر كتب ضيف كان كتابا تعليميا للطلبة       ومن الواضح أن هذا الكت    ).  العصر العباسي (تاريخ األدب العريب    

 بـدار   -لطلبة الـسنة النهائيـة     (- كما جاء يف عنوانه    -وهو).  ١٩٣٦مطبعة العلوم،   : مصر(،  "من حماضرات األدب العريب   "بعنوان  
غرب، األدب العريب مبصر يف القرن التاسـع        أدب العرب يف األندلس، األدب يف امل      : وموضوعه يف تاريخ األدب أيضا، يتضمن     ).  العلوم

 .عشر، مع مناذج من الشعر والنثر
  .٣، حاشية ١١٥، )دار الكاتب العريب: القاهرة(، التراث النقدي قبل مدرسة اجليل اجلديد، )١٩٦٨(  )٢(
).  ١٢٧ -١١٥،  .ن.مياب، عبـد احلـي،      د(كـ:  فمنها بعض مراجع هذه الدراسة     حول أمحد ضيف  بأَخرة  الدراسات اليت كُتبت     أما   )٣(

دار : القـاهرة (،  نشأة النقد األديب احلـديث يف مـصر       ،  )١٩٧٠(األمني، عز الدين،    (و.  حيث عرف بكتاب ضيف وعرض حمتوياته     
 ملخصا  -"لسبالغة العرب يف األند   "و" مقدمة لدراسة بالغة العرب    "-الذي قدم تعريفًا بكتابي ضيف    ).  ٣٢٣ -٣٠٧،  )املعارف مبصر 

ـ   .  حمتوياما، مع وقفات سريعة، تفتقر إىل كفاية التحليل والتدليل         أمحد ضيف نقده   ،  )١٩٩٢(شلش، علي،   : (وهناك كُتب أُخرى ك
مع النص الكامل لكتابه مقدمـة لدراسـة بالغـة       خطاب التجديد النقدي عند أمحد ضيف،       ،  )٢٠٠٣(؛ أمحد، سامي سليمان،     وأدبه
    ).العرب

  .٥، )دار الياس العصرية: القاهرة (مقدمة يف أصول النقد،: دائرة اإلبداع، )١٩٨٦(  )٤(
   ). ٣٢١األمني، عز الدين، (هذا ما يزعمه  )٥(
  . ٣٢٢، .ن.م: ينظر )٦(
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  عبداهللا بن أمحد الفيفي              )ا منوذج " :مقدمة لدراسة بالغة العرب"(يسية لنقدنا العريب احلديثالبِنية التأسيف 
  
 

 ٦٢

التصدي لبعض ما خاض فيه الحقوه، مع اتزان نِسبِي القضايا يف نقدنا العريب احلديث، وكانت له ريادته يف 
 فكان رائدا يف اخلروج على التقاليد، وهو      .  بني دعواته التجديدية والوعي خبصوصية الثقافة العربية وآداا       

كما كان  .  أول من دعا إىل ظهور الشخصية يف األدب، ذاهبا إىل أن األدب هو سبيل معرفة أحوال اُألمم                
يف الدكتور ضـيف    ولذلك فإن ما كَتبه     .  )١(أول من عاجل قضية االنتحال معاجلة موضوعية بروح علمية        
        قمة ما وصـل     "-)٢(رأي بعض الباحثني   يف   -النقد األديب والدراسات األدبية يف مطلع القرن العشرين يعد

هذا عالوة على أن الكتاب كان يف       ."  إليه النقد األديب والدراسات األدبية احلديثة يف مصر يف ذلك الوقت          
.  ، ورمبا بعد ذلك   ١٩٢١ -١٩١٨أصله كتابا جامعيا، تلْقَى مواده دروسا على طلبة اجلامعة املصرية، بني            

 يف تشكيل الوعي النقدي األكادميي يف وقته، مث صار، بعد أن نشر كتابا، يسهم               وهذا يعين أنه كان يسهم    
أي أنه ميثّل منوذجا معياريا لطبيعة الوعي السائد يف مؤسسة النقـد           .  يف تشكيل الوعي النقدي العام لقُرائه     

  .  العربية يف بدايات القرن العشرين
حظي به بعض مزامنِيه من صيت ودرسٍ، فمسألة أخرى، ال متس           أما ملاذا مل حيظ املؤلِّف وكتابه مبا        

وإنْ كان ال بد من تعليلٍ      .  التارخيية، شاهدين على طور مفصلي يف تاريخ الثقافة العربية        /  قيمتهما النقدية 
 قلـة  لبقاء ضيف وكتابه يف الظلّ، فتمكن اإلشارة إىل ما يبدو من عزلة املؤلِّف  وزهده يف األضواء، مـع       

ـذا  ) األدب(من املؤلّفات، وتفرده ببعض آرائه بني النقاد، حىت إنه مل يكـن يـسمي      ) املعروف(نتاجه  
  .املصطلح، كما سيأيت

، وتناقشنا طويالً حول مسائله، فكانت قراءيت القدمية تلك شكري عيادلقد كنت قرأت الكتاب مع 
 يف إطاللـة علـى   - وحنن على أعتاب قرن جديد- اليوم نواة هذه القراءة اليت استأنفهاعيادحتت إشراف   

طليعة من طالئع النص النقدي يف بدايات القرن املاضي، وقراءة يف البنية التأسيسية لنقدنا العريب يف ذلـك                  
  .  القرن

  :وستحاول هذه القراءة استقراء الكتاب، متبعة منهج تصنيفه نفسه، ملقاربة األمور التالية
مع استقراء ألفكاره وما حلق     .  قدي ألسئلة الكتاب احملورية، وكيف أجاب املؤلِّف  عنها         تقدمي حتليل ن   )١

  . بعضها من تطور عرب الكتاب، نجم عن الطريقة اليت أُلّف ا
 قياس مكانة الكتاب يف عصره، لإلجابة عن أسئلة حول عالقة الكتاب مبحيطه الثقايف، من تأثره به أو                  )٢

  . قد يكون من تولّد آثار ذلك يف األجيال الالحقةوما.  تأثريه فيه
تقدمي صورة من النقد األديب يف مطالع القرن العشرين، اليت مثّل كتاب ضيف أحد شواهدها، ميكـن                 ) ٣

                                                 
  . ١٢٢، ١١٨ -١١٧دياب، :  ينظر)١(
  . ١٢٧، .ن.م )٢(
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   ،) ٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 

 ٦٣

االستئناس ا يف دراسة الحقة حتاول قياس املسافة بني تلك البنية النقدية العربية يف مطالع القرن املاضي        
هل ما تزال إجابات املؤلِّف  صاحلة اليوم؟  بل هل .  دي والعشرين اليت نعيشها اليومومطالع القرن احلا

  ما تزال أسئلته مطروحة أصالً؟  
  

  فواتح الكتاب. ١
  

.  ١٩٢١يف يناير سـنة  ) مطبعة السفور بالقاهرة( تقدمي كتابه إىل الطبعة األوىل يف       أمحد ضيف يوقّع  
 تشفي غلة املستزيدين عن الرجوع إىل كتب الفرجنة احلديثـة، الـيت           ، ال "عجالة"معتذراً عن أن ما حيويه      

أما ما يتعلّق من الكتاب بأدب العرب فكُلّه أو جلّه من آرائه اخلاصة، اليت              .  أَجمل اإلشارات إليها وأَوجز   
  .  اهتدى إليها بالدرس والتفكري، كما قال

ا كانت تشهده مصر إذ ذاك من حالة رقي أو تطور وقد برر الدعوات التجديدية اليت ضمنها كتابه مب
يشبه من بعض الوجوه أن يكون عصر ضة، وهو ما يحدث انقالبا يف العقول ومـيالً يف النفـوس إىل                    "

وهذا الشعور بالرغبة يف التجديد الذي جتيش به ).  ١ص." (التجديد، حىت ما كان منها ال حيب غري القدمي        
أننا ال ننهض بلغتنـا  " مثرة االطّالع على بالغات اُألمم احلديثة، ومن مثّ االعتقاد          النفوس، كما يقول، يأيت   

ويف اعتقادنا أنه ال يكون ذلك إالّ       ...  العربية إالّ إذا دفعنا ا إىل التحرك من مكاا الذي طال وقوفها فيه            
  ). ٢ص." (إذا تغيرت طرق الدرس والتأليف عما كانت عليه منذ ألف سنة

.   يف كتابه هـذا أمحد ضيف  البيان يعكس إذن تلك العقيدة التجديدية الراسخة اليت ينطلق منها            هذا
مما ينبئ عن أن العقدين األولني مـن القـرن   .  وهو يشري إىل أا ترد يف سياق عام من النهوض إىل التغيري    

           ا، ليس على املستوى األديب فحسب، ولكن أيـضا نقديا علـى املـستوى الثقـايف       العشرين كانا خماض
وال عجب إذن أن تكون العشرينيات من القرن العشرين، اليت افتتحها            .  واحلضاريبنشر كتابه، قد  ضيف 

، اليت أصدرت اجلـزء  "الديوان"ومنها حركة   .  شهدت ظهور التيارات التجديدية األوىل يف األدب والنقد       
وما أثاره بعـد ذلـك      ).  ١٩٢١يف يناير   ( كتابه   فضياألول من كتاا يف الشهر نفسه الذي أصدر فيه          

 .D. S مرجليـوث (، يف أعقـاب مقـال   )١٩٢٦" (يف الـشعر اجلـاهلي   "حـسني  طـه كتاب 
Margoliouth (  عر العـريب    "حـولأصـول الـشThe Origins of Arabic Poetry "

قني حوهلا، خالصا إىل  حيث كان ضيف قد سبق االثنني إىل مناقشة القضية عارضا آراء املستشر-)١٩٢٥(
  ).١٩٣٢( يف اية هذا العقد وبداية العقد التايل، أبولومث جاءت مجاعة .  رأيه املستقل فيها

اليت افتتح ا دروسه يف اجلامعة املصرية،       " اخلطبة"ويعقب املؤلِّف مقدمته بتمهيد، يذكر أنه ملخص        
يف هذا التمهيد لعمله باجلامعة املـصرية نقـداً         وهو يقدم   .  ١٩١٨يف اليوم التاسع من شهر نوفمرب سنة        
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  عبداهللا بن أمحد الفيفي              )ا منوذج " :مقدمة لدراسة بالغة العرب"(يسية لنقدنا العريب احلديثالبِنية التأسيف 
  
 

 ٦٤

ليدعو إىل نقد علمي قائم علـى  .  للمناهج التقليدية يف دراسة األدب العريب، مقارنا إياها باملناهج األوربية     
املوضوعية يف النقد واجتاه البحث إىل روح اللغة، وااللتفات إىل السياق العام للنصوص، املتصل بالـشاعر                

كما يدعو إىل قراءة التراث قراءة نقدية؛       .  وعصره، وعدم االقتصار التقليدي على جزئيات البالغة      وثقافته  
أن نعرف  "- حسب رأيه–ومن هذا املنطلق ال بد  ".  ألن كل حكم مبين على التقليد أو النقل ال قيمة له          "

  ).١١-٣ص." (شيئًا من اللغات األجنبية ونوازن بينها وبني اللغة العربية
وتلك إذن منطلقات مبدئية متثّل رؤية املؤلِّف  الطليعية إىل ما ينبغي أن يكون عليه مستقبل النقـد                  

  .العريب منذ بداية القرن العشرين
  

  األدب ودراسته. ٢
  

 إىل ضيف، يتطرق )٢٠ -١٢ص(، "الكالم البليغ ودراسته"يف موضوع الكتاب األول، حتت عنوان 
   املت ـا  دراسة السياق النصوصي بألف سبب ملا حييط ـا  .  صل بالكاتب؛ ألن الكتابة كما يذكر متتيمتبن

، الذي أراد أن جيعل مـن درس  ١٨٦٩، الناقد الفرنسي املتوىف )Sainte Beuve سنت بوف(منهج 
." النقد احلقيقي هو دراسة األشـخاص     "إن  : األدب درسا تأسيسيا لتاريخٍ طبيعي لتطور العقول، والقائل       

  ).١٣ص." (تشريح النفوس واألفكار"ومن ثَم فإن الغرض منه لدى اُألمم احلديثة ).  ٢٠ص(
 الذي كان معجبا به أيما إعجاب، يعـده مـن أعـدل             -واملؤلِّف  يلح على مشروعية هذا املنهج      

اث  على الرغم من اعترافه بصعوبة تطبيقه على التر        -)١١٧-١١٥ص(املذاهب وأقرا إىل الطريقة األدبية      
ألن معرفة املؤلَّفـات     "-)١(كمحمد مندور  وهو ما يقرره كذلك خلَفُه من النقّاد العرب،          -األديب القدمي 

غري أن ذلك ال مينع من العمل على ذلك         "،  " رمبا ال تتحقّق يف األدب العريب      -ضيف كما يقول    -األصلية
ان يدعو إىل املنهج االجتماعي     وكما كان يدعو إىل هذا املذهب النفسي ك       ).  ٢٠ص." (بقدر االستطاعة 

الرتعات املختلفة يف فهـم     "، وآخر بعنوان    )٠٠ -٦٣ص" (البالغة واالجتماع "يف قسم من كتابه بعنوان      
، يف موقفه هذا املعلي من أمهية األدب يف درس اتمع، كأمنا يـستعيد              ضيف  و  ).٠٠ -٧٧ص" (البالغة
يف تقدميه النثـر     أفالطون،مل يشر إليها، واقفاً موقف       حول طبيعة األدب، وإن      أفالطون و أرسطوجدلية  

.  الفني على الشعر يف تصوير اتمع، وتقدميه التاريخ على خمتلف الفنون االجتماعية يف تـصوير احلقـائق                
 يف عدم إقامته وزنا     أرسطو، يف تفضيله الشعر املوضوعي على الغنائي، يقف يف املقابل موقف            ضيفًاولكن  

وإنْ كان قد تنبه حبـق  إىل أن الـدور يف            .  شعر الغنائي لفرديته وخلوه من األغراض االجتماعية      يذكر لل 

                                                 
  .٧٥، )دار ضة مصر: القاهرة(، يف األدب والنقد، ).ت.د( )١(
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 ٦٥

أي أن دالالت   .  استنباط دالالت األدب يقع على القارئ الناقد، وليس على ظاهر النـصوص مباشـرة             
امنة يف الطبيعة؛    وليست مباشرة، فهي حتاكي القيم الك      -جيادل أستاذه أرسطو   كما كان    -األدب جوهرية 

 يف عكس احلقيقة    -ومن هنا ميكن القول إن الشعر أوثق من النثر        .  إلكماهلا وجالء أغراضها واالعتبار ا    
 إذا ما وجد القارئ الذي يستخرج مكنوناته، وال يقف          -النفسية والواقع االجتماعي واحلالة الفكرية لُألمة     

ر على تصوير روح اُألمة من التاريخ وأصدق؛ ألن التاريخ ال           وهكذا فاألدب عموما أقد   .  عند ظاهر معناه  
.  )١(يرى إالّ ظاهراً من احلياة، وال يعبر إالّ عن وجهة نظر حمكومة باألهواء وامليول، والرتعات والـضغوط               

 على النقّاد العرب القدامى أم مل ميارسوا وظائفهم الفاعلة يف دراسـة             ضيفومن هذا الباب كان يأخذ      
وهي أحكام صحيحة يف جمملها، بيـد أـا   .  دب وتوجيه مساراته، وإمنا بقي اهتمامهم بالغيا صناعيا   األ

تعكس زاوية الرؤية السائدة يف مطلع القرن العشرين، اليت كانت تعطي األمهية الكُربى يف النقد األديب للبعد 
ىل أمهية استثمار اجلهد البالغـي للنقـاد        ولذلك مل يلتفت النقاد العرب احملدثون إ      .  النفسي واالجتماعي 

  .العرب القدماء، إالّ متأخرين، وبتأثري غريب
وإىل جوار ذلك اجلذر الفلسفي القدمي، واضح أن النهضة العلمية اليت حدثت يف أوربا خالل القرن                

العـشرين،  التاسع عشر قد أحدثت تيارات من العلمنة يف العلوم والفنون، ولّدت أصداءها يف مطلع القرن        
تضاف إىل هـذا    .  عند أولئك النقّاد الذين أرادوا أن حيذوا حذو األوربيني يف مناهجهم يف دراسة اآلداب             

جاذبية املدرستني النفسية واالجتماعية الناشئتني إذْ ذاك، وهبوب رياح القيم االشـتراكية علـى خمتلـف              
  .  الثقافات، غربية وشرقية

اهج العلمية تلك يف دراسة األدب بني املشتغلني باألدب والنقـد يف            وقد قام اجلدل حول قضية املن     
 )٢("يف األدب اجلـاهلي   " يف كتابه    طه حسني مصر يف مطلع القرن املاضي، كما يدل على ذلك ما يناقشه            

 بـرونتيري  ، وTaine تني، وسنت بوف( من آراء    ضيفعارضا ما عرضه    " املقياس العلمي "حتت عنوان   
Brunetiere (اها يبدو دون فهم ، ما موقف الرفض هلذه املناهج، على أن فهمه إيي؛ إذ يظهرضيفتبن- 

األدب نفـسه   (وأن يكـون    ) دراسة األدب دراسة علمية   ( خلط بني الطموح إىل      -يف صياغته على األقل   
ع به هؤالء   فقد أسر ) األدب(وأما  : "أو كالعلم متّحي فيه ذاتية األديب أو خيف تأثريها، حيث يقول          ) علماً

أ فتظن أنـك    ).  ... حاولوا أن يصبغوه ا   (إىل هذه الصبغة العلمية اليت      ] ... بيف، تني، برونتيري  [الثالثة  
 يف آثارهم العلمية اخلالصة مبثل ما تظفر به       باستور و دروين و المارك و نيوتنتستطيع أن تظفر من شخصية      

                                                 
، مناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيـق      ،  )١٩٦٧(، ديفيد،   ديتشس: نظر مثالً ، ي "طبيعة األدب " عن جدلية أرسطو وأفالطون حول       )١(

  ).الباب األول(، )مؤسسة فرانكلني:  نيويورك-بريوت(إحسان عباس . حممد يوسف جنم، مر. تر
   .٠٠-٤٣ ،)دار املعارف: القاهرة(، يف األدب اجلاهلي، )١٩٨٤( : ينظر)٢(
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 ٦٦

؛ )أديبـا (ن هؤالء كانوا علماء، وألن هذا كـان         أل!  ؟  كالّ  )آثاره األدبية ( يف   سانت بوف من شخصية   
  فهل هناك جدل يف أن األدب فن والعلم علم، أم أن اجلدل كان هل )١(."والعلم شيء، واألدب شيء آخر

فـإذا  !   أدبية أم هي نقدية؟    سانت بيف مث هل آثار    !  باإلمكان أن ندرس األدب بآلية العلم اردة أم ال؟        
أمحـد  آخر من مزالق النقد العريب يف القرن العشرين، يربز منوذجه يف هذا املوطن بني               حنن هنا بإزاء مزلق     

، متمثّالً يف االحتذاء املسلّم دون مناقشة، كما فعل األول، أو ممارسة اجلدل، دون تدقيق طه حسني وضيف
 رمبا  - ميثّل مرحلة  ضيف وقد كان    . يف الوعي واملصطلح ملناقشة األطّروحات اليت يوافَق عليها أو تعارض         

 تتبنى مالحقة كل منهج غريب، دون حس نقدي ناضج، بل           -ما زالت تكبل أطراف النقد العريب إىل اليوم       
فـإذا ختطّـى   .  بشبه عقيدة مرسخة أن ذلك املنهج هو منوذج الكمال ومنتهى احلكمة يف التجربة البشرية   

 ينقض غَزله املستورد ليستبدل بـه       -دعوى املواكبة ب -منتجو تلك املناهج مناهجهم، ركض الناقد العريب      
  .  غَزالً جاهزا جديدا

 الداعني إىل اتباع االجتاه النفسي لدراسة األدب يف تلك املرحلة - إن مل يكن أول- من أوائلضيفو
وا إىل ربـط   اللذين دع)٢(املازين والعقادمث كان من أتباع هذا االجتاه    .  من الربع األول من القرن العشرين     

ابـن  " كدراسـته عـن      ،املختلفةالعقاد  مث كانت دراسات    .  األدب بدالالته اإلنسانية النفسية والواقعية    
وانطلقـت مـن بعـد    ".  أيب نواس احلسن بن هانئ"، أو دراسته النفسية عن      "حياته من شعره  : الرومي

ـ    "حممد خلف اهللا أمحد   املدرسة النقدية النفسية، لدى      ، "سية يف دراسـة األدب ونقـده      من الوجهة النف
التفسري النفسي  "عز الدين إمساعيلو، "يف الشعر خاصة.. األسس النفسية لإلبداع الفين "مصطفى سويفو

  . ، وغريهم"لألدب
وامتد هذا التيار يف العامل العريب بامتداده يف الغرب؛ حيث كان االجتاه إىل دراسة األدب من خارجه            

 Van  فان ويك بـروكس (سبالً شىت، منها دراسة سرية املبدع، فقد كتب واختذ .  على أشده هناك
Wyck Brooks ( مثالً يف كتابه"America’s Coming-of-age "" :  إن الطريقة الوحيـدة

  مع أن العالقة بني احلياة اخلاصة والعمل األديب ليست ببساطة عالقة )٣(."املثمرة هي دراسة الشخص نفسه    
وهـذا االجتـاه   .    ومن تلك السبل اخلارجية لدراسة األدب دراسة املبدع دراسة نفسية        .)٤(العلّة باملعلول 

مرتبط جبذر قدمي من االعتقاد يف طبيعة العبقرية األدبية، إالّ أنه حتول يف العصر احلديث إىل منهج، بتقـدم                   

                                                 
  . ٤٧ -٤٦:  ينظر)١(
  .٢٦، ٢١-٢٠ ،)الشعب: القاهرة(، الديوان يف األدب والنقد، )ت.د( : ينظر)٢(
  .١٨٧: ١، )دار الثقافة: بريوت(إحسان عباس وحممد يوسف جنم . تر، النقد األديب ومدارسه احلديثة ،).ت.د( هامين، ستانلي، )٣(
املؤسـسة  : بـريوت (حسام الدين اخلطيب    . حميي الدين صبحي، مر   . تر،  نظرية األدب ،  )١٩٨٧( أوستني وارين،    ؛ رينيه ،ويليك:  ينظر )٤(

  .٧٩ -٧٨، )العربية للدراسات والنشر
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 ٦٧

يصون نفـسه مـن     إىل الكاتب نظرته إىل عصايب عنيد،       ) Freud فرويد(علم النفس التحليلي، إذ نظر      
فكان منهجا استسهله املستسهلون لتعليل إبداعات      .  )١(االنفجار ومن الشفاء معاً بواسطة عمله اإلبداعي      

 منـوذجهم يف  عن ال يكشفون -) .Jung C. Gيونج ( حسب تنبيه -املبدعني، مع أن بعض املبدعني
وتلك إحدى الوظائف   .  )٢( املتمم هلم  أعماهلم اإلبداعية، بل عن النموذج املضاد لشخصيتهم، أو عن اجلزء         

وجاء االجتاه االجتماعي يف دراسة األدب امتداداً لالجتاه النفسي، بـدعوى أن            .  اليت يؤديها الفن لصاحبه   
  ومن هناك أريد أن يـصبح  .)٣()De Bonald دي بونالد(، على حد زعم "األدب تعبري عن  اتمع"

قة ال ميكن الركون إليها، إالّ كما ميكـن الركـون إىل أدب الفـرد               إال أا وثي  .  األدب وثيقة اجتماعية  
واألدب إذا أفاد يف    .  لالستدالل على شخصيته أو نفسيته أو سريته، وذاك ما تبين تأبي األدب عن حتقيقه             

استخالص مثل تلك الوثيقة، جاءت إفادته نسبية ال يطمأنّ إليها، مث كانت إىل خدمة احلقل االجتماعي أو                 
 يف عصر من    - فنيا أو أخالقيا   -التارخيي أميل منها إىل خدمة احلقل األديب والنقدي، ذلك أن األدب السيئ           

الشيء الكثري عن أذواق ذلك العصر، ويكون ] )٤(ديتشسكما يقول [خيربنا "العصور، على سبيل املثال قد 
ات متفاوتة، وأهم من ذلك كلـه أن أمهيـة     مفيداً من الزاويتني االجتماعية والتارخيية، ولكن لألمهية درج       

  ."الشيء وقيمته ليستا صنوين
إالّ أن  .  وهكذا طفقت تنحسر تيارات مناهج دراسة األدب من خارجه خالل القـرن العـشرين             

عشرينيات القرن وما تالها كانت ما تزال يف العامل العريب مفتونة ذا الوافد اجلديد، والسيما أن التيارات                 
  .  تتأخر يف الورود إليه، لتمكث فيه بعد أن تكون قد همدت يف منابعها األصليةغالبا ما 

 مل يكن ليلتفت إىل تراثه العريب البالغي إالّ ويـزور عنـه؛ ألنـه نقـد     أمحد ضيف ولذا فإن جيل    
 أو غريمها، من مناهج نفـسية   ) تني(أو  ) سنت بوف (نصوصي، ال نسبة بينه وما ينتهجه يف دراسة األدب          

، وأخـذت املـدارس   New Criticism مدرسة النقد اجلديدحىت إذا ظهرت .  واجتماعية وطبيعية
 كان على رأسها علم النفس، وعلم نفس الوحدة -الغربية تنصرف عن تسخري األدب يف خدمة علوم ناشئة

 وااللتفات إىل النص األديب من حيـث  -االجتماع ، وعلوم)٥(Psychology  “Gestaltاجلشتالت"
واكتشفوا أخرياً أن قـد     .  هو يف ذاته مادة للدرس، أخذ النقاد العرب يعيدون النظر يف ما عابوه باألمس             

                                                 
  . ٨٤، .ن.م:  ينظر)١(
  .٨٧-٨٦، .ن.م:  ينظر)٢(
  . ١٠٥، .ن.م:  ينظر)٣(
)٤٠٩ )٤.  
)٥( Gestalt :أُطلقت على مذهب مشهور يف علم النفس، يفكّر يف الظواهر بوصفها وحـدات ال               مث.  شكل أو صيغة  :  أملانية، تعين  كلمة 

 -١٩١،  )مكتبـة لبنـان   : بـريوت (،  معجم مصطلحات األدب  ،  )١٩٧٤(،  وهبة، جمدي : ينظر مثالً (حول هذا املصطلح    .  جزئيات
١٩٢.(  
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 ٦٨

. ت ( عبد القاهر اجلرجـاين   كان هناك ناقد عاش يف القرن اخلامس اهلجري احلادي عشر امليالدي امسه             
ا للعملية اإلبداعية وتلقّيهـا،  له نظرية نصوصية رصينة يف النظم، قدم فيها تصوراً فذ        ) م١٠٧٨= هـ٤٧٤

كما اكتشفوا علَما آخر يف القـرن       .  )١(تضاهي يف السياق العريب بعض منجزات املدارس األلسنية احلديثة        
ـ ٦٨٤ رمضان   ٢٤. ت (القرطاجين حازمالسابع اهلجري الثالث عشر امليالدي امسه         نـوفمرب   ٢٣= هـ

ومن مثّ شرعوا يقيمون أعماهلم النقديـة       ".  ج األدباء منهاج البلغاء وسرا  : " له كتاب مهم، هو    ،)م١٢٨٥
يف الغرب، يف تناسل مذاهبها، لسانية وغري لـسانية، مـن           ) هنالك(وفق تقلّب املناخات اجلديدة السائدة      

كلما جد جديد يف حركة النقد      .. وهلم جرا !  ﴾وخيلق ما ال تعلمون   ﴿..  بنيوية إىل سيموية إىل تشرحيية    
.  وهو ما أفسد النقد العريب، وأذهب شخصيته االعتبارية.   أصداءه يف احلركة النقدية العربيةالغربية تواردت

ذلك أن الوعي بضرورة التجديد مل يكن يواكبه وعي بضرورة تأسيس اجلديد على قواعد علمية تنبثق من                 
ولقـد  .  ملاضي إذن؛ فما هو سوى أحد هؤالء خالل القرن ا     ضيفوال تثريب على    .  رؤية أصيلة مستقلة  

إن النقد األديب احلديث ال هوية له بالضرورة؛ فالعامل اليوم ال تتمايز مناهجه النقدية حـسب                : يقول قائل 
 من حيث إن اُألمة العربية تستند إىل تراث         -وعلى نسبية الصحة يف هذا الزعم     .  اُألمم والشعوب واللغات  

لنقد العريب هنا أن يظلّ ديدنه التقليد، ال يتخلّص منـه   إالّ أن ما يؤخذ على ا      -نقدي حري بالتأسيس عليه   
يف عالقته بالقدمي حىت يرمتي يف حبائله متعلّقًا بنتاج اآلخر، إىل درجة أنه ال يعري التفاتا ملا لديه إالّ إذا ترشح            

ـ                  ضاهاة مبرشحات مباشرة من قبل اآلخر، أو تبينت مناظرته ملا لديه، وذلك على سبيل االسـتئناس أو امل
  . النقدية

 على املدارس املصرية األزهرية أو شبه األزهرية أساليبها العتيقة يف تدريس األدب، من              ضيفوينعى  
 كان أول من أدخل األساليب اجلديدة يف        حسن توفيق مشرياً إىل أن الشيخ     .   طه حسني  حنو ما فعل بعده   

ايات القرن التاسع عـشر، وكـان قـد    ، أي منذ "منذ عشرين عاما"تدريس األدب مبدرسة دار العلوم   
ولكن ما تلك األساليب اجلديدة؟  ليست بـأكثر  .  اكتسب شيئًا من تلك األساليب أثناء وجوده يف أملانيا        

من حنو، وصرف، وبالغة،    : انتقلت دراسة األدب العريب من قراءة كتاب جامع لكل فنون اللغة          "أن  : من

                                                 
، يف امليـزان اجلديـد  ، )١٩٧٣( ؛٣٢٦ ،)كتبة ضة مصر م :القاهرة(،  النقد املنهجي عند العرب   ،  )١٩٤٨(،  مندور، حممد :  مثالً  ينظر )١(

 اهليئـة املـصرية العامـة    :القـاهرة (، اللغة العربية معناها ومبناها ،)١٩٧٣(، حسان، متّام؛  ٠٠٠ -١٨٥ ،  )دار ضة مصر  : القاهرة(
رية اإلمام اجلرجاين اللغويـة      نظ –وجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاين         امل،  )١٩٨٠(،  دك الباب، جعفر  ؛  ١٩ -١٨ ،)للكتاب

دار :  بـريوت  -القاهرة(،  قشور ولباب ،  )١٩٨٨(؛ حممود، زكي جنيب،     )مطبعة اجليل : دمشق(،  وموقعها يف علم اللغة العام احلديث     
قـد   يف ضـوء الن "دالئل اإلعجاز" األثر، قراءة يف   - البنية -اإلشارة"،  )م٢٠٠٠=هـ١٤٢١(،  في، عبد اهللا  الفَي،  ١٠٠ -٩٨،  )الشروق
    .٣٢-٧ ص ص ،٢ م٤، ع)ةدالنادي األديب الثقايف جب(، "التراث"جذور  ،"احلديث
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 ٦٩

وتلك غاية التطور اليت يشري     ."  سل خاص، مع خمتارات شعرهم    وسير، إىل ترمجة شعراء عصر واحد بتسل      
دون أن يعلم القارئ كيف اكتسب الشيخ ذلك؟  .   من أورباحسن توفيق يف ما اكتسبه الشيخ ضيفإليها  

وهل اإلقامة يف أوربا كافية وحدها الكتساب املناهج، أم أن الرجل قد كرس تلك الرحلة الكتساا؟  مث                  
ة اجلديدة كانت يف حاجة إىل أن تكتسب أصالً من لدن األوربيني؟  تلـك أسـئلة غـري       هل تلك الطريق  

واضحة اإلجابات لدى املؤلِّف، غري أنه من الواضح أن تدريس األدب يف مدارسنا العربية اليوم مل يتجاوز                 
در ال عـن    ، إن مل يكن قد احن     حسن توفيق  وضعه على يد الشيخ      - وبعد أكثر من مئة سنة     -جتاوزاً كبريا 

املناهج احلديثة فحسب بل عن املناهج القدمية أيضا، ليستحيل إىل حمفوظات تنتخب للتالميـذ، ألسـباب            
وال أدلّ على هذا من أن مدارسنا منذ ما يربو على مخسني عاما ال        .  تغلب عليها اإلقليمية أو اإليديولوجية    

ا كانوا على الطريقة التقليدية، وفق النمط الـذي   تعترف بشعر العصر الذي نعيش فيه و ال بشعرائه، إالّ إذ          
  .  )١(أمحد شوقيو حافظ إبراهيمختم بنموذجي 

  
  إشكالية املصطلح : ما األدب؟ . ٣

  

 تلك النبذة التارخيية عن دراسة األدب لكي خيـرج إىل رأيـه يف مـصطلح                أمحد ضيف وقد أبرز   
ألنْ ليس لألدب يف مفهوم العـرب معـان   ".  ةالبالغ"نفسه، الذي يرى أن يستبدل به مصطلح    " األدب"

مكان " بالغة" يعول يف اقتراح مصطلح      ضيفو".  ثقافة"حمدودة، بل هو يشبه ما يعنيه الناس اليوم بكلمة          
كانـت  ) Rhetoricعلوم البالغة   (على ما يذكر يف تاريخ املصطلحات العربية من أن          " أدب"مصطلح  

األعم، وهو القدرة على التعبري عما يف النفس بعبارة واضحة املعىن سليمة            مرادفة للبيان مبعناه    "عند العرب   
مث أخذ البيان أو البالغـة      .  املبىن، وكان البيان وثيق الصلة باألدب بل يشمل األدب جبميع أنواعه وفنونه           

وملّا كـان     )٢(."تستقل عن األدب شيئًا فشيئًا حىت أصبحت علما مستقال واضح املعامل بني علوم العربية             
" البالغة" مل يفلح حىت يف كتابه نفسه، حيث كان يستخدم        ضيفقد استقلّ، فإن مقترح     " بالغة"مصطلح  

وهو يـسمي  ).  ٨٣-٨٢، ٣٥-٢١ص: انظر مثالً(تارة أخرى، أو يردف األول باآلخر،    " األدب"تارة و 
يف " أدب"مبعـىن   " بالغة"م مصطلح   ولئن كان أيضا قد استخد    ".  بلغاء"أو  " بالغيني"، ال   "أدباء"األدباء  

يف عنـوان كتابيـه   " أدب"، فإنه قد استعمل مصطلح    )١٩٢٤(،  "بالغة العرب يف األندلس   "كتابه اآلخر   

                                                 
، األعـداد،    الـسعودية  -الة الثقافية، جريدة اجلزيرة   ،  "األديب تكريس العقلية التقليدية ورثاثة الذوق    : مناهجنا املدرسية "،  .ن.م: ينظر )١(

ـ ١٤٢٦ رمضان   ٢١ثنني  اال،  ١٢٨م؛ العدد   ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٧= هـ١٤٢٦ رمضان   ١٤ثنني  ال، ا ١٢٧ ؛ ٢٠٠٥ أكتـوبر    ٢٤= هـ
 .م٢٠٠٥ نوفمرب ١٤= هـ١٤٢٦ شوال ١٢ثنني ، اال١٢٩العدد 

 .  ٤٧٨،  وهبة، جمدي)٢(
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 ٧٠

، "من حماضـرات األدب العـريب  "، و)١٩٣٥(، )"حماضرات يف األدب العريب   (العصر العباسي   : "اآلخرين
بل لقد أوقعه مقترحه .  واستعماله إياه" األدب"وهذا تناقض واضح بني اعتراضه على مصطلح ).  ١٩٣٦(

ولذلك .   يلتبس بعلوم البالغة- مبعىن األدب–ذاك إىل شرك، أدرك هو مغبته، حينما كان مصطلح البالغة  
وكذا مل يطمئن إىل مصطلحه حني اإلشـارة إىل         .  إليها" علوم"بإضافة كلمة   ) علوم البالغة (رأى أن منيز    

 ينبغي أن يسمى تارخيها بتـاريخ األدب أو تـاريخ      - حسب مفهومه  -"البالغة"أى أن   تاريخ األدب بل ر   
البحث يف جمموع ما تنتجه قرائح اُألمة من علوم وفنون؛ أو هـو             : تاريخ البالغة هو  "العلوم والفنون؛ ألن    

  ).  ٣٠ص ()١(."جمموع احلركة الفكرية يف اُألمة
بعـد  " أدب"طلحي، الذي ينكر فيه ختـصيص مـصطلح   وما كان يف حاجة إىل هذا االفتعال املص 

 على الرغم من أن التخصيص بعد -بعد ختصيصه" بالغة" يف الوقت الذي يقبل فيه تعميم مصطلح  -عمومه
التعميم معروف يف تاريخ التطور الداليل لأللفاظ واملصطلحات؛ فقد خصص العرب دالالت كـثري مـن          

ـ   ـ " الدعاء"ت تعين   ، وكان "الصالة"الكلمات واملصطلحات ك وكان يعين التحـري    " التيمم"عموما، وك
يشمل األدب "نفسه قد خصصت داللته بعد أن كان " بالغة"بل إن مصطلح .  )٢(والتوخي والقصد عموما

ـ     .  ، كما مر  "جبميع أنواعه وفنونه   ، املتعلّق بالشعر والنثـر، لـيس       "أدب"هذا إىل أن املعىن املخصوص لل
اصطلح الناس بعد اإلسالم مبدة طويلة على تسمية العالم بالشعر أديبا وعلوم العربيـة          "ل لقد   مبستحدث، ب 

 )٤(اجلـاحظ وقد اسـتعمل    .  )٣()هـ١٠٦٩.شهاب الدين اخلفاجي، ت   (، حسبما يشري إىل ذلك      "أدبا
: نما قال مـثالً   علم الشعر والنثر، حي   : مبعىن األدب املستقرة داللته على    " علم األدب "و" األدب"مصطلح  

حممد بن علي بن عبد ونقل عن ."  إذا كثر األدب، ونقصت القرحية... مىت يكون األدب شراً من عدمه؟     "
.  نفـسه  ضيفوهي عبارة أوردها    ."  كفاك من علم األدب أن تروي الشاهد واملثَل       : " قوله اهللا بن عباس  

ل من الشعر أبياتا يف مدح قَيــنة أو وصـف    وأعلى منازل أديبنا أن يقو    : ")٥(ابن قتيبة وقال  ).  ٨٢ص(
 أن يقْصر مصطلح األدب على املنظوم واملنثور البليغ، فرأى استثناء أجناس أدبية             ضيفوإمنا أراد   ".  كأس

وهي أجناس اتسع هلا مفهوم األدب قدميا       .  انتقالية شتى، كالسير، واألخبار، والفكاهات، واملُلَح، وحنوها      
 سع هلا مفهوم األدب اليوم    كما يت  .    عمل مصطلحيف عناوين كتب قدمية، لإلشـارة إىل       " أدب"ولقد است

                                                 
حنن ندرس تاريخ النفس : "إذ يقول النسون ؛   وإن مل يوثّق اإلشارة إليه     ،)Lanson النسون(ستقي ضيف تعريفه هذا لتاريخ األدب من         ي )١(

نسانية واحلضارة القومية يف مظاهرها األدبية، ويف تلك املظاهر قبل كل شيء، وحنن إمنا حناول دائما أن نـصل إىل حركـة األفكـار           اإل
، )دار العلم للماليـني : بريوت(د مندور حمم. تر، منهج البحث يف األدب واللغة، )١٩٤٦(النسون وماييه، ( ."واحلياة خالل األسلوب 

٢١(.  
  .٠٠٠ -٣٣٠: ١ ،)مطبعة مصطفى البايب احلليب: مصر (عبد السالم حممد هارون. ، تحاحليوان، ).ت.د(اجلاحظ، : ثالً ينظر م)٢(
  . ٢٧، )؟: مصر(، شفاء الغليل، )١٩٥٢( )٣(
  .٨٦: ١، )مكتبة اخلاجني: القاهرة(عبد السالم حممد هارون . تح، البيان والتبيني، )١٩٧٥( )٤(
  . ٢، )مطبعة السعادة: القاهرة(د حميي الدين عبد احلميد حمم. تح ،أدب الكاتب، )١٩٦٣( )٥(
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 ٧١

  :موضوعها يف الشعر والنثر األديب وأدواما، ومنها
  

  .هـ٢٧٦.، تالبن قتيبة الكاتب، أدب -
  .هـ٢٨٥.، تللمربد، األدب الكامل يف اللغة و-
  .هـ٣٨٢.ت، أليب أمحد العسكري، األدب املصون يف -
  .هـ٤١٨.، تللوزير املغريب اخلواص، أدب -
  .هـ٤٥٣.، تللحصري القريواين ومثر اللباب، اآلداب زهر -
  .هـ٤٧٦.، تللشنتمري يف جمازات العرب، األدب حتصيل عني الذهب من معدن جوهر -
  .هـ٥٠٣.، تللراغب األصفهاين وحماورات الشعراء والبلغاء، األدباء حماضرات -
  .هـ٥٨٤.، تألسامة بن منقذ، داباآل لباب -
  .هـ٦٨٤.، تحلازم القرطاجين، األدباء منهاج البلغاء وسراج -
  .هـ١١٠٢.، تللحسن اليوسي واللغة، األدب احملاضرات يف -
  

 بشؤون الثقافة املختلفة، إمنـا      - وهو مصطلح أخالقي سلوكي يف األساس      -)األدب(ولعل عالقة   
ه كان علْم أُمة وثقافتها وديوان معارفها؛ فكان الشاعر ينهض بوظـائف            نتجت عن أن الشعر العريب نفس     

منتقالً من داللـة    ) الشعر(مسلَك مصطلح   ) األدب(وإمنا سلَك مصطلح    .  شتى يف جمتمعه، دينية ودنيوية    
عا يف هذا التدرج، وليست الثقافة العربية بِد.  عامة ملتبسة يف ثقافة العرب القدمية إىل داللة حمددة خمصوصة

 الذي يستشهد -نفسه )١()النسون(و.  فلقد كانت تعريفات األدب يف الثقافة األوربية غري مستقرة كذلك      
ذلك الذي ال يقصد منه إىل قارئ متخصص، وال إىل تعليم أو منفعة             " يعرف األدب بأنه     - كثريا ضيفبه  

واألدب يتكون من كـل     (...) سلية أو الثقافة العقلية     فيقرأه مجاهري الناس ال تلتمس فيه غري الت       ... خاصة
كل ما يـثري لـدى      ] وهو... [املؤلفات اليت ال يدرك معناها وتأثريها كاملني إال بالتحليل الفين لصياغتها          

كما كانت  ."  القارئ، بفضل خصائص صياغته، صوراً خيالية، أو انفعاالت شعورية، أو إحساسات فنية           
، إىل القول   "كل شيء قَيد الطبع   ): "األدب(ع حينا وتضيق حينا آخر، من القول بأن         تعريفات األدب تتس  

، فتدخل ضمنه حقول أخـرى      "أُمهات الكتب العظيمة  "يشمل  : ، أو القول إنه   "تاريخ احلضارة : "إنه يعين 
 واريـن  وأوسـتني   Rene Wellek ويليـك  رينيه(وهو ما يناقشه .  كالفلسفة والتاريخ والسياسة

Austin Warren ( مانظرية األدب"يف كتا")ين كذلك إىل عدم الرضى عـن املـصطلح   )٢مشري ،

                                                 
)٢١ )١ .  
)٢١ -١٩ )٢ .  
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 ٧٢

  . خلصوصية داللته املفرطة "Literature"اإلجنليزي لألدب 
ليس وراءها إالّ هاجس التجديد الشكالينّ الذي سـاد القـرن           .   إذن تبدو مفتعلة   ضيففدعوى  

العريب للمصطلح األوريب، كما هو احلال يف غالب األحـول          العشرين، مع سعيٍ دؤوب ملطابقة املصطلح       
  .الثقافية العربية

  

  !من األجناس األدبية إىل األجناس البشرية . ٤
  

يقارن املؤلِّف بني التراث الشعري العريب وتراث اُألمم األخرى، آخـذاً   " أنواع البالغة "حتت عنوان   
ـ     على الشعر العريب خلوه من الشعر القصصي وا        وقد أعاد  ".  الوجدانية"نصرافه إىل الغنائية، اليت يسميها ب

وهو ).  ٠٠٠-١٢٤ص". (البيئة وأثرها يف العقول   "الكالم عن هذه املسألة يف موضوع من كتابه بعنوان          
فالعرب حـسب قـول املستـشرقني       .  اجلاحظيولّي وجه التعليل تارة صوب املستشرقني وتارة صوب         

 يعرفون الشعر القصصي الطويل؛ وإنه من طبيعة الـسامي أن خيتـصر القـول               كجميع اُألمم السامية ال   "
اختصاراً، ويقصد إىل احلكمة فيضعها يف كلمة أو كلمتني، ويعمد إىل الفكر الكبري فيسطره يف بيـت أو                  

 كانت ممتدة يف الصناعة الشعرية      - حسب املستشرقني أيضا   -بل إن تلك السذاجة   ).  ٤٥-٤٤ص." (بيتني
." احلق أن طبيعة السامي غري طبيعة اُألمم األخرى من حيث اخليال والتصور        "وملاذا؟    .   ما بعد اإلسالم   إىل
وهكذا يوشك أن يقول بفكرة اإلنسان السامي يف مقابل اإلنسان اآلري، تلك الفكرة اليت ال               ).  ٤٥ص(

  )١().Renanرِنان  (شرقني، أمثال   تربأ من جذورها العنصرية، اليت روج هلا الظهري االستعماري من املست          
ومن هناك يبدو أن القرن العشرين كان قد بدأ مبثل هذه األفكار غري العلمية اليت شاعت وذاعت يف الغرب             

 وقد ذهلوا للبون احلضاري الشاسع بينهم وبني الغـربيني،          -ويف الشرق، فجعلت بعض املثقفني املشرقيني     
    من ظُلمات عصور االحنطاط العلمي والفكري إىل مهاوي االستعمار          والعامل العريب واإلسالمي خيرج للتو 

 يتصدرون شعوم للتنوير وقد وقَر يف نفوسهم أن ال سبيل للرقي مع العامل إال بالتبعية                -والتقليدية اجلديدة 
حلـضارة؛ وأن   للسيد األبيض، ذي العرق املتفوق يف العرق أوالً، ومن مث يف الفكر واخليال والتـصور وا               

النموذج األمثل للتحديث ال مناص من أن ينصاغ وفق النموذج الغريب الغالب، مهما اختلفت الـشعوب                
إن املـرء  "فـ!  واللغات وجتارما؛ فهو بالقوة منوذج الكمال واجلمال والرقي ماضيا وحاضراً، وإىل األبد   

ميته حني يلقي بنفسه يف غمار اآلداب الغربيـة،         ليزهى بآد ] خياطبان قراءمها  )٢(املازين و العقّادكما كان   [
] Culture" [= للكلتور"ووارمحتاه ... وجتيش أعماق ضمريه بتدافع تياراا، وتعارض مهابها ومتجهاا   

                                                 
  .١٦٨: ١ ،)دار العلم للماليني: بريوت(، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )١٩٧٣(علي، جواد، :  ينظر)١(
  .١٢١:  ينظر)٢(
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 ٧٣

  !... ."  املصري
تلك العقدة احلضارية سادت، وما زالت تعطّل الذهن العريب عـن أن يفهـم نفـسه، وشـروطه             

وتبدو عقدةً كانت .   يسمى باآلخر حق الفهم، فيفيد منه، دون أن يذوب يف غمارهاملوضوعية، مث يفهم ما
من التمكّن حبيث تعمي وتصم، ولوال ذلك ملا دهش اآلخذون على الشعر العريب غياب امللحمة واملسرحية                

أنفـسهم، فانتـهى   والقصة منه عن أن تلك الوظيفة الشعرية كان قد تفاىن ا الزمان مث باد لدى الغربيني           
 فأصبح غنائيا صرفاً، - أي منذ أن عرفت نصوصه-الشعر أخرياً إىل ما كان قد انتهى إليه الشعر العريب أوالً 

حىت لقد انعكست يف التجربة األدبية اإلنسانية مقولة أرسطو عن         .  بعد أن تبنى النثر تلك األلوان القصصية      
.  ، إذ صار الشعر املوضوعي متهيداً للشعر الغنائي       )١( متهيدية للشعر املوضوعي   أن الشعر الغنائي جمرد مرحلة    

ولرمبا جاز القول إن ذلك هو ما كانت مسرية التراث العريب قد وصلت إليه؛ فآلت إىل أن جعلت ميـدان         
 -ت، والرسائل القصص األرحب النثر، من خالل السير، واألخبار، واأليام، والليايل، واحلكايات، واملقاما          

فيما يبدو وعيا حتوليا مبكّرا يف التراث العريب، أعقب         .  ما كان منها جاهليا أو إسالميا، وفصيحا أو شعبيا        
تشهد على تلك   .  مرحلة عتيقة كتلك اليت عرفها اإلغريق من اختاذ الشعر وعاًء للسرد امللحمي والقصصي            

وبالرغم من هذا كله، فقد شـهد القـرن         .  لتراث األكدي القدمي  مثالً، يف ا  " ملحمة كلكامش "املرحلة  
العشرون منذ بداياته حماوالت مثابرة الستدراك ما ظُن أنه قد فات أُمة العرب بني اُألمم، من أن تكون هلم                   

.  )٢(إلياذة أو تكون هلا أوديسة أو مسرحيات شعرية؛ فنظم الناظمون، وأسطر املأسطرون، ونظّر املنظّـرون     
لتنتهي تلك احملاوالت ايتها إىل رِدة فنية، تزعم أا آتية مبا مل يستطعه األوائل، يف سبيل حلـاق اخليـال                    

  .والتصور العربيني الساميني بركب اخليال والتصور األوربيني اآلريني
ل هـذا   وكما هو الشائع من استشهاد غريه ا يف مث-ضيفيستشهد ا   اليت )٣(اجلاحظأما مقولة   

، فتقتطع كاملعتاد من سياقها لتوظّف يف     "كلّ شيٍء للعرب فإمنا هو بديهة وارجتال      "الذاهبة إىل أن     -السياق
انتصاراً للعرب على الشعوبية مـن       كان قد أوردها   منا اجلاحظ إ  ذلك أن .  اجلاحظغري ما جعلت له لدى      

 قد  اجلاحظحيث إن   .  توالّها، جتعلها بعكس ذلك   العجم، فإذا الشعوبية احملدثة يف القرن العشرين، أو من          
 أن  - على ما يف كالمه من تعميم ومغاالة مفرطة؛ لعامل محاسته يف خصومة الشعوبية وحماجتـهم               -زعم

العرب كانوا من الفطنة وبداهة الرأي وحدة الطبع حبيث ال حيتاجون إىل ما حيتاج إليه سواهم مـن بـين                    

                                                 
)١(ديتشس، ديفد، : نظر يف هذا مثالً ي)الباب األول .(  
 ومن هذا ما نظمه شوقي من مسرحيات، وما تسارع إىل نظمه آخرون مما مسوه مبالحم شعرية، وما حاول سليمان البستاين يف مقدمتـه                        )٢(

إللياذة هومريوس أن يلتمسه للعرب من مالحم وشعر قصصي، وما تعلّق به السياب وغريه من اجتالب األساطري القدمية مبناسـبة وغـري         
عري نفسهمناسبة، اجتالبالش ألنفاس أسطورية يصطنعها النص احلي ا أشبه بتقنية التشبيه أو الكناية التقليدية منه بعملية التخليق الفين.  

  .٢٨: ٣ البيان والتبيني، )٣(
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 ٧٤

 من كَد القرحية ومدارسة الكُتب والتكلّف يف الصنعة؛ -طباء اليونان والفرس وإنْ كان أولئك من خ-البشر
فهو ذا يدعي للعرب سـعة      !   تأتيهم املعاين أرساالً وتنثال عليهم األلفاظ انثياالً       - بزعمه -ألم ملهمون 

زدوج، وما ال   أصناف البالغة من القصيد، واألرجاز، ومن املنثور، واألسجاع، ومن امل         "التصور واخليال و  
 وصمةً - من سرعة البديهة واالرجتال- مدحةً للعرباجلاحظفجعل لدى هؤالء ما كان لدى   .  )١("يزدوج

 ممن انتصر   -ولوال اإلسراف العنصري بني الضدين    .  هلم، تعلّق تبعتها على العرق اجلنسي الذي ينتمون إليه        
مي يف تقرير املسألة، وُألريح القارئ من مفاضالت ال منتوج  الستقام امليزان العل-للعرب ومن انتقص منهم

هلا؛ ألن لكل شعبٍ جتربته ومتيزه وشخصيته، وإن قصر يف جانب فال يعدم إحسانه يف آخر؛ إذ كانت سنة               
أخالق أهلِ كـلّ    ] على الشعوبيني اجلاحظ  كما يعقّب   [ولو عرفوا   "االختالف غالبة يف احلياة واألحياء؛      

زِي أهلِ كلّ لغة وعلَلهم، على اختالف شارام وآالم، ومشائلهم وهيئام، وما علّةُ كلّ شيء من ملّة، و
    )٢(."ذلك، ولم اجتلبوه ولم تكلّفوه، ألراحوا أنفسهم، وخلفّت مؤونتهم على من خالطهم

قعون يف االزدواج والتلفيق،    على أن أولئك الذين مل يعرفوا أخالق أهل كلّ لغة وعلَلهم، كثريا ما ي             
ألم يف الوقت الذي يريدون أن يقيسوا تراث العرب مبقياس آخـر            .  وإنْ كانوا من احملبني ُألمتهم العربية     

 يف  -أعجبهم لدى أُمة أخرى، مث تعييهم مالءمته جلسد تراثهم، يأخذون يف التذبذب بني حـالتني؛ فهـم                
 ال يرضون، غريزيا، أن يعترفوا علـى      -اً عن مقاسهم املستورد   الوقت الذي يرون منوذجهم املوروث قاصر     

تراثهم ذه احلال القميئة، فإذا هم يرفعون النموذج التراثي تارة ليخفضوه تارة أخرى، ليس عـن وعـي                  
نقدي مبا له وما عليه، ولكن عن فقدان اجلرأة، أمام أنفسهم أوالً وأمام قرائهم ثانيا، أن ينسفوا بآرائهم ما                   

هذا يف الوقت الذي يستبد م نزوع آخر حنو إظهـار           .  مل يرضه ذوقهم العلمي احلديث من تراث اآلباء       
هذا االختالل الذي جعل الناقد يف .  الثورة على التراث العريب، وإنْ من باب الظهور مبظهر احلداثة والتنوير  

 -ذلك أنه.  أمحد ضيفاجلزء من كتاب القرن العشرين يقف كثرياً املوقف ونقيضه، وهو ما يشخصه هذا         
كل علـى حـسب     "من أن يكون النقد احلقيقي هو دراسة األشخاص         بوف   لسنتوقد قدم رأيه املتابع     

طبيعته لقصد احلصول على صورة صحيحة من نفوسهم، لنضعها يف املكان الذي تستحقه واملرتلة الفنية اليت 
فكان الشعر عند العرب وجدانيا على      : " صفحة، فقال   كأمنا أُنسي ذلك بعد عشرين     -)٢٠ص" (تليق ا 

فإنك .  وهذا من مميزاته؛ ألنه كله على هذا النحو حىت يف الشعر احلماسي           .  حسب تقسيمهم وفهمهم له   
وذلك جيعل  .  إذا قرأت أخبار احلروب وجدت شخصية الشاعر ظاهرة فيها؛ ألنه يفتخر بشجاعته وحبسبه            

 نفس القارئ مما إذا جترد الشاعر عن نفسه، ودخل فيما يصح أن يكون صورة من صور                 الشعر أقلّ أثراً يف   

                                                 
  .٢٩: ٣، .ن. م)١(
  .٣٠: ٣، .ن. م)٢(

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

http://www.pdffactory.com


   ،) ٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 

 ٧٥

إنه اضطراب أسلويب   ).  ٤٢ص." (النفوس األخرى، وحالة من األحول العامة، خبالف الشعر االجتماعي        
فكري؛ إذ كيف إذا جترد الشاعر من نفسه تمكن دراسة شخصه للحصول على صورة صـحيحة منـها،    

مث .  إما دعوتان تـنقض أُخرامهـا األوىل      !  وضعها يف املكان الذي تستحقه واملرتلة الفنية اليت تليق ا؟         ل
كيف تكون وجدانية الشعر العريب من مميزاته وتكون يف اآلن نفسه قد جعلت الشعر أقلّ أثـراً يف نفـس                    

عر ظاهرة يف شعره، وقد قال يف هذا        وكيف تكون شخصية الشا   !  القارئ مما إذا جترد الشاعر عن نفسه؟      
ذلك ).  ٤٠ص: انظر! (املوضوع إن أحد أسباب سرقة الشعر وانتحاله اعتماده على الوجدانيات احملدودة؟      

من ورائه اضطراب فكري اضطراب منهجي  .  
 على حسب ما تكون البالغة جزءاً من احلياة العامة        : "مث انظر إىل هذين النصني من املوضوع نفسه       

] أي أن تكون من النوع االجتماعي العام الذي يشري إىل خلو الشعر العريب منه         [لكل إنسان ويف كل زمان      
، ويصح أن يقبله كـل      عاما يرتل من كل نفس    يكون الكالم أثبت، وذلك ال يكون إالّ إذا صادفت شيئًا           

مث بعد أن ذَكَر    ).  ٣٨ص." (واعظفكر وال يثقل على الطبائع، وهذا هو سبب ارتياح النفوس للحكَم وامل           
قلة هذا النوع، وأن هذا كان سببا يف قصور الشعر العريب عن جماراة اُألمم األخرى يف األغراض االجتماعية   

، ميثّل العواطف واإلحساسات الشخصية، وإنّ ميزته األوىل أنه وجداينّإنّ الشعر العريب : "العامة، عاد ليقول
؛ فالـشعر  وموافقته لكثري من الطبائعية الفطرية هي سبب ما فيه من املتانة وخفّة الروح،  هذه الروح الشعر  

ألن به كثرياً من أثر االجتماع العريب القدمي وجداينّ فطري يف أصله ومأخذه، اجتماعي يف صورته وشكله؛    
 من الوجدانيات، ومرة جيعل هذه فمرةً يعزو موافقة الشعر العريب للطبائع الكثرية ملا فيه ).  ٤٩ص." (العريب

وهو حينا يزعم خلو الشعر العريب مـن  .  الوجدانيات، الطاغية على ما سواها فيه، سببا يف قصوره وضيقه   
  . آثار االجتماع، وآخر ينسبه إىل االجتماع العريب وآثاره

ها على طلبتـه يف   بأن كتابه يف أصله كان مذكّرات ألقا     لضيف   وال مندوحة للقارئ يف االعتذار      
فترات متفاوتة؛ ذلك ألنه كان قد وقَف عليه وقفة واحدة، منقّحا، ومرتبا، وحمشيا، ومقدما، حىت أخرجه                

فما كان إذن ليفوت عليه مثل هـذا        ".  مقدمة لدراسة بالغة العرب   "للناس يف طبعته األوىل؛ ليجعل منه       
عامة، أقوى من أن ميلك هلا تقومياً، علـى         -ية، خاصة االضطراب، لوال أن هذا االضطراب كان حالة ذهن       

  . رغم إعادة النظر واستئناف التفكري

  الشعر اجلاهلي وقضية االنتحال. ٥
  

.  ، إىل احلديث عن العـرب وتـراثهم       )٦٢ -٥١ص(،  "الشعر اجلاهلي "ويعود املؤلِّف حتت عنوان     
يهة العرب وارجتاهلم، فإنه ينقض ذلك هاهنا بقوله         يف بد  اجلاحظأنه قد أمن سابقًا على مقولة       وبالرغم من   
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ال ميكن أن يصل الشاعر إىل هذا الضرب من البيان، وال إىل هذا اإلتقان إالّ بتعمـل كـبري،                   ): "٥٥ص(
فالعريب حينا بدهي مرجتل، وحينا مـتقن       ." وجهد عظيم، خصوصا هذه األوزان املختلفة والقوايف املتعددة       

إذا ذهبنا إىل أبعد ما قيل مـن        : "ويواصل القول !  فأي القولني نصدق؟  .  هد يف صنعته  متعمل، عظيم اجل  
 نرى أن هذا ال يكفي ملا وصل إليـه مـن   - على بعض األقوال-الشعر اجلاهلي، قبل اإلسالم بنحو قرنني     

ن األفراد ال ميكن أن أل... اإلتقان واإلمتاع يف الصناعة، وال لوصول األفكار هلذا احلد من احلكمة يف القول
يقول ).  ٥٦-٥٥ص." (يصلوا إىل ذلك إال بعد تربية طويلة للمجموع، يتخرج فيها أهل املذاهب اخلاصة            

بالسذاجة اليت امتدت " أنواع البالغة"هذا بعد أن كان قد وصف الشعر اجلاهلي يف موضوعه السابق حول      
        من املعاين إىل عصر اإلسالم، وبالذاتية اليت ال تفكّر يف ا فكيف التوفيق بني زعمه ذاك .  موع وال يف العام

ووصفه هنا الشعر العريب اجلاهلي باحلكمة يف القول، نتيجة التربية االجتماعية الطويلة اليت خترج أصحاب               
  . إنْ هي إال مراوحته يف احلكم اليت مرت أمثاهلا من قبل!  املذاهب اخلاصة فيها؟

قول إن اُألمة العربية من أذكى اُألمم، وأصفاها قرحية، وأكثرها استعداداً للرقي،            مث بعد أن يقدم بال    
أن العرب ككل اُألمم السامية ليس هلا أساطري يف شعرها، وال "وغريه من املستشرقني يف الزعم رِنان جياري 

تيجة سعة اخليـال    يف عقائدها، وأن هذا يدل على ضيق اخليال لديهم؛ ألن األساطري واخلرافات إمنا هي ن              
قالوا كل ذلك يظهر أثره يف بالغات اُألمم من نظْمٍ ونثر، كما            ... ونتيجة احلرية وحب البحث واالطّالع    

ومع احتراسه بأن هذا القول     ).  ٥٧ص." (هي احلال عند اُألمم اآلرية كاليونان وغريهم من اُألمم األوربية         
... سامية ذات أفكار هادئة غري قلقة، راضية بصدق وصحة ما ترىأن اُألمم ال: "فيه مبالغة إالّ أنه ينتهي إىل

. "وكلها أشبه باحلقائق العريانة، كما يقولون     ... ألم أقنع اُألمم يف حب االستطالع، وأرضاهم مبا لديهم        
  ).  ٥٩-٥٨ص(

مـن األسـاطري    ) قيةالبائدة أو البا  (ولو مل تكن املفاضلة بني اآلريني والساميني مبيتة النتائج، لكان للعرب            
، أو  )م٧٣٢=هـ١١٤.تلوهب بن منبه،    " (التيجان: "واخلرافات واألوابد، املدونة أطراف منها، يف مثل      

ـ ٢١٠.تأليب عبيدة،   " (أيام العرب "أو   ،)م٨١٩=هـ٢٠٤.تللكليب،  " (األصنام" ، أو  )م٨٢٥=هـ
قف م على حد املساواة يف      ، وحنوها، ما ي   )م٩٦٥=هـ٣٥٥.تللنجريمي،   ("أميان العرب يف اجلاهلية   "

بل لكـان يف مـا تكتـشفه        .  ، إنْ مل يرب م على سواهم      رِنانحدة الذكاء وسعة اخليال، وفق ميزان       
 بعضها على صلة باآلثار الرومانيـة واليونانيـة         -حفريات اآلثار يوما إثر يوم يف اجلزيرة العربية من متاثيل         
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   ،) ٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 

 ٧٧

!  ليونان، كي ينفوا عن أنفسهم مة السكونية وضيق األفق اخليـايل           حجة يباهي ا العرب ا     -)١(نفسهما
 الـسومريني،  وكاألكـديني،  من آثار اُألمم العربية القدمية، رِنانهذا فضالً عما ميكن أن يوضع يف ميزان   

ملنقوشـة   بأهراماا، ومتاثيلها، ومالمحها األسـطورية ا  القدمية، املصرية و احلضارات اليمنية،  و البابليني،و
!  خمطوطاا على احلجارة، مما لعله كفيل بترجيح كفة امليزان الرناينّ املذكور، لصاحل العرب واُألمم السامية              

أما العرب قُبيل اإلسالم، فلو مل تكن نتائج املفاضلة بني اآلريني والساميني مبيتة كذلك، لكان يف الفـارق                
مث يف توايل الرساالت السماوية على أراضي الساميني أو يف          الزمين بني عصر اإلغريق وعصرهم من جهة،        

 مما كان سببا يف خبو نسيب للعقائد األسطورية لديهم، الساحبة يف أفالك خياليتها              -حميطهم من جهة أخرى   
  ما ينأى بالتعليل عن شباك املفاضلة بني مكوني الذكاء واخليـال يف العـرق              -املرتبطة بالطفولية البشرية  

   والسامي ة علـى سـبب           .  اإلنساينّ لدى اآلرية العربيه بتركيبة الثقافة االجتماعيبل لوقف بالباحث وعي
 متصلٍ بطبيعة الثقافة القَبلية، ذات النمطيـة        - يبدو جذريا يف ميل العرب إىل الغنائية عن املوضوعية         -آخر

املوضوعية ال تنمو غالبا وتتطـور يف غـري بيئـات ذات    ذلك أن الفنون    .  القيمية، واالنغالق االجتماعي  
ومن هنا، .  وهي ظروف مل تكن السائدةَ يف حياة العرب .  مستوى من التمدن واالنفتاح والقابلية احلوارية     

يتبدى كيف أن التعليل العرقي كان مطيةً سهلةً لتفسري الظواهر األدبية إبان املد االستشراقي يف بـدايات                 
 -وتلك إذن حلقة أخرى من حلقات الفساد النقدي الذي غرسته املوازنات االستشراقية           .  لقرن العشرين ا

 يف عقول أجيال قد يـصح أن ينعـت بعـضهم يف بعـض طـرحهم                 -اليت ال ختلو من عنصرية أحيانا     
قابل صورة  كيف ال، واآلري هو رب احلضارة والنور املُشرق على املَشرق، يف م           ).  مستشرقي العرب (بـ

أشبه "نور وهدى، و  إذن  فكلّ ما يقوله األول لآلخر      !  منطية للمشرق السامي العريب، ربا للشويهة والبعري؟      
  ! ضيف، على حد عبارة "باحلقائق العريانة، كما يقولون

ولعل هذه كانت أوىل بوادر هذه القضية يف        .   يف هذا القسم من كتابه قضية االنتحال       ضيفويثري  
حيـث  .  ١٩٢٧/ ١٩٢٦ طه حـسني ، أو كتاب ١٩٢٥ مرجليوثلعصر احلديث، أي قبل نشر مقال     ا

يسوق ما أورده املستشرقون، وخباصة األملانيون، من تشكيك يف الشعر اجلاهلي الستحالة استيعاب الذاكرة  
 كحمـاد الراويـة   ر،  العربية لكل ذلك الشعر، مث بسبب أولئك النحلة الذين كانوا يتجرون بتزوير الشع            

 أم يف الوقت الذي     -ديكارت الذين ينادون بالعلْمية ومنهج      -والغريب يف منطق هؤالء   .  خلف األمحر و
، قـد   محاّد الراويـة  يشكّكون يف ذاكرة أُمة شفاهية كاملة كاُألمة العربية، يؤمنون بأن فرداً واحداً، امسه              

كرة اُألمة العربية أن تستوعبه من حمفوظات، حىت متكّن مـن           استوعب بذاكرته الشخصية ما مل تستطع ذا      

                                                 
، قدية جديدة عرب املكتشفات احلديثة يف اآلثـار وامليثولوجيـا         حنو رؤية ن  : مفاتيح القصيدة اجلاهلية  ،  )٢٠٠١(في، عبد اهللا،    الفَي:  ينظر )١(

  .  ٥٧، )النادي األديب الثقايف: جدة(
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 ٧٨

حفظ أشعار العرب باختالف اللهجات وتعدد ضروب الشعر، وحىت استطاع إدخال الشعر يف الشعر دون             
 ستني قصيدةً كلها - على سبيل التمثيل ال احلصر–أن مييز الناقد بعضه من بعض، وحىت استطاع أن حيفظ           

لكنهم مل يصدقوا هذا الزعم إالّ حني رأوا فيه مستنداً خيدم غرضا هدميا للشعر              "!  بانت سعاد "ـتبتدئ ب 
 أم قد كذّبوا من قبل ما يصدقونه اآلن، ملّا          - أو تناسوا  -ونسوا.  العريب أو التشكيك فيه على أقل تقدير      

ديق بذاكرة الراوي العـريب سيفـسد       أرادوا التشكيك يف صحة الرواية العربية، وحني كان مثل هذا التص          
من أنه قد أُعـثر علـى الطنـوج        محاد  ولقد كان أَولَى م أن يصدقوا ما زعمه         .  عليهم ما يسعون إليه   

، على أن يصدقوا أنه كان      )١(النعمانية يف الكوفة، وأنه إمنا كان يستقي علمه بالشعر من كراريسها املدونة           
كان أَولَى م ذلك، لوال أم فيما يبدو قد أبرموا أمـرهم علـى أن               .   وحفظه فعالً يستقيها من ذاكرته   

  .  يدخلوا هذا املدخل يف جتريد العرب من تراثهم، سواء أقيل حبفظه روايةً أم كتابة
 يف هذه القضية حتديداً، قد رد على الرأي االستشراقي املشكّك يف صـحة              أمحد ضيف، واحلق أن   
ذاهبا إىل أن الروايـة     .  ول منطقي، وإن مل يكن قد ناقش تفاصيل آرائهم مناقشةً علمية          الشعر اجلاهلي بق  

كانت قد وضعت هلا الضوابط يف مدرسة احلديث النبوي، حىت أصبحت طريقة علمية، تضاهي أحـدث                
حلديث من الصحة، أما يف الشعر فال ميكن اجلزم بأن رواته كانوا يتحرون ما يتحراه رواة ا           .  الطرق العلمية 

يستدلّ ذا، مع   ).  ٦١ص. (مستدال مبا ينسب إىل الرواة من مكذوبات وما يف الشعر من خمتلف وجمهول            
.  أن املوضوعات من األحاديث كذلك، واملكذوبات منه، واملشكوك فيه، ال يقلّ عن نظريه مـن الـشعر                

دل؛ حيث كان احلديث نتاج فرد واحد، وهو حمدود          غري عا  - حىت لو سلّم به    -إضافة إىل أن هذا القياس    
يف حجمه، معروف قائله، حييط به املتلقّون يف كل حني، حراصاً على أمانة النقل عنه، حرصـهم علـى                   
دينهم؛ أما نتاج الشعر، فنتاج أُمة بأكملها، يوشك أن يكون مجيع أبنائها قد أدلوا بدالئهم يف بئره، إبداعا                  

  !  يهما أحرى بأن يكثر االختالط يف شأنه؟فأ.  أو رواية
كيف اخترع هذا الشعر الكثري، وبه من العبارات واألساليب ما يدلّ على أنه بـدوي               : "مث يتساءل 

وأي إنسان ميكنه أن حيصل على هذه القُدرة، ليشغل وقته بذلك وينسبه إىل غريه، وكان أَولَى به  !  صرف؟
أنرمي كـل   !  وأي فائدة ألي معتوه أن يتعب يف التأليف ويقول هو لفالن؟          !  أن يذكره لنفسه ليفخر به؟    

وهل !   وغريه كذب مرة أو مرتني؟     محاداًالرواة وعلماء اللغة واألدب بالكذب أو نتهمهم بعدم الثقة؛ ألن           
  ).٦٢ -٦١ص!" (يصح أن حنكم على البلد أمجع باملرض ألن ا إنسانا مريضا؟

يعتورها كالعادة االضطراب؛ فهو يقول يف الفقرة ما قبل األخرية مـن هـذا          ضيفغري أن أحكام    

                                                 
: وقـارن .  ٣٨٧: ١، )دار الكتاب العريب، نسخة منشورة عن طبعة دار الكتب املـصرية : بريوت(، اخلصائص، )ت.د(ابن جين،  :  ينظر )١(

  .٠٠٠-١٥٦، )دار املعارف: القاهرة(، اهلي وقيمتها التارخييةمصادر الشعر اجل، )١٩٧٨(األسد، ناصر الدين، 
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 ٧٩

إنه يف املستحيل أن تكون كل هذه األشعار أو أكثرها خمترعة أو منسوبة إىل غري قائلها بـدون         : "املوضوع
وكان كما مر قد تشكّك يف جدية تلك األسباب اليت يقـال إـا          ).  ٦١ص." (سبب وال داعٍ إىل ذلك    

غري أننا نرجح أن كثرياً من الشعر       : "مث إذا به يقول يف الفقرة اليت بعدها مباشرة        .   حتمل على النحل   كانت
مكذوب، فما نسبته مـن     " كثري"فما دام هناك    ).  ٦٢ص." (القدمي منسوب كذبا إىل الشعراء املعروفني     

أو كأننا هاهنا مرة أخـرى      .  تقريره؟  وكأنه بإضافة تلك العبارة يزعزع ما سبق إىل           "األكثر"أو  " الكل"
إزاء مظهر من مظاهر حالة االنفصام املشار إليها يف الشخصية النقدية العربية، حينما تتجاذا الـشكوك،                
بغياب نتائج علمية يستند إليها، أو رمبا تتقاذفها النوازع إىل إرضاء مجيع األطراف من تراثيني وثائرين على                 

  .  بعبارات ملفّقة، ال يستقيم ا نسق علمي سويالتراث، مسايرين الطرفني 
مث تراجع عن ) ١٩٢٦" (يف الشعر اجلاهلي"وهي حالة مر ا طه حسني كذلك، حينما أصدر كتابه 

، ولعله قد تراجع يف سنوات حياته الالحقة )١٩٢٧" (يف األدب اجلاهلي"كثري منه يف السنة التالية يف كتابه 
ولو كان ما انتهى إليه الناقد من هؤالء يقوم على أسانيد علميـة          .  به األخري أيضا  عن بعض ما تضمنه كتا    

صحيح أن اآلراء النقدية ليس هلا الدرجة من ثبات النتائج العلمية .  أصيلة، ملا تزعزع، فتقهقر بتلك الطريقة 
ردد الناقد بني ما تقرره فقرةٌ يف العلوم الطبيعية، ولكن أيصح علميا أن تصل درجة عدم الوثوقية إىل درجة ت        

والحقتها، إالّ حني يكتب وهو متوتر أصالً بني تيارات نفسية واجتماعية وثقافية، ال تدع له فرصةً إلقامة                 
  منهجه أو رؤية ما يفعل أو يقول؟ 

  يضاف إىل ذلك تلك اخلطابية األسلوبية، اليت كانت ما تزال آخذة بتالبيب األقالم النقدية يف مطلع   
 - أو هكذا يفترض أن يكـون      -كيف ال، وقد كان أحدهم يفتتح دارسته بتمهيد نظري        .  القرن العشرين 

 بـسحر العبـارات   -فال غرابة إذن أن تستبد الشعرِية اخلطابيـة .  أمحد ضيف، كما فعل    "خطبة"يسميه  
ذلك اجليل مـن األزهـريني، أو       وال غرو، فقد كان معظم      .   باملضامني اليت حتملها   -البالغية الطنانة فيها  

 مبا هي معروفة به من تطريب أسلويب، يسعى - وإن أظهروا الثورة عليها-املتأثرين بالثقافة األزهرية السائدة   
صاحبه إىل استيفاء تردد نغماته، مث ال ضري لديه، إذا اتألب له ذلك، أن تذهب مجالية األسلوب باسـتقامة     

  .  تلك عوامل تتضافر يف تعرية املؤسسة النقدية العربية يف مطالع القرن العشرينو.  احملتوى العلمي والنقدي
، على اخلطاب   ضيفوبإطاللة لسرب امتدادات ذاك اخلطاب اخلطايب، الذي مر بعض أثره آنفًا لدى             

 وحنـن يف مطلـع القـرن احلـادي          -النقدي العريب عموما، ما يشك متابع احلركة النقدية العربية اليوم         
وما على القارئ ليستدلّ .   يف أن ظاهرة املنربية النقدية ما تزال تضرب بأطناا يف الوطن العريب  -والعشرين

على صحة ذلك إالّ أن يطّلع على مثاله الصارخ يف ما يسمى باملعارك األدبية أو النقدية، اليت تنشب بـني                    
 بني زمالء عمل أو متنافسني      -مٍ أو أدب   على خلفيات ال عالقة هلا بقضايا موضوعية من عل         -حني وآخر 

 قد انطلقت يف تلـك  - على طريقة أيام العرب القدمية     -وكانت أيام العرب النقدية   .  على صيت أو مركز   
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احلقبة نفسها من مطالع القرن العشرين، مع انتشار الطباعة والصحافة العربية، وكثرياً ما حملَت ذات القيم         
أو مل جيعل   !  والتناحر على املاء والكأل، واألخذ بالثأر، واجلهل فوق جهل اجلاهلني         العصبية،  : القدمية من 

 نفسه كان   العقّاد غَرضا لسهامه، هازئًا من إمارته للشعر العريب، ليتبدى من بعد أن             شوقي مثالً من    العقّاد
جه املتوجون أمرياً للشعر، وإن مل      ؛ فتو شوقيحيلم بإمارة قبائل الشعراء، وهو ما افت عليه فعالً بعد وفاة            

 العقّـاد   أ ومل يكن      )١(!طه حسني؟ يعترف بإمارته غري اخلطباء ممن حضر احلفل من ممالئيه، وعلى رأسهم            
 إىل أصـل هـذين األخرييـن      املنفلوطي و شوقي كذلك يومئان يف هجومهما الذي شناه على         )٢(املازينو

، وإن مل يجرؤا على اإلمياء إىل دمائه املغربية هذه املـرة،            شكريقدمي  وكذا فَعال بزميلهما ال   !  وفصلهما؟
    عريب طسوهذا ما كان مينح شغب ما يسمى باملعارك األدبية فرصةً دائمة لتغدو ملـهاة             .  اتقاء الفتنة يف و

  .شعبية عربية، يشغف ا القراء، وإن مل يكونوا يف عريٍ وال نفري
  

  !دة النقص العريب النقد األديب وعق. ٦
  

  مقاالت حول النقد األديب، مقارنا بني ما انتهى إليه تطوره، يف فرنسا حتديـداً،        أمحد ضيف ويعقد  
وقد قدم لذلك مبقدمة نظريـة حـول النقـد األديب،           .  إىل اية القرن التاسع عشر، والنقد العريب القدمي       

  .  عة النقد ووظيفته، تعكس رؤيةً متقدمةً ووعيا أصيالً بطبي)٩٩-٩٠ص(
 إىل - بعد مناقشة العالقة بني الذوق املهذّب املدرب والعلْـم  -ويف احلُكْم على النص األديب، خيْلص     

  :ثالثة أسس، متثّل الطريقة اليت اختارها، كما قال، وهي
م بـاجلنس  وهذا يعين العلْ  ."  أن يكون الناقد واقفًا متام الوقوف على نوع الكالم الذي يدرسه          ) "١

  .األديب الذي يقوم الناقد على درسه
الذي .  وهذا يعين املنهج  ."  أن تكون له طريقةٌ يبين عليها حكْمه، وأصولٌ يرجع إليها يف ذلك           ) "٢

جيب أن ال خيضع للذوق الصرف، وإمنا يقيد مبنهاج علمي، يشمل طريقة التأيت للحكم وأصوله               
  .ومرجعياته

 الكتابة بواسطة صلتها بالكاتب واالجتماع وتأثري ذلـك يف الكـالم            البحث عن صحة ما يف    ) "٣
وهذه إشارة إىل مفهوم السياق، الذي جيب أن يربط به النص؛ لكي ترى أبعاد ذلك ."  والصناعة

                                                 
دراسة وحتية بأقالم طائفة : العقّاد،  )ت.د(د خليفة،   التونسي، حمم (: نظر خطبة طه حسني عن شعرية العقّاد يف تلك االحتفالية التتوجيية          ت و )١(

  . )٢٣٢ -٢٢٧، )مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة(، فنيمن املؤلِّ
  .٨١، ٢٠:  ينظر)٢(
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ال ) األدب(=كما أن البالغة    "وكان قد نبه أيضا إىل أنه       .  السياق املعتمد عليه النص يف وجوده     
ولذا جيب البحث   .  رة لالجتماع، فليست أيضا دائماً دليالً على نفوس الكتاب        تكون دائما صو  

  ). ٩٨ص." (عن األسباب اليت تدعو الكاتب إىل ما كَتب وإىل خروجه عن طبيعته
  

 - إنْ كان من استنباطات املؤلِّف أو من اقتباساته املترمجة غري املشار إليها            -هذا املنظور الوارد هاهنا   
وإذن قد ال يعيب حركة النقـد       .  مة وعيٍ نقدي، حسب مقاييس النقد اليوم، بعد مئة عام         يدلّ على سال  

  :العربية احلديثة عدم سالمة الفكر النقدي، من حيث هو، وإمنا يعيبها أمران
  . هذاأمحد ضيفكما تبدى يف كتاب .  التخبط يف مالحقة التيارات، اليت تشرق ا وتغرب) ١
 نفسه غارقًـا يف التـنظري،      ضيفوقد كان   .  جاهة التنظري وبني املمارسة التطبيقية    التباين بني و  ) ٢

: العصر العباسي "؛  "بالغة العرب يف األندلس    "--فكتابه هذا أشهر كتبه، وكتبه الثالثة األخرى      
 هي كتـب يف تـاريخ األدب        --"من حماضرات األدب العريب   "؛ و "حماضرات يف األدب العريب   

  .رف له دراسة نقدية تطبيقية تذكروشواهده، وال تع
  

ويف هذا السياق من كتابه يعرض املؤلِّف  للحركة النقدية بني القدماء واحملدثني، منذ القرن السادس                
، حيـث صـار     "األدب"مبصطلح  " البالغة"ويلحظ هنا أنه قد كاد يتخلّى عن استبداله مصطلح          .  عشر

  ).  ١١٢ص: انظر (.يستخدم األخري منفرداً أو مع مصطلح البالغة
يف النقد، مناقشاً رأيـه، منتـهيا إىل     تني  مث يعرض ملذهب    .  سنت بوف ويعيد القول حول مذهب     

إن فلسفته أَثَر من آثار العلوم القاعدية، لكنه ال ميثّل إال مقدمات عامة ملعرفة األشخاص واألحوال                : القول
وما عرضه هلذه املذاهب، وإبـداؤه  ).  ٠٠٠-١١٨ص. (العامة، دون الفوارق الفردية يف النفوس والعقول 

ولذلك .  وإعادته حمتفيا ا، إالّ دعوة صرحية أو ضمنية من دعواته إىل األخذ بقيمها العلمية يف النقد العريب          
 فهو يعرضها معرض التبجيل يف موازاة آرائه االنتقاصية من النقد العريب، الذي يلْحقه بصفة االرجتاليـة يف                

 يف نواياه للدعوة إىل تبني مناهج علميـة يف          ضيفولقد كان إخالص    ).  ٠٠٠-١٥٨ص. (األدب العريب 
يف الـدرس   سنت بوف،   دراسة األدب سمةً بارزة على كتابه؛ ولذا، فكما وقف موقف إعجاب مبذهب             

، يف قولـه  )Ferdinand Breunetiereبـورنتيري    فردينانـد   (النفسي لألدب، فعل ذلك مـع 
على حني كان متحفّظاً علـى غريمهـا،        ).  ٠٠٠-١٤٣ص. ("التدرج واالنتقال يف األجناس األدبية    "بـ

جـول  (، عند "مذهب التأثري واالنفعال"، أو ما يسميه هو بـImpressionismكاملذهب االنطباعي   
 يف مرتلة أعلى مـن  - على كل حال-وإنْ كان يراه).  ٠٠٠-١٥٠ص(، )Jules Lemaitre ملتر 

مبين على ذوق سليم، ـذَّب بالتربيـة        "العريب، الذي ال يعدو كونه بالغة؛ ألن املذهب االنطباعي          النقد  
  ). ١٦٤ص." (والتعليم، والقراءة الكثرية ألنواع بالغات اُألمم املختلفة، واملوازنة بينها
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ـ  و رِنـان  و ليبون جوستافإالّ أنه يعاود عرض تلك اازفات العنصرية، اليت ذهب فيها             إىل  نيت
).  ٠٠٠-١٣٤ص" (خواص األجناس البشرية وأثرها يف العقول"املفاضلة بني الشعوب، وذلك حتت عنوان    

 إىل املقارنة بني وزن املُخ األوريب واإلفريقـي واألسـترايلّ؛      - الذين يسميهم بالعلماء   -حيث ذهب هؤالء  
امي واجلـنس اآلري تـارة، واُألمـة        كما راحوا يقارنون بني اجلنس الس     .  الستنتاج تفوق األول، طبعا   

ليتوصلوا يف النهاية إىل أن اجلنس اآلري األبيض هو صفوة بين البشر، .  اإلجنليزية واُألمة الصينية تارة أخرى
تلك األحكام اليت باتت اليوم يف ذمة التاريخ الال علمي، بعد ما أثبته قرنٌ من تطـور العلـم                   !  عقالً وفنا 

ري، من أن اإلنسان هو اإلنسان، ال فَضلَ يف أوريب على إفريقي، وال يف أبيض على أسود،                 التشرحيي البش 
كمـا  .  وال يف آري على سامي؛ ال فرق من الناحية العضوية، بيد أن الفروق تتأتى ألسباب بيئية وثقافية                

 يف ما يتعلّـق بالـصني أو   -اريباتت يف ذمة التاريخ الال علمي  بعد ما برهنت عليه حتوالت الواقع احلض   
 من أن املوازين العنصرية األوربية للمخاخ البشرية إبان القرن التاسع عـشر والقـرن               -اليابان، على األقل  

يدلّ داللة حـادة  ضيف غري أنّ عرضها يف كتاب     .  العشرين كانت أكذب من أن تستأهل االلتفات إليها       
وبرهان هذا تكشفه لغة الرجل نفسها،      .   يف القرن املاضي   وطأة نتائجها على عقل العريب     على ما كان من   

إن بعض الشعوب قد أثبتت قـدرات       : حني حياول أن يناقش تلك اآلراء فال جيرؤ على ردها إالّ مبثل قوله            
إنه إمنا كان يتورع يف اجلزم : وقد يعتذر له معتذر بالقول).  ١٣٨ص". (اجلنس األبيض تضارع أهل تكاد"

لوال أنه وهو يناقش هذه القضية، متحدثًا عما أحدثته احلضارة    .  ا قالوا قبل ثبوت نقيضه علميا     بالرأي يف م  
 استعدادهم  أشبهإنه قد   : "اإلسالمية من حتول يف اجلنس العريب، يستخدم التحفّظ نفسه أيضا، عندما يقول           

 من االندماج يف غريهم واألخذ      سهمجناستعداد اُألمم األخرى، ومل مينعهم      ) أي استعداد العرب املسلمني   (
 من داخله تكشف عن تصوره أن       ضيفوهكذا، فقراءة نص    ).  ١٤٠ص." (ومشاتهم بعض الشبه  عنهم  

 مل تكن بأكثر من حماولة، ال بـأس  - اليت ل منها الغرب يف كثري من علومه وفلسفته  -احلضارة اإلسالمية 
اصه العامة، فاستطاع أن ميلك قدرات تكاد تضارع استعداد  ا، للتدجني، تغلّب ا اجلنس العريب على خو       

 الذين يكْبرون يف ذهـن اجليـل   -أهل اجلنس األبيض، فشابه استعداده استعداد اُألمم األخرى من اآلريني   
وكان قد أَسف لعدم حدوث ذلـك االنقـالب         .   بعض الشبه، ال كله    - ويف نفسه  ضيفالذي عاصره   

راً حدوثه يف تاريخ الشعر العريب بفعل األثر الفارسي، اآلري، على الشعر العـريب              العظيم الذي كان منتظ   
لكن هذه العاصفة اآلرية، اليت هبت من بالد الفُرس، مل توشك أن تظهر حىت ذهبت هبـاًء يف                  "السامي؛  

  ). ١٨٠ص." (صحراء العرب
على هذا األساس املرتبك، حتمـل عقـدة    وبذا فقد شيدت مؤسسة النقد العريب يف القرن العشرين          

  . نقص، ال يف أدواا فحسب، ولكن يف جنسها البشري أيضا
 يعمم عليه صفة ما حفظ من آراء انطباعية عابرة كانت للجاهليني يف فضيفأما النقد العريب القدمي، 
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 ال يرى النقـد إال   -حال على كل    -وهو).  ١٦٥ص. (معلّالً ذلك بطبيعة اجلنس العريب ومزاجه     .  الشعر
إالّ أنه يستثين من النقد العريب البيـاين بعـض          .  يف دراسة نفسية الكاتب وجمتمعه من خالل نتاجه األديب        

الهتمامهما بتحليل املعـاين    للباقالين؛  " إعجاز القرآن "، و اجلرجاينللقاضي  " الوساطة"االستثناء، ككتابي   
رومعرفة اآلراء الشهرية حول صناعة الش١٧١-١٧٠ص. (ع  .(  

 - برأيـه  - عدم التفام إىل النثر، الذي شهد      - يف الوقت نفسه   -ويأخذ على النقاد العرب القدماء    
 وهو املُعنون   - قد فعل الشيء نفسه، حني مل يلتفت يف كتابه         ضيفًالكن  .  تطوراً وارتقاًء مل يشهده الشعر    

وهـو  .  يب، إال يف ذيل كتابه، وعلى سبيل اإلشارة فقط         إىل النثر العر   -"مقدمة لدراسة بالغة العرب   "بـ
احنياز ظلّ سائداً كذلك على امتداد القرن العشرين، على الرغم مما شهده النثر العريب من قفزات نوعيـة                  

  .خالل هذا القرن، لعلها أهم مما حدث يف ميدان الشعر
  

  نتائج
  

 وهـو كتـاب     -لتأسيسية لنقدنا العريب احلديث   من خالل هذه القراءة يف منوذج من مناذج البنية ا         
  : ميكن استخالص النتائج التالية-ألمحد ضيف، "مقدمة لدراسة بالغة العرب"
كان اتصال العرب بالغرب يف مطلع القرن العشرين أحد أهم العوامل يف انطالق الرتعات التجديدية يف   . ١

  .األدب والنقد والفكر يف العامل العريب
 من حاله يف أمحد ضيفدريس األدب يف مدارسنا العامة اليوم قد حلقه تطور كبري عما وصفه         ال يبدو ت  . ٢

إن مل يكن قد احندر اليوم عن مناهجه القدمية واحلديثة معاً، والسيما بفعل ما .  مطالع القرن العشرين
  .  قد يؤثّر يف وضع املناهج من نزعات إقليمية أو إيديولوجية

ولد النص النقدي منذ مطالع القرن العشرين بوصفه نتاجا جامعيا، يسهم يف تـشكيل              كان كثريا ما ي   . ٣
مرحلة أكادميية، من خالل تدريسه لطلبة اجلامعة، ومرحلة عامـة،  : وعي اجليل اجلديد عرب مرحلتني  

  .ألجل ذلك ازدادت خطورته، مبا له وما عليه.  بعد نشره للناس يف كُتب
ن من القرن العشرين خماضا نقديا، ليس على املستوى األديب فحسب، ولكن على             كان العقدان األوال  . ٤

وهو ما أرهص النبثاق تيارات تدعو إىل التجديـد، منـذ           .  املستوى الثقايف واحلضاري العام أيضا    
  .العشرينيات، كحركة الديوان، ومدرسة أبولو، وغريمها

 أدت إىل نشوء تيارات يف علمنة اآلداب والفنون، مث ما أعقبها            بتأثري من النهضة العلمية األوربية، اليت     . ٥
من هبوب القيم االشتراكية على الشرق والغرب، لُحظ أن الرؤية النقدية العربية السائدة يف الربـع                
األول من القرن العشرين، وما تاله، كانت تولي األمهية الكربى يف األدب ودراسته للبعد النفـسي                
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ذلك مل يلتفت النقاد العرب إىل حماولة استثمار اجلهد البالغي النصوصي العريب القدمي ل.  واالجتماعي
  .إالّ متأخرين، وعلى حنو باهت، وبتأثري اللسانيات النقدية، الغربية كذلك

 األول، يسعى إىل تبني املناهج: كان النص النقدي العريب يف مطالع القرن العشرين متجاذباً بني منوذجني. ٦
 بني املعطى الغريب والعريب، وإن اعتـور طريقـه          - الشكالنية غالبا  -الغربية املتالحقة، وإىل املطابقة   

 أو اضطر إىل تبديل رؤاه بتبدل املناهج املتبعـة          - إن كان له تطبيق    -اخللل، فتباين تنظريه عن تطبيقه    
جدل، متحلّيا مبظـاهر األصـالة، وإن مل   أما النموذج اآلخر، فكان ميارس اجلدل أحيانا لل      .  املتتابعة

  .  يتحلّ بتدقيقٍ يف الوعي العلمي واملصطلح، ملناقشة ما يوافق عليه من األطروحات أو ما يعارض
بدأت مؤسسة النقد العريب يف القرن العشرين مشاغلها وهي حتمل عقدة نقص، ال يف أدواا فحسب،                . ٧

 ذلك أنه بتضخم اهلوة احلضارية بني الغرب واتمع العـريب،  . ولكن يف جنسها البشري نفسه أيضا  
الذي خرج للتو من خمالب التخلّف ليقع يف براثن االستعمار، مث بفعل اإلرهاب املعريف مـن بعـض       
الطرح االستشراقي، تصدر التنويريون شعوم وقد وقَر يف نفوسهم تفوق اجلنس اآلري، يف العـرق          

يف ليبون، ورِنـان، وتـني،       جوستافولقد شكّلت نظريات    .  كر واخليال واحلضارة  أوالً مث يف الف   
قدرات الشعوب، املنتهية إىل تفوق العنصر األبيض اآلري، ضغطاً على ذهـن العـريب               املفاضلة بني 

  .  ونفسه، تبدت آثاره يف نصوص الناقد وردود أفعاله، كما يكشف عنها منوذج هذه القراءة
العشرون منذ بداياته حماوالت خمتلفة الستدراك ما ظُن أنه قد فات أُمة العرب بني اُألمـم،    شهد القرن   . ٨

من أن يكون هلا شعر موضوعي، كاملالحم واملسرحيات الشعرية، وذلك مـا كـان يقـول بـه                  
.  وهو ما تابعهم يف تكريسه النقاد العـرب       .  املستشرقون يف مفاضالم بني اجلنس اآلري والسامي      

ن املفارقة أن احملاوالت الشعرية العربية يف هذا املضمار قد جاءت مبثابة رِدة فنية، بعد انتهاء عصر                 لك
  .املالحم واملسرحيات الشعرية، لدى أهلهما أصالً

كان النص النقدي العريب منذ مطالع القرن العشرين كثرياً ما يقـع يف أرضٍ سـبخة مـن االزدواج                   . ٩
 وهو حيب أن يقيس     -فالناقد موضوعيا جيد نفسه   .  وعية ونفسية واجتماعية  والتلفيق؛ ألسباب موض  

 متذبذبا بني حالتني خمتلفتني، متثّالن لديه نوعا مـن          -تراث العرب مبقياسٍ آخر ألمنوذج أُُمة أخرى      
 ا، أن يعترف على تـر       .  حالة التراث، وحالة املقياس   : الفصام الفكريى، غريزياث مث هو قد ال يرض

 ال - بغياب احلرية الفكرية الكافيـة -وهو كذلك.  آبائه بالنقص، إن تبين له ذلك مبقايسته إىل غريه      
فإذا هو لتلك العوامل يرفع النموذج التراثي تـارة ليخفـضه           .  ميلك أمام أُمته نقد تراثها أو نقصه      

املوضوع، وأمام نفـسه،    أخرى، ليس عن وعيٍ نقدي مبا له وما عليه، ولكن عن فقدان اجلرأة أمام               
وهذا .  فيكتب متوتراً بتيارات شتى ال تدعه يقيم منهجا أو حىت يرى حقيقة ما يفعل    .  وأمام القارئ 
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   ،) ٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 

 ٨٥

  .ما جيعله أحيانا يقف املوقف ونقيضه يف آن
كانت املنربية النقدية أحد األدواء اليت بدت مسيطرة على النص النقدي، يف مطالع القرن العـشرين،        . ١٠

 كانـت   - منذ اندالعتها يف ذلك العهـد      -وميكن القول إن ما يسمى باملعارك األدبية      .  لى األقلّ ع
  .احلامل األول لنرباس الطابع اخلطايب يف املرافعات النقدية العربية

وهو احنياز ظلّ سـائداً     .  انكب النقد العريب منذ مطالع القرن العشرين على قضايا الشعر دون النثر           . ١١
تداد القرن، على الرغم مما شهده النثر من قفزات نوعية، لعلها كانت أهم ممـا حـدث يف                  على ام 
  .الشعر

  
  املصادر واملراجع

  
دار : القـاهرة .  (  مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتـها التارخييـة        ).١٩٧٨.  ( األسد، ناصر الدين   -

 ).املعارف
دار املعـارف  : القـاهرة .  ( احلديث يف مـصر نشأة النقد األديب).  ١٩٧٠.  ( األمني، عز الدين  -

 ).مبصر
مكتبة : القاهرة.  (دراسة وحتية بأقالم طائفة من املؤلِّفني: العقّاد.).  ت.د.  ( التونسي، حممد خليفة -

 ).األجنلو املصرية
  ).مكتبة اخلاجني: القاهرة(عبد السالم حممد هارون . تح.  البيان والتبيني).  ١٩٧٥.  (اجلاحظ   -

  ).مطبعة مصطفى البايب احلليب: مصر(عبدالسالم حممد هارون . تح.  احليوان.).  ت.د(  
دار الكتاب العريب، نسخة منشورة عن طبعة دار الكتب : بريوت.  (اخلصائص.).  ت.د.  (ابن جين   -

  ).املصرية
  ).رية العامة للكتاباهليئة املص: القاهرة.  (اللغة العربية معناها ومبناها).  ١٩٧٣.  (حسان، متّام   -
 ).دار املعارف: القاهرة.  (يف األدب اجلاهلي).  ١٩٨٤.  (حسني، طه -
 ).؟: مصر.  (شفاء الغليل).  ١٩٥٢).  (هـ١٠٦٩. ت(، شهاب الدين  اخلفاجي -
 نظريـة اإلمـام   -املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاين        ).  ١٩٨٠.  ( الباب، جعفر   دك -

  ).مطبعة اجليل: دمشق.  (قعها يف علم اللغة العام احلديثاجلرجاين اللغوية ومو
دار الكاتب  : القاهرة.  (التراث النقدي قبل مدرسة اجليل اجلديد     ).  ١٩٦٨.  (، عبد احلي   دياب -

  ).العريب
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  عبداهللا بن أمحد الفيفي              )ا منوذج " :مقدمة لدراسة بالغة العرب"(يسية لنقدنا العريب احلديثالبِنية التأسيف 
  
 

 ٨٦

حممد يوسف جنـم،    . تر.  مناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيق     ).  ١٩٦٧.  (ديتشس، ديفيد   -
 ). مؤسسة فرانكلني:  نيويورك-وتبري(إحسان عباس . مر

 ).دار العلم للماليني: بريوت.  (األعالم).  ١٩٨٤.  ( الزركلي، خري الدين -
 ).الشعب: القاهرة.  (الديوان يف األدب والنقد.).  ت.د  (.العقاد واملازين  -
 ).ينيدار العلم للمال: بريوت.  (املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم).  ١٩٧٣.  ( علي، جواد -
دار اليـاس   : القاهرة.  (مقدمة يف أصول النقد   : دائرة اإلبداع ).  ١٩٨٦.  ( عياد، شكري حممد   -

  ).العصرية
يف " دالئل اإلعجاز " األثر، قراءة يف     - البنية -اإلشارة).  "م٢٠٠٠=هـ١٤٢١.  (الفَيفي، عبد اهللا    -

  .٣٢-٧، ص ص ٢ م٤، ع)دةالنادي األديب الثقايف جب(، "التراث"جذور ".  ضوء النقد احلديث
حنو رؤية نقدية جديدة عرب املكتشفات احلديثة يف اآلثار : مفاتيح القصيدة اجلاهلية).  ٢٠٠١(

  ).النادي األديب الثقايف: جدة.  (وامليثولوجيا
 -الة الثقافية، جريدة اجلزيرة".  تكريس العقلية التقليدية ورثاثة الذوق األديب: مناهجنا املدرسية"
، ١٢٨م؛ العدد ٢٠٠٥ أكتوبر ١٧= هـ١٤٢٦ رمضان ١٤، االثنني ١٢٧، األعداد، لسعوديةا

= هـ١٤٢٦ شوال ١٢، االثنني ١٢٩؛ العدد ٢٠٠٥ أكتوبر ٢٤= هـ١٤٢٦ رمضان ٢١االثنني 
  .م٢٠٠٥ نوفمرب ١٤

مطبعـة  : القـاهرة (حممد حميي الدين عبـد احلميـد        . تح.  أدب الكاتب ).  ١٩٦٣.  ( ابن قتيبة  -
  ).دةالسعا

دار العلم : بريوت(حممد مندور   . تر.  منهج البحث يف األدب واللغة    ).  ١٩٤٦.  ( النسون وماييه  -
 ).للماليني

 ).دار الشروق:  بريوت-القاهرة.  (قشور ولباب).  ١٩٨٨.  ( حممود، زكي جنيب -
 ).دار ضة مصر: القاهرة.  (يف األدب والنقد.).  ت.د.  (، حممدمندور  -

 ).دار ضة مصر: القاهرة.  (يزان اجلديديف امل).  ١٩٧٣(
  ).مكتبة ضة مصر: القاهرة.  (النقد املنهجي عند العرب).  ١٩٤٨(

إحسان عباس وحممد يوسف جنم     . تر.  النقد األديب ومدارسه احلديثة   .).  ت.د.  (هامين، ستانلي   -
 ).دار الثقافة: بريوت(

 ).مكتبة لبنان: بريوت(.  معجم مصطلحات األدب).  ١٩٧٤.  ( وهبة، جمدي -
حـسام  . حميي الدين صبحي، مر   . تر.  نظرية األدب ).  ١٩٨٧.  ( ويليك، رينيه؛ أوستني وارين    -
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   ،) ٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 

 

 ٨٧

  ).املؤسسة العربية للدراسات والنشر: بريوت(الدين اخلطيب 
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   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ٨٧

  ديوان شجر الليل لصالح عبد الصبور:يف شعر التفعيلة" فاعلن"حتوالت 
  "ج تطبيقيذومن"

  
  * راشد علي عيسى. د

    ١٤/٣/٢٠٠٦:                                              تاريخ قبوله ١٧/٨/٢٠٠٥: تاريخ تسليم البحث 
  

  
                                                    ملخص

يف شعر التفعيلة من خالل ديوان شجر الليل لصالح         ) فاعلن(تناول هذا البحث حتوالت البنية اإليقاعية يف تفعيلة         
يف الشعر العمودي وبعضها اآلخر جديد منسجم مع طبيعـة          وارد  وقد بلغ عدد التحوالت عشراً ، بعضها        . عبد الصبور   

  .التطور يف موسيقى الشعر 

متتاز بأوسع فاعلية إيقاعية بني تفاعيل الشعر العـريب بـسبب مرونتـها ،        ) فاعلن(تفعيلة  وانتهى البحث إىل أن     
وتقبلها للتجزئة واإلضافة والتدوير واالشتراك مع تفعيلة أخرى يف القصيدة الواحدة ، فكان أثرها كبرياً ومهماً يف التشكيل                 

  .املوسيقي يف الشعر احلديث

  
  

Abstract 
 

This paper deals with variations of rhythmic structure into “Fa’elon” foot in the 

modern verse, with application of “Shajer Allail” by Salah Abid_Alsapor .These variations 

have reached to Ten, some of it has been used and known in traditional poetry, while the 

other is new and cooperate with development nature of verse music. The paper concludes 

that “Fa’elon” foot has an exceptional and wide rhythmic activity among all foots, because 

of its flexibility, to be divided, addition, internal rhythm and its contribution to another foot 

in the poem itself. So its activity has turned to a wide and important for rhythmic formation 

in modern Arabic verse. 

 
  
  
  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة           *   

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  راشد علي عيسى   "         منوذج تطبيقي/ديوان شجر الليل لصالح عبد الصبور:يف شعر التفعيلة" فاعلن"حتوالت "
  
 

 ٨٨

  املدخل  
لعل أبرز تطور موسيقي طرأ على الشعر احلديث استخدام التفعيلة يف بناء السطر الشعري حبرية تتـيح                 

تشكيل اإليقاعي يف القصيدة ، يف حني ظلت قرونا طويلة تستخدم بشكل            للشاعر تكرارها حسب طبيعة ال    
فاسـتخدم الـشعراء   . منظم حمدود يف البيت الشعري وفق وزن البحر الذي تقوم عليه القصيدة العمودية            

ومل خيرج استخدام التفعيلة    . املعاصرون تفعيلة رئيسة واحدة يف القصيدة على األغلب وتفعيلتني يف النادر            
اليت بدت متميزة بفاعلية    ) فاعلن(صورتيها الكاملة والزاحفة املعروفتني يف الشعر العمودي عدا تفعيلة          عن  

إيقاعية متنامية حبيث متكن بعض الشعراء من توليد صور إيقاعية أخرى من بنيتها املرنة ؛ األمر الذي مهـد   
 واسعة خـدمت طبيعـة التطـور يف    حبرية فنية) فاعلن(الطريق جليل آخر من الشعراء الستخدام حتوالت  

موسيقى الشعر العريب وأكدت قابلية هذه التفعيلة ملنح الشاعر طاقة فنية إضافية يف تشكيل البىن اإليقاعيـة               
  . اجلديدة يف شعر التفعيلة 

ومل أجد فيما اطلعت عليه من دراسات وحبوث يف موسيقى الشعر العريب قدميها وجديدها من حاول                
ت اإليقاعية يف فاعلن يف الشعر احلديث ، وربط هذه التحوالت بصورها القدمية  سيما أن                استقراء التحوال 

جمموع  التحوالت قارب عشر تفاعيل ، وهو عدد فائق مل تصل إليه حتوالت تفعيلة أخرى يف الشعر العريب    
: رحه وهو   حسبما يتوقع الباحث ، وال ريب أن هذا العدد املميز من صور فاعلن جييب عن سؤال طال ط                 

 ؟ حىت إن املتأمل يف ااميع الـشعرية خـالل     احلديثأكثر التفاعيل حضوراً يف الشعر      " فاعلن"ملاذا تبدو   
ثالثني عاماً خلت ليجد من بينها جمموعات قامت مجيع قصائدها على فـاعلن األصـلية وحتوالـا  أو                   

أن تفاعيل من مثـل فعـولن وفـاعالتن    يف أغلب قصائد اموعة ، علماً ب  )١(استخدمت فاعلن وحتوالا  
ومستفعلن ومفاعلنت سجلت حضوراً غنياً يف شعر التفعيلة إال أنه حضور أقل من حضور فاعلن اليت تـأيت        

  . رئيسة منفردة ، وتأيت مشاركة ، وتأيت جمزأة قابلة للتدوير بيسر ال تعادهلا فيه تفعيلة أخرى 
ري صالح عبد الصبور لتكون منوذجاً تطبيقياً أساسـياً       للشاعر املص ) شجر الليل (وقد اخترت جمموعة    

يف صورا األصلية أو الزاحفة أكثر التفاعيـل      ) فاعلن(إلجالء حتوالت فاعلن يف شعر التفعيلة ، ذلك ألن          
حضوراً يف هذه اموعة ، إذ استخدمها الشاعر يف أغلب حتوالا ، كما أن بعض استخداماا أثار ردود                  

يزاد علـى ذلـك أن      . لدارسني الذين استغربوا وربما خطّأوا بعض تلك االستخدامات         فعل لدى بعض ا   
صالح عبد الصبور أحد الشعراء العرب البارزين الذين حتملوا كثرياً من أعباء التجاوز يف جمـال الـشعر                  

 األمناط  احلديث ، ملا عرف عنه من مبادرات جتريبية جريئة وجمتهدة يف تطويع موسيقى الشعر العريب لصاحل               

                                                 
   .م١٩٩٧بريوت عمان ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر، كسوف أبيضانظر ديوان علي العامري ،  ) ١(
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   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ٨٩

اجلديدة من شعر التفعيلة وال سيما ذات الطبيعة الدرامية اليت تربز فيها عناصر احلوار والـصراع النفـسي             
  . والسرد شبه القصصي واملسرحي 

  يف الشعر العمودي " فاعلن"صورة 
 كان أول من انتبـه ذوقيـاً إىل       ) هـ١٧٠(ال يكاد خيتلف اثنان على أن اخلليل بن أمحد الفراهيدي           

رة املوسيقية يف احلرف والكلمة واملقطع ، فراح يستبني صحة ذوقه باستخدام النقر باألصابع ليستظهر         والص
 العالقة النفسية الفطرية بني اإلنسان اًاألمر الذي أكد بدء. )١(املالمح النغمية اجلامعة بني أوزان الشعر العريب     

نـشأة  الـشعر   " ية بني الشعر واملوسيقى ، سيما أن     وموسيقى اللغة ، واكتشف تالياً العالقة الفنية العضو       
 وحني نستنطق التاريخ األديب جند أن الصلة وثيقة بني احلداء والـشعر يف              …العريب كانت مصاحبة للنغم     

  . )٢("تطور تراكيبه وتوفيق أوزانه وتقسيم أعاريضه 
ة وبقوانني املوسيقى النظريـة     وقد درس املستشرقون العروض مبقارنته باألعاريض األوروبية و اإلغريقي        

جه املتعلقة بالعامـل  ئفبينما استطاع إيوالد أن يبدأ من الواقع املعترف به لكم املقاطع مل يستطع أن يثبت نتا    
اإليقاعي الثاين وهو النرب ، إال بتخمينات وصل إليها عن طريق مقارنة بنية بيت الشعر العريب ببنية البحـور   

 لطبيعة العروض العريب ، فقد قرر تبين نظام         ستانسيالس جوجيار تفسرياً جديداً كليةً    ، مث قدم     )٣(اإلغريقية  
املوازين املوسيقية وازناً زمن كل مقطع بالضبط مثبتاً إياه بترقيم موسيقى عوض االكتفاء بتمييـز مقـاطع            

العربية ، ومن  ، وقد قبل التقسيم إىل تفاعيل وحبور كما وجده يف صيغه       ١-٢طويلة وأخرى قصرية بنسبة     
، وهي  )٤(موازينه املوسيقية استخلص النتيجة اآلتية وهي أن زمناً قوياً وآخر ضعيفاً ، جيب أن يتناوبا دائماً               

نتيجة تؤكد طبيعة الصوت البشري القائمة على متحرك وساكن وما بينهما من تكرار أو صمت ، وعلى                 
 املتحول بالتكرارأو املد أو اإلطالة      عيلة وزمنها املوسيقي  هذا املبدأ قامت الصلة املتينة بني الزمن الصويت للتف        

 الذي حيدث يف الوحدة الصوتية للتفعيلة أشبه بالتـشكيل الفـين            ترنيمأً وتطريبا، ولعل التنامي املوسيقي      
ولكنه يبقى يف الشعر حتوالً إيقاعياً خادماً لنظام الوزن الـشعري يف          )٥( بواسطة احلاسوب  Imageللصورة  
  األوىل وليس هدفاً للموسيقى النظرية طبيعته 

جعل الفراهيدي األجزاء اليت يوزن ا الشعر مثانية منها اثنان مخاسيان ومها فعولن وفاعلن وستة سباعية  

                                                 
   .٦٠-٥٩م ،ص١٩٧٢ ، دار القلم ، بريوت ، موسيقى الشعرإبراهيم أنيس ،   ) ١(
   .١٧ ، ص١٩٩٣اجني ، القاهرة ،  ، مكتبة اخل٣ ، طموسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطورصابر عبد الدامي ،   ) ٢(
   .٨م ، ص١٩٨٣ ، ١ ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، طالعروض والقافيةحممد العلمي ،   ) ٣(
   .٩املرجع نفسه ، ص  ) ٤(
  ) .Adop Photo Shop(مثل برنامج   ) ٥(
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 ٩٠

      ـا         )١(وهي مفاعيلن وفاعالتن ومستفعلن ومفاعلنت ومتفاعلن ومفعوالتومل  يتحدث عن فاعلن على أ
  . )٢( قصيدتني إحدامها تتكرر فيها فاعلن املقطوعة أربع مرات يف الشطر مع أنه كتب،تفعيلة أصلية لبحر ما

وهذا البحر الذي قامت عليه القصيدتان هو الذي مسي بعد اخلليل ببحر املتـدارك الـذي مل يـزعم                   
األخفش نفسه أنه تداركه على اخلليل وإمنا أورده يف أحد مؤلفاته ، غري أن الالحقني من الدارسـني هـم       

لوا بأن األخفش اسـتدرك البحـر الـسادس عـشر الـذي مسـي حبـر املتـدارك كـابن                     الذين قا 
  . )٦(والعقاد)٥(والدمنهوري )٤(والدماميين)٣(خلّكان

) ألنه أخو املتقارب(احملدث واملخترع واخلبب واملتسق والشقيق : ومن التسميات الالحقة لبحر املتدارك
، ومن املالحظ أن التسميات الثالث األخـرية ،  )٧(س والغريب وركض اخليل وقطر امليزاب وضرب الناقو     

واألصوات املنتظمة يف قطرات املاء " اخلبب"هي صور نفسية للنغمات املتتالية من إيقاعات ركض اخليل امنا 
املتساقطة من امليزاب ، والصوت املتسق يف نغمات ضرب الناقوس ، وأحسب أن هذه التسميات صـور                 

  . ها فتحدث نظاماً إيقاعياً واحداًر التفعيلة ، إذ تتساوى املدد الزمنية يف أثناء توقيعنفسية صوتية لطبيعة تكرا
ومن املعلوم أن فاعلن تفعيلة مشاركة يف عدد من البحور األخرى كالبسيط واملديد والرمل والسريع ويف ما 

  . )٨(استجد بعد ذلك من مسميات تتعلق مبوسيقى الشعر كاملوشح والدوبيت
أي من النواتني األساسيتني اللتني تقـوم       ) علُن(ووتد  ) فا(ت فاعلن تتألف من سبب خفيف       ناوملا ك 

ها حيوية قوية يف تشكيل بىن      تعليهما كل تفعيلة من التفاعيل األخرى ، فإن هذه اخلاصية االستثنائية أكسب           
عيلة أساسـية يف حبـر      إيقاعية خمتلفة ، رفدت موسيقى الشعر العريب قدميه وحديثه سواء يف استخدامها تف            

  : املتدارك أو يف مشاركتها يف أوزان البحور األخرى ، فجاءت صورها يف الشعر العمودي كما يأيت 
  :  كاملة ساملة مستقلة ومتكررة أربع مرات -

                                                 
   . ٨٨م ، ص٢٠٠٣عهدي السيسي ، العروض املصفى ، جامعة طنطا ، القاهرة ،  ) ١(
   .١٣٥م ، ص١٩٩٣ ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ٣ابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر ونقده ، حتقيق حمي الدين عبد احلميد ، ط ) ٢(
م ، ص ١٩٨٦، دار الكتاب العريب ، القـاهرة ،    ١انظر إنباه الرواة على أنباه النحاة ، مجال الدين القفطي ، حتقيق حممد أبو الفضل ، ج                  ) ٣(

٣٤٢-٣٤١.   
    .١٢٣،  ص١٩٦٩، حتقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بريوت ١ابن خلّكان ، وفيات األعيان ، ج ) ٤(
الدماميين ، بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن بكر ، العيون الغامزة على اخلبايا الرامزة، حتقيق احلساين حسن عبـد اهللا ، مطبعـة املـدين ،        ) ٥(

    . ٢٢م ، ص١٩٧٣القاهرة ، 
  .٦٧هـ ، ص١٣٤٤احلليب ، القاهرة ، مد الدمنهوري ، اإلرشاد الشايف على منت الكايف يف علمي العروض والقوايف ، مكتبة البايب حم ) ٦(
    . ٣٥عباس العقاد ، اللغة الشاعرة ، مكتبة غريب ، القاهرة ، بال تاريخ ، ص ) ٧(
    .١٧٨م ، ص١٩٨٦ ، دار الفكر ، دمشق ، ٤ الدين قباوة ، طاخلطيب التربيزي ، الوايف يف العروض والقوايف ، حتقيق فخر ) ٨(
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 ٩١

  )١(بعدما كان ما كان من عامرِ        اً ـجاءنا عامر ساملاً صاحل

  نـاعلن فاعلفاعلن فاعلن ف  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن     

ور كالبسيط فتكون تفعيلـة  ح كاملة ساملة يف بعض الب     يءوهذا النمط نادر جداً يف الشعر العريب ، كما جت         
  :ثانية مثل 

   

    قد أطلب احلاجةَ القصوى فأدركُها    )٢(ولسـت للجارة الدنيا بزوارِ  
   لنفْعتل) فاعلن(مستفعلن     مستفعلن فَعلن) فاعلن(منمستفعلن فع    

  

  : مستقلة متكررة أربع مرات ) فَعلن( خمبونة -
  

    أبكَيت على طللٍ طرباً    )٣(فَشجاك وأحزنك الطَّلَلُ  
    فعلن فعلن فعلن فعلن    نـ     فعلن فعلن فعلن فعل  

  

  : تفعيلة ثانية خمبونة كذلك يف بعض البحور كقول املتنيب يءوجت
   

    هـــما كُلُّ ما يتمىن املرُء يدركُ    )٤(هي السفُنجتري الرياح مبا ال تشت  
    )فعلن(مستفعلن ) فعلن(مستفعلن     )فعلن(مستفعلن ) فعلن(مستفعلن   

  
  

  :متكررة أربع مرات ) فَعلن(مقطوعة أساسية  -
  

  مهين ذاك اَألدذَوأو بِر    ـمايل مالٌ إال الدرهم    
    فَعلن فَعلن فَعلن فَعلن    فَعلن فَعلن فَعلن فَعلن  

  

  :  على األغلب تفعيلة ثانية يف بعض البحور مثل يءوجت
  

  )٥(واله ـأَنستك دنياك عبداً أنت م  واه ـيا نازحاً وضمري القلـبِ مث   
  )فعلن(مستفعلن فاعلن مستفعلن   ) فعلن(مستفعلن فعلن مستفعلن   

                                                 
الدوبيت لفظ فارسي معناه البيتان ، وهو قالب شعري من وضع املتأخرين من شعراء املشرق ، يعرف بالرباعي ، ألنه مؤلف من أربعـة                      )١(

مجع وحتقيق ودراسة عهدي السيسي ، جامعة ) وبيتصلة ديوان الد (مصاريع يراعى يف األول والثاين والرابع منها على األقل قافية واحدة            
      .٤٩انظر املرجع السابق ص: ، أما وزن الدوبيت فهو فعلن متفاعلن فعولن فعلن ٤٧م ، ص٢٠٠٣طنطا ، 

   .١٧٧ التربيزي ، الوايف يف العروض والقوايف ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
   .٢٣٠م ، ص١٩٩٢ ، بريوت ، ٢ب العلمية ، ط مهدي حممد ناصر الدين ، شرح ديوان جرير ، دار الكت ) ٣(
    ١٧٧-١٧٦البيت للخليل بن أمحد ، انظر التربيزي ، الوايف يف العروض والقوايف ، مرجع سابق ص ) ٤(
   .  ٤٧٢أبو الطيب للمتنيب ، ديوان املتنيب ، دار صادر ، بريوت ، بال تاريخ ، ص  ) ٥(
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 ٩٢

  

يف حبر املتدارك على غـرار قـصيدة        ) فعلن(والقطع  ) فعلن( اخلنب   وقد اطّرد استخدام فاعلن يف صورتيها     
  القريواين اليت مطلعها 
   همىت غد يا ليل الصب   هالساعة موعد ١(أقيام(  
  فعلن فعلن فعلُن فعلُن   فعلن فعلن فعلن فعلن    

الساكن الزائد ا ، وقد عرف هذ   ) نْفاعال(لتصبح  ) علُن( مذيلة أي زيادة ساكن على آخر الوتد اموع          -
   :  ،ومن هذا التذييليف الكتابة املوسيقية احلديثة بعالمة الصمت

  

   هأَقْفَـهذه دار ـم ها الده  رتتحم زبور ـأم ٢(ور(  
  )فاعالنْ(ن ــفاعلن فاعل  ن ـفاعلن فاعل فاعلن    

  

فتكون مرفَّلة خمبونـة يف آن      ) فعالتن(أو  ) اعالتنف( مرفّلة أي بزيادة سبب خفيف يف آخر الوتد لتصبح           -
  :  )٣(معاً كقول الشاعر

   مانرِ عدى بشحعس دار   قد كساها البلى امللَوان  
  ) فعالتن(فاعلن فاعلن   )نـفعالت(فاعلن فاعلن   

يف ) فاعلن(القطع واخلنب والترفيل والتذييل سائدة يف بنية        ) الزحافات(وقد بقيت هذه التشكيالت       
الشعر العمودي إىل أن أحدث شعر التفعيلة نقلة نوعية واسعة يف التشكيل املوسيقي للشعر العريب احلديث ، 

للمزيد ) فاعلن(مروا قابلية   ثحني منح الشعراء حرية أوفر يف تطويع موسيقى الشعر بنظامه املوروث ، فاست            
صورها القدمية السائدة وزادوا عليها صوراً أخـرى        من التحوالت اإليقاعية يف بنيتها ، وواصلوا استخدام         

أكّدت فاعليتها اإليقاعية يف البناء الفين لقصيدة التفعيلة ، ويسرت على الشاعر تدفقه االنفعايل يف رسـم                 
  . الرؤيا وخدمة املعىن وإبداع الصورة 

   :  حتوالت فاعلن يف شعر التفعيلة-
بنية القصيدة العربية ، إذ حتطمت الوحدة املوسيقية للبيـت ،   أحدث شعر التفعيلة حتوالً واسعاً يف         

وحلّ حملها وحدة التفعيلة اليت يقوم عليها البناء املوسيقي الكلي للقصيدة ، فأصبحت التفعيلـة حـرة يف                  

                                                 
   . ٣٢٠م ، ص ١٩٩١ ، بريوت ١ار الكتاب العريب ، طديوان ابن زيدون ، شرح يوسف فرحات ، د ) ١(
   .٢٨م ، ص١٩٥٤  ٢القريواين ، مجع اجلواهر يف امللح والنوادر ، حتقيق علي حممد البجاوي ، دار اجليل بريوت ، ط ) ٢(
   .  ٢٣١-٢٣٠م ، ص ٢٠٠٢القاهرة ، ،  ، مكتبة ابن سينا٢عزة جدوع ، موسيقا الشعر العريب بني القدمي واجلديد ، ط ) ٣(
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 ٩٣

تكرارها يف السطر الواحد املتفاوت يف الطول مع سابقه والحقه ، ومتنوعة أحياناً يف جتاورها مع تفعيلـة                  
يتحرك نفسياً وموسيقياً وفق مدى احلرية الـيت        " ى عن هذه احلرية اجلديدة أن الشاعر بدأ          ، وقد تأت   ثانية

 واجلديد يف هذه احلالة هو أن الكالم باإلضافة إىل عنصر التنسيق الصويت ارد الصرف               …متوج ا نفسه    
ك اإليقاع الناشئ عن تـساوق      ه التفعيلة العروضية ، قد حاز خاصية موسيقية جوهرية هي ذل          كفلالذي ت 

  . )١("احلركات والسكنات مع احلالة الشعورية لدى الشاعر 
لقد أثّر التشكيل اإليقاعي اجلديد لقصيدة التفعيلة يف التشكيل الفين العام هلـا ، وحـرر الدفقـة       

التفعيلي الذي الشعورية من كوابح القوالب املوسيقية الصارمة ، وامتلك الشاعر حرية أوفر يف تطويع النغم            
أدى إىل اشتقاق صور أخرى لبعض التفاعيل ، واستخدمت تفعيلتان أو أكثر يف القصيدة الواحدة وتداخل                
بعض التفاعيل ببعض ، وبنيت بعض القصائد على تفعيلة رئيسة ندر استخدامها منفردة رئيسية يف الـشعر              

  . على حنو ما سنرى ) فاعلن(العمودي وهي تفعيلة 
 من فاعلية التطوير من فاعلية التطوير       بالنصيب األكرب ) فاعلن(فت للنظر أن حتظى تفعيلة      ومن الال   

 التلقائي على الكثري من إضافاته ، واختلـف     املوسيقي يف بنية القصيدة اجلديدة ،وهو تطور جرى االتفاق          
  . د الصبور لصالح عب) شجر الليل( فاعلن يف ديوان ت على القليل منها ، وفيما يأيت عرض لتحوال

  " : توافقات " يقول صالح عبد الصبور يف قصيدة 
حني تصري الرمادي السـ{يعتريين املزاج{   

  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فعلن فا 
  مساُء رماديـةً حني تذبـلُ 

لن فاعلن فاعلن فـعِلُعن فع  
  )الشـ(مشس األصيل ووي على خنجر

   فاعلن فاعلن علنلن فاعلن ف
الشفَقيةُ تجقَطُ الشنـرِ الن رف  

  فعلن فعلن فعلن فعلن فـعِ
  منها متوت بال ضجة ويواري 

  لن فاعلن فعلن فاعلن فعلن فا 
 الرميم ها العاريات التراب٢(أضالع(.     

  ن فعلن فاعلن فاعلُن فاعالنْعلُ

                                                 
   .٣٣٦م ص١٩٨٨ اية الراغب يف شرح ديوان ابن احلاجب ، حتقيق شعبان صالح ، دار الثقافة العربية ، بريوت ،  ) ١(
   .  ٦٦صم ،١٩٧٨فكر العريب ، القاهرة ،  ، دار ال٣عز الدين إمساعيل ، الشعر العريب املعاصر ، ط ) ٢(
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 ٩٤

لتكون تفعيلة أساسية يف القصيدة تـساندها       الكاملة الصحيحة ؛    " فاعلن"يستند املقطع السابق إىل     : أوالً  
املخبونة ، علماً بأن استخدام فاعلن الكاملة يف حبراملتدارك شحيح جداً يف الـشعر              ) فعلن(صورا املألوفة   

العمودي، وال يكاد يظفر الباحث إال ببيتني تكرر التمثيل ما يف أغلب املؤلفات اليت تناولـت موسـيقى         
إذ حكم كثري بشذوذ هـذا      " هذا البحث،     منت  من اخلامس عشر ملذكور يف اهلامش    الشعر العريب كالبيت ا   

 ولكن شعر التفعيلة أعاد لفاعلن حضورها لتكون وحدة نغمية          )١(" استعماله خمبوناً    درالبحر ساملاً وأن املطّ   
  ) . فعلن(يقوم عليها املعمار املوسيقي يف القصيدة متآزرة مع صورا املخبونة 

عبد الصبور قد جدد يف استخدام الـوزن يف  "  إن  :ي خضري على قصيدة توافقات بقوله     ويعلّق عل   
 ويف هذا اال يبدو أن صالح عبـد         …هذه القصيدة حيث ميزج املتدارك بتفعيالته الصحيحة واملخبونة         

تـه  الصبور مل يسبقه أحد إىل استعمال املتدارك على هذه الصيغة ، وهذا استعمال جديد من حيـث تفعيل        
  . )٢(وموسيقاه
 لكن القضية ليست يف األسبقية قدر ،رمبا يكون عبد الصبور حقاً قد سبق غريه إىل هذا االستخدام        

ما هي يف إعادة تطويع فاعلن الستخدامها كاملة صحيحة يف شعر التفعيلة مث شيوعها يف شـعر أغلـب                   
  : )٣(الشعراء البارزين كمحمود درويش

  عادات مل أكن أعرف لَها  بعدأمي وال أَه  
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   
  لكنين  من البحرِعندما جاءت الشاحنات   
   لن فاعلن فاعلنفاعلن فاعلن فاعلن فع  

  

  تدوير فاعلن : ثانياً 
التدوير يف الشعر العريب العمودي هو جتزئة الكلمة األخرية يف الشطر األول من البيت حبيث تكتمل   
  :)٤(ة الشطر الثاين من مثل قول احلمداينيف بداي

   

    ـــدععنـــدنا ذنبــــاً ي  
ــاعالتن ــاعالتن فـــ   فـــ
 ــد ــد وعقْـ ــا عهـ   د ، لنـ
ــاعالتن ــاعالتن فـــ   فـــ

  

   ــست ــوةُ اإلدالل ليــ   نبــ
ــاعالتن ــاعالتن فـــ   فـــ
ـ   ــ هــه ع ــيس لَ ــن ل ــلْ مل   ق
ــن  ــاعالتن فَعالتـــ   فـــ

  

  

                                                 
   .   ٥٠٧م ، ص١٩٧٧ ، دار العودة ، بريوت ، ٣ور ، شجر الليل ، جصالح عبد الصبور ، ديوان صالح عبد الصب ) ١(
   .٦٧م  ص١٩٣٤ ، مكتبة حممود توفيق ، القاهرة ، ١الدمنهوري ، احلاشية الكربى على منت الكايف ، ط  )٢(
  . ٥٣م ، ص١٩٨٦ ، ٢علي خضري ، اجلديد يف علم العروض ، عامل الكتب ومكتبة النهضة ، ط ) ٣(
   .٢٤م ، ص١٩٩٥رويش ، ملاذا تركت احلصان وحيداً ، دار الريس ، لندن ، حممود د   ) ٤(
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   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ٩٥

 التسامح الذي تقتضيه طبيعة البنيـة       وأحسب أن التدوير من ظواهر    ) عهد(فوقع التدوير يف كلمة       
الصوتية يف اللغة الشعرية ما دام الزمن الصويت متطابقاً مع الزمن املوسيقي مليزان البحر الشعري ، وقد ورد                  

املذكورة ، وجنده يف آخر كل سطر شعري تقريباً ، إذ ينتهي        " توافقات  " التدوير بشكل موفور يف قصيدة      
متثل الراء األخرية من كلمـة     ) فا( على حنو ما جاء يف آخر السطر األول إذ           )فا(السطر إما بسبب خفيف     

ليبدأ السطر الثاين الذي يليه بتتمة التفعيلـة  ) رس(تصري جمتمعة مع السني يف كلمة السماء يف السطر الثاين           
على ) شم) (لن(ليبدأ السطر الذي يليه بـ ) بلُ) (فعِ(، وإما أن ينتهي السطر مبتحركني ) مسا) (علن(وهي 

 وهكذا يستمر التدوير إىل اية الدفقة اليت متثل جمموعة          …حنو ما ورد يف السطر الثاين والثالث من املقطع          
  .من اجلمل الشعرية املتالحقة املنتهية بقافية موحدة على األغلب 

مبا يشي به مـن      جند أن مشهد غروب الشمس       ، ومبحاولة استبصار سبب جلوء الشاعر إىل التدوير             
 وغري ذلك من أحاسيس رمبا توقع التشاؤم يف   ،كآبة وصمت وإحساس بالرحيل وقرب الظالم واية النهار       

 مما جعله يعيش حلظات تأملية يـسترسل        ، صورة نفسية كئيبة على وجدان الشاعر      سبعض النفوس ، عكَ   
 ،الته وعباراته الشعرية دون توقـف     فيها يف وصف مشاعره املكتئبة جراء مشهد الغروب ، ويتدفق يف انثيا           

تتابع دفقة الشكوى والتذمر يف سياق انسيايب هامس غري مقطوع بالقافية أو وقفة ايـة الـسطر     توبذلك  
       يف   واضـحاً  كما جند التـدوير   ،لحالة الشعورية لاً وخادماً   غالشعري ، األمر الذي يصبح فيه التدوير مسو 

دي ( وأكمل يف السطر الرابـع       )فا() دي(الثالث الذي انتهى ب      يف السطر    املقطع السابق حملمود درويش   
  ) . كما

وقد كثر التدوير يف القصائد احلكائية اليت حتمل خيطاً درامياً قصصياً أو بوحاً ذاتياً ، إذ يكـسبها                   
  . عالية التدوير انسيابية تتالءم وطبيعة السرد اليت حتتاج إىل مسة التتابع دون توقف يطفئ حرارة الشحنة االنف

" ومع أن ظاهرة التدوير جائزة وشائعة ، إال أن نازك املالئكة مل جتزها يف قصيدة التفعيلة قائلـة                     
ينبغي لنا أن نقرر أن التدوير ميتنع امتناعاً تاماً يف الشعر احلر ، فال يسوغ للشاعر على اإلطالق أن يـورد                     

 للشاعر أن يطيل الشطر وفق حاجته ، وبـذلك   فالشعر احلر يبيح…شطراً مدوراً ، وهذا حيسم املوضوع    
  .)٢٩( )١(يتخطى الشطر القدمي الذي كان يقيد الشاعر

على أن هذا الرأي الصارم مل حيل دون استخدام التدوير يف شعر التفعيلة ، ذلك أن التدوير ينسجم       
 ومـا دام جمـازاً   ،ب ذلكمع التوسع يف البىن اإليقاعية وتراكيبها ، فالتشكيل الفين يف الشعر احلديث يتطل    

وغري مقلق لإليقاع ، فمن الطبيعي استخدامه وفق حاجة السطر الشعري له ، وقد بقيت هـذه الظـاهرة          

                                                 
   .٦٢، ص١٩٩٣ ، ٣بريوت   ط، ديوان أيب فراس احلمداين، شرح وتقدمي عباس عبد الستار ، دار الكتب العلمية ) ١(
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 ٩٦

شائعة مبفهومها اجلديد الذي يعين امتداد البيت دون وقفات موسيقية ، حبيث ميكن أن ميتد البيت الواحـد           
  . )١(أو عدداً من األبيات املفرطة الطولليستغرق البنية املوسيقية فتصبح كلها بيتاً واحداً 

وال ريب أن التدوير يتطلب حذراً خاصاً من الشاعر ؛ خشية إحداث امللل يف نفس املتلقي ، إذ ال              
  . يستطيع مجيع املتلقني متابعة اجلمل الطويلة دون انقطاع أوتشتيت ذهين 

عية متنح الشاعر فرصة أكرب لتفصيل      ولعل ما تتمتع به فاعلن وصور زحافها املتعددة من مرونة إيقا            
الرؤيا أو تصوير املشهد ، سبب ميل الشعراء إىل اإلكثار من اعتماد فاعلن أو زحافاا ، إذ التدوير يكون                   
ميسوراً ومطواعاً الستكمال االنفعال الفين ، ومن السهل أن تنقسم فاعلن إىل فا و علن وف علن ، وفعِ                    

دوير فاعلن الكاملة الساملة أيسر وأكثر شيوعاً من تدوير فعلن املقطوعـة             وت .ولن ، كلّ مقطع يف سطر       
ا يف غياب فاعلن الساملة ؛ ذلك ألن باإلمكان ضم اجلـزء األول  موفعلن املخبونة حينما تبىن القصيدة عليه   

، فعالن ، من كل تفعيلة إىل أقرب تفعيلة سبقتها ، وهلذا السبب تكاثرت حتوالت من مثل فعالن ، فعالتن     
التن فع.  

 وينبغي مالحظة أن التدوير يف الشعر العمودي يكون يف جتزئة الكلمة ، ويف شعر التفعيلة يكـون يف                       
جتزئة التفعيلة فتبقى الكلمة ساملة كاملة كأن ال تدوير فيها ظاهرياً ، ولكن عند تقطيع الـسطر الـشعري          

وير الكلمة شاع يف بدايات شعر التفعيلة لكنه سرعان ما          تتجزأ التفعيلة حلاجة الدراسة حسب ، مع أن تد        
  . اختفى لعدم تقبله ، إذ تبدو الكلمة جمزأة يف سطرين 

يف آخر القصيدة ، فوقع مد يف       ) النفاع(استخدم عبد الصبور يف املقطع السابق من توافقات صورة           : ثالثاً
وتد جمموع ، ومثل هذه الصورة معروفـة يف         آخر التفعيلة األصلية فاعلن أي زيادة ساكن على ما آخره           

على حنو مـا    ) فعالن(و) فعالن(الشعر العمودي ، لكنين أشري إليها ألن عبد الصبور جتاوزها فطوعها إىل             
  . سنرى يف موضع يأيت 

  : )٢("يف ذكرى الدرويش عبادة " يقول صالح عبد الصبور يف قصيدته  : رابعاً
   

  وراً يف الطرقـات   وكثرياً ما كان يـولّى مـذع          
  فعلن فعلن فاعلُ فعلَن فعلَـن فعلـن فعـالنْ         
  ــهم ــن سـ ــارب مـ ــاحليوان اهلـ   كـ

لــفاعل لُـــ فاع نـــلُ فعــ فعن  

  

                                                 
   .١١٥-١١٢ م ، ص١٩٧٤ ، دار العلم للماليني ، بريوت ، ٤نازك املالئكة ، قضايا الشعر املعاصر ، ط ) ١(
   .٢٠٥م ، ص١٩٩٣القاهرة ،  ، مكتبة النصر ٣عن بناء القصيدة العربية احلديثة ، علي عشري زايد ، ط ) ٢(
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   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ٩٧

        
    

  

ــى   ــاب املقه ــوا يف أعت هزــلُ م   أو يتماي
  ن فاعلُ فاعـلُ فعلـن فعلـن فعلـن فعـال          

مكالفرسِ املطْه   
  فاعلُ فعالنْ
ي موماً يف إعياٍءأَوقعي مهدمتجم   

لن فعلن فعلن فعلن فعلن فعنتالفع  
دبيف اُألفُقِ املر قدحيو  
لَنلن فعلن فعلن فعفع   

قْلَته الدمحىت يلمع يف م  
   فَعلن فعالتنفعلن فاعلُ

الكَلمات هيف فَم مهشتوكثرياً ما كانت ت  
  فعلن فعلن فعالنْفعلن فَعلن فعلن فعلن 

 إذْ يتكلَّـم  
  فاعلُ فعلن 

  

وهي صورة غري مألوفة يف الشعر العمودي إىل مـا  " فاعلُ"استخدم عبد الصبور يف املقطع السابق    
قبل أمحد شوقي ، ورمبا كانت نازك املالئكة أول من أشار إىل جواز استخدامها يف شعر التفعيلة ، وذلك                   

  " : لعنة الزمن " ذا االستخدام يف قصيدا يف معرض تعليقها على ه

  كانَ املغرب لونَ ذبيحٍ 
  فعلن فاعلُ فاعلُ فعلن 

  واُألفْق كآبةَ جمروحٍ 
  فعلن فعلن فعلن فعلن 

جرت أشطر كثرية يف القصيدة على هذا النسق خالفاً للقاعدة العروضية يف اخلبب ،            : قالت نازك     
قد تسربت إىل تفعياليت اخلببية وأنـا       " فاعلُ  "  إن   …ا اخلروج من غري تعمد      وأنا أقر بأنين وقعت يف هذ     

مل أنتبه إىل ما فيه مـن       انتهيت من القصيدة كان نغمها يبدو يل من الصحة واالنثيال حبيث            غافلة ، وحني    
 ،  إن أذين على ما مر ا من مترين تقبل هذا اخلروج وال ترى فيـه شـذوذاً         …خروج عن تفعيلة اخلبب     
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 ٩٨

ال متتنع يف حبـر  " فاعلُ " فليس هو خطأ وقعت فيه وإمنا هو تطوير سرت إليه وأنا غافلة ، ومعىن ذلك أن   
  . )١(اخلبب ألن األذن العربية تقبلها فيه

واحلق إن قليالً من التأمل يف التفعيلتني فعلن و فاعلُ ال       : مث اجتهدت يف تسويغ هذا اجلواز فقالت          
 وكلتا الوحدتني مكّونة …إىل أما متساويتان من ناحية الزمن تساوياً تاماً ألن طوهلما واحد بد أن يقودنا 

من ضربتني قصريتني وضربة طويلة ، ومن الناحية املوسيقية يستوي عدد األجزاء يف التفعيلتني ، فكالمهـا                 
  .)٢(يتألف من أربعة أجزاء

ملتعلقة بالنرب يف الشعر العـريب وتفنيـده آلراء   يف حماولته إثبات فرضيته ا  " كمال أبو ديب  "ولكن    
حتاول املالئكة أن تربر دخول فاعلُ يف اخلبب على         :  يف كتاا قضايا الشعر املعاصر ، قال          الواردة املالئكة

هذا مل قاعدة جذرية يف عمـل       ا  أساس موسيقي هو التساوي الزمين بني فاعلُ وفعلن ، وهي يف عمله           
وهي أن الوتد الذي حتدثت عنه كثرياً ال ميكـن أن يـصيبه              - الذي تدعي احملافظة على نظامه       –اخلليل    

الزحاف ، وإذ مل هذه القاعدة تنسف عمل اخلليل كله ، مث إا تعترب التساوي الزمين أساسـاً بـديهياً                    
لـه    يف اخلبب ليس)فاعلُ( إن تفسري املالئكة لورود …للشعر العريب وال تكلف نفسها مشقة إثبات ذلك  

 وستحاول هذه الدراسة أن تعلل ورودها وسبب تقبل األذن العربية له على أسـاس               ،أسس عملية تسنده  
  . )٣(إيقاعي يرتبط بالنرب يف الشعر العريب

صـحيحة ،   " فاعلُ  " ويف رأيي أن مسألة التسويغ الزمين اليت اعتمدا املالئكة يف تسويغ جواز               
فمعيار التساوي الزمين املوسيقي ما زال قائماً ما دامت فرضـية          )٤( بالكتابة املوسيقية  بدليل أا أثبتت ذلك   

النرب البنيوي غري معتمدة إىل وقتنا هذا ، حىت وإن كان أبو ديب نفسه تبىن هذه الفرضية ودافع عنها بقوة                    
  . وشدد على ختطئة آراء املالئكة يف هذه القضية وقضايا أخرى مثيلة

" فاعـلُ   " إىل تفعيلة     ) فاعلن( النويهي أول من أجاز لنازك خروجها على التفعيلة          ويكاد يكون   
  . )٥(وسوغ هلا هذا اخلروج

أن منشأ املوازين الشعرية واملوسيقية كان واحـداً  ) ويردي(ومن قبل النويهي بأكثر من عقد أكّد        
الصوت يف التلحني اختلفت املـوازين  أساسه احلرف الذي يقابل النقرة الزمنية البسيطة ولكن بسبب إطالة       

  . )٦(املوسيقية عن الشعرية

                                                 
   .٥٠٣ديوان صالح عبد الصبور ، مرجع سابق ، ص ) ١(
   .١٢٩-١٢٨قضايا الشعر املعاصر ، مرجع سابق ، ص  ) ٢(
  .١٣٠، ١٢٩املرجع نفسه ، ص ) ٣(
   .١٧٣ – ١٧٢ ، ص١٩٨٧ ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ٣يف البنية اإليقاعية للشعر العريب ، طكمال أبو ديب،  ) ٤(
   .١٣٠قضايا الشعر املعاصر ، مرجع سابق ، ص ) ٥(
   .٢٤٤ – ٢٤٣ ، ١٩٦٤قضية الشعر العريب اجلديد ، حممد النويهي ، معهد الدراسات العالية ، القاهرة ،  ) ٦(
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 ٩٩

مث جاء العـصر    : " قالت  " فاعلُ  " والالفت لالنتباه أن املالئكة يف سياق حديثها عن استخدامها            
             ل فعلُ ، وليس يف الشعراء       احلديث فإذا حنن حندث تنويعاً جديداً مل يقع فيه أسالفنا ذلك أننا حنولن إىل فاع

م ومضيت فيه حىت    ١٩٤٧ما أعلم من يرتكب هذا سواي ، بدأت فيه منذ أول قصيدة حرة كتبتها سنة                في
  . )١(اآلن

لكن فاا أن مثة " فاعلُ " لقد بدا واضحاً أن املالئكة حتاول بإحياء ذكي إثبات ريادا يف استخدام    
مودية خببية قبل زمن التنوع املوسيقي يف       من سبقها إىل ذلك بثالثني سنة تقريباً ، فأورد فاعلُ يف قصيدة ع            

  : )٢(شعر التفعيلة ، ذلك هو أمحد شوقي يف قصيدته اليت مطلعها

 هو الكوثر النيل العذب   واجلنةُ شاطئه األخضر  

  : إذ قال مستخدماً فاعلُ 

  ألنـاة منـه ووقـارِ  ارِ ـجارٍ ويرى ليس جب  
    فاعلُ فعلنفعلن فعلن    فاعلُ فعلن فعلن فعل  

ال أتصور أن اإلجابة مهمة ، ذلك أن ما         ! فهل كان شوقي غافالً يف استخدامه فاعلُ كاملالئكة ؟          
يعنينا هو هذه التلقائية اليت تستخدم ا فاعلُ غري معهودة االستخدام يف الشعر القدمي ، األمر الذي يؤكـد         

حنو ما استخدمها عبد الصبور أربع مرات يف املقطع        جواز استخدامها باطراد شيوعها يف شعر التفعيلة على         
  : )٣(السابق ، وكمثل ما استخدمتها فدوى طوقان

ْدبرانَ اريزح جهو  
  فاعلُ فعلن فعلن 
 دواألس املطر زخ  
  فعلن فعلن فعلن 

الواردة يف ايـة    ) فعالن(ومن التحوالت اجلديدة لفاعلن يف قصيدة عبد الصبور السابقة صورة           : خامساً  
إذ طرأ عليها املد فأصبحت خمبونة مذيلة معاً ، وبدت وحـدة          ،السطر األول ، وهي تطور لفعلن املخبونة        

                                                 
   .٤٦٨ص ، ١٩٤٨ملعارف السورية ، دمشق ، شرقية ، ميخائيل ويردي ، وزارة افلسفة املوسيقى ال ) ١(
   .١٢٨قضايا الشعر املعاصر ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
   .١٣٤م ، ص١٩٨٥ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ١ ، ط٤ – ٣الشوقيات ، ج ) ٣(
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  راشد علي عيسى   "         منوذج تطبيقي/ديوان شجر الليل لصالح عبد الصبور:يف شعر التفعيلة" فاعلن"حتوالت "
  
 

 ١٠٠

، فالذي حصل هو ما ميكن أن نصفه        ) فاعالن(نغمية غري مألوفة يف الشعر العمودي ، فاملألوف استخدام          
 مرتني يف مستهلها و ايتها ، فظهرت منـسجمة  بزحاف الزحاف ، وقد وردت هذه الصورة يف القصيدة    

ختاماً هلا ، فكل من الكلمتني      " الكلمات"وكانت  " الطرقات"مع طبيعة القافية اجلزئية األوىل املتحققة من        
وكل مد مقبول يف عروض الشعر " ل الذي هو املد ، يينتهي مبد ساكن توجب معه تطويع فعلن لقبول التذي

  . )١("العريب 
وال ريب أن وحدة    . ما تؤكد القصيدة املذكورة مسة من مسات شعر التفعيلة وهي تعدد القوايف             ك  

  . التفعيلة يسرت على الشاعر بناء القوايف املتعددة 
 فعـالنْ  ( كل مـن     وباستخدام حتوالت فاعلن بدت القصيدة ذات بنية إيقاعية متناسقة فكانت           
املتكررة يف القافية   ) فعالتن(والقافية ثالث مرات كانت قافية ثانية ،        املتكررة يف   ) فعلن(قافية ، و  ) وفعالن

  : النحو  هذا  مرتني كانت ثالثة على
  فعالنْ  …………………  
  …………………  لنفع  

   فعالن  …………………   
  فَعالن  …………………  
  …………………  التنفع  

  فعلن  …………………    
  …………………  التنفع  
  …………………  النْفع  
  …………………  لنفع  

وبذلك شكلت حتوالت فاعلن وحدات نغمية كونت بناء موسيقياً وحد إيقاع البناء الفين الكلي              
  . يف القصيدة 

مـرتني  ) فعالن(ويف السطرين الشعريني الثاين والثالث من القصيدة نفسها استخدم عبد الصبور             : سادساً
ة لفاعلن ، هذه الصورة اليت مل يألفهـا         فزاد صورة جديد  ) فعلن(خر التفعيلة املقطوعة    آفأضاف مداً على    

بعض الدارسني فاموا عبد الصبور يف الوقوع يف خطأ موسيقي ، وقد أورد علي خضري املقطع التايل من                  
  : )٢(لصالح عبد الصبور) تأمالت ليلية (قصيد 

                                                 
   .٣٦، صم ١٩٨٠ ، ١قصائد سياسية ، فدوى طوقان ، منشورات األسوار ، عكا ، ط ) ١(
   .٢٣قضايا الشعر املعاصر ، مرجع سابق ، ص ) ٢(

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

http://www.pdffactory.com


   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ١٠١

  ةُ وي حنو الشرفةْـالظلم
  ا السـوداْءـِيف عربتـه

  صلْصلَةُ العجالت الوهميةْ

وهـذه خمالفـة للقيـاس      ) يف عربتها السوداء  (حيث يبدو اخلطأ يف املقطع الثاين       : مث علّق عليه بقوله     
حيث ال ميكن تقطيعـه     ) فعلن فعلن فعلن فعلن   (العروضي الذي نظم منه القصيدة وهي من وزن املتدارك          

  . )١(على هذه الصيغة لوجود اخلطأ مساعاً
ر الشعرية السابقة حسب حتوالت فاعلن يف شـعر التفعليـة ،   يبدو أن الكاتب غفل عن تقطيع األسط    

اجلديدة اليت هـي تطـوير   ) فعالن(فتوهم أن الشاعر وقع يف خطأ عروضي ، فلم ينتبه الكاتب إىل صورة        
  : أما تقطيع األسطر فعلى النحو اآليت .وهو التذييل ) فاعالن(للزحاف القدمي 

   

  الظلمةُ ـوي حنـو الـشرفةْ          
 لن فعالتـن     فعلـن فعلـن فع  

  يف عربتــــها الــــسوداْء
  فاعـــلُ فعلـــن فعـــالنْ
ــةْ ــصلةُ العجــالت الومهي   صلْ
  فاعلُ فاعـلُ فعلـن فعالتـن      

   

  

  . وأحسب أن تعدد الزحافات كون نظاماً إيقاعياً تقبله األذن وليس فيه ما يدعو للحكم خبطأ عروضي فيه 
حافات من حتوالت بنية فاعلن ميكن أن يوقع لبـساً يف  على أن احتواء هذا املقطع الصغري على مخسة ز 

التقطيع ، فيتوهم القارئ بوقوع خطأ عروضي ، لكن العارف ذه الزحافات وصورها يف الشعر القـدمي                 
يقف على حقيقة التوسع يف البنية اإليقاعية لصورة الزحاف نفسها فتحولت فعلن املخبونـة إىل فعـالن                 

ت فعلن املقطوعة إىل فعالنْ املقطوعة املذيلة ، كذلك ميكن أن نعد حتول كل مـن           املخبونة املذيلة ، وحتول   
  . املألوفة يف الشعر العمودي ) فاعالن(فعالن وفعالن صورة من 

املتحولـة  ) فعالتن(وهو ) فاعلن(واملتأمل يف املقطع السابق جيد استخداماً جديداً من حتوالت بنية            : سابعاً
زيادة سبب خفيف على مـا   "ومثل هذا التحول معروف يف بنية فاعلن ويسمى الترفيل أي           ) فاعالتن(عن  

                                                 
   .٤٥٤هذا املقطع من جمموعة شجر الليل ، ديوان صالح عبد الصبور ، مرجع سابق ، ص ) ١(
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 ١٠٢

، فعبد الصبور ألّف من الزحـاف فـاعالتن   )١(آخره وتد جمموع ، فتتحول التفعيلة من فاعلن إىل فاعالتن     
  . زحافاً آخر هو فعالتن اليت جاءت مقطوعة مرفّلة 

  : تبادل فاعلن وفعولن : ثامناً 
ـ فعولن تفعيلتان من دائرة واحدة مسيت دائرة املتفق التفاق أجزائها ، ألن أجز            فاعلن و  ا مخاسـية   اءه

تقارب غريه فأفرده يف     ومن أصل اخلليل أن هذه الدائرة مل ينفك فيها من امل           …واخلماسي يوافق اخلماسي    
ول لن فعو ، لن فعو يف فعولن ألنك تق) لن(دائرة ،ومن أصل غريه أنه ملا انفك منه احملدث وهو من موضع  

  . )٢(فيصري فاعلن فاعلن ، رتبه بعد املتقارب
ميكن أن تكون زحافاً لفعولن وهو ما يسمى بالثَّلْم         " فَعلن  " ويف ضوء ذلك تتقارب التفعيلتان حد أن        

وتنقل " عولن  " يف حبر املتقارب ، أي حذف أول الوتد اموع ، فتتحول به فعولن بعد حذف الفاء إىل                  
  : )٣(كقول البحتري" فعلن "  إىل

   يد بكـاًء لبــنٍ جديجد د     ه أقاصي الدمـوعِ اهلجـودونب  
  نــفعولن فعولن فعولن فَعول   فعولن فعولن فعولن) فعلن(   

من فعولن الثامنة يف حبـر املتقـارب مث         ) لن(ويبلغ حد االتفاق بني فاعلن وفعولن إىل أننا ميكن أن نأخذ            
يف أول البيت فيصبح البيت قائماً على فاعلن متكررة أربع مرات كل شطر ، أي من حبر املتـدارك          نضعها  

  :)٤( كقول ابن زيدونوالزاحفة فعلنبتفعيلته األصلية الكاملة 

  لقد فُقْت يف احلسن بدر الكمالِ   ن ترب اهلاللِ سلئن كنت يف ال  
   )نـل(فعولن فعولن فَعوفعولن    ولُـفعولن فع  فعولن فعولن     

  : وكذلك األمر مع بيت املتدارك القائم على فاعلن الكاملة الساملة كالبيت الوارد يف اهلامش التاسع 

  بعدما كان ما كان من عامرِ   اً ـ عامر ساملاً صاحل جاءنا  
  نـفاعلن فاعلن فاعلن فاعل  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن          

                                                 
  .٥٢اجلديد يف علم العروض ، مرجع سابق ، ص ) ١(
   .٢٣٢موسيقى الشعر العريب بني القدمي واجلديد ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
   .١٧٧ ، ١٧٦ي ، الوايف يف العروض والقوايف ، مرجع سابق ، صالتربيز ) ٣(
   .٢٢١م ، ص١٩٩٤، دار الكتاب العريب ، بريوت ، ١ديوان البحتري ، شرح حممد التوجني، ط ) ٤(
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   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ١٠٣

ـ عيلة األوىل ووضعناها يف آخر البيت لتحول البيت إىل حبر املت          من التف ) لن(فإذا نقلنا     بتفعيلتـه   بارق
أن مثل هذا التمثيل يصلح أكثر ما يصلح عندما يكون بيـت             وينبغي االنتباه إىل  ) فعولن(األصلية الكاملة   

استخدم حبـر  املتقارب أو املتدارك قائماً على تفعيلته األصلية الكاملة ، كما أن كالً من شوقي والبارودي           
  : املتدارك مشطوراً بدخول فعولن ، قال شوقي 

   مال واحتجب  وادعى العجب  
  ـوـفاعلن فع    فعـو فاعلن  

  : وقال البارودي 
   )١(واعصِ من نصح  دح ـ الق امأل  
   فعـو  فاعلـن  وـ فع فاعلن  

قصائدهم على تبادل واضح بـني     ولذلك كان من الطبيعي أن يتنبه شعراء التفعيلة إىل هذه امليزة فيبنوا             
  : )٢(فاعلن وفعولن دون نشاز يف البنية اإليقاعية ، كقول ثريا العريض

  كلُّ هذي الوجوه أنا 
  فاعلن فاعلن فعلن 

 حتاصرين أينمـا أجتـه  
  فعولُ فعولن فعولن فعو 
  بأحالمـها جبدائلـها 
  فعولن فعولُ فعولُ فعو

  بالعيونْ 
  فاعالنْ

شـارع واسـع يف     .. صدى راجع   : " درويش قصيدته من روميات أيب فراس احلمداين بـ         ويبدأ حممود   
فعولن مث جنده بعد القافية الرئيسية يف القصيدة يبدأ السطر الشعري بفاعلن فال حيدث  (أي بإيقاع   " الصدى  

  . )٣ (: أي خلل إيقاعي كقوله

                                                 
   .٢٢٤ديوان ابن زيدون ، مصدر سابق ، ص ) ١(
   .٢٣م ، ص١٩٩٨دون اسم ، ثريا العريض ، الرياض ، امرأة  ) ٢(
   .١٠٥ – ١٠٣كت احلصان وحيداً ، مصدر سابق ، صملاذا تر ) ٣(
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 ١٠٤

  يشاركين عزليت يف املساء وال مشهدا
  فعولُ فعولن فعو ن فعولن فعولُ فعولُ

  يشاركين حرييت لبلوغ املدى 
  فعولُ فعولَن فَعولُ فعولن فعو 

فألكن ما تريد يلَ اخليلُ يف الغزوات   
لن فلَن فعلن فاعفاعلن فاعلن فع  

  فإما أمرياً 
  علن فاعلن فا 

  وإما أسرياً 
  علن فاعلن فا 

  ! وإما الردى 
  علن فاعلن 

اليت تشري إىل اية املقطع ، لكان باإلمكان القول إن املقطع كله مبين             " دىامل"ولوال النقطة بعد كلمة     
  ) . املدى(تتمة لفعولن يف ) فلْأكن(من كلمة ) فلْ(إذ نستطيع أن نعد ) فعولن(على تفعيلة 

وعليه ميكن القول بأن تكون كلٍّ من فاعلن وفعولن من وتد وسبب ال غري ومها أي الوتد والسبب   
 أوحى إىل )١(ن الرئيسان يف بناء الشعر العريب كله ومها أصل القياس واالحتجاج على علم العروض         األساسا

كمال أبو ديب باستثمار هذه اخلاصية يف التفعيلتني لتوليد حتوالت إيقاعية تصف حبور الشعر العريب كلها                
نـواة إيقاعيـة ومسـى      ) علن(و) فا(وتعرض لفرضية النرب يف الشعر العريب ، وقد مسى أبو ديب كال من              

  . )٢(التشكيل الناتج من تركيبهما وحدة إيقاعية
  

  نثرية فاعلن : تاسعاً 
استهلك الشعراء فاعلن استهالكاً فائضاً أفقدها أحياناً وضوحها املوسيقي و قيمتها اإليقاعية ؛ ذلك                

لكثري املمـل أو طـول الـسطر        أم محلوها ما ال تطيق من حتوالت كحشو األمساء األعالم أو التدوير ا            
  علـى زحافـات كـل      " بعد أن ميوت امللك   " ، فقد بىن عبد الصبور مسرحيته الشعرية الطويلة         الشعري

                                                 
   .١ص، ٢٠٠٣، عمان،شباط ،اجلامعة األردنية، ٣٠جملد ،١خللف اخلريشة ، جملة دراسات ، ع) العامد ( انظر  ) ١(
   .٥٤ – ٤٨، ص) يف البنية اإليقاعية للشعر العريب ( انظر  ) ٢(
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   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ١٠٥

  من فعلن املخبونة وفعلن املقطوعة ليتمتع حبرية التعبري والسرد الدرامي ، فمثل هـذه الزحافـات قـادرة                  
، فكرة حسب أي امتداد يريده الشاعرملعىن أو العلى التصرف بطول السطر وقصره وتكون مطواعة حلمل ا   

  : )١(ولذلك أوقع عبد الصبور بعض مجله الشعرية يف جمانية القيمة اإليقاعية كقوله مستخدماً لفظة عامية 
  " : للخياط"امللك 

  طيب أرين التصميم 
 باألزرق األبيض إن راق لذوقي استبدلت  

وزيرِ القصر فلنأخذْ رأي  

  : )٢(األجنبية" األعالم"لك مستخدماً األمساء وكقوله كذ

  " أوبرستاد"أبغي أن أجلس جنب صديقي 
  ) من أوسلو بالنرويج ، يكتب شعراً يتردد فيه حرف اخلاء كثرياً(

  " إيفتوشنكو"أو جنب صديقي 
  كان هنا ضيفاً منذ سنني .. من موسكو 

  أو جنب صديقي براهين 
  ) من إيران(

خيلو من الشعرية متاماً ، ألن البنية اإليقاعية فيه ميتة بسبب النثرية الباهتة اليت تغلب عليه      فاملقطع السابق   
حىت مع استخدامات زحافات من فعلن وفعلن ، فبإمكان أي كاتب أن يكتب مقالة أو خاطرة صـحفية                  

عيباً فنياً فاقعـاً ،  على غرار املقطع املذكور ، وأتصور أن مثل هذه الظاهرة يف بعض شعر عبد الصبور تعد     
فال هو ارتقى بزحافات فعلن وفعلن إىل بناء إيقاعي ممتع لنكتفي به ، وال هو ارتقى باملعىن أو الصورة الفنية     
لنستمتع ما وننسى مسألة الوزن ، وألن ميزان الشعر موسيقي يف طبيعته فإن املوازين الطويلـة الكـثرية                 

نفس بطرب عند مساعها لتباعد دورة أجزائها مما يسبب عـدم متييزهـا             األجزاء تشبه النثر ، إذ ال تشعر ال       
  . )٣(بسهولة

  

                                                 
   .٢٧١ديوان صالح عبد الصبور ، مصدر سابق ، ص ) ١(
   .٤٧٥املصدر السابق ، ص ) ٢(
   .    ٤٦٨فلسفة املوسيقى الشرقية ، مرجع سابق ، ص ) ٣(
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  راشد علي عيسى   "         منوذج تطبيقي/ديوان شجر الليل لصالح عبد الصبور:يف شعر التفعيلة" فاعلن"حتوالت "
  
 

 ١٠٦

  اخلامتة
  : ص هذا البحث إىل نتيجتني بارزتني مها لخي
 إيقاعية بني تفاعيل الشعر العريب املعروفة بسبب تكوا من مقطعني            فاعلية  متتاز تفعيلة فاعلن بأكرب    :أوالً  

ومها كذلك املعياران اللذان    ) علُن(والوتد اموع   ) فا(مها السبب اخلفيف    أساسني يقوم عليهما الشعر ، و     
يوفقان بني املوازين الشعرية واملوازين املوسيقية عند دراسة الشعر العريب على أساس الكم الصويت زمنيـاً                

  . باإلضافة إىل الفاصلة 
 فقد وردت يف الشعر     ،عية متعددة متجددة  ومن أبرز مالمح الفاعلية يف فاعلن طواعيتها لتوليد حتوالت إيقا         

  : العمودي على النحو اآليت 
  ) . فاعلن( أصلية كاملة -١
  ) . فعلن( خمبونة -٢
  ) . فعلن( مقطوعة -٣
  ) . فاعالتن( مذيلة -٤
  ) . فعالتن( مرفّلة خمبونة -٥

ي يتسم اجليد منه بالتدفق     مث تنامت تشكيالا اإليقاعية يف صور أخرى فرضتها طبيعة شعر التفعيلة الذ           
سيما أن الشعراء احملـدثني يـشعرون       ،  يف بنية القصيدة     االنفعايل احلر الذي يؤثر يف طبيعة التشكيل الفين       

باكتسام حرية أوسع يف التصرف مبوسيقى الشعر العريب اليت تتصف طبيعتها اإليقاعية باملرونـة وتقبـل                
ولـيس االرجتـايل     ة تقتضيها ضرورة التجريب اإلجيايب اجلائز     احلذف واإلضافة والتنويع ، وهي حرية فني      

  . العابث 
  :  وقد وردت التشكيالت اإليقاعية يف بنية فاعلن يف شعر التفعيلة على النحو اآليت 

 فاعلن الصحيحة الكاملة ، وقد أصبحت شائعة يف شعر التفعيلة يف حني ظلت نادرة جداً يف البحـر                   -١
  . ودي قدميه وحديثه املتدارك يف الشعر العم

  .  فاعلُ -٢
  .  التدوير القائم على جتزئة التفعيلة وليس على جتزئة الكلمة كما يف الشعر العمودي -٣
  .  اشتراك فاعلن وفعولن يف قصيدة واحدة يف انسجام إيقاعي واضح -٤
  .  فعالن ، فعالن -٥
  .  فَعالتن ، فَعالتن -٦

     لـن ،       : (ا اإليقاعية القدمية واجلديدة كما يأيت       وبذلك  ميكن حصر فاعلن وحتواللن ، فعفاعلن ، فع
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   ،)٢ (عدد، )٢( الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
 
 

 ١٠٧

يزاد على ذلك تفكيكها يف التدوير وتبادلية ) فاعالن ، فعالن ، فعالن ، فاعالتن ، فعالتن ، فاعلُ ، فعالتن      
  . اإليقاع مع فعولن يف القصيدة الواحدة 

 يف شعر التفعيلة امتداد تطوري لصورها املعروفـة يف الـشعر            إن التحوالت اإليقاعية يف بنية فاعلن      : ثانياً
العمودي ، ولقد تكونت هذه التحوالت من قابلية أجزاء فاعلن للحذف واإلضافة ، فحصل ما ميكـن أن        

  . نسميه زحاف الزحاف مثل فعالن وفعالن ، و فعالتن ، و فعالتن 
امح معها الطبيعة التطويرية يف موسيقى الشعر       وقد بدت هذه التحوالت مستساغة تتقبلها األذن وتتس       

العريب ، أما ما مل تتقبله األذن فقد بقى ممتنعاً غري مستخدم مثل عدم اجتماع فاعلن الكاملة الساملة مع فعلن 
صورة شائعة ) فعلن(املقطوعة سواء يف قصيدة عمودية من حبر املتدارك أو قصيدة من شعر التفعيلة ، مع أن    

املقطوعة حتدث خلالً إيقاعياً واضحاً إذا جاءت يف حشو البيت  ) فعلن(ر فاعلن ، والسبب أن      جداً من صو  
أو السطر ، وذلك ألا حينما قطعت ختلت عن الوتد الذي ال حيصل فيه الزحاف إال إذا جاءت فـاعلن                    

  . اً أي آخر تفعيلة يف الشطر الثاين بعروضاً أي آخر تفعيلة يف الشطر األول أو ضر
ليه فإن هذا الغىن يف حتوالت فاعلن إمنا أجازه الذوق املوسيقي القائم على التناسـق العفـوي يف                   وع

الصورة النفسية والزمنية والصوتية لكل تشكيل جديد هلذه التفعيلة ، فخدمت هـذه التحـوالت البنـاء                 
عيات والوصـف   املوسيقي  الكلي يف القصيدة وال سيما عندما تكون الرؤيا حباجة إىل دفق مـن التـدا                

 أحوال النفس أو القصائد ذات النفس الدرامي  السردي ، ولـذلك       ةصفاوالقصائد  الواالسترسال كما يف    
جاء حضور فاعلن األصلية وصورها غنياً يف شعر التفعيلة الذي بدا مستقبالً لطبيعـة القلـق العـصري                  

   . وأحاسيس االغتراب واملناجاة النفسية والروحانية عند الشاعر احلديث
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   ،)٢(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ١٣٧

  مجع القرآن ودوره يف احملافظة على العربية وتوحيدها 
  

  *فايز احملاسنة  . د
    ٢٠/٣/٢٠٠٦:                                                 تاريخ قبوله ١٣/١٠/٢٠٠٥: تاريخ تسليم البحث 

  

  
                                                    ملخص

، اليت ترى أنَّ الظَّاهرة اللغويـة،       )علم اللغة االجتماعي  (إطار الدراسات اللغوية االجتماعية     يأيت هذا البحث، يف     
ميكن أن نؤثِّر يف سريها، وذلك حينما يكون من املمكن أنْ يقام، على القواعد اليت يكشفها علم اللغة، حبوث فنية ترشدنا                     

رشدنا إىل تقعيد الكتابة، وإىل محل الناس على لغة واحـدة، وإىل ـذيب   فت: إىل ما ينبغي عمله يف خمتلف الشؤون اللغوية      
وال يتم ذلك إالّ حينما يكون من الواجب اعتبارها مـن قبـل   . إخل...مصطلحاا، وتوسيع نطاقها، وترقية هلجاا العامية  

  ).م٢٠٠٠، ١٣١رالف فاسولد، (السكان املعنيني لغة ميكن تعلُّمها 
، وصحابته الكرام، يف الرؤية اللغوية النافذة، بتجربة فريـدة،          لبحث جتربة املسلمني األوائل؛ النيب      يعرض هذا ا  

سورة الفرقـان،   (وقُرآنه  جمعه علَينا  إِنَّأساسها التخطيط اللغوي احملكم، فجاء التدبري البشري، وفاقاً للتدبري الكوينّ 
 على حرف، فقد سلك الـنيب       ) أي محلها (التدبري احملكم جبمع األمة     : ة أساسية، قوامها  وهو يقوم على دعام   ). ١٧آية  

إليه التوحيد اللغوي املشترك؛ ليقطع دابر اخلالف بني أبناء األمة، فقام من أول ساعة بكتابة آيات الذكر، اليت كانت ترتل                    
 صحف، وفقاً للعرضة األخرية، وأمتَّ سيدنا عثمان بن عفَّـان            جبمع القرآن يف ال    وتابعه أبو بكر الصديق     . عليه وِالءً 

  .نسخه يف املصاحف
 شاهد جلي على رؤية لغوية فريدة، مجعت األمة وعـصمتها    –، ومن صحابته الكرام      من النيب    –وهذه الرؤية   

  .من فتنة االختالف
  

Abstract 
This research paper has been written within the framework of Sociolinguistics 

where linguistic phenomena can be affected by what we expect from them, such as 
codification, standardization, purification of expressions, development of language or 
variety limits and development of the vernacular. All of these processes cannot take place 
without the approval of the speakers of language (Fasold, ١٣١ :٢٠٠٠). 

This paper presents an outstanding linguistic view of language planning adopted by 
the Prophet (PBUH) and his companions regarding the codification of the Holy Koran. 
This view called for a unified system of writing to avoid any disagreement among 
Muslims. The first Caliph, Abu Baker, followed the same steps by collecting the Koran in 
plates and the process was completed by Caliph Othman. This sort of linguistic view is 
indeed unique for it was able to save Muslims from a real destructive disagreement. 

 

  
  

  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة مؤته*   
  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  مجع القرآن ودوره يف احملافظة على العربية وتوحيدها                                                         فايز احملاسنة
  
 

 ١٣٨

  :متهيد

ميكن أنْ ننظر إىل العربية؛ اللغة اليت اصطنعها الشاعر واألديب، اليت انتظمت مجيع أحناء شبه اجلزيـرة                 
ألنَّ خاصية اللغة املشتركة األساسية، أنها لغة وسطى، تقوم بني لغات           "؛  *العربية، على أنها اللغة املشتركة    

، كمـا   )الذين ميتلكون املعرفة  ( حدود هذه اللغة بقيت بني اخلاصة        لكن. )١("أولئك الذين يتكلَّموا مجيعاً   
  .، فهي مستوى لغوي أرفع، مما بني أيدي الناس، وإنْ كانت مفهومة لدى عامتهم)٢(يقول زويتلر

عملت اللقاءات األدبية، اليت مثّلتها األسواق، واملناسبات الدينية على التبادل واالختيـار اللغـويني،              
شعراء وخطباء، الذين ميثِّلون قبائلـهم،  :  البذرة األوىل لتخطيط لغوي غري مقصود؛ دعامته األدباء        وكانت

 مبا ميلكون من مواهب، مكَّنتهم، وهم الصفوة، من توجيه لغوي، وغالباً ما             –فكانوا جيرون تصفية لغوية     
 وأحياناً على توظيف لغوي هلجي       قائمة أحياناً على إقصاء هلجي منكور،      –يكون على مستوى لغة الشعر      

  .مقبول
وهكذا، أصبحت العربية نظاماً لغوياً يقوم على حمور عريض مشترك، ولكنه يـسمح ـامش مـن                 

  .)٣(االختالف، والتباين، لعلَّه يفوق ما جنده من ذلك يف أَية لغة أخرى
           اً برتول القرآن الكرميرها، ونزل      . اوقد أخذت هذه اللغة املشتركة، تزداد منوبل إنَّ القرآن الكرمي ختي

  .؛ ليفهمه مجيع الناس يف شتى القبائل العربية)٤(ا
          فقد وصف القرآن "ومع كل هذا، فيبقى مستوى لغة الترتيل، يرتفع على مستوى لغة التخاطب اليومي

ى وحدة تفوق مـستوى     ؛ للتدليل عل  )لسان(مع االسم   ) عريب(نفسه بلسان عريب مبني، فاستخدم الصفة       
  .)٥("القبائل

                                                 
، ويتـداخل هـذا   Historical Linguistics، اصطالح من آثار علم اللغة التارخييCommon Language :  اللغة املشتركة * 

، لكنهما ليسا مترادفني، فاللغة املشتركة يف العربية هي لغة الكتابة األدبية اليت Standard Languageاالصطالح مع اللغة املعيارية 
يفهمها ويكتب ا سائر الشعراء، ورمبا كانت مفهومة عند كثري من الناس، ولكنهم مل يكونوا قادرين على التخاطب ا، ومل تكن لغـة               

  .م غري الرمسيةاحلياة اليومية املتداولة بينهم يف شؤوم وخماطبا
لغة مشتركة بالضرورة، ويالحظ فيها أنَّ املعيار يتخذ من عصر معين من عصور اللغة، وتقاس عليه االستعماالت اللغويـة            : اللغة املعيارية 

عربية، رمضان عبد   ؛ وفصول يف فقه ال    ٤٧،  ٤٦اللغة املكتوبة واللغة املنطوقة، حبث يف النظرية، حممد العبد،          : انظر. يف عصور أخرى تالية   
  .٧٥-٦٩التواب، 

 .٣٤١اللغة، : فندريس) ١(
 .٦٤اللغة العربية؛ تارخيها ومستوياا وتأثريها، : كيس فرستيغ) ٢(
 .٥٤قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديث، : اد املوسى) ٣(
 .٧٩فصول يف فقه العربية، : رمضان عبد التواب) ٤(
 .٥٣اللغة العربية؛ تارخيها مستوياا وتأثريها، : كيس فرستيغ) ٥(
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   ،)٢(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ١٣٩

  :أمهية البحث
تعود أمهية البحث إىل ما يعرض للعربية من مشكالت كثرية، جتعلها حباجة إىل حلول غري تقليدية، فمن  
هذه املشكالت اليت تثري تساؤالت لدى الدارس اللغوي، وهي من قضايا التخطيط اللغوي امللحة قـضية                

 Norm) ما عناه هاوجن يف نظريتـه باختيـار املعيـار أو الـنمط اللغـوي      ، وهو)التوحيد اللغوي(
Selection)             نمن حيث أنَّ اختيار لغة معيارية حيتاج إىل اختيار منط معي (Norm)     مثّ يؤطِّر ذلـك ،

  .)١ (...النمط، ويفصل، وينفَّذ، ويرسم، ويقيس، وحيدث
ت قد جرى فيها تغيري مقصود بـإرادة بـشرية مباشـرة            وملَّا كان التخطيط اللغوي ممكناً، فهناك لغا      

، مـن ويل األمـر أي    )تدبري مقصود (، فإنّ العربية قد شهدت حالة أو وضعاً احتاج إىل           *وتصميم إنساين 
، وهذا ما متثّله التجربة اإلسالمية يف العهد النبوي، حيث جرى هذا التدبري وفق خطـة                )القرار السياسي (

  . وصحابته الكرامحمكمة نفّذها الرسول 
أما اإلطار النظري الذي ميكن أن نناقش التجربة اإلسالمية على ضوئه؛ فهو أنّ التجربة اليت ننطلق منها             
ذات أصول وجذور، حيث بدأت عمليات التخطيط اللغوي يف اللغة العربية قبل أربعة عشر قرناً، وكانت                

ملفردات، يف حني أنَّ جتربة التخطيط اللغوي من منظـور  دف إىل التطوير والتنمية وبناء املصطلح وتوليد ا  
  .)٢(غريب مل يتجاوز عمرها منتصف القرن العشرين

، حيث ينعـدم    "ثغرة اعتباطية "وعلى الرغم من أنّ تواصل التراث اإلنساين أمر مسلَّم به، غري أننا جند              
ة يف تسلسل التاريخ اإلنـساين، وهـذه      ذكر العرب عند التأريخ للتفكري اللساين البشري مبا حيدث القطيع         

، أو ما ميكن أن نسميه بالثغرة العربية يف تاريخ اللسانيات ال يفسرها جهل املؤرخني للغة    )االعتباطية(الثغرة  
وليس تراث التفكري اللغوي العريب هو وحـده        . العربية، وإنما يفسره جتاهل مقصود هلذه السلسلة بالذات       

)ا باعتبارها منطاً لغوياً ال جتد حظّها عادة عند استعراض اللسانيني                يف هذا ) املنسياملقام، بل إنَّ العربية ذا 
  .)٣(لنماذج اللغات يف العصر احلديث

ال ميكـن أن تكـون      ... وهذه الثغرة : "ويتابع املسدي حديثه عن جتاهل الغرب للتراث العريب بقوله        
  .)٤( أثره يف الغفلة عن التراث اللغوي العريبعلى أنه قد يكون للعنصر الديين) عفوية(

                                                 
 .١١٢فواز عبد احلق، : مرئيات التخطيط اللغوي) ١(
سعد : التعريب ونظرية التخطيط اللغوي: ، وانظر٥٠٩، ٥٠٧ و ٢٦١، ٢٦٠رالف فاسولد، : علم اللغة االجتماعي للمجتمع:  انظر * 

 .٢٢القحطاين، 
 .١١٥ عبد احلق، فواز: مرئيات التخطيط اللغوي) ٢(
 .٢٢التفكري اللساين يف احلضارة العربية، عبدالسالم املسدي، ) ٣(
 .٢٣، ٢٢املرجع نفسه، ) ٤(
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 ١٤٠

إنّ جتاهل التراث العريب مبا لديه من مرئيات، يفقد التجربة البشرية كثرياً من امليزات اليت مينحها التراث                 
  .العريب مبا فيه من مشولية وموضوعية

 مفهوم التخطيط اللغوي:  
قرار يتخـذ بـشأن      ")١(ط اللغوي، على أنه   ، التخطي (Jernudd) وجرند   (Rubin)عرف رابني   

  .Discision Making About Language". اللغة
بديالً عن التخطيط اللغـوي، وعرفـه   " التنمية اللغوية "ويالحظ أنَّ بعض الباحثني، قد أطلق مصطلح        

اللغوية ظَّم عن حلول للقضايا     فهو البحث املن  ... عملية جمتمعية هادفة إىل إجياد التحوالت املنشودة       ")٢(بأنه
اليت تطرح نفسها على املستوى القومي."  

ويف إطار حبثنا هذا، نرى أنَّ التخطيط اللغوي، جاَء نتيجة قرار بتبني تدبري لغوي، يقوم علـى تقعيـد          
مليـة  الكتابة، وتقييس اللغة؛ بعد أن كانت شفاهية، حرة االختيار، فأصبحت ذات اختيار واحد ذه الع              

  .اهلادفة
، كمـا ال يـرتبط      "مشكلة لغويـة  "أو  " بأزمة لغوية "أنَّ التخطيط اللغوي ال يرتبط      : )٣(ويرى بوفرة 
؛ فالعربية مثالً، ال حتتاج إىل أكثر من تنسيق كامل وواضح بـني خمتلـف               "حية"أو  " ميتة"بالضرورة بلغة   

ة عرب أرجاء الوطن العريبة املمتدمع مراعاة دور كل هيئة منفردةاهليئات اللغوي .  
وقد يكون هذا مقبوالً يف توزيع األدوار بني املؤسسات اللغوية العربية يف إطار من التكامل غري املتكرر،  
املؤسس على التواصل اللغوي املنظِّم للمشروعات اللغوية، اليت دف إىل تنمية اللغة أو توجيهها بوحيٍ من        

  .نتائج علم اللغة
مرحلة اختاذ القرار السياسي، وهـو  : )٤(ويرى خمطِّطو اللغة، أنَّ هذا األمر ينتظم يف ثالث مراحل، هي     

.  السلطان أو املَلك، والدين أو امللّـة – كما يرى ابن خلدون      –القرار الذي حيدد السياسة اللغوية، وميثّله       
فيها تستثمر معطيات علم اللغة مبا يتيحـه مـن        ومرحلة وضع الضوابط اللغوية، وهي خاصة باللغويني، و       

  .)٥(ومرحلة التطبيق والتقومي، وهي مرحلة تدخل أساساً يف جماالت التغيري املخطّط للسلوك. توجيهات

                                                 
)١( Joshua A. Fishman: Advances in Language Planning / by Joshua A. Fishman, New York: 

Yeshiva University, 1974, p. 69.                                                                                     
)٢(ة يف العصر احلديث، :  حممود فهمي حجازي١٤١اللغة العربي.  
 .م١٩٩٢، ٧٧١التخطيط اللغوي بني العربية العربية، العلم الثقايفّ، ع: بوفره) ٣(
)٤ (ة يف العصر احلديث، : حممود فهمي حجازي١٢١، ١٢٠اللغة العربي. 
 .٣٣٥املقدمة، : ابن خلدون) ٥(
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 ١٤١

تتميز اللغة حبقيقة أساسية، وهي أنها يف تغير مستمر، وهذا التغير ال يقف عند حدود التركيب، بـل                  
 بدائل متاحة، فهم يف حالة اختيار دائم،        – دائماً   –؛ وهذا يعين أنَّ لدى املتحدثني       يتجاوزه إىل االستخدام  

إنَّ وجود البدائل، جيعل عملية التخطيط أمراً ممكناً، وبصورة أدق، فإنه ينظر إىل ختطيط              .)١(من تلك البدائل  
 – ختضع لتقومي، وأنَّ االختيار نفـسه        وهذا يعين أنَّ البدائل   . اللغة عادةً على أنه اختيار واضح بني البدائل       

  .)٢( ميكن وصفه بأنه األفضل–مبين على معايري حمددة 
نيو (، فيتحدث  )الصقل(اجتاه السياسة، واجتاه التهذيب     : قسم علماء التخطيط، االختيارات إىل قسمني     

قاء هلجة جلعلها لغة منوذجية، كما يـشري        بأنه اختيار لغة قومية، أو انت     : عن اجتاه السياسية، قائالً   ) ستو بين 
ويشتمل اجتاه التهذيب على اعتبارات األسـلوب      . هذا االجتاه إىل حلّ املشكالت ذات الصلة بعلم الكتابة        

  .)٣(والصوابية
وتعـين  . الكتابة، والتقييس، والتحديث  : )٤(، ثالث فئات لتطور اللغة، هي     ١٩٦٨،  )فريجسون(يرى  

، أمـا   ...ون، تبني نظاماً للكتابة، وتأسيس قواعد اهلجاء، واملبادئ الكتابية األخـرى          الكتابة عند فريجس  
التقييس عنده، فهو أنْ يصبح ضرب لغوي ما، مقبوالً على نطاق واسع يف اتمع الكالمي الذي يتحدث                 

ة أعلى من اللـهجات     شكل من أشكال اللغة، ويأيت يف مرتب      " أفضل"به باعتباره أكثر اللهجات معيارية، و     
أنْ تصبح اللغة مساوية للغات املتطورة      : "اإلقليمية واالجتماعية، وأما بالنسبة للتحديث، فيقصد فريجسون      

  ".األخرى كوسيلة للتواصل
  :طريق التجربة

  :  وصحابته الكرام سبيلني، مهابدأ التوحيد اللغوي املنظَّم، مع بدايات الترتّل، حيث سلك إليه النيب 
التلقِّي، وهذه السبيل متثِّل املستوى التلفُّظي او النطقي، وهي سبيل ملتزمة وال سيما يف مكّة، ذلك                : األول

يف القراءة مل يكن خالل الفترة      ) حديث السعة والتيسري  (أنّ زمن التصريح بقراءة القرآن على سبعة أحرف         
د اهلجرة النبوية إىل املدينة، وأنَّ روايـات احلـديث   فقد ثبت أنَّ ورود الرخصة والتيسري كان بع . )٥(املكية

وهذا يعين أنَّ االختالف يف القراءة، مل يكن قد برز يف اتمـع املكِّـي،             . *كانت تصف أحداثاً يف املدينة    

                                                 
 .٤٣٧علم اللغة االجتماعي للمجتمع، : رالف فاسولد) ١(
 .٤٣٧املرجع نفسه، ) ٢(
 .٤٣٨املرجع نفسه، ) ٣(
 .٤٤٠املرجع نفسه، ) ٤(
 .١٤٢تاريخ املصحف؛ دراسة لغوية تارخيية، غامن قدوري احلمد، : ؛ وانظر٣٩تاريخ القرآن، : عبد الصبور شاهني) ٥(
، ومهـا  "عند أضاة بـين غفـار  "، أو "عند أحجار املراء باملدينة" يؤكّد ذلك أنّ بعض الطرق اليت روى ا احلديث تذكر أنَّ الرسول كان        * 

اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، عبـده       : انظر يف ذلك  . موضعان باملدينة، وأنَّ اختالف الصحابة يف القراءة كان حيدث يف املسجد          
 ،٦٩، ٦٨الراجحي. 
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 ١٤٢

  .حيث كان املسلمون من بيئة لغوية واحدة، تكاد تنعدم فيها الفروق اللغوية
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 ١٤٣

مأمونة؛ ألنها التمثيل الفعلي للتلقِّي املباشر من شخص الـنيب عليـه             سبيل   – يف هذه املرحلة     –والقراءة  
فقد جاء . الصالة والسالم، فهي االختيار اللغوي األوحد، املوافق للغة املشتركة، وهي لسان قريش والعرب

لتنوعـات  يف إحداث التغيري اللغوي على مستوى القراءة، وذلك بتـسخري ا          ) أي االتجاه الطبيعي  (املنحى  
وعلى هذا، ميكـن أنْ نفهـم عبـارة         . اللغوية املتاحة، الختيار بديل من هذه البدائل، حتمل عليه القراءة         

نزل القرآن بلسان قريش، والعرب، قرآناً عربيـاً،   ")١(البخاري اليت جعلها مدخالً ألحد أبوابه يف الصحيح       
ى التلفُّظ، الذي يساير، ويغذِّي اللغة املـشتركة يف  ، على أنها توحيد لغوي على مستو*"بلسان عريب مبني  

عملية أنْ يصبح ضـرب  "يف حديثه عن التقييس حينما عده ) فريجسون(وهو ما عناه  . لغة الشعر واخلطابة  
لغوي ما مقبوالً على نطاق واسع يف اتمع الكالمي الذي يتحدث به باعتباره أكثر اللـهجات معياريـة               

  .)٢(" من أشكال اللغة، ويأيت يف مرتبة أعلى من اللهجات اإلقليمية واالجتماعيةشكل" أفضل"و
بىن النحاة التقليديون أحكامهم اللغوية على اللغة املكتوبة، وهم يريدون ا اللغة األدبيـة،              . الكتابة: الثاين

 أوقعهم هذا الـسلوك يف أوهـامٍ      وقد. )٣(وقد وصفوا اللغة املكتوبة بأنها أَنقى وأصح من نظريا املنطوقة         
، بل "أن نظن أنّ النص املكتوب يعترب متثيالً دقيقاً للكالم   : ")٤(لغوية، ذلك أنه من اخلطأ كما يقول فندريس       

إننا حينما نستعمل اللغة املكتوبة، فإننا نستعمل لغة خاصة، غري اللغة املتكلّمة، هلا قواعدها واسـتعماالا،        
  .)٥(يداا وأمهيتها اخلاصة اكما أنَّ هلا م

ويرى ماريو باي، أنَّ اللغة املنطوقة تقوم بدور هام يف تعطيل تيار التغير الذي يلحق لغة الكالم بسرعة،         
ومع هذا كلّه، فإنَّ اللغة املكتوبة تساعد على حتسني وسائل االتصال بـني أعـضاء اجلماعـة اللغويـة                   

ألقل تتمثّل يف إضفاء روح اللغة األدبية املشتركة، اليت تتمتع باهتمام الدارسني، إنَّ فائدا على ا. )٦(الواحدة
  .)٧(ليسهل التفاهم ا) املنطوقة(على اللغة املتكلَّمة 

واللغة املتكلّمة يف نزاع مع اللغة املشتركة، فهي يف تنوعاا الفردية تسعى دائماً لالنفكاك من أسرها،                

                                                 
 ).ت.د(دار اجليل، : ، بريوت٢٢٥، ص٤الصحيح، باب مجع القرآن، ج: البخاري) ١(
: منذ أن أنزل ا القرآن الكرمي، ونص عليها يف آياته، حنـو قولـه تعـاىل               .  يأيت زمن ختصيص اللغة العربية لغة للعرب ذا االسم اخلاص           * 

انسبِل بِيربِنيٍ عم) ١٠٣ النمل، آية سورة( و ،اإِن اهلْنا أَنزآنا قُربِيرع لَّكُملُونَ لَّعقعت)  ة أصـل  : انظر). ٢سورة يوسف، آيةالعربي
 .٢١٢-١٨٤، ص١٩٧٥، )٢٦(والعربية فرع، باكزة رفيق حلمي، جملة امع العلمي العراقي 

 .٤٤٠علم اللغة االجتماعي للمجتمع، : رالف فاسولد) ٢(
 .١٣اللغة املكتوبة واللغة املنطوقة؛ حبث يف النظرية، : حممد العبد) ٣(
 .٤٠٥اللغة، : فندريس) ٤(
 .٤٠٥اللغة، : فندريس) ٥(
 .٣٩أسس علم اللغة، :  ماريو باي)٦(
 .٦٢، ٦١املرجع نفسه، ) ٧(
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 ١٤٤

لغة املكتوبة هي الطابع املميز للغات املشتركة، واللغة املشتركة بطبعها يف نزاع دائـم         ال: ")١(يقول فندريس 
مع اللغة املتكلّمة؛ ألنَّ هذه األخرية، يف خضوعها للتأثريات الفردية، متيل دائماً إىل االبتعاد عن املثل األعلى          

  ".الذي حتتذيه اللغة املشتركة
نطوقة، ذلك أنها حتد من مجوحها، بل إنَّ الكتابة، كما يذكر فريجسون،            تعد الكتابة قيداً على اللغة امل     

، حبيث يصور املنطوق تصويراً     )٢(من وسائل تطوير اللغة، وذلك بتبني نظام للكتابة، وتأسيس قواعد اهلجاء          
 وايف على أنَّ  وقد أنبه علي عبدالواحد   . )٣(يفي حباجته قدر الطاقة، ويكون مؤهالً للدور املعقود عليه إجنازه         

  .)٤(من عوامل صيانة اللغة أربعة، جعل على رأسها الرسم
 والصحابة الكرام يف هجاء املصاحف اخلط النبطي، الذي كان منتشراً يف مشـايل شـبه                تبنى النيب   

سجالً أو  شديد االهتمام بكتابة الوحي وإثباته عموماً، موكان النيب . )٥(اجلزيرة العربية يف احلرية واألنبار 
  .)٦(حمفوظاً كلَّما نزل، حيث كانت عملية إثبات النص تتم بالوسيلتني معاً أو بإحدامها مع غيبة األخرى

، )لرخصة السعة والتيـسري يف القـراءة  (وينبغي أنْ نتذكَّر، أنه إذا كانت املشافهة بالقرآن قد خضعت  
 خيضع هلذه الرخصة، بل كان يتم مرة واحدة على          حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، فإنَّ تسجيله مل        

  .)٧(العسب واللخاف، واألكتاف، والكرانيف
. )٨(مل يكن التباين اللغوي بني البيئة املكية، وبيئة املدينة املنورة كبرياً، فهناك اتفاق عام يف األساسـيات   

ل ناس كثريون يف اإلسالم، من قبائل خمتلفـة،         غري أنَّ النص القرآينّ يف املدينة أخذ منحى جديداً، فقد دخ          
، )٩(بلهجات متباينة، ومنهم الطفل الذي مل يستقم لسانه، واخلادم الذي جيهل، والشيخ، واملرأة العجـوز              

وهنا وجدت املشكلة، فاختلف الناس يف القراءة، وتسمح اإلسالم معهم فأقرهم الرسول على اخـتالفهم،     

                                                 
 .اللغة، : فندريس) ١(
، من كتاب لغتنا ٧٤مة اللغة العربية املعاصرة واحلاجة إىل حلول غري تقليدية، أز: علم اللغة االجتماعي للمجتمع؛ وانظر: رالف فاسولد) ٢(

 .العربية يف معركة احلضارة
 .١٩٤اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم، : كمال بشر) ٣(
 .٢٤٧فقه اللغة، : علي عبد الواحد وايف) ٤(
 .١٩٥تاريخ اللغات السامية، ولفنسون، : ؛ وانظر٣٩٨فصول يف فقه العربية، : رمضان عبد التواب) ٥(
 .٥٢تاريخ القرآن، : عبد الصبور شاهني) ٦(
 .٤٧املرجع نفسه، ) ٧(
 .١٩٠اللهجات العربية القدمية يف غرب اجلزيرة العربية، : تشيم رابني) ٨(
)٩ (ة، : عبده الراجحية يف القراءات القرآني٦٩اللهجات العربي. 
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   ،)٢(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ١٤٥

، فـإنَّ منتـهى   *، إنَّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف)ة السعة التيسري يف القراءةرخص(بتوجيهه الكرمي   
القصد منه عند التحقيق، أنه فَسح للعرب يف قراءته سبيل السعة والتيسري، فقرأوا به على وفْق ما استحكم                  

 بـني ظهـرانيهم،   سول  وقد اختلف الصحابة يف قراءة القرآن والر      . )١(من عادام الكالمية يف هلجام    
وكانت القراءات القرآنية، فيما بعد مرآة للـهجات        . )٢( اختالفهم واألخبار يف ذلك كثرية، وأقر النيب       

العربية، إذْ تدلّ وجوهها على السمات اللهجية اخلاصة، بل تدلّ على وجوه التباين الفردي يف نطاق اتمع 
  .)٣(اللغوي الواحد

وع يف القراءات، عفواً أو عبثاً، وإنما جاَء وفقاً لظرف، أو سبب لغـوي أو بيئـي أو          مل يأت هذا التن   
:  أنه قالثقايفّ، وهو مشروع يف حدود ما رمسه الثقات من الدارسني، استناداً إىل ما يروى عن الرسول            

  .)٤(أي هلجام" أقرِئ الناس بلغام"
لتيسري يف القراءة، مل يرافقه تنوع يف الكتابة، حيث كانت كتابـة            إنَّ هذا التشريع القائم على السعة وا      

 تتم بطريقة واحدة، وهي القراءة العامة، اليت كان يقرئها للصحابة، دون تثبيت ما              القرآن يف حياة النيب     
  .)٥(تسمح به رخصة األحرف السبعة من وجوه خمتلفة

صحف العثماينّ، قد كتب على حـرف واحـد،         وقد نص اإلمام حممد بن جرير الطربي، على أنَّ امل         
 فال قراءة للمسلمني اليوم، إالّ باحلرف الواحد الذي اختاره هلم إمامهم الشفيق الناصح دون ما              : ")٦(يقول

  ".عداه من األحرف الستة الباقية

                                                 
حديث صحيح، فقد روي عن أربعة وعشرين صحابياً، وعدد أسانيده اليت ورد من طريقه سـتة              " سبعة أحرف أنزل القرآن على    "حديث  *  

وأربعون سنداً، وليس بني هذه األسانيد الكثرية سوى مثانية أسانيد ضعيفة، والباقي وعدته مثانية وثالثون سنداً صحيح ال مطعن فيه مـن                  
  .٢٦، ٢٥ الصبور شاهني، تاريخ القرآن، عبد: انظر. الوجهة النقدية

أما داللة األحرف، فقد اختلف فيها اختالفاً كثرياً، وأرجح األقوال يف تفسري األحرف السبعة ما ذهب إليه عبد الـصبور شـاهني               
وهي ما يشمل اختالف اللهجات، وتباين مستويات األداء، الناشئة عن اختالف السن، وتفاوت التعليم، وكذلك ما يـشمل اخـتالف                 

، ورسم املصحف؛ دراسـة لغويـة   ٤٣تاريخ القرآن، عبد الصبور شاهني،  : انظر. األلفاظ ترتيب اجلمل مبا ال يتغير به املعىن املراد        بعض  
 .١٥٢-١٣٠تارخيية، غامن قدوري احلمد، 

 .٥٧قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديث، : اد املوسى) ١(
)٢ (ة، اللهجات ال: عبده الراجحية يف القراءات القرآني٦٨عربي. 
 .٥٧قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديث، : اد املوسى) ٣(
 .٨٢علم اللغة االجتماعي، : كمال بشر) ٤(
 .٤٧تاريخ القرآن، عبد الصبور شاهني، : ؛ وانظر١٤٤رسم املصحف؛ دراسة لغوية تارخيية، : غامن قدوري احلمد) ٥(
 .١٤٧رسم املصحف؛ دراسة لغوية تارخيية، غامن قدوري احلمد، : ؛ وانظر٦٤، ص١التفسري، ج: طربيال) ٦(
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  مجع القرآن ودوره يف احملافظة على العربية وتوحيدها                                                         فايز احملاسنة
  
 

 ١٤٦

  :مراحل التخطيط اللغوي يف مجع القرآن
  :املرحلة األوىل  

   كان النيب   ـى              باعتباره متلقِّي اه كان يعجل بقراءته حني تلقِّيه، حتل قارئ للقرآن، بل إنلوحي، أو
 –ومنذ البداية، اتخذ الـنص القـرآينّ   ). ١٦سورة القيامة، آية  (بِه لتعجلَ لسانك بِه تحرك لَانزلت 

 جربيل، ويقـرأه ليتـذكَّره،   فكان جربيل يقرأه على النيب، ويقرأه على.  مسته حنو الوثائق–بقراءة الرسول   
وكان جربيل يعارضه القرآن كل سنة، وقد عارضـه سـنة وفاتـه             . ويقرأه على أصحابه، ويقرأون عليه    

  .)١(مرتني
وكان يوازي هذا املنهج، منهج آخر، وهو األمر منه عليه السالم بكتابة الوحي، والراجح أنّ كتابـة                 

كانت تـسري مـع     : ")٢(ر، فالكتابة كما يقول عبده الراجحي     القرآن يف عهد الرسول كانت يف زمن مبكِّ       
 أن  – كلَّما نـزل عليـه       –القراءة عن طريق املشافهة يف حفظ النص، واستمر الرسول يأمر كتبة الوحي             

  ".ضعوا هؤالء اآليات يف السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا: "يرتبوه على ما يرى، فيقول
سم، وبالكتاب، إشارة إىل أنه من حقَّه العناية حبفظه مـن موضـعني، أي       ومن تسمية القرآن ذا اال    

 الذي سلكه هذا    *بل إنَّ هاتني التسميتني، تشريان إىل التطور العلمي       . )٣(حبفظه يف الصدور والسطور مجيعاً    
ويوثّق لنا القرآن نفسه هذا التحول من النص الـشفاهي إىل الـنص             : ")٥(يقول كيس فرستيغ  . )٤(الكتاب

، ويتحول ذلك املـصطلح إىل الـسور        "القرآن"املكتوب، فاملصطلح الشائع للوحي يف السور األوىل، هو         
  ".الكتاب"األخرية من الوحي إىل 

  :من جانبني يف تعهد ورعاية النص القرآينّ، تتمثَّل يف توثيقه إنَّ جهد النيب 
  .توحيد النص املتلو، وذلك حبمل الصحابة مجيعاً على القراءة العامة، وال سيما يف مكّة: األول

                                                 
)١ (ة، : عبده الراجحية يف القراءات القرآني٦٩، ٦٨اللهجات العربي. 
 .٦٢املرجع السابق، ) ٢(
 .١٣النبأ العظيم، : حممد عبداهللا دراز) ٣(
ات معدودة، بدأت تتكاثر بتوايل الوحي، كان من الضروري أن تبين أهداف هذه اآليات املسماة بـالقرآن،           ملّا كان القرآن يف أول أمره آي        * 

سورة القمـر  (منها الوحي، ومنها القرآن : ، مثّ تناول الذكر معاين خمتلفة)التكوير(فوصف بأنها ذكر للعاملني يف السورة السادسة للرتول        
وتوالت آيات كثرية من القرآن وأصبح      ).  حبسب الرتول  ٩٦، وهي ال    ٤٣، وسورة النحل    ٦حلجر   حبسب الرتول، وسورة ا    ٢٧هي ال   

وملّا كانت كلمة كتاب تشمل معىن أوسع من كلمة قرآن، أو ذكْر، أو غريها من أمساء القرآن، فإنه مل              . يعين ا القرآن وهي أشهر أمسائه     
وإنا لنالحظ أنّ أول تسمية للقرآن علـى أنـه          ... لقرآن وسوره كثرة جتعل منها كتاباً     تطلق عليه لفظة كتاب إالّ بعد أن كثرت آيات ا         

 .١١٧معجم القرآن، عبد الرؤف املصري، : انظر). ٥١ و ١األعراف (كتاب وردت يف السورة الثامنة والثالثني من الرتول وهي 
 .١١٧معجم القرآن : عبد الرؤوف املصري) ٤(
 .٧٦عربية؛ تارخييها ومستوياا وتأثريها، اللغة ال: كيس فرستيغ) ٥(
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   ،)٢(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ١٤٧

توحيد النص املكتوب، فقد حفظت الكتابة النص على حرف واحد؛ ألننا ال نـستطيع أن يكـون              : الثاين
  .)١(الرسم الواحد حمتمالً لألحرف السبعة مجيعاً

  ".وكانت احلاجة لنص واحد عمدة ملحة وخاصة فيما يتعلّق بالقرآن الكرمي ")٢( :يقول كيس فرستيغ
 والصحابة عبَء تنفيذه، حيث مسـح الـنيب     ميثِّل حديث السعة والتيسري يف القراءة تشريعاً تبنى النيب          

جام، وكان نزول امش من التباين على النص، فقرأ الناس على وفق ما استحكم من عادام اللغوية يف هل
كما أنّ مشكلة القـراءات     . )٣(القرآن على سبعة أحرف عامالً رئيساً يف تأسيس العربية املشتركة اجلامعة          

 من أجل التخفيف   بعامة، والشاذة خباصة، هي دون شك أثر من آثار تلك الرخصة اليت منحها الرسول               
  .)٤(عن أمته، بل هي أعظم آثارها

  :يةاملرحلة الثان
بدأت هذه املرحلة من عمر التخطيط اللغوي يف التجربة األوىل يف العربية، خبالفـة سـيدنا أيب بكـر        

، فحينما استحر القتل بقراء القرآن يوم اليمامة، وخيف على القرآن، أن يذهب بـه الفقـد                 الصديق  
كر إىل زيد بن ثابت أمر تتبعه ومجعه        النازل، سعى عمر إىل أيب بكر أنْ جيمع القرآن حفظاً له، فوكل أبو ب             

  .)٥(على منهج غاية يف التثبت والتحري
              يف زمن النيب باعتمد سيدنا أبو بكر يف مجعه القرآن على ما كُت        وقد قام به زيد بن ثابت؛ الذي ،

ني كتابتـه يف   إذن فوارق كتابية متوقَّعة ب–كان أكثر الصحابة مداومة على كتابة الوحي، فلم تكن هناك          
  .)٦(حياة النيب ومجعه زمن الصديق

  :املرحلة الثالثة 
تأيت هذه املرحلة، لتضع حداً للتباين اللغوي، الذي أفضى إىل نزاع بني أبناء األمة، حيث أعقب انتشار               

حذيفة بن اليمـان  فقد قدم . )٧(املسلمني بعد الفتح يف األمصار النائية حاالً خموفة يف الرتاع يف قراءة القرآن     
أدرك األمة  : "من حرب أرمينية وأذربيجان، على عثمان فزعاً من اختالف املسلمني يف قراءة القرآن، يقول             

  ".قبل أن خيتلفوا

                                                 
)١ (ة، : عبده الراجحية يف القراءات القرآني٧٠اللهجات العربي. 
 .٧٦تارخيها ومستوياا وتأثريها، : اللغة العربية: كيس فرستيغ) ٢(
 .٨قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديث، : اد املوسى) ٣(
 .٢٣تاريخ القرآن، : هني عبد الصبور شا)٤(
 .٥٧قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديث، اد املوسى، :  وما بعدها؛ وانظر٥املصاحف، : السجستاينّ) ٥(
 .١٤٥رسم املصحف؛ دراسة لغوية تارخيية، : غامن قدوري احلمد) ٦(
 .٥٨ احلديث، قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب :اد املوسى) ٧(
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 ١٤٨

إنَّ مثل هذا األمر النازل، حيتاج إىل تدبري إجرائي من ذوي األمر، هدفه حتديد اتجاه التغيري اللغوي على 
صل معتمد يرد ما يقع من خالف إليه، فكان اإلجراء اللغوي السديد، بنسخ القرآن يف               حنوٍ ما، ومرجعيته أ   

وهذا اإلجراء يتفق مع ما يراه أصحاب املعرفة النموذجية من املخطِّطني اللغويني، حيث يـرون    . املصاحف
إلقرار بـأنَّ التحـديثات   أنّ ختطيط اللغة، غالباً ما يكون غايته االستخدام املكتوب بدالً من الكالم، مع ا    "

  .)١(املخطّطة يف االستخدام املكتوب، قد تصب يف النهاية يف الكالم
. ولذلك، فإنَّ مجع الناس على حرف واحد، أمر الزم، حيتم على ذوي األمر، أن ميـضوه دون تـردد          

قوا النصوص اليت يعملون    كان أهم شيء بالنسبة للعلماء العرب األوائل هو أن يوثِّ         : ")٢(يقول كيس فرستيغ  
ا، وبالرغم من أنَّ النقل الشفاهي ظلَّ مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة اإلسالمية، فقد أصبحت الفروق   
بني النصوص كبرية بدرجة ال ميكن جتاهلها وكانت احلاجة لنص واحد عمدة ملحة وخاصة فيما يتعلّـق                 

مة املركزية يف هذا األمر ضلع كبري، فقد مكَّنت لنص واحد أن يصبح هو        بالقرآن الكرمي، وقد كان للحكو    
  ".أساس أي نشاط سياسي أو ديين يف عموم اإلمرباطورية اجلديدة

 باعتماد نص واحد على حـرف واحـد؛ أي أنَّ           إنَّ القرار الذي أصدره اخلليفة عثمان بن عفّان         
لتمثيل طريقة نطقية واحدة، قرار حازم، ) قراءة معينة واحدة(املصحف العثماينّ قد كُتب على حرف واحد 

 ال قدر اهللا    –وقى األمة من اختالف واسع، ورسم هلا طريقاً واضحاً، ألغى به التباين اللغوي الذي يفضي                
د كان توحي: ")٣( لو بقي قائماً إىل خالف يف ألزم مقومات األمة وهو القرآن الكرمي، يقول كيس فرستيغ–

النص القرآينّ حلظة حامسة يف تطوير تقعيد الكتابة العربية، من الناحية العملية استتبعت كتابة القرآن قرارات        
نظام الكتابة واخلط العريب كثرية ختص."  
 عمل نسخ املصاحف، كان جيري على وفق ما رمسه النيب الكـرمي         إنّ العمل يف عهد سيدنا عثمان       

   د القراءةبالرسم، بتوجيهاته املتلقاة بالقول من أصحابه الكرام، فقد كانوا حريصني على تنفيذ              حينما أي 
ما ميليه عليهم من األقوال واألفعال اليت متثّل هلم رغبة يف التقرب إىل اهللا وطاعة لنبيهم، فكـانوا يقـرأون                 

قد كانت هذه حاهلم يف مكّة، مثّ       اآليات اليت ترتل وحيفظوا، مثّ يكتبوا على ما تيسر هلم من األدوات، و            
ملَّا هاجروا إىل املدينة، استخدموا الوسائل التوثيقية اليت كانوا يستخدموا يف مكّة، غري أنّ رخصة السعة يف   
القراءة فتحت عليهم باب التباين اللغوي؛ من إباحة القراءة مبا اعتادوا عليه من عادام اللغوية، ومبا يتفـق      

ات اللهجات صوتياً ولغوياً، مما ال خيرج النص عن القراءة العامة املشهورة، وهي القـراءة الـيت     مع إمكاني 

                                                 
 .٤٥٧علم اللغة االجتماعي للمجتمع، : رالف فاسولد) ١(
 .٧٤اللغة العربية؛ تارخيها ومستوياا وتأثريها، : كيس فرستيغ) ٢(
 .٧٤اللغة العربية؛ تارخيها ومستوياا تأثريها، :  كيس فرستيغ)٣(
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   ،)٢(عدد ، )٢(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد 
 
 

 ١٤٩

 على جربيل مرتني يف العام الذي قبض فيه، وهي القراءة كذلك، اليت شهدها زيد بن                قرأها رسول اهللا    
أس جلنة تولَّـت مجـع    قد اعتمده على ر، وكان يقرئ الناس ا حتى مات، وكان أبو بكر      ثابت  

  . أمر نسخ القرآن يف املصاحفالقرآن، مثّ واله عثمان 
ولعلَّ احلرف الذي كتب عليه النص القرآين، هو احلرف الذي كانت جتري عليـه القـراءة العامـة                  
املشهورة، حيث كانت متثّل بصورة خطية واحدة يف كل مراحل مجع القرآن، وهي الصورة اخلطية الـيت                 

، ويف عهد الصحابة الكـرام أيب بكـر، وعمـر،      مكّة واملدنية، يف عهد سيدنا رسول  اهللا         ألفناها يف 
  .وعثمان رضي اهللا عنهم أمجعني

 – باملشافهة والكتابة أيام الرسول وجبمع أيب بكر مث نسخ عثمـان        –وعليه، فإنّ النص القرآينّ قد بلغ       
  .)١(مستوى الدقّة والوثاقة ال يبلغه نص آخر

هذا التخطيط احملكم، وهذه الرؤية، اليت نفَذَت عرب الزمان لتؤكِّد فرادة هذه التجربة يف عمر األمم،                إنّ  
وهي بذلك متنحنا عطاًء، وتبعث فينا عزماً، يف ختطيط لغوي واعٍ بإرادة مباشرة، وتصميم إنساينّ، للنهوض 

  .باللغة العربية

  كرام يف التخطيط اللغوي األول والصحابة الخطاطة توضح طريق جتربة الرسول 

                                                 
)١(ة، :  عبده الراجحية يف القراءات القرآني٧٠اللهجات العربي. 
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  مجع القرآن ودوره يف احملافظة على العربية وتوحيدها                                                         فايز احملاسنة
  
 

 ١٥٠
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 ١٥١

  :اخلامتة 
يف التخطيط اللغوي، تلك التجربة الفريدة، الـيت        ) العهد النبوي (تناول البحث جتربة املسلمني األوائل      

  .محلت مجلة صاحلة من املرئيات النافعة يف الرؤية اإلنسانية الشاملة، ومن بينها الرؤية اللغوية
بء تبليغ وحي اهللا سبحانه وتعاىل للعاملني يقيناً عليه، ورغبـة يف   ، وصحابته الكرام ع   محل الرسول   

، فجاء هذا اجلهد    )التوحيد اللغوي (مثَّل دور اإلرادة اإلنسانية يف      ) جهداً مقصوداً (رضاه، فاتبعوا يف ذلك     
، ول اهللا املقصود، وفاقاً للتدبري الكوينّ، وقد صدر املسلمون يف هذا العمل الفذّ عن توجيهات سيدنا رس

فبدأ النص الشريف موحداً يف قراءته وكتابته، حيث مل يكن للتنوعات اللهجية وجود يف البيئـة اللغويـة                  
املكية، مثّ فُتح باب الرخصة، توسعة على املسلمني يف املدينة، فسمح عليه السالم امش صاحل من القراءة                 

ن توحيد حمكم هلذه القراءة العامة يف الصالة والقراءة         جبوار القراءة العامة، مع ما كان يصاحب كل ذلك م         
، وكان يعضد كل ذلك الوجه اآلخر من اللغة، وهـو تقييـد الـنص              على الصحابة، والقراءة عليه     

ح مراحل التخطيط يف العهد النبويالشريف، واخلطاطة السابقة، توض.  
التوحيـد  ( يف هذه التجربة، هي قـضية     لقد كانت هذه التجربة عاصماً لألمة، وكانت القضية امللحة        

وصدق اهللا جلّ وعال، حيث يقول )اللغوي ،َ لَا كرحت بِه كانسلَ لجعتل  بِه  َّا إِننلَيع هعمج  هآنقُرو 
 فَإِذَا اهأْنقَر بِعفَات هآنقُر*.  

االختيـار  : املشكلة اللغوية يف العربية، من مثـل      إنَّ معطيات هذه التجربة، جيب أن تستثمر يف قضايا          
وغريها من القضايا الـيت     ... اللغوي، واملستويات اللغوية، والتعدد اللغوي يف اتمع العريب وتسويق اللغة         

 مبسخ عربيتنا إنْ مل جنرِ ختطيطاً واعياً، وال مانع من أنْ نستثمر جتـارب اآلخـرين،                 – ال قدر اهللا     –تنذر  
ت العصر بشرط أن تبقى لنا هويتنا اليت حتفظ علينا ديننا ولغتنا، وأرى أنّ هذا األمر يف طوقنـا إن                    ومعطيا
  .شاء اهللا

  

                                                 
  .١٧ و ١٦:  سورة القيامة، اآليتان *
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 ١٠٩

  العربية الفصحى بني املعرفة واألداء الوظيفي 
  

  * إبراهيم يوسف السيد. د
  ١٤/٣/٢٠٠٦:تاريخ قبوله                                                           ٢/٥/٢٠٠٥: تاريخ تسليم البحث 

  

  
                                                    ملخص

وال شك أن وجود مستويني من اللغة       . ة هي أن مقدرة الطلبة يف استعمال الفصحى ال زالت ضعيفة          إن املشكلة القائم  
يف العربية مها الفصحى والعامية ميثل حتدياً    ما فتئت العربية تواجهه يف هذا العصر، إذ تعترب العاميـة علّـة كـثري مـن                 

 تنجح طرائق التدريس املتبعة حىت اآلن يف معاجلة هذا الضعف،           الصعوبات اليت يعاين منها الطلبة يف تعلمهم للفصحى، ومل        
وعليه، فإننا حباجة إىل نقلة نوعية يف       . ذلك أا تقوم على التلقني واحملاضرة عن اللغة، ويندر فيها استعمال الطلبة للفصحى            

 التوازن يف العملية التعليمية بـني     هذه الطرائق تنقل تركيز االهتمام من املفردات والتراكيب إىل استعمال الفصحى، وإقامة           
  .اجلانبني املعريف والوظيفي ألن اللغات ال تتقن إال باملمارسة

حتاول الدراسة يف مناقشتها للقضايا السابقة اإلشارة إىل مواضع اخللل واقتراح احللول إلجياد آلية لتحسني كفاءة الطلبة         
  .يف أدائهم الوظيفي للفصحى

  
  

Abstract 
Standard Arabic between knowledge and functional performance The Current 

Problem That Students Face is that their ability to use standard Arabic is still weak. There 
is no doubt that the existence of two levels of Arabic language (The standard and  
colloquial) Form a challenge that Arabic language continues to face in this era. Colloquial 
Arabic is considered the cause of many difficulties that students face in learning standard 
Arabic. The current teaching methods that were / are used so far to tackle this weakness 
did not succeed yet due to the fact that they rely on dictating students and lecturing them 
about language, and students  
rarely get the chance to practice using Standard Arabic. Therefore, we need a radical 
modification of theses methods to shift the focus off vocabulary and structure and direct it 
to Standard Language usage to strike a balance in the language teaching process between 
the cognitive and the functional aspects since languages are only mastered through 
practice. 

In its discussion of the previous issues, this study tries to highlight the shortcomings 
of using these methods, and to suggest solutions  inorder to generate a mechanism to 
improve student's functional performance  in Standard Arabic.  

 
  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة آل البيت*   

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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  ةاملقدمـ
 حول واقع العربية الفصحى يف املدارس واجلامعـات، مـن           متثل هذه الدراسة شجوناً حيملها الكاتب     

منطلق جتربته يف تعليمها ألكثر من ثالثة عقود يف املراحل الدراسية املختلفة، بدءاً من املدرسـة االبتدائيـة     
فقد شكا كثري من األساتذة والقائمني على التعلـيم يف خمتلـف            . وانتهاء باجلامعة اليت ال زال يعمل فيها      

 منذ سنني من ضعف الطالب يف الفصحى، وخباصة عند حماولة استعماهلا أداة للتعبري عن آرائهم                مستوياته
  .ورغبام وهي الوظيفة األساسية للغة اليت يتعلّموا

 إىل قيام العديد من الدراسات واألحباث والندوات واملؤمترات         - على مر السنني   -أدت هذه الشكوى    
. عف، وكيفية النهوض بالعملية التعليمية، لتحسني أداء الطالب يف الفصحىاليت تبحث عن أسباب هذا الض

وكان من نتيجة ذلك كلّه أن أدخلت تعديالت على اخلطط الدراسية والكتب التعليمية، وعقدت الدورات     
العديدة لتدريب املعلمني على الطرق احلديثة يف تعليم اللغات لتطوير أدائهم، ومتّت االسـتعانة بوسـائل                

وبرغم هذه اجلهود الطيبة اليت بـذلت  . التكنولوجيا احلديثة كاملختربات اللغوية وغريها يف العملية التعليمية      
على مدى سنوات عديدة يف خمتلف جوانب العملية التعليمية، فإن مشكلة ضـعف الطـالب يف العربيـة       

  . كفاءة الطالب فيهاالفصحى ال زالت قائمة، األمر الذي حيدونا إىل حماولة إجياد آلية لتحسني
 منذ عقود حتديات كثرية يف هذا العصر،        - وال زالت تواجه     -وال يغيب عن البال أن العربية واجهت        

يأيت يف مقدمتها االزدواجية اللغوية، ونعين ا وجود مستويني لغويني يف العربية مها الفـصحى واللهجـة                 
شأ فيها، وتصبح سليقة عنده يستخدمها يف حياتـه         العامية، حيث يكتسب الطفل العامية من أسرته اليت ين        

اليومية، حىت إذا انتقل إىل املدرسة أخذ يتعلم الفصحى، ويتعرف على مفرداا وتراكيبها وقواعدها، لكنه               
وتعترب هذه االزدواجية اللغوية مصدر كثري من الضعف واملتاعب اليت يعاين منها الطلبة    . يتعثر عند استعماهلا  

  .لفصحىيف تعلمهم ل
ومن تلك التحديات أيضاً، هذا االنبهار املبالغ فيه باللغة األجنبية والذي نتج عنه ما نالحظه من مداخلة 

  . لدى بعض الفئات من أبناء اتمع يف حيام اليومية-أثناء احلديث-بينهما 
ماهلم هلا، كمـا  لقد أدى ذلك كلّه إىل إثارة مشكالت عديدة أمام الطلبة يف تعلمهم للفصحى، واستع      

وضع عقبات أمام املدرسني، والقائمني على العملية التعليمية يف املدارس واجلامعات، يف حماوالم لتحسني              
  .أداء الطالب فيها

إنّ القدرة على   . إنّ املشكلة القائمة تكمن يف أن مقدرة الطالب يف استعمال الفصحى ال زالت ضعيفة             
 قواعد اللغة ليست هي القدرة الوحيدة اليت حنتاج إليها يف العمليـة             حفظ الكلمات وإنشاء اجلمل ومعرفة    
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. التعليمية، بل ال بد أن يصاحبها قدرة على استعمال هذه األلفاظ والتراكيب يف مواقف اجتماعية حقيقية               
 فنحن ال زلنا نالحظ أن هناك حافزاً ضعيفاً وتعرضاً قليالً الستعمال الفصحى، سواء يف داخل غرفة الصف          
أو يف خارجها، وهذا أمر خطري جيب تداركه، ألن تعليم اللغة يستلزم استعماهلا، وهي مهارة يتم تعلّمهـا                 

تعلّمها بـشكل أفـضل، وحتـسن أداؤه يف         -يف اعتقادنا -باملمارسة، وكلّما أكثر الطالب من ممارستها       
  .وإذا قلّت ممارسته هلا، قلّ حتصيله وضعف أداؤه. استعماهلا

إىل نقلة نوعية يف العملية التعليمية يف املدارس، تنقل تركيز االهتمام من املفردات والتراكيب              إننا حباجة   
إن حشو أذهان الطالب ـذه املفـردات        . والصرف والقواعد، إىل اجلانب الوظيفي االتصايل للفصحى      

دف الرئيس يف تعلمها إن اهل. والصيغ اللغوية والقواعد النحوية ليس اهلدف الرئيس يف عملية تعليم الفصحى
هو استعماهلا وسيلة تعبري وتفاهم، ومن الطبيعي إذن أن يكون هذا اجلانب هو الطرف األساس يف العملية                 

لكن األمور تسري يف غري مسارها، عندما جند أن عملية تعليم الفصحى ال زالت تقوم يف املدارس                 . التعليمية
 مشاركة الطالب وتفاعله أثناءها، عن طريق فسح اال أمامه        واملعاهد واجلامعات على التلقني، ويندر فيها     

للحوار واملناقشة وإبداء الرأي، ويئة املناخ له للتعبري عن نفسه باستخدام الفصحى، األمر الذي يقلّل من                
    وما مل نبادر إىل تصحيح هذا الوضع القائم، فإننا سـوف نـستمر يف          . فرص ممارستها داخل غرفة الصف

  . من هذا الضعفمعاناتنا
إنّ استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة كمخترب اللغة والفيديو واحلاسوب أمر مرغوب فيه يف العملية              
التعليمية، بل يعترب جزءاً أساسياً منها، وعامالً مهماً يف سبيل إجناحها، ألن هذه الوسـائل يـئ املنـاخ                   

لقد ظهرت بوادر مشجعة يف السنوات األخرية و. الستخدام مكثف للفصحى داخل غرفة الصف وخارجها
وال بـد  . حيث انتشرت أجهزة احلاسوب يف املدارس واجلامعات األردنية، وأقبل الطلبة عليها يف شـغف          

لألساتذة والقائمني على تعليم العربية من اقتناص هذه الفرصة واستثمارها بـشكل مناسـب يف العمليـة         
لتعليمية والثقافية امليسرة، وتقدميها للطلبة باستخدام احلاسوب، األمـر         التعليمية، عن طريق انتاج الربامج ا     

الذي يؤدي إىل تطوير طريقة التدريس، وإىل جعلها أكثر تشويقاً وإمتاعاً، كما يؤدي إىل زيـادة ممارسـة      
  .الطالب للفصحى، وتعلمها بشكل أفضل

س يف املدن والقرى والريف، وإنـشاء       ومن األمور املشجعة األخرى يف هذا السياق تزايد أعداد املدار         
ومعلوم أن انتشار   . أكثر من ثالث وعشرين جامعة يف األردن، وال يزال العدد مرشحاً للزيادة يف املستقبل             

التعليم على هذا الوجه املتقدم، وزيادة أعداد املتعلمني، واحنسار األمية، أمور ختلق بيئة صاحلة، ال شك أا                 
  .بية الفصحى، وتساعد على نشرها، وزيادة ممارستها عند أعداد املتعلمنيختدم عملية تعليم العر

إن املدرس ميثل نقطة االرتكاز يف العملية التعليمية، ولذلك ال بد أن يطور نفسه، فمهما أعددنا مـن                  
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 خطط دراسية متقدمة، ومهما أوجدنا من وسائل تكنولوجية حديثة، فإن املدرس بيده أن جيعل هلذه األشياء 
  .قيمة وفائدة أو أن يلغي فائدا

ويرى التربويون أن تعليم اللغة عملية مستمرة ال تتوقف عند حدود غرفة الصف، أو داخـل نطـاق                  
املدرسة أو اجلامعة، وإذا أريد هلا النجاح فال بد أن تقوم على املمارسة املستمرة غري املقيدة بزمن حمـدد أو     

  . األنشطة الوظيفية االتصالية يف العملية التعليمية، ومن هنا تأيت أمهية)١(مكان حمدد
حتاول هذه الدراسة يف طرحها ومناقشتها للقضايا السابقة أن تشري إىل بعض مواضع اخللل، وأن تقترح          
بعض احللول ألجل مزيد من االهتمام بالفصحى وحتسني أداء الطالب فيها عن طريق تكثيف ممارستهم هلا،  

ها املرموقة يف حياة األمة، بوصفها عامالً من عوامل الرقي، ألا لغة الدين والتراث،           من أجل إحالهلا مكانت   
  :وعنوان اهلوية، وأحد مقومات الشخصية وذلك من خالل العناوين التالية

  ).االتصايل(املعرفة اللغوية واألداء الوظيفي  -
 .طريقة التدريس -
  ).االتصالية(األنشطة الوظيفية  -

  ):االتصايل(واألداء الوظيفي املعرفة اللغوية 
) (Linguistic Competenceاملعرفة اللغوية: يقوم تعليـم اللغات على دعامتني أساسيتني مها

  ).Functional Performance) (االتصايل(واألداء الوظيفي 
مـدى  أما املعرفة فهي حصيلة املتعلّم اللغوية من املفردات والتراكيب والقواعد الصرفية والنحويـة، و             

  .معرفته بكيفية استخدامها بشكل مؤثر ومقبول ببذل جمهود أقل
وأما األداء الوظيفي فهو حماولة استثمار هذه املعرفة اللغوية، يف اتصال عادي، أو يف حماورة مع شخص، 
لالتفاق على معىن، من خالل موقف معين، انطالقاً من مفهوم أن وظيفة اللغة األساسية هي التعبري عـن                  

   . )٢(ات اإلنسان ومشاعره، كوا أداة لتواصله وتفامهه مع اآلخرينحاج
ومن هنا يتضح أن العالقة وثيقة بني املعرفة اللغوية واألداء الوظيفي، إذ إن استعمال اللغة للتفاهم بـني       

                                                 
الكويـت  . سلـسلة عـامل املعرفـة   . الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب( اللغات األجنبية تعليمها وتعلّمها  . رما وزميله نايف خ . د ) ١(

  .٢٢٢، ص )١٩٨٨
)٢ (  Tarone ( Elaine). Communication Strategies. ( Language Learning Vol 34 March 1984) P 420. 

 –دراسات يف اللـسانيات التطبيقيـة   . أمحد حساين . ود . ٢٣٨ اللغات األجنبية تعليمها وتعلّمها ، ص       .نايف خرما وزميله  . وأنظر أيضاً د  
مباحث يف النظريـة األلـسنية   . ميشال زكريا . و د.٢٦ص ) م١٩٩٦وهران  . اجلزائر  . حقل تعليم اللغات  ديوان املطبوعات اجلامعية      

  .١٥٤وتعليم اللغة، ص 
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 ١١٣

اثنني يستدعي معرفتها إن مل تكن سليقة كما هو احلال يف العربية الفصحى، وبدون حتقق ذلك ال ميكـن                   
وقد أدى هذا األمر إىل اعتقاد راسخ لدى الباحثني والتربويني بأن معرفـة اللغـة سـابقة                 . جناز التفاهم إ

 حيتاج إىل -عندما يريد التعبري عن فكرة ما –وهذا طبيعي، ذلك أن املتعلّم  .)١(للمقـدرة على االتصال ا
 وخباصة يف املراحل األوىل من      - تذكرها املفردات والتراكيب اليت سيستخدمها، وهلذا فإنه يتجه إىل حماولة        

  فإذا وجد أن املعىن الذي يريد إيصاله صعب عليه، فإنه بطريقة أو بأخرى يقلّل مـن غرضـه يف      -تعلمه  
  .الكالم، وقد حياول الوصول إىل هدفه باستخدام كلمة غري فصيحة، أو تركيب ال يؤدي الغرض متاماً

معرفة اللغة، وهي معرفة ناقصة : ست إالّ جزءاً مما نعنيه بقولناإنّ معرفة تركيب اجلمل بشكل صحيح لي
وال بد ألجل أن تكتمل املعرفة أن تتم معرفة كيفية استخدام هـذه  . وذات قيمة قليلة لو أخذت على حدة     

إنشاء ومن اخلطأ االعتقاد بأن معرفة الكلمات و. )٢(اجلمل استخداماً وظيفياً طبيعياً، مبعىن أا وسيلة اتصال       
  .اجلمل تؤدي وحدها إىل تعلّم اللغة

ومن هذا املنطلق، يرى كثري من اللغويني احملدثني أن اكتساب املعرفة اللغوية للمتعلم ضـروري لبنـاء       
وطاملا أن الطالب حباجة إىل املعرفة اللغوية من . املقدرة اللغوية اليت تعترب بوجه عام جزءاً من مقدرة االتصال

  .للغة فإن الذي يعنينا هو كيفية بناء هذه املعرفة وتنميتهاأجل استعمال ا
ويستدعينا هذا املقام إىل تذكر شكوى بعض املدرسني من عدم استجابة طالم هلم يف العملية التعليمية     

ىل ملاذا ال يتعلّم الطالّب التراكيب اليت نعلّمهم إياها؟ لعلّ جزءاً من اإلجابة عن السؤال يعـود إ     : وتساؤهلم
أن الطالّب ال ميكنهم أن جيعلوا هذه التراكيب جزءاً من ذام، الستحضارها يف الوقت املناسب، عنـدما                 

 ومن هنا، تأيت ضرورة ربط هذه التراكيب بوظيفتها اللغوية، من خالل مواقف وحوارات .)٣(حيتاجون إليها
ـ فعند تدريس   . معينة داخل غرفة الصف، يتم فيها استجالء معانيها        ، وكيفية اإلجابة عنه  )هل(االستفهام ب

يتقدم طالب من زميله مبجموعة من االقتراحات، لكـن         : مثالً، ميكن بناء املوقف التايل    ) ال(أو  ) نعم(بـ
  :زميله يشعر يف البداية بعدم الرغبة يف قبوهلا، مث يوافق على أحدها على الوجه التايل

  هل نذهب إىل البيت؟

                                                 
)١ (  Acton, William R, Second Language Interpersonal Paradigm and Praxis (Language Learning 

Vol. 33, No. 5, 1984) p. 205.  
)٢ ( Brumfit, C.J, and Johnson, K: The Communicative Approach to Language Teaching (Oxford 

University Press, U.K 1979) p. 118.  
)٣ ( Towel,R:A Discussion of the Psycholinguistic  Bases for communicative language Teaching in 

a Foreign Language Teaching situation ( The British Journal of language Teaching Vol 25, 
No2, Autumn 1987) P94  
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  . الذهاب إىل البيتال، ال أحس بالرغبة يف
  هل نذهب لنقرأ يف املكتبة؟

  .ال أحس برغبة يف القراءة. ال
  هل نذهب لنشرب الشاي؟

  .ال أحس برغبة يف شرب الشاي. ال
  هل نذهب لنشاهد لعبة كرة القدم؟

  .ال أحس برغبة يف مشاهدة لعبة كرة القدم. ال
  هل نذهب لنأكل الطعام؟

  .األكلفأنا أحس برغبة شديدة يف . نعم
) نعم(، وكيفية اإلجابة عنه بـ      )هل(على االستفهام بِـ  ) تركيبياً(يف مثل هذا احلوار يتدرب الطالب       

علـى  ) وظيفياً(ويتدرب  ). ذهاب، قراءة، شرب، مشاهدة، أكل    (كما يتدرب على بناء املصدر      ). ال(أو  
وار يفيد يف حتسني قدرة التفاعـل عنـد       عمل اقتراحات ومعارضتها، أو املوافقة عليها، مث إنّ مثل هذا احل          

ومن املعروف أنّ ما يتعلّمه الطالب من اللغة يف حالة التفاعل           . )١(الطالّب، حيث يتم إنتاج اللغة جبهد أقل      
. احلقيقي يتم فهم معناه بشكل أفضل، فريسخ يف الذهن، ويكون استحضاره عند احلاجة أقـلّ صـعوبة                

) أو قريبة منها  (د من احلوارات واملواقف اليت تغطي جوانب واقعية من احلياة           وبطبيعة احلال، ميكن بناء املزي    
وتنويعها، وفق ما تقتضيه املادة اللغوية املقدمة للطالب، ألن تقدمي املادة التعليمية على شكل حوارات يضع         

يعاب، مث إىل   الطالب يف موقف طبيعي من مواقف احلياة اليومية، حيث يتدرج من االسـتماع إىل االسـت               
واهلدف من ذلك كلّه هو حتـسني       . ممارسة اللغة، وبذلك ال يقتصر األمر على التحليالت اللغوية الشكلية         

وال شك أن تقدم الطالب يف هذا اـال مينحـه ثقـة             . مقدرة الطالب اللغوية عن طريق حتصيله اللغوي      
 االتصال م، ويتهيأ لتقدم لغوي أبعـد،        بالنفس، ويساعده على التفاعل مع اآلخرين، فتزداد مقدرته على        

يتضمن االنتقال من مرحلة يوجد فيها الوعي لضبط التركيب، إىل مرحلة يستدعى فيها التركيب بـشكل                
  .)٢(آيلّ

إنّ بناء املقدرة اللغوية للطالب يف الفصحى وتنميتها جيب أن تبدأ من األيـام األوىل اللتحاقـه يف      
ولقـد اسـتمعت إىل   . األفضل أن تبدأ يف مرحلة ما قبل املدرسة، أي يف احلـضانة املدرسة، بل رمبا كان   

                                                 
)١ ( Littlewood ( William) : Communicative Language Teaching An Introduc Cambridge 

University Press, U.K 1981) P 10.  
)٢ ( Towell, R. A Discussion of The Psycholinguistic Bases For Communicative  Language 

Teaching In a Foreign Language Teaching Situation, P 96.  
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 ١١٥

حديث إذاعي روت فيه إحدى مدرسات احلضانة، أا اعتادت أن تقرأ على األطفال يف كلّ يوم قصـصاً                
من أدب األطفال، مكتوبة بالفصحى املعاصرة املبسطة، دون أن تسأهلم عن شيء فيها، أو تطالبهم بإعادة                

وتروي املدرسة أـا أخـذت      . وايتها، بل يكتفى منهم االستماع إىل هذه القصص، مث يتركون وشأم          ر
  . بعض ألفاظ الفصحى وتراكيبها، خترج بصورة عفوية على ألسنة هؤالء األطفال-مبضي الوقت–تالحظ 

  .)١(خلدونوال غرو يف ذلك فإن السمع أبو امللكات اللسانية على حد ما أشار إليه ابن 
إنّ هذه التجربة يف غاية األمهية، ومن الضروري األخذ ا، وتعميمها على األطفال يف مدارس احلضانة، 

 التخيل وحيبـون مسـاع القـصص        ىلمييلون إ )  سنوات ٥إىل  ٣من  (حيث إنهم يف مرحلة الطفولة املبكرة     
وحيسن أن تستمر هذه التجربة معهم يف       . مومن املفيد إشباع هذا امليل عنده     . )٢(ومشاهدة األفالم اخلرافية  

السنوات األوىل من دراستهم يف املرحلة األساسية، ألا تساهم يف تكوين ومنو الرصيد اللغوي الفـصيح                
فمن املعروف أن الطفل يكتسب اللغة عن طريق االستماع واحملاكاة، وأن لديه استعداداً             . ومفرداته لديهم 

ويرى تشومسكي . )٣(اللغة، ميكن أن نسميه امللكة اللغوية اليت فطر عليها كل طفل   فطرياً داخلياً الكتساب    
أن الطفل ذه امللكة اللغوية الفطرية اليت ميتلكها بطبيعته ككائن اجتماعي قادر على تعلّم اللغة اإلنـسانية،   

تطيع أن يكـون مجـالً   وهو مهيأ الن يستوعب قواعد لغته من خالل ما يسمعه وبصورة إبداعية، ألنه يس    
  .)٤(صحيحة مل يسمع ا من قبل

   Lingistic competence )اللغوية) الكفايـة( متيز النظرية التوليدية والتحويلية بني املعرفـة 
"  حيث ترى أن وراء عملية اكتساب اللغـة  (Functional Performance)وبني األداء الوظيفي 

وأن هذا االكتساب اللغـوي  " )٥(طبيعية عند الطفل وتعده الكتساب اللغةقدرة عقلية فطرية قائمة بصورة      
ومضمون هذا الكالم أن هذه القدرة العقلية  ". )٦( احمليط على الطفل الذي يكتسب لغة بيئته       تأثري" يعود إىل   

 عندما تتـوفر هلـا      أو امللكة اللغوية ال تعمل إال من خالل تفاعلها مع املادة اللغوية اليت يتعرض هلا الطفل               
  .اإلثارة من خالل مراحل منو الطفل املختلفة

وعلى هذا األساس فإن هذه امللكة اللغوية قدرة عقلية غريزية فعالة اختص ا اإلنسان وحده دون                  

                                                 
 -بـريوت . الطبعـة األوىل  . دار الكتب العلمية   ( مقدمة ابن خلدون  ) م  ١٤٠٦ -هـ  ٨٠٨ت). ( عبد الرمحن بن حممد     ( ابن خلدون  ) ١(

   .٤٧٠. ص) م١٩٩٣/ هـ١٤١٣/ لبنان
   .١٨١ص ) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سعود ( علم اللغة النفسي . عبد ايد سيد أمحد منصور. د ) ٢(
  .١٨١م، ص١٩٩٨ الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية دار. (حممود فراج عبد احلافظ. جورج يول، معرفة اللغة، ترمجة د ) ٣(
  .٣٠ص. م١٩٨٧بعة األوىل، اإلسكندرية دار املعرفة اجلامعية ، الط). دراسة يف ضوء علم اللغة النفسي( اللغة والطفل . حلمي خليل. د ) ٤(
 –الطبعـة األوىل ، بـريوت   . معية للدراسات والنشر والتوزيعاملؤسسة اجلا( مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة   . ميشال زكريا . د ) ٥(

  .١٥٦ص ) م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤لبنان 
   .١٥٦ص . املرجع السابق ) ٦(
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، وهي عند الطفل أداة اكتساب اللغة اليت حتول التجربة إىل نظام مكتسب من املعرفة  )١(غريه من املخلوقات  
 إىل األداء الوظيفي باستعمال اللغة      -عرب التفاعل مع التجارب   -اللغوية ينطلق الطفل من خالهلا      ) لكفايةا( 

  .)٢(واالتصال مع اآلخرين
إنّ تطور اللغة عند األطفال يعتمد بصفة أساسية على اخلربات اللغوية اليت ميـرون ـا، والـذين ال                   

وعلى هذا األسـاس    . )٣(ون لغة وال يتخطون مرحلة املناغاة       يتعرضون ألي لغة إنسانية أو الصم ال يكتسب       
فإن معرفة األطفال اللغوية تبىن وتنمو من خالل ما يقال هلم يف بيئتهم اللغوية، فعندما نسمعهم اإلجنليزية يف 

شـك  ومن هذا املنطلق، فليس مثّة . طفولتهم فإم يكتسبوا وكذلك األمر فيما لو استمعوا إىل الفرنسية،  
أننا عندما نسمعهم الفصحى يف هذه املرحلة العمرية بكثافة يف احلضانة واملدرسة فإم سوف يكتـسبون                
شيئاً منها على األقل، ويتعلّموا يف املستقبل بشكل أفضل، وسوف جتري على ألسنتهم ، ألم مفطورون                

ستعمل الفصحى املبسطة أحياناً كثرية     على تقليد الكبار حىت يف أدائهم اللغوي، فقد ذكر أحد الزمالء أنه ي            
  .)٤(يف بيته، وقد وجد أن أطفاله خترج على ألسنتهم بعض التعبريات الفصيحة يف كالمهم

وال بد أن تكون هذه الفصحى املقدمة لألطفال خمتارة بعناية، وأن تكون لغة معاصـرة مبـسطة                   
لكتب والتقارير واخلطابات، وتلقى ا األحاديث      تلك اللغة اليت تكتب ا الصحف واالّت وا       "ونعين ا   

واألخبار يف أجهزة اإلعالم، ويتحدث ا املسؤولون يف خطبهم ولقاءام العامة، وتدار ـا االجتماعات              
  .)٥("وغري ذلك من املواقف

          نة من مراحـل منـوه وبطبيعة احلال فليست كل ألفاظ اللغة وتراكيبها تالئم الطفل يف مرحلة معي
اللغوي، وهو ال حيتاج إليها كلّها للتعبري عن حاجاته وأغراضه عند استعماله للغة، وإمنا قد تكفيه األلفاظ                 

على أن تكون تلك األلفاظ     . )٦(اليت هلا صلة باملفاهيم العامة يف حميطه، واليت حيتاج إليها يف حتقيق التواصل            
يف مرحلة الحقة يف التعليم -اللغوية، مث التدرج بعد ذلك    يف بدايتها مما يشيع يف استخدام األطفال يف بيئتهم          

 إىل اختيار األلفاظ اليت تشيع يف لغة الكتابة، وذلك يف ضوء معدالت تكرارها يف قوائم املفردات -األساسي
قائمة الدكتور داود عبده يف املفردات الشائعة، وقائمة مكّة اليت صدرت يف جامعة أم القرى               : الشائعة مثل 

                                                 
  .١٤٠ص ) م٢٠٠٣القاهرة، . مكتبة اآلداب( املدارس اللسانية املعاصرة. نعمان بوقرة. د ) ١(
  .٥٣ص ) م١٩٩٣/ هـ١٤١٣القاهرة . الطبعة األوىل.  دار الفكر العريب(حممد فتيح . ترمجة د. املعرفة اللغوية. ناعوم تشومسكي ) ٢(
  .٦٤ص )  م٢٠٠٣.القاهرة. مكتبة اخلاجني) دراسة يف اكتساب اللغة وتطورها(لغة الطفل العريب . عالء اجلبايل.د ) ٣(
مع أقسام اللغة العربية يف اجلامعات األردنيـة يف         جاء هذا احلديث خالل ندوة شاركت فيها وأقامها جممع اللغة العربية األردين بالتعاون               ) ٤(

  .م لدراسة قضايا اللغة العربية من حيث علومها وأساليب تدريسها١٩٩٤أيلول 
  .٣٣م، ص ١٩٩٨دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل رشدي طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، . د ) ٥(
  .١٤٣م، ص١٩٩٦وهران / راسات يف اللسانيات التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرأمحد حساين، د ) ٦(
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 ١١٧

  .)١(املكرمة، وقائمة الرصيد اللغوي للطفل العريب اليت صدرت يف تونسمبكة 
ومن املعلوم أن تكوين رصيد لغوي وثروة لفظية خيتزا الطفل ليستعني ا يف حتقيـق أغـراض                   

وينبغي أن تساعد العملية التعليمية على إجنـاز هـذا          . التواصل هدف أساسي من أهداف تعليم الفصحى      
ضعه ضمن أولوياا، وملزيد من اإليضاح نشري إىل أننا ال نقصد من وراء ذلك حشو أذهان                اهلدف، وأن ت  

املتعلّمني باأللفاظ والتراكيب، وغرضنا هو أن جنعلهم يشاركون ويتفاعلون أثناء العملية التعليمية من خالل       
 ذهن املتعلّم، ولكـن  ألن تعليم اللغة ال يهدف إىل وضع الئحة مفتوحة من الكلمات يف "ممارسة الفصحى   

 هـي   -كما يقال –إكسابه املهارات املناسبة ليسهم هو نفسه يف ترقية العملية التعليمية وحتسينها، فاملعرفة             
وهذا يقتضي بالضرورة التمييز بني تعليم مسائل اللغة، ... تكوين طرائق وأساليب وليست خمتزن معلومات   

جل ذلك ال بد من ربط هذه األلفاظ والتراكيب بكيفية استعماهلا           وأل. )٢("وبني تعليم كيفية استعمال اللغة    
) أو قريبة منـها   (عند تعلّمها، بل والتدرب على ممارستها واستخدامها، من خالل أنشطة ومواقف حياتية             

  .داخل غرفة الصف أو خارجها
 املعرفة اللغوية، حبيث    ومن املفيد هنا اتباع سبيل التدرج يف تقدمي املفردات والتراكيب لبناء وتنمية             

يبدأ بالشائع يف بيئام، مث التدرج يف عرض اجلديد منها مما هو بعيد إىل حد ما عن خربام املباشرة، مـع                     
وهذا يستدعي أن نراعي أيضاً يف هذا التدرج مبدأ السهولة، ألنه ضـروري             . تقدمهم يف املراحل الدراسية   

ي املتعلّم يف اكتساب مهاراته اللغوية من العناصر اليت يسهل عليه استيعاا            إذ يرتق "وطبيعي يف عملية التعلّم     
، كما يستدعي هذا التدرج اختيـار التراكيـب     )٣("واستعماهلا إىل العناصر اردة اليت تتطلب نضجاً أكثر       

، مع االهتمـام    اللغوية البعيدة عن التكلف، آخذين بعني االعتبار قصرها وبساطة بنيتها يف املراحل األوىل            
بالتراكيب الشائعة يف اللغة الفصحى املعاصرة، حىت تكون تلك التراكيب مرتبطة باحلياة االجتماعية الـيت               

من أهم عوامل الوهن يف لغة مـا  "يعيشها هؤالء املتعلّمون، وبذلك يسهل عليهم استيعاا واستعماهلا ألن         
وال . )٤(" يف تعلّمها على األساليب اليت توارثتها األجيالهو حجبها عن احلياة االجتماعية الفاعلة واالقتصار     

 إغفال تلك األساليب الرائعة يف تراثنا األديب واللغوي، ولكننا دف من            -بطبيعة احلال –نعين ذا الكالم    
 إىل تأجيل تقدميها إىل مرحلة الحقة متقدمة، يكون الطالب فيها أكثر نضجاً ومقدرة على               -هنا–التدرج  

ولكننا يف هذه املرحلة األساسية نريد أن نشجع الطالب على ممارسـة الفـصحى، وأن     . مها واستيعاا تعلّ
نغرس يف نفسه حبها واالعتزاز ا، والرغبة يف إتقاا واحلرص على استخدامها وحسن توظيفها يف خمتلف                

                                                 
  .١٢٤، ص رشدي طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي. د ) ١(
  .١٤١، ١٤٠أمحد احلساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ص  ) ٢(
  .١٤٥ات التطبيقية، صأمحد احلساين، دراسات يف اللساني ) ٣(
  .٤٤رشدي طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، ص. د ) ٤(
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 ١١٨

وألجل .  عند االتصال اللغوي باآلخرين  جماالت احلياة اجلادة والرمسية بعيداً عن العامية يف مثل هذه املواقف          
ذلك منده ذه اللغة املعاصرة املبسطة كي يسهل عليه ممارستها يف حميطه، ويكون مفهوماً عند التعبري ا عن 
حاجاته، حمققاً النجاح يف تواصله مع غريه، وبذلك نبعده عن مواطن اإلحباط والفشل، فيزداد ثقة بنفسه،                

  .ويقبل على تعلّمها
فالطفل يكتسب .  أنّ هؤالء األطفال يعانون من االزدواجية اللغوية- يف ضوء ما تقدم -وال ننسى     

العامية من أسرته اليت يولد وينشأ فيها، مثّ يأخذ يف استعماهلا يف بيئته، ويف الشارع والسوق، ويف خمتلـف                   
 دون معرفة بقواعـدها ونظامهـا       جوانب حياته اليومية، وتصبح هذه العامية لغة السليقة عنده، يتحدثها         

مث يدخل املدرسة ويبدأ يف تعلم الفصحى والتعرف على مفرداا وتراكيبها وقواعدها، وهكذا جيد          . اللغوي
:  مستويان مـن اللغـة  - مبرور الزمن –الطالب نفسه أمام شكل خمتلف من أشكال العربية ويتكون لديه           

 عن حاجاته وأغراضه يف حياته اليومية، والفصحى اليت يكتب ـا       العامية اليت يتحدثها ويستخدمها للتعبري    
  .ويتعثر عندما يتكلمها

إنّ كثرياً من أسباب ضعف الطالب يف العربية ناتج يف بعض جوانبه عن هذه االزدواجية يف احلياة                   
املعاناة اليت حيس ـا   متثل عبئاً ثقيالً علينا يف وجوه شىت، وهي علّة هذه          - وال زالت  –اللغوية اليت كانت    

أليس غريباً أن الطالب يتعلّم الفصحى لـسنوات عديـدة يف املدرسـة             . )١(أجيال من املعلّمني واملتعلمني   
واجلامعة، مث يتخرج وهو غري قادر على حتقيق أهم هدف من أهداف تعلّمها وهو استعماهلا وسيلة للتعبري                 

  !رتكاب أخطاء؟يف املواقف اجلادة والرمسية دون تعثّر أو ا
وما مل نبادر إىل معاجلة هذا الوضع والتخفيف من آثار العامية على العملية التعليميـة للفـصحى               

إن واقع تعليم الفصحى يف مدارسنا ال يساعد الطالب كثرياً علـى اكتـساا      . فسوف تستمر هذه املعاناة   
مع جمتمعه كلّما دعت احلاجة، األمر الذي بيسر يف إطار وظيفي ميكنه من استخدامها والتواصل من خالهلا      

ويف اعتقادنا أننا بإمكاننا . خيلق فيه هذا الواقع التعليمي صعوبة للطالب يف تعلّم الفصحى ال ختفى على أحد     
أن نفعل كثرياً يف هذا اجلانب عن طريق إحداث نقلة نوعية يف طرائق التدريس يف املدارس، تنقل تركيـز                   

ت والصرف والقواعد والبالغة إىل اجلانب الوظيفي للفصحى، حيث إن حشو أذهـان           االهتمام من املفردا  
الطالب باملفردات والتراكيب والقواعد النحوية ليس هو اهلدف األساس من تعلّم الفصحى، بل إن اهلدف               

 على خالف   لكن األمور يف العملية التعليمية ال زالت تسري       . هو استعماهلا كوسيلة تعبري وتفاهم بني أبنائها      
ذلك عندما جند أا تقوم على التلقني، وتتجه حنو احملاضرة عن اللغة، بدالً من إتاحة الفـرص للطـالب                   

                                                 
م، ص ص   ١٩٨٧قضية التحول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديث، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان                . اد املوسى . د) ١ (

٢٧، ٢٦. 

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

http://www.pdffactory.com


   ،)٢(عدد ، )٢ (الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، جملد
  

 ١١٩

الستعمال الفصحى، وأخذهم على ممارستها، بل وحىت الوصول م إىل إدمان التحدث ا، وأن هذا األمر، 
أي منذ السنوات األوىل مـن   ،)١(منذ الصغروأعين به إدمان التكلم بالفصحى جيب أن نشجع الناشئة عليه        

سهولة اكتساب اللغة فهماً وتعبرياً تتناسب   "مرحلة التعليم األساسي على حنو ما أشرنا إليه سابقاً، ذلك أنّ            
إننا حباجة إىل تطوير مناهج تعليم الفصحى للطفل العريب حبيث     . )٢("تناسباً عكسياً مع تقدم الطفل يف السن      

) أي اللغة العاميـة   (ناهج على تضييق الفجوة بني لغة هذا الطفل وهو يف بداية التعليم الرمسي              تعمل هذه امل  
وبني النموذج اللغوي الفصيح املطلوب منه أن يتعلّمه وميتلك ناصيته، وبذلك حنقق ضة لغوية فو إليها                 

وإذا ما   .)٣(طالقة يف االستعمال  أنفسنا وتقترب بألسنة أطفالنا من الفصحى بيسر ومتنحهم قدراً أكرب من ال           
متّ ذلك نكون قد عملنا على إثراء التعبري اللغوي عند هؤالء األطفال حيث يصبح لديهم وسيلتان للتعـبري                  

  .الرمسي منها واحليايت: اللغوي يف املواقف االجتماعية املختلفة
حلضانة واملدرسـة مبنـهج   و ليس هذا األمر بعسري املنال إذا قدمت هلم الفصحى منذ التحاقهم با              

فليس غريباً أو نادراً أن يكتسب الطفل وبطالقة، أكثر من     . "علمي سليم على النحو الذي أشرنا إليه سابقاً       
لغة أجنبية يف هذه املرحلة املبكّرة من العمر، فما بالنا بالفصحى والعامية، وأوجه الشبه بينهما أكثر بكـثري          

ولنا عودة إىل هذه املسألة عند احلديث عن طريقة التدريس، لكننا           . )٤("ألجنبيةمما هو بني العامية واللغات ا     
  :اآلن نستكمل ما كنا عليه من الكالم عن بناء املعرفة اللغوية

    ل  وِفقد رسم ت)Towell(             لّة الربيطانية لتعليم اللغة إطاراً من العمل حنتاجيف حبثه املنشور يف ا 
  :للغوية، ومساعدته على االتصال باللغة، هذا اإلطار يتضمن التوجه ملا يليإليه لتنمية معرفة الطالب ا

  .بناء كمية كبرية من املخزون اللغوي لدى الطالب -١
 .إجياد مواقف حيقق فيها املتعلّم هدفاً، أو يصل فيها إىل هدف اعتماداً على نفسه -٢
 .توفري جو يكون فيه املتعلّم جاهزاً وراغباً ألن حياول فيه -٣
اد مكان يستطيع فيه املدرس أن يالحظ التقدم الفردي للطالب حبيث يغـذّيهم بالتراكيـب               إجي -٤

 .)٥(املناسبة يف املراحل املعينة

                                                 
  . ٣٦ص . ول إىل الفصحى يف العامل العريب احلديثقضية التح .اد املوسى. د ) ١(
  .٦م، ص١٩٧٩داود عبده، حنو تعليم اللغة العربية وظيفياً، مؤسسة دار العلوم، الطبعة األوىل، الكويت . د ) ٢(
  .١٥٢ص ) دراسة يف اكتساب اللغة وتطورها(عالء اجلبايل، لغة الطفل العريب . د ) ٣(
  .١٨٧املرجع السابق ص    ) ٤(

  

)٥ ( Towell, R A Discussion of the Psycholinguistic  Bases for communicative language Teaching 
Situation(The British Journal of Language Teaching, Vol ٢٥, No٢, Autumn ١٩٨٧) p.٩٨..  
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لكن املشكلة اليت يواجهها الطالب هي أن معرفته اللغوية ال تبقى مستقرة على حالة واحدة، بـل                
ابتعد عن التفاهم ا وقل استعماله هلا نقصت معرفتـه          فإذا  . يعتريها التغري تبعاً ملدى استعماله للغة املتعلّمة      

اللغوية، األمر الذي يتطلب التركيز على مهارات االتصال واالستخدام املتواصل للغة، دون أن يغيب عـن          
لكـن  . البال أن ذلك سيكون مفيداً يف حتسني معظم عناصر املعرفة اللغوية كجزء أساسي من تعلّم اللغـة    

 أن حصيلة الطالب اللغوية وخباصة يف املراحل األوىل من تعلّم اللغة، قد ال تـساعدهم               الذي حيدث أحياناً  
. كما أن اخلوف من اخلطأ يضيف عبئاً آخر عليهم فال يقبلون  . كثرياً على االتصال، وهلذا يتردد كثري منهم      

لغة القليلة، ميكن أن وهنا يأيت دور املدرس يف تشجيع هؤالء الطالب، حيث انّ االتصال اجليد مع حصيلة ال
يكون أحسن حاالً يف التغلّب على مشكالت االتصال باللغة من احلصيلة الكبرية واالسـتخدام النـادر،                

فإن الوسيلة للتغلب على صعوبات استعمال اللغة ربما تكون يف ممارستها بشكل أكثـر   : وبكلمات أخرى 
 يف حدود معرفة الطالب اللغوية طبعاً     -ك املمارسة   على أنّ تكون تل    )١("اللغات ال تتقن إال باملمارسة    "ألن  
  . منذ التحاقه باملدرسة، وال جيوز إغفاهلا أو تأجيلها ملدة طويلة–

إن وجود احلافز لدى الطالب للمشاركة يف أنشطة استعمال اللغة يعترب من األمور اهلامة يف تكوين   
يستحسن دائماً ترك الطالب كي يتكلم يف أي شيء         لذلك  . املهارات لديهم، وبناء املقدرة الوظيفية عندهم     

. )٢(يرغب فيه باستعمال اللغة املتعلّمة، وتشجيعه على املناقشة وإبداء الرأي واملسامهة يف األنشطة املختلفة             
ومن الضروري يف هذا املقام عدم إيقاف الطالب أثناء حديثه لنصوب له أخطاءه، ألن املغاالة يف تـصحيح    

  .)٣(ثقته بنفسه، وتعطيه إحساساً بالفشل وجتعلـه متردداً يف الكالم فيما بعداألخطاء تضعف 
واملالحظ أن الطالب يتفاوتون يف وجود هذا الدافع لديهم، فبينما جند طالباً يعزفون عن الكالم،                 

ـ               د ويلتزمون السكينة يف غالب األحيان، وحيسون باخلجل واإلرباك، عندما حياولون التعبري عن رأيهم، جن
ومن األمور املسلّم ا يف جمال تعليم . آخرين مقبلني على استعمال اللغة، ومستعدين للمشاركة يف أنشطتها   

اللغة أن الصنف الثاين من الطالب هو األكثر تعلّماً للغة، واألقدر على حتصيلها واستعماهلا، ورمبا كان هذا         
 أسباب وجود الفروق الفردية بينـهم يف املـستوى          االختالف بني الطالب يف احلافز لتعلّم اللغة سبباً من        

  .اللغوي ومقدرة االتصال
وعلى أي حال فإن هذه املناقشة تفتح الطريق أمامنا للحديث عن كيفية بناء املقـدرة الوظيفيـة                   

ويف هذا السياق، علينا بادئ ذي بدئ أن نشري إىل ضرورة أن تبىن مهارات االتصال    . وتنميتها عند الطالب  

                                                 
  .٦داود عبده، حنو تعليم اللغة وظيفياً، ص. د ) ١(
)٢ ( Tarone, Elaine: Communication Strategies, (Language Learning Vol. ٣٤, March ١٩٨٤). 

P. ٢٠٨.  
  .١٩٠ص . علم اللغة النفسي . عبد ايد سيد أمحد منصور. د ) ٣(
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، ألن بناء هذه املهـارات  )١(ايتها على األقل يف حدود خربة الطالب املكتسبة حديثاً يف استخدام اللغة     يف بد 
مبعزل عن خربة الطالب اللغوية يعرضه الحتمال الفشل يف إجنازها، وهذا األمر يف حال وقوعه يعيق تقدمه                 

ى استمرار رغبته يف املشاركة والتفاعـل يف  حنو املقدرة الوظيفية، ويثبط عزميته يف استعمال اللغة، ويؤثر عل     
. األنشطة االتصالية القادمة، يف حني أن جناحه يدفعه إىل األمام، ويزيد محاسه لإلقبال على هذه األنـشطة                

وهلذا يفضل توخي احلذر واحلرص عند تصميم التدريبات االتصالية حبيث تكون وفق معرفـة الطـالب                
يطة م، ويف مستوى أدائهم اللغوي، من أجل أن يؤمن جناحهم فيها، فال اللغوية، والظروف االجتماعية احمل

ومن هذا املنطلق فإن األمر يستدعي منا أن حندد بعنايـة           . يقعون عند أدائهم هلا يف مزالق ال حتمد عقباها        
  .جماالت االتصال اللغوي املناسبة ملرحلة الطالب الدراسية

فـال  " اللغوي هلذه األنشطة االتصالية متعددة ومتنوعة        ومن الضروري أن تكون مستويات األداء       
يقتصر األمر على تدريب التالميذ على التعبري يف مواقف احلديث الرمسي الذي يتطلـب العنايـة الفائقـة                 
مبختلف جوانب األداء مثل إلقاء اخلطب والكلمات، وجماالت التعبري الوصفي اإلبداعي وإمنا ميتد التدريب              

  .)٢("اقف االتصال اليت حيتاج التلميذ يف حياته اليومية إىل استخدام اللغة فيهاليغطي خمتلف مو
أو (وحىت نبين هذه املقدرة االتصالية على أساس متني، فإن علينا أن نعقب كل مادة لغوية نقـدمها          

وز حبال من   بأمثلة لغوية اتصالية خمتلفة ومتنوعة، يتفاعل الطالب أثناءها ويستخدم الفصحى، وال جي           ) مهارة
  .األحوال اقتصار التطبيق على التدريبات النمطية

إىل أربعة حقول تكون من وجهة نظره مقدرة الطالب     )٣( )Littlewood(ويشري اللغوي ليتلود      
  :يف االتصال باللغة على النحو التايل

حيسن مهارتـه يف    جيب أن حيقق املتعلّم بقدر ما ميكنه مقدرة لغوية عالية، حبيث            : املقدرة اللغوية  -١
  .التفاعل مع النظام اللغوي، وصوالً إىل االستعمال العفوي املرن، من أجل التعبري عن غرضه

وكجزء من املقدرة اللغوية، يستحسن أن مييـز        : التمييز بني الصيغ واملعاين االتصالية اليت تؤديها       -٢
وبكلمات أخرى جيب أن تفهـم      . ااملتعلّم بني الصيغ اليت عرفها، ووظائفها االتصالية اليت تؤديه        

وبذلك يأمن الطالب االستعمال    . العناصر اللغوية اليت متّت معرفتها، يف ضوء النظام الوظيفي للغة         

                                                 
)١ ( Widdoson, H. G: Teaching Language As Communication, (Oxford University Press, 

U.K, ١٩٧٨) p. ٧٥ and Littlewood ( William), Communicative Language Teaching, P ١٧.     
  ١٠ص . حنو تعليم اللغة العربية وظيفياً. داود عبده . د: وأنظر أيضاً       

  .٤٤رشدي طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية، ص. د ) ٢(
)٣ ( Littlewood, William: Communicative Language Teaching An Introduction . p. ٦  
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أما إذا متّ تعليم هذه الصيغ مبعزل عن السلوك االتصايل، فإن ذلك قد يؤدي              . اخلاطئ هلذه الصيغ  
واهلدف . أن يقع الطالب يف اخلطأ عند استعماهلا      إىل عدم الفهم الكايف هلذه الصيغ، وبذلك ميكن         

الرئيس من تعليم الصيغ اللغوية من خالل املعاين االتصالية اليت تؤديها هو تعزيز معرفة نظام اللغة                
 .عند الطالب

ومن أجل تنمية مقدرة الطالب يف االتصال باللغة، فإن عليـه أن            : تطوير مهارات استخدام اللغة    -٣
ويوجـه  . ني مهاراته يف استعمال اللغة بشكل مؤثر وسليم بقدر اإلمكـان          حياول باستمرار حتس  

 إىل تكثيف ممارسة اللغة املتعلمة بقدر ما يستطيع، - من أجل حتقيق هذا الغرض -اخلرباء الطالب  
 .ملا لذلك من أثر فعال يف تطوير مهارات استعمال اللغة عنده

أيضاً يف هذا السياق ضـرورة   )Littlewood (ويرى: إدراك املعىن االجتماعي للصيغ املتعلّمة -٤
أن يصبح املتعلّم مدركاً للمعىن االجتماعي للصيغ اللغوية، وقد ال يستلزم ذلك يف رأيه، تنويـع                
كالمه ليناسب احلاالت االجتماعية املختلفة، ولكن من املهم أن يكون قادراً على استخدام الصيغ      

لصيغ املزعجة، ويضيف الدكتور نايف خرما أن الصيغ قـد  املقبولة اجتماعياً بشكل عام وجتنب ا    
تكون صحيحة من الناحية الشكلية اللغوية ولكنها من الناحية الوظيفية االجتماعية ال ختدم الغرض 
املقصود منها أو أا تسيء إىل السامع وختلق جواً من النفور وتسبب سوء التفاهم كأن يقـول                 

واء بارد، مستعمالً صيغة األمر اجلافّة يف مقام يستوجب اسـتعمال           اقفل الباب اهل  : تلميذ ملدرسه 
الطعام جاهز، قم وتناول طعامك، فالعبارة صحيحة     : ، أو أن تقول البنت ألبيها     )١(الطلب املهذب 

ويتأتى فهم البعد االجتماعي للصيغ اللغوية املتعلّمة . من الناحية اللغوية لكنها غري مقبولة اجتماعياً    
وهكذا يكون على الطالـب باإلضـافة       . استخدامها وظيفياً يف مواقف احلياة الطبيعية      من خالل 

الكتسابه الكفاءة اللغوية أن يكتسب قواعد االستخدام االجتماعي املناسب للغة، وهو ما يسميه             
  .)٢(بعض العلماء الكفاءة التواصلية

 إىل حد كبري، علـى الطريقـة    ومهما يكن من أمر، فإن بناء مقدرة االتصال لدى الطالب يعتمد            
املتبعة يف التدريس، ألا متثل نقطة االرتكاز الرئيسة يف عملية تعليم اللغات، وحنن حباجـة إىل طريقـة يف               
التدريس تساعد الطالب على استخدام الفصحى يف تلبية أغراضه، وبذلك يصبح هلا شأن يف حياته، وتزداد                

  . تعلّمها، وهذا ما سنتناوله يف الصفحات التاليةقيمتها عنده، ويكون ذلك حافزاً له على

                                                 
، الطبعـة الثانيـة،     )سلسلة عام املعرفة  (الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب      . أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة    . نايف خرما . د  )١(

 .٥٦م، ص١٩٧٨الكويت 
  .٦٩، ص )دراسة يف اكتساب اللغة وتطورها( لغة الطفل العريب . عالء اجلبايل. د) ٢( 
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  :طريقة التدريس
ولذلك تستعمل طرائق خمتلفـة لتعليمهـا،       . ال يعد تعلّم اللغة أمراً سهالً، حىت يف الدول املتقدمة           

وتستخدم أدوات وأجهزة متعددة يف غرفة الصف وخارجها، وتعد األحباث املستندة إىل اخلربة، للمسامهة              
سني طرائق التدريس، وتوضع اخلطط والربامج لتدريب املعلّمني، ويتم إعداد الكتب واملواد التعليميـة  يف حت 

وحيدث ذلك كلّه من أجل جعل العملية التعليمية أكثر تشويقاً، وأقلّ عناًء، وبـذلك نـساعد                . املتطورة
  .الطالب على تعلّم اللغة بشكل أفضل

 يفهمها منطوقة ومقروءة، ولكي يستخدمها يف التعـبري عـن           يتعلم اإلنسان اللغة عادة ألجل أن       
وبكلمات أخرى فإن اهلدف من تعلّم اللغة هو استخدامها يف املواقـف            . أفكاره وحاجاته شفوياً أو كتابة    

وهذا الكالم ينطبق على اللغة العربية الفصحى، كما ينطبـق  . الطبيعية كوسيلة تفاهم واتصال مع اآلخرين    
وعلى هذا األساس يفترض أن توجه العملية التعليمية حنو حتقيق هذا اهلدف حبيـث              . خرىعلى اللغات األ  

  .)١(تستبعد األنشطة اليت ال تصب يف هذا االجتاه
  للغات لتحقيق هذا اهلدف؟     ولكن إىل أي حد استجابت طرائق تدريس ا  

          ة وتربوية ونفسية تتعلّق بنظرية اللغـة   . ةمن املعروف أن تعليم اللغات يقوم على أسس لغويفاألسس اللغوي
وأمـا األسـس    . واألسس النفسية تتصل بنظرية التعلّم اليت تستند إليها       . اليت قامت عليها طريقة التدريس    

وجيب أال يغيب عن البال أن التطور يف طرائق التدريس          . التربوية فإا ترتبط بأهداف اتمع يف تعليم اللغة       
ك األسس، بل يكون نتيجة تغريات يف الساحة اللغوية أو يف نظرية التعلّم، أو يف أهداف ال يتم مبعزل عن تل 

  .اتمع، أو فيها كلّها
فقد ظلّت لقرون طويلـة تتمثـل يف   :  مبراحل متعددة-على هذا األساس–مرت طرائق التدريس      

بداية القرن املاضـي، فظهـرت      طريقة عامة واحدة تعرف بالطريقة التقليدية، لكنها أخذت يف التغري منذ            
الطريقة السمعية الشفوية اليت اشتهرت كثرياً، وانتشرت بعد احلرب العاملية الثانية يف بقاع كثرية من العامل،               

كأحدث اجتاه يف تعليم اللغـات، يؤكـد علـى         ) التواصلية(ويف اآلونة األخرية ظهرت الطريقة الوظيفية       
  .)٢(استعمال اللغة وسيلة اتصال

تستطع الطريقة التقليدية أن تؤدي إىل أساس مقبول يف تعلم اللغة، ذلك أا تقوم على دراسـة             مل    
اللغة، وما تنطوي عليه تلك الدراسة من حتليل لغوي، وتصريف أفعال، واشتقاق، وتأهيل حنوي، وما إىل                

                                                 
 .١٠لغة العربية وظيفياً، صداود عبده حنو تعليم ال. د  )١(
ترمجة حممود فراج عبـد  .  وانظر أيضاً جورج يول، معرفة اللغة  ٥٦-٤٩نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة ص ص        . د  )٢(

 .٢٠٢-٢٠٠احلافظ، ص ص
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    ا، ولكننا ننظر إىل ما يفعله الناسة لذاتم بالتراكيب النحوي ذه التراكيب، عندما يريدون ذلك، وحنن ال
تلبية حاجام، كما أن دراسة األحكام النحوية ليست غاية يف حد ذاا، وإمنا وسيلة من وسائـل إتقـان     

لذلك فإن التركيز عليها، ال يساعد الطالب كثرياً عند الرغبة يف التفاهم مع اآلخرين،              . )١(املهارات اللغوية 
كما أن اهتمام هذه الطريقة الزائد باللغة املكتوبة جاء على حساب . اللغةوال مينحهم املقدرة على استعمال   

وقد أدى ذلك إىل إمهاهلا تدريب الطالب على احملادثة، واستخدام        . اللغة املنطوقة الالزمة للتفاهم بني الناس     
    ا ذات نفع وقيمة يف حياون بذلك بأم، وحيسة حيققون فيها حاجاوهكـذا مل  . ماللغة يف مواقف طبيعي

تعد الطريقة التقليدية تتفق مع أهداف تعليم اللغات يف شكلها احلديث الذي ظهرت بدايته يف العقود األوىل 
فقد ظهرت اجتاهات حديثة يف الدراسات اللغوية على إثر نـشر حماضـرات العـامل               . من القرن املاضي  

  .)٢(طوقالسويسري دي سوسري الذي وجه البحث اللغوي حنو الكالم املن
أدت الدراسات اليت أعقبت نشر تلك احملاضرات إىل تطوير الطرائق املتبعة يف تدريس اللغـات إىل       

أن بدأت مالمح املدرسة السمعية الشفوية تظهر إىل العيان منذ قيام احلرب العاملية الثانيـة، وقـد جـرى        
  .تعميمها حبذافريها

 يف التدريس، فاجتهت إىل تعليم املهارات اللغوية، مع         أكدت هذه الطريقة على أمهية اللغة املنطوقة        
العناية بتعليم الكالم املسموع واملنطوق أوالً، دون أن يعين ذلك إمهال مهاريت القراءة والكتابة، بل كل ما                 

رص يف األمر تأخري تقدميها للدارسني بعد تقدمي املادة الشفوية، وخباصة يف املراحل األوىل من التعليم، مع احل
  .على تقدميها للمتعلمني يف مواقف صفية حتاكي احلياة الطبيعية يف اخلارج بقدر اإلمكان

وجلأت هذه الطريقة أيضاً إىل التدريب املتواصل على األمناط اللغوية حني يستمع إليها املـتعلم، مث     
املواقـف املناسـبة    يأخذ يف ترديدها مرات عديدة إىل أن يتمكن منها، وعندئذ يبدأ يف اسـتخدامها يف                

، واستعانت الطريقة يف سبيل حتقيق      )Accuracy(بطريقـة آليـة مع االهتمـام بالصحــة اللغوية       
  .هذا الغرض مبختربات اللغة اهزة بأحدث آالت االستماع والتسجيل، وخباصة يف الدول املتقدمة

ن يف أماكن متفرقة من العـامل،       دلّت جتربة الطريقة السمعية الشفوية يف التدريس، لعقود من الزم           
واجتمع إىل هذا األمـر  . على أا ال ختلو من عيوب ينبغي تالفيها، رغم ما فيها من مزايا وحسنات كثرية          

  .ظهور نظريات جديدة يف اللغة والتعلّم أوجدت احلاجة إىل تعديل مسار الطرائق املتبعة يف التدريس
 Syntactic(التراكيـب اللغويـة   " م أصدر تشومـسكي كتابـه الـشهري   ١٩٥٧ففي عام   

                                                 
  .٥٣داود عبده حنو تعليم اللغة العربية وظيفياً، ص. د ) ١(
وأنظر . ٤٦،  ٤٥ص ص   . م٢٠٠٢اإلسكندرية  . دار املعرفة اجلامعية  . مبادئ علم اللسانيات احلديث   . هشرف الدين الراجحي وزميل   . د ) ٢(

  ١٩٩ص . علم اللغة النفسي. عبد ايد سيد أمحد منصور. أيضاً د
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Structures(   وأتبعه بأعمال أخرى أحدثت يف جمموعها تغيرياً كبرياً يف دراسة اللغة واعتربت بدايـة 
عهد جديد يف نظرياا، وأدت إىل ظهور النظريات املعرفية اليت ختالف األسس اليت قامت عليها النظريات                

  .السلوكية يف تعلّم اللغات
 جمموعة من -كغريها من أنواع السلوك–رض تشومسكي السلوكيني يف اعتقادهم أن اللغة فقد عا  

ورفض مقولتهم بأن مـتعلّم     . العادات ميكن اكتساا بطريقة ميكانيكية يف ضوء املثري واالستجابة واملران         
غوية اليت يتعلمها، ليبدأ يف استعماهلا عنـد       اللغة يبدأ يف تعلمها وذهنه صفحة بيضاء خيزن فيها األشكال الل          

احلاجة، وبين أن اإلنسان يولد ولديه استعداد فطري لتعلم اللغات، ولذلك فهو يكتسب اللغة عن وعـي                 
وإدراك، بدليل أنه عندما يستوعب القواعد املختلفة اليت تقوم عليها اللغة تصبح لديه القدرة على اخللـق،                 

 )١(د من اجلمل اليت يريدها، دون أن يكون بالضرورة قد مسعهـا مـن قبـل        وعلى تركيب عدد غري حمدو    
وكانت حصيلة ذلك كلّه مقدمة لظهور احلركة التواصلية اليت أخذت تشق طريقها إىل معاهد تعليم اللغات 

  .يف السنوات األخرية
تماعي الذي أمهلته كان من أهم ما أدخله االتصاليون إىل عملية تعليم اللغات اهتمامهم بالبعد االج       

املدرسة السابقة نظراً لتركيزها على الصحة اللغوية، فبإمكان املتعلّم أن يستعمل مجلة سليمة من الناحيـة                
مث إن التركيز علـى التكـرار       ) ٢(اللغوية لكنها ال ختدم الوظيفة املقصودة منها على حنو ما مر معنا سابقاً              

صيلة من األمناط اللغوية، ولكنه ال يعرف كيف يستخدمها استخداماً          واحلفظ يؤدي إىل أن خيرج املتعلّم حب      
، وكثرياً ما يعجز عن استخدامها خارج اإلطار احملدد للتدريب اللغوي الذي اعتاد             )٣(مناسباً ألغراض احلياة  

  .عليه
 مهـارة : وهناك على ما يبدو فائدة حمدودة من وراء تقسيم العملية التعليمية إىل مهارات أربـع                

لالستماع وأخرى للقراءة وثالثة للكالم ورابعة للكتابة، والتركيز على كل واحدة منها على حـدة، وإذا                
أردنا حتسني هذه النظرية يف التدريس من خالل االعتقاد بأن االتصال باللغة هو اهلدف الرئيس من تعلمها                 

بدأ أن اللغة وحدة واحـدة ال ميكـن   ، انطالقاً من م)٤(فعلينا أن نعلّم اللغة كوحدة شاملة من خالل النص 
. جتزئتها إىل قراءة واستماع وحمادثة وكتابة، بل يتم تعليمها من خالل املنهج املترابط يف العملية التعليميـة                

على أن تدعم هذه الوحدة بأنشطة اتصالية تساعد الطالب على ربط املفردات والتراكيب اللغوية بوظيفتها               

                                                 
نايف . انظر أيضاً د   و .٧٠،  ١١، ص ص  ١٩٨٧النادي األديب بالرياض، الطبعة األوىل      . حممد زياد كبة  . تشومسكي، ترمجة د  / جون ليونز ) ١ (

 .١٨١، ١٨٠خرما وزميله، اللغات األجنبية تعليمها وتعلّمها، ص ص 
 

 ). من البحث ١٧ص (انظر ) ٢ (
 . ٥٢، ص١٩٨١بريوت : تعلم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، مكتبة لبنان، الطبعة األوىل. صالح العريب. د) ٣ (

  

  ٦٧للغة وظيفياً، صداود عبده، حنو تعليم ا. د) ٤( 
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تتطلّب منه استعمال اللغـة يف      ) يف حدود مقدرته اللغوية   (يق وضعه يف مواقف     يف احلياة االتصالية عن طر    
من أجل حتقيق غرض االتصال باللغة، فإننا حنتاج إىل منهج تعليمي           : وبكلمات أخرى نقول  . تلبية حاجاته 

 يرمي  األول خاص باخلطة التعليمية اليت تقوم على منهج متفق عليه          )١(يرشدنا يف عملنا ويتكون من جزأين     
إىل تكوين خربات تعلّم خمتلفة لدى الطالب ضمن تركيز مدروس على املهارات والصيغ والوظائف، مرتبطة 

وينجز هذا املنهج التعليمي اخلاص باملهارات من خالل الكتـاب          . بأنشطة اتصالية متثل اية هذه الوحدة     
  .املقرر

ية ويهدف إىل التركيز على حاجات الطالب واجلزء الثاين من املنهج التعليمي خاص باخلطّة االتصال       
: واهتمامه وتتبع مدى ممارسته للغة وكفاءته يف استخدامها، ويشتمل على مناذج من األنشطة االتصالية مثل   

. اخل... األلعاب اللغوية واملسابقات الثقافية وإقامة احلفالت الطالبية والزيارات واملناقشات وإعداد التقارير 
ملخطط االتصايل من خالل ما يسمى باملواد املساندة اليت تشتمل على هذه األنشطة االتصالية،              وينجز هذا ا  

وتتوفّر هلا إرشادات املدرس واختيار الطالب وتتم عن طريق مجاعي، وتريب يف الطالب الرغبـة يف العمـل      
  .التعاوين واإلحساس باملسؤولية

وقد كرس املدرسـون    .  اللغة مبعزل عن استخدامها    إن هذا املنهج املقترح يتعارض مع مبدأ تعليم         
معظم وقتهم للتعليم املوضوعي عن طريق الكتاب املقرر، لكنهم بدأوا يطعمون عملهم باألنشطة االتصالية              

  .املساندة
األستاذان يف املعهد اآلسيوي للتكنولوجيا يف      ) Kenny(وكيين  ) Hall(ويقدم األستاذان هول      

ميكن وصفه بأنه أكثر التصاقاً من الربامج واألفكار السابقة باملنـهج الـوظيفي              )٢(راسياًبريطانيا برناجماً د  
، وأكثر تكثيفاً ملمارسة اللغة املتعلّمة، حيث خيلو من أي تركيز على املفـردات والتراكيـب                )التواصلي(

ـ               الل تفاعـل   والقواعد النحوية أو الصرفية، ويتجه بالطالب إىل استخدام اللغة بشكل مكثف، مـن خ
  .اجتماعي متواصل أثناء العملية التعليمية

قدم الربنامج لطالب آسيويني حضروا إىل املعهد إلكمال دراستهم اهلندسية يف فروع خمتلفة، وقد                
سبق هلم دراسة اللغة االجنليزية يف صفوف تقليدية ملدة سبعة أعوام أو مثانية، دون أي استعمال للغة ألجل                  

، وقد أدى هذا النوع من التعليم إىل اعتقاد األستاذين بأن املزيد منه لن يكـون فعـاالً،                  أغراضهم اخلاصة 
وهكذا اقتضت احلاجة تقدمي برنامج خمتلف، متيز بأنه يركز على املتعلّمني، وما يريدون يف احلقيقة قوله من                 

                                                 
)١ ( Clark (John L): Classroom Assessment in a Communicative Approach. (The British Journal of 

Language Teaching, Vol. 25, No. 1, Spring 1987) p p. 12, 13.  
)٢ ( Hall (David), and Kenny (Brian), An Approach To a Truly Communicative Methodology. 

(English For Specific Purposes Vol. 7, No. 1, 1988), pp. 19-23.  
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ب أنفسهم، وامتـازت  كما امتازت أنشطته بأا صممت ونفّذَت من قبل الطال   . وجهة نظرهم الشخصية  
ودف هذه العناصر الثالثة . نظرية التدريس فيه بأا تم بسري العملية التعليمية أكثر من اهتمامها مبحتواها     

جمتمعة إىل خلْق بيئة للمحادثة احلرة، يف أمور م املتعلّمني وتليب حاجام، وتدفعهم بالتايل إىل التفاعـل                 
  .)١(احلقيقي

ب إىل جمموعات عمل، تتكون كلّ جمموعة من ثالثة طالب أو أربعة، وحددت املـدة      قسم الطال   
التعرف على احلرم اجلـامعي،  : الزمنية للربنامج بثمانية أسابيع، يف كل اسبوع يتناولون موضوعاً معيناً مثل          

مناقشة مقاالت مهم مجع معلومات عن الدراسة يف املعهد من خالل زمالئهم يف املستويات العليا، حتليل و
  .وغري ذلك... يف ختصصهم 

جيتمع املتعلّمون يف الصباح لوضع خطة عمل يومية، مث حيملون هذه اخلطة، ويذهبون خارجاً جلمع   
األدلّة واملعلومات، حيث يعودون بتقرير، ويلتقون بعد الظهر ملناقشة احلصيلة وفحصها ونقدها، وإعـداد              

  .)٢(لخطوات القادمةتقرير شامل عنها، مع تصور ل
بإمكانية تطبيق برناجمهما يف أي مكان آخر،       ) Kenny(وكيين  ) Hall(يعتقد األستاذان هول      

فالربنامج ليس له أي جدول دراسـي بـاملعىن         : ويريان أنه ميهد السبيل حنو طريقة تدريس اتصالية حقيقية        
أمـا  . تصلة واملنظمة يف وحدات أسبوعية    التقليدي، ويقدم عوضاً عن ذلك جمموعة من األنشطة اللغوية امل         

وظيفة املدرس فيه فإا ال تقوم على تدريس معرفة اللغة أو مهاراا، ولكنها تركز على مساعدة الطالّب يف 
حتسني مقدرم على تنظيم أفكارهم وأهدافهم وتوضيحها، من خالل عملية مستمرة من استعمال اللغـة               

  .)٣(شتمل على مجيع املشاركني يف الربنامجاملكثف والتفاعل االجتماعي امل
، وأن تنوعها يعطـي   )التواصلية(وخالصة ما تقدم أن هناك أكثر من اجتاه داخل احلركة الوظيفية              

  .املدرس جماالً أوسع يف اختيار طريقة التدريس املناسبة، يف ظل الظروف احمليطة بالعملية التعليمية
 تتسم طريقة التدريس باملرونة، فتحاول حتقيق التوازن بـني الـشكل            ومن املفيد يف هذا املقام أن     

اللغوي، مبا فيه من أصوات ومفردات وتراكيب وقواعد حنوية، والشكل الوظيفي مبا فيه من أنشطة اتصالية، 
            ارس ومستواه التعليمي، فكلما كان الطالب حديث عهد يف تعلّم اللغة، انـصبوذلك يف ضوء حاجة الد

 على الشكل اللغوي، وقلّ الشكل الوظيفي، مث يبدأ التدرج شيئاً فشيئاً، فيقل التركيز على الشكل                التركيز

                                                 
)١ ( Hall (David), and Kenny (Brian), An Approach To a Truly Communicative Methodology. p. 

19.  
)٢ ( Hall (David), and Kenny (Brian), An Approach To a Truly Communicative Methodology. pp. 

21,22.  
)٣ ( Hall (David), and Kenny (Brian), An Approach To a Truly Communicative Methodology. p. 

29.  
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اللغوي، ويزداد االهتمام بالشكل الوظيفي، كلّما تقدم الطالب يف تعلّمه للغة، إىل أن يتعادل اجلانبـان أو                 
يفي بعد ذلك يأخذ حيزاً أوسـع يف  يقتربا من التعادل يف مرحلة الطالب املتوسطة، حيث يبدأ اجلانب الوظ          

  .)١(العملية التعليمية، إىل أن يستأثر باالهتمام األكرب يف املرحلة املتقدمة
وبعد، ففي ضوء ما تقدم من حديث عن الطرق املتبعة يف تعليم اللغات وتطورها، وظهور الطريقة            
ألخرية، انطالقاً من أن اهلدف من تعلّم اللغـة   كأحدث اجتاه يف تعليمها يف السنوات ا      ) التواصلية(الوظيفية  

إنّ كثرياً من أسباب ضعف الطالب يف : هو استخدامها شفوياً وكتابياً يف التعبري عن احلاجات واآلراء نقول
الفصحى ميكن إرجاعه إىل الطرائق املتبعة يف تعليمها يف املدارس ذلك أن املدرسني ال زالـوا يـستخدمون     

اليت تعودوا عليها، واليت تنتمي إىل الطريقتني التقليدية والسمعية الشفوية، رغم احملاوالت            أساليب التدريس   
اليت تبذل إلقناعهم بتطوير تلك األساليب اليت ال زالت قاصرة عن إجناز اهلدف من تعلّم الفصحى، وعلى                 

ى، تنقل تركيز االهتمـام مـن       هذا األساس فإننا حباجة إىل نقلة نوعية يف الطرائق املتبعة يف تعليم الفصح            
املفردات والتراكيب واألحكام النحوية والبالغة ومعلومات عن اللغة إىل اجلانـب الـوظيفي االتـصايل               

  .للفصحى
 يف تركيز طرائق التـدريس علـى    - يف اعتقادي  -إن اخللل يف تعليم الفصحى يف املدارس  يكمن          

ي الذي يستهدف استخدام الفصحى داخـل غرفـة         اجلانب الشكلي املعريف للغة، وإغفال اجلانب الوظيف      
ويف احلاالت اليت تتطلّب استعمال اللغة يتحدث الطالب العامية، األمر الذي يقلّل مـن     . الصف وخارجها 

وما مل نبادر إىل تغـيري الوضـع   . فرص ممارسة الفصحى يف العملية التعليمية، وبالتايل ضعف الطالب فيها       
  .  هذا الضعف سوف تستمرالقائم، فإن معاناتنا من

تعترب هذه اإلزدواجية اللغوية من التحديات اليت تواجهها العربية يف هذا العصر، وهي علّة كثري من        
فهم يكتسبون العامية يف طفولتهم من خالل أسرهم، وتصبح تلـك           . املشكالت اليت يعاين منها املتعلّمون    

رسة بدأوا يتعلّمون الفصحى، ويتعرفون على مفرداا وقواعدها، العامية لديهم سليقة، حىت إذا التحقوا باملد
. لكنهم يتعثرون عند استعماهلا، ألم ألفوا استخدام العامية أداة للتفاهم مع اآلخرين منذ نعومة أظفـارهم      

إال أن طرائـق تـدريس      . وهذا واقع ملموس، وظاهر للعيان، علينا أن نواجهه بإجياد احللول الناجعة لـه            
 يف تغيري هذا الواقع، والتخفيف من آثار العامية         -لألسف-صحى القائمة يف املدارس مل تنجح حىت اآلن       الف

وال بد من االعتراف بأن هذه الطرائق ال زالت قاصرة عن إجناز اهلدف من تعلّـم                . على العملية التعليمية  
فإن املدرسني مطالبون أكثر مـن أي     لذلك  . الفصحى وهو استخدامها شفوياً وكتابياً يف التعبري عن اآلراء        

وقت مضى، ألن يطوروا طرائقهم يف التدريس، حبيث تستجيب لتحقيق هذا اهلدف، وذلـك مبـساعدة                

                                                 
  .٢٤١ ص.اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها. نايف خرما وزميله. د ) ١(
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  .طالّم على ممارستها يف مناقشام ومداوالم يف املدرسة ويف اجلامعة، داخل غرفة الصف وخارجها
 من العملية التعليمية، بل ال بد أن يبدأ منذ التحاق           إنّ هذا األمر ال جيوز تأجيله إىل مرحلة متقدمة          

نعم جيب أن نرضع الطفل الفصحى منذ الصغر كي تنمـو           . الطفل باملدرسة على حنو ما سبق أن أحملنا إليه        
ولن يتأتى لنا ذلك إال إذا تطـورت        . معه، ألن مقدرته على اكتساا وتعلمها تقلّ مع تقدم سنوات عمره          

 فأتاحت للطفل االستماع املكثف للفصحى، وهيأت له سبل ممارستها املتواصلة خـالل             طرائق التدريس، 
  .مراحل تعلّمه املختلفة يف حدود مقدرته اللغوية

ومن تلك التحديات اليت تواجهها الفصحى أيضاً، وتضع العقبات أمام تعلّمها، هذا االنبهار املبالغ               
حى يف ميادين عديدة يف اتمع، حىت أا اقتحمت معقالً مـن            فيه باللغة األجنبية اليت أخذت تزاحم الفص      

إضـافة  . أهم معاقل الفصحى، حني استعملت أداة لتدريس العلوم الطبية والطبيعية واهلندسية يف اجلامعات            
يف إىل ما نالحظه من مداخلة بني العربية واللغة األجنبية أثناء احلديث، لدى شرحية واسعة من أبناء اتمع                  

  .يف األسواق، ويف الشوارع، ويف اجللسات العائلية االجتماعية: حيام اليومية
إنّ هذا الوضع اخلاص الذي تعيشه الفصحى يف هذا العصر، يثقل كاهل الغيورين عليهـا الـذين             

ينادون منذ عقود بضرورة تعريب التعليم اجلامعي، ملا لذلك من أثر يف إعالء شأن الفـصحى يف نفـوس                   
ئها، وحتسني أدائهم فيها، وتوعيتهم بأمهيتها يف حيام، وبضرورة االعتزاز ا، ألا عنوان هوية األمة،               أبنا

وقد دأبت األمم الراقية على السعي من أجل النهوض بلغاا، والتمسك ـا             . وأحد مقومات شخصيتها  
راسة أخرى نتناول فيهـا قـضية       كوسيلة من وسائل تقدمها وحضارا وحفظ تراثها، ورمبا يكون لنا د          

تعريب التعليم اجلامعي اليت شغلت املختصني والباحثني واملسؤولني يف املاضي، فعقدوا ملناقشتها املـؤمترات        
. وعليه فإن املشكلة ال تزال قائمة     . والندوات، وأصدروا العديد من التوصيات اليت مل خترج إىل حيز التنفيذ          

ة تدريس الفصحى، وكيفية النهوض ا من أجل تكثيف ممارسة الطالب           ونعود لنواصل احلديث عن طريق    
  .هلا، ورفع كفاءم فيها

إنّ حشو أذهان الطالب باملفردات والعبارات واجلمل ال يكفي وحده لكي يتعلموا الفصحى، بل                
صبح جزءاً من حبيث ت) أو قريبة منها(ال بد أن يتبع ذلك استخدام هذه العبارات واجلمل يف مواقف طبيعية             

وعلى هذا األساس، فال بـد  . أنفسهم، يستطيعون بعدها استحضارها عند احلاجة يف التواصل مع اآلخرين  
أن يفرق املدرسون يف طرائقهم اليت يستخدموا يف تدريس الفصحى يف املدارس بني دراسة اللغـة، ومـا        

ألحكام النحوية، وحماضرات عـن  تنطوي عليه من حتليل لغوي وتصريف أفعال واشتقاق، وشرح مطول ل      
وبني تعليم اللغة الذي يقوم على إتقـان   . اللغة وتارخيها، وتقدمي معلومات عنها وهذا شأن طلبة اجلامعات        

حبيث يتمكنون من فهم الفصحى إذ مسعوها أو قرأوها، ومن استعماهلا أداة            . )١(الطالب للمهارات اللغوية  

                                                 
 .٢٢١ ،١٦٧ وزميله، اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها ص ص نايف خرما. د  )١(
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فتعليم الفصحى يقتضي ممارسـتها واسـتخدامها       . عي األمر ذلك  للتعبري عن أفكارهم وآرائهم حني يستد     
وكل نشاط يف العملية التعليمية ال يصب يف هذا االجتاه جيب أن يـستبعد،              . داخل غرفة الصف وخارجها   

ألنه جهد مهدور لطاقة املدرس والطلبة، وال طائل حتته، إذ من املمكن تأجيل هذه املعلومات عن دراسـة                 
إن طريقة تدريس الفصحى املستخدمة غالباً يف املدارس واليت       . تقدمة من الدراسة اجلامعية   اللغة إىل مرحلة م   

تقوم على التلقني وأسلوب احملاضرة عن اللغة ال ختدم عملية تعليمها، وال تساعد الطلبة على تعلّمها والقدرة 
احاً من حاجتـهم إىل معرفـة       على استعماهلا فحاجتهم يف هذه املرحلة إىل ممارسة اللغة وتعلّمها أكثر إحل           

  .معلومات عنها
إن املدرس املؤهل يلعب دوراً هاماً يف عملية تعليم الفصحى، إذ يستطيع خبرباته وقدراته أن جيعل                  

طريقة تدريسه أكثر تشويقاً وإمتاعاً، األمر الذي حيبب الفصحى إىل نفوس الطالّب، ويـشجعهم علـى                
طة االرتكاز يف العملية، لذلك ال بد أن يطور نفـسه، وأن حيـسن               نق -يف واقع األمر  -تعلمها، فهو ميثل  

، فمهما أعددنا من خطط دراسية متقدمة، ومهما أوجدنا )١(طريقته، وأن يعدل فيها حسب حاجة املتعلّمني
  .من وسائل تكنولوجية حديثة، فإن املدرس بيده أن جيعل هلذه األشياء قيمة وفائدة أو أن يلغي فائدا

 أن هذا الدور اهلام للمدرس يف العملية التعليمية ال يؤيت مثاره على الوجه املطلوب إالّ إذا فعلْنا       على  
دور الطرف اآلخر فيها وهو الطالب، حبيث ال يقتصر على تلقّي األسئلة واإلجابة عنها، بـل ال بـد إىل                    

 أنشطتها بإبداء رأيه، وبإفساح     جانب ذلك أن يقوم بعمل شيء، وأن يكون شريكاً فيها، مسامهاً فاعالً يف            
اال أمامه للتحدث إذا أراد أن يقول شيئاً أو أن يناقش يف مسألة ما، األمر الذي يتيح له ممارسة الفصحى،  

  .وحيفزه على تعلّمها بصورة أفضل
إن دعم طريقة التدريس بوسائل التكنولوجيا احلديثة وأجهزا يؤدي إىل تعلّم الفصحى بـشكل                

ستعمل هذه الوسائل واألجهزة على نطاق واسع يف تعليم اللغات يف الدول املتقدمة، وأصبحت              وت. أفضل
تعترب جزءاً رئيساً يف العملية التعليمية ال عامالً مساعداً هلا، ألا تبعث النشاط واحليوية فيها، وجتعلها أكثر                 

إىل تنوع هـذه الوسـائل وتطورهـا        متعة، وقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي يف السنوات األخرية          
ويأيت يف مقدمة هذه الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغات خمتربات اللغة وخمتربات         . وانتشارها يف دول العامل   

احلاسوب اليت تعد أرقى وسيلة يف تدريب املتعلّم على اكتساب املهارات اللغوية املختلفة، وقـد أصـبح                 
ومن حسن الطالع أن أجهزة احلاسوب قـد انتـشرت يف           . يم اللغات وجودها ضرورياً يف مؤسسات تعل    

ويقع على عاتق املدرسني وذوي اخلربة . املدارس واجلامعات على نطاق واسع، وأقبل الطلبة عليها يف شغف
واملختصني استثمار هذه األجهزة استثماراً جيداً، يف عملية تعليم الفصحى، وإعـداد الـربامج املناسـبة،                

                                                 
  .٣ص . تعلّم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق.  ايد العريب صالح عبد. د) ١( 
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ومن املعروف أن هذه األجهزة تـوفّر ملـستخدميها إمكانيـة           . ت اللغوية الالزمة يف هذا اال     والتدريبا
ومن املمكن اختيار قـصص     . االستماع والتسجيل، فيكون اجلهاز الواحد مبثابة خمترب لغوي خاص للمتعلّم         
 يف الـسنوات  -ومـىت أرادوا -لألطفال مكتوبة بلغة فصحى معاصرة مبسطة، وتقدميها هلم بشكل مكثّف       

األوىل من التعليم األساسي، األمر الذي يساعد هؤالء األطفال على اكتساب الفصحى، ويسهل علـيهم               
  .عملية تعلّمها

كما هو احلال يف –ومن املفيد أن تعيد طريقة التدريس النظر يف االختبارات اللغوية حبيث ال تكون   
جلانب الشكلي اللغوي من مفـردات وصـرف وحنـو     جمرد أداة لقياس معرفة الطالب با    -الوقت احلاضر 

وعلى وجه اخلصوص مـا     . )١(ومعلومات عن اللغة، بل تصبح مقياساً أيضاً ألدائه يف خمتلف جوانب اللغة           
  . خيدم منها ممارسة الفصحى

وجيدر بطريقة التدريس أن تويل املادة التعليمية مزيداً من العناية، وذلك بتضمينها عند إعـدادها                 
ردات والتراكيب الشائعة يف الفصحى املعاصرة، مع مراعاة التوازن بني اجلانبني الشكلي والوظيفي للغة              املف

يف برناجمها الدراسي، حبيث ال يطغى أحدمها على اآلخر، ألنه ال جيوز تعلـيم الفـصحى مبعـزل عـن                    
 تعليم الفصحى، وقلّما يتم     استخدامها، وإن كنا نالحظ ميل املدرسني إىل تغليب اجلانب املعريف يف عملية           

وال بد من إصالح هذا اخللل عند إعداد املادة التعليمية حبيث يـتم إعـادة               . التطرق إىل اجلانب الوظيفي   
التوازن إليها، وذلك بأن يكثر املدرسون من احلوارات اليت تغطي مواقف واقعية من احلياة، ويطعموا عملهم 

وخيتاروا هلا موضوعات م الطلبة، وتكون مستوحاة من بيئتـهم وحمـيطهم   مبزيد من األنشطة االتصالية،  
  .املعيشي، حبيث جيدون لديهم ما يقولونه فيها، األمر الذي يشجعهم على املشاركة

يف التدريس على األنشطة االتصالية إىل حد كـبري،         ) التواصلية(ونظراً العتماد الطريقة الوظيفية       
ها، جبعلها مركز عملية تعليم الفصحى، فقد رأينا تناوهلا مبزيد من التوضيح يف الـسطور         وحاجتنا املاسة إلي  

  :التالية

  :األنشطة االتصالية
يعترب موقف الطالب واملدرس أثناء تصميم األنشطة االتصالية وتنفيذها من األمور اليت يعتمد عليها              

، فالطالب حمور النشاط االتـصايل، وبـدون        جناح األنشطة، سواء أكانت داخل غرفة الصف أم خارجها        
وحىت يساهم الطالب بدور إجيايب ال بد أن يوجد احلافز لديه الستعمال اللغـة،  . مشاركته ال ينجز النشاط  

وأن مينح فرصة التعبري عن نفسه، واالتصال مبن حوله من الناس، وأن يتم ذلك يف جـو مـشبع بـاألمن                
  .تر، فهذه أمور مهمة يف سبيل حتسني مهارات االتصال عند الطالبوالراحة، بعيد عن القلق والتو
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ويعتمد هذا اجلو النفسي املشجع إىل حد كبري على وجود العالقات الشخصية الطيبة بني املتعلمني            
من جهة وبينهم ومدرسيهم من جهة أخرى، فهذه العالقات ال تعيق حرية التعبري، بل هي على العكس من          

بلُها وحتثّ عليها، لذلك أصبح تشجيع هذه العالقات عنـصراً أساسـياً يف الطريقـة الوظيفيـة                 ذلك تق 
  .)١(لتعليم اللغة) التواصلية(

وينوه علماء اللغة التطبيقيون بأمهية العمل اجلماعي يف األنشطة االتصالية، ألنه يساعد على تعلّـم             
       فبعض الطالب أكثر ذكاًء من غريه، كثري . الة واملؤثرةاللغة بشكل طبيعي، ويزيد من مشاركة الطالب الفع

ومن الطالّب من هو أكثر إقباالً . االتصال بالناس، بينما آخرون أقلّ اختالطاً ومييلون إىل االنطواء واالنعزال
على النشاط، بينما آخرون هيابون مترددون، يلتقي هؤالء مجيعاً يف العمل اجلماعي، فيعادل بعضهم بعضاً               

  . القوة والضعف، ويشكلون فريقاً متعاوناً يهدف إىل مزاولة النشاط االتصايل وتعلّم اللغةيف
إن العمل اجلماعي يقللُ من القلق والتوتر، واخلوف من الفشل أثناء ممارسة النشاط، ويـؤدي إىل                

 بينهم مما يساعدهم على     التفاعل االتصايل الذي مينح املتعلّمني فرصاً أكثر لنشأة عالقات اجتماعية متعاونة          
وعلى هذا األساس، يرى العلماء أن يكون العمل اجلماعي جزءاً هاماً مـن النظريـة               . التعبري عن ذاتيتهم  

التعليمية لالتصال، ألن اموعة الصغرية حتاكي احملادثة الطبيعية إىل حد كبري، لكنهم يؤكدون يف الوقـت            
درة الطالب اللغوية ومتطلبات النشاط من أجل حتقيـق اهلـدف           نفسه على أمهية مراعاة التناسب بني مق      

  .)٢(املنشود
ويكون هذا العمل اجلماعي حتت إشراف املدرس وتوجيهه، فهو الذي يبين النـشاط، مث يقـوم                  

. بشرحه للطالب، حىت إذا تأكّد أم فهموا املطلوب منهم تركهم وحدهم ليتفاعلوا مع النشاط إىل ايته               
تدخل املدرس بقدر اإلمكان يف سري النشاط، ألن تدخله الطارئ واملتكرر يعيق انطـالق              ويستحسن عدم   

الطالّب فيه، وهكذا يصبح دور املدرس مقتصراً على اإلرشاد واملساعدة، ومن هذا املنطلق فإن األنـشطة                
 تفـسح اـال     االتصالية تترك اال للمتعلّم لكي يسهم بشخصيته الذاتية يف عملية التعلّم، وهي أيـضاً             

للمدرس لكي يتخلّص من دوره املسيطر على العملية التعليمية، ليصبح إنساناً مقرباً من طالّبـه، حمبوبـاً                 
  .لديهم

عالوة على ما تقدم فإن لألنشطة االتصالية أهدافاً وفوائد مجة أخرى يف العملية التعليمية فهي تقدم    
اللغوية بشكل حيقق األهداف املطلوبة على اعتبار أن اللغة وحدة          التمرين الشامل الذي جيمع بني املهارات       

                                                 
)١ ( Rivers, Wilga.,M, Communicative Naturally In A Second Language (Cambridge University 

Press 1973) PP112,110.  
)٢ ( Brumtit, Christopher. Communicative Methodology In Language Teaching (Cambridge 

University Press. U.K. 1984). PP 77,78.  
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وهي تنمي احلافز لدى الطالب حنو التعلّم حني جيد نفسه يستخدم اللغة بنجاح متزايد، كما أـا                 . كاملة
تسمح بالتعلّم الطبيعي، وختلق بيئة تساند عملية التعلم حيث تقدم فرصاً لعالقات شخصية إجيابيـة بـني                 

هذه العالقات اإلجيابية تساعد على خلق بيئة       . علمني من ناحية، وبينهم وبني املدرسني من ناحية أخرى        املت
  .)١(تدعم جهود الطالب، وختفف من العناء الذي يواجهه يف تعلم اللغة

تتم داخـل غرفـة   (أنشطة صفية : وإذا أمعنا النظر يف تدريبات األنشطة االتصالية جند أا صنفان   
  ).متارس خارج غرفة الصف(وأنشطة ال صفية ، )الصف

ويف سياق احلديث عن األنشطة الصفية نود بادئ ذي بدء التذكري مبا سبق أن أحملنا إليه مـن أن                      
  .جناح هذه األنشطة يرتكز إىل حد بعيد على دور املدرس، ومشاركة الطالب الفعالة، والعمل اجلماعي

 يف الصف، تستطيع أن تؤكد املعاين املتقدمة، وتـساعد          وبوسع املدرس أن يوجد أنشطة اتصالية       
الطالب على استخدام الفصحى اليت تعلّموها يف حدود مقدرم، كأن تطرح مشكلة عليهم ويطلب منهم               

من املمكن عرض خريطة للعامل اإلسالمي أو العامل العريب لتكون جمـال    . أن يقدموا آراءهم من أجل حلّها     
ن خالهلا ما ميكن أن يعرفوه من معلومات جغرافيـة أو اقتـصادية، أو ثقافيـة أو       مناقشة يقدم الطالب م   

سياحية، وال يكون الغرض من تلك املعلومات قيمتها أو أمهيتها فحسب، بل مدى طالقـة الطـالب يف                  
  .استخدامهم الفصحى يف التعبري عنها

أو الفيديو، وبعـد املـشاهدة      من املمكن أن يشاهد الطالّب متثيلية أو مسرحية عن طريق التلفاز              
جتري مناقشة عامة يبدي فيها الطالب آراءهم حول ما شاهدوه من حيـث املوضـوع واألدوار واألداء                 

وغري ذلك، حبيث يفسح اال أمام كلّ طالب لكي يعبر عن رأيه فيمـا              ... وتسلسل األحداث واألفكار    
ك كله مساعدة الطالب على ممارسة الفصحى،       شاهده، وأن يتكلّم مىت رغب يف الكالم، واهلدف من ذل         

  .وحتسني مهارات االتصال
مناذج األنشطة الصفية كثرية ومتنوعة، واملدرس الناجح يستطيع أن يبتكر العديد منها حبيث يزيد                

من مشاركة الطالّب فيها، وخيلق تفاعالً لغوياً، يوصل الطالّب إىل االعتداد بالنفس يف االتصال، ويهيئهم               
  . تفاعل اجتماعي أوسع وأبعد أثراًإىل

ومهما يكن من أمر فإن جمال النشاط االتصايل يف غرفة الصف حمـدود إذا مـا قـورن بالعـامل        
ة للنشاط           . اخلارجيا ليست البيئة الطبيعيوهي وإن كانـت    . كما أن األشياء فيها تبدو زائفة ومفتعلة، أل

اد الطالّب ملرحلة الحقة أهم، إال أا ال تؤدي إىل سلوك لغـوي  متثّل نقطة البداية ملهارات االتصال، وإعد   
هلذا تربز أمهية األنشطة الالصفية يف عملية تعليم اللغات، كظاهرة جوهرية تؤدي إىل تعلّم طبيعـي   . طبيعي

                                                 
)١ ( Littlewood William, Communicative Language Teaching An Introduction (Cambridge 

University Press U.K 1981) PP 17,18.  
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ملتعلّم كما تؤدي تلك األنشطة إىل مساعدة ا      . )٢( )١(من خالل حياة واقعية غري قائمة على احملاكاة والتقليد        
على ممارسة اللغة بطالقة، حيث يصبح إنتاج الصيغ اللغوية ثانوياً، مقارنـة بإيـصال املعـاين والتـأثري                  

ويسعى وراء ما جيعل املعىن مفهوماً من أجل . إن املتعلّم هنا يضع يف حسابه احملتوى االجتماعي. االجتماعي
  .أن حيسن القبول االجتماعي للغة اليت يستعملها

ويعترب النشاط الثقايف االجتماعي جماالً رحباً لتحسني مهارات        : ذج األنشطة الالصفية متعددة   ومنا  
ميكن أن يلعب املتعلّم دوراً يف أنشطة التمثيل إذا وجد لديه االسـتعداد ألداء              : فعلى سبيل املثال  . االتصال

  .واملقبولة اجتماعياًالدور حيث يكون التأكيد على االتصال املؤثر من خالل اللغة املستعملة 
من املمكن تشجيع املتعلّمني على املشاركة يف مسابقات ثقافية وألعاب لغوية وأدوار ترفيهية أثناء                

الرحالت اجلماعية اليت يقومون ا حيث متارس اللغة هنا بعفوية، ألن االنتباه يتجه إىل إيصال املعاين بشكل      
  .مؤثر

موعة صغرية من الطالب القيام بزيارة إىل متحف أو مصنع          من املمكن أيضاً أن يكلف املدرس جم        
أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو دار صحيفة يومية، على أن جيتمع طالب اموعة أنفسهم ويتناقـشوا يف                  

مث يقوم الطالب وحدهم بتنفيذ اخلطّـة  . وضع اخلطّة، وال بأس من أن يتم ذلك بتوجيه املدرس ومساعدته       
    ذلك من خالل مناقشة . ايتها، ويعرضون على زمالئهم ما حدث معهم وما شاهدوه        من بدايتها إىل ويتم

  .عامة تعقد هلذا الغرض
إن تكرار هذه األنشطة بشكل مستمر ومالزم للعملية التعليمية يف خمتلف مراحل تعليم الفصحى،                

ثف هلا، األمـر الـذي    إىل استعمال مك-بكل تأكيد –ووفق مقدرة الطالب اللغوية سوف يؤدي بالطلبة        
  .ينعكس إجياباً على مستوى حتصيلهم وحتسني أدائهم

  :وأخرياً، أود أن أختم هذه الدراسة بالتأكيد على أمرين  
 إذا أردنا النجاح لألنشطة االتصالية يف عملية تعليم الفصحى فعلينا أن نفكر ا منذ اخلطوات األوىل :أوهلما

ميم اخلطة الدراسية وإعداد املواد التعليمية، حىت تصبح جـزءاً          يف العملية، أي يف مرحلة بناء وتص      
أساسياً يف املنهج الدراسي، وليست عامالً مساعداً أو مكمالً له، وهذا األمر على جانب كبري من          

  .األمهية، وجيب التأكيد عليه يف خمتلف مراحل تعليم الفصحى
دة بغرفة الصف أو املدرس، وإذا أريد هلا النجاح فال بد            إن تعلّم اللغة عملية مستمرة ليست حمدو       :ثانيهما

  .أن تقوم على املمارسة املستمرة واملكثفة للفصحى غري املقيدة بزمن حمدد أو مكان حمدد

                                                 
)١ ( Crystal, David, The Cambridge Encyclopedia of Language (Cambridge University Press, U.K, 

1987) P374.    
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  اخلامتــة
  -:توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

عن آرائه وحاجاته حيتـاج إىل  فاملتعلّم إذا أراد التعبري . معرفة اللغة أمر سابق على مقدرة االتصال ا     -١
وهلذا تم العملية التعليمية ببنـاء      . املفردات والتراكيب اليت يعبر ا، وبدوا  ال ميكن إجناز ما يريد           

  .املعرفة اللغوية له وتنميتها، من أجل استخدامها وسيلة اتصال مع اآلخرين
من تعلّم الفصحى، بل إن اهلدف هو       إن حشو أذهان الطالّب باملفردات والتراكيب ليس هو اهلدف           -٢

وهذا ما جيب أن تركز عليـه العمليـة التعليميـة يف            .استعماهلا وسيلة للتعبري والتفاهم مع اآلخرين     
 .املدارس

من أجل بناء مقدرة االتصال بالفصحى على أساس متني، علينا أن نعقب كل مهارة أو مادة لغويـة             -٣
وال جيوز االقتـصار علـى التـدريبات        . يستخدم الفصحى بأنشطة اتصالية، يتفاعل فيها الطالب و     

النمطية، كما ال جيوز تأجيل مهارات االتصال لفترة زمنية طويلة، حبجة بناء املعرفة اللغوية أوالً، بل                
ال بد من التهيئة هلا والبدء ا منذ األسابيع األوىل اللتحاق الطالب باملدرسة على أن تكون يف حدود          

 .ه اللغوية، فاللغات يتم تعلّمها باستخدامهاخربته ومقدرت
يعاين األطفال يف تعلمهم للفصحى من االزدواجية اللغوية اليت تعترب علّة كثري من الـصعوبات الـيت     -٤

وعلى طرائق تدريس الفـصحى أن     . يواجهوا يف العملية التعليمية، وعامالً من عوامل ضعفهم فيها        
عالج آثار العامية على العملية التعليمية،أو التخفيف منها علـى          تتصدى هلذه القضية، وتعمل على      

ولن يتأتى ذلك إال حني نرضع األطفال الفصحى منذ التحاقهم باحلضانة واملدرسة االبتدائية،             . األقل
 .لكي تنمو معهم وميارسوا بكثافة، ألن اللغات ال تتقن إال باملمارسة

 املدارس يكمن يف تركيز طرائق التدريس فيها علـى اجلانـب           إنّ اخللل يف عملية تعليم الفصحى يف       -٥
وما مل نغيـر هـذا      . الشكلي املعريف هلا، وندرة اجلانب الوظيفي الذي يستهدف استعمال الفصحى         

الواقع، فإن معاناتنا من ضعف الطالب يف الفصحى سوف تستمر. 
ضي الطالب سنوات عديـدة يف  إنّ اهلدف من تعلّم الفصحى هو استخدامها وليس من املعقول أن مي    -٦

املدرسة واجلامعة يف تعلّم الفصحى، مث يتخرج وهو غري حمقق هدفه يف استعماهلا دون تعثـر، هلـذا               
يفترض أن توجه طريقة التدريس حنو حتقيق هذا اهلدف، وأن يستبعد كل نشاط ال يصب يف هـذا                  

 .االجتاه
 تدريس الفصحى، تنقل تركيز االهتمام      ق طرائ  إىل نقلة نوعية يف    - على هذا األساس     - حنن حباجة    -٧

من املفردات والتراكيب، إىل اجلانب الوظيفي منها، حيث إن كثرياً من ضعف الطالب يف الفصحى               
مرجعه إىل الطرائق املتبعة يف تدريسها، واليت ال زالت تقوم على التلقني واحملاضرة عن اللغة، بدالً من               
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ريف والوظيفي للفصحى يف العملية التعليمية، وأخـذ الطـالب علـى            إقامة التوازن بني اجلانبني املع    
 .ممارستها

لذلك ال بد أن . إنّ املدرس املؤهل يلعب دوراً هاماً يف عملية تعليم الفصحى، وميثل نقطة ارتكاز فيها -٨
فحاجة الطالب يف املـدارس إىل ممارسـة        . يطور نفسه، وأن حيسن طريقته يف التدريس على الدوام        

ومن هذا املنطلق فإن عليه أن يركز علـى         . فصحى وتعلّمها أكثر إحلاحاً من حاجتهم إىل دراستها       ال
 .تعليم الفصحى ذاا ال أن يعلّم معلومات عنها

فقـد  . إنّ دعم طريقة التدريس بوسائل التكنولوجيا احلديثة يؤدي إىل تعلّم الفصحى بشكل أفضل             -٩
ملية التعليمية، ال عامالً مساعداً هلا، ألا تبعث فيها النشاط أصبحت هذه الوسائل جزءاً رئيساً يف الع 
 .واحليوية، وجتعلها أكثر تشويقاً وإمتاعاً

ال بد من إصالح اخللل يف إعداد املواد التعليميـة، حبيـث يراعـى التـوازن بـني اجلـانبني                     -١٠
 القائم، ألنـه ال جيـوز   والوظيفي، فال يطغى اجلانب األول ويقل الثاين على النحو     ) الشكلي(املعريف

 .تعليم الفصحي مبعزل عن ممارستها
١١-                ة يف عملية تعليم الفصحى إىل التركيز على األنشطة االتصالية، داخل غرفة الـصفحاجتنا ماس

وخارجها، وذلك جبعلها مركز العملية، وجزءاّ أساسياً من املنهج الدراسي، وطرفاً مسانداً للمـادة              
 .التعليمية

طة االتصالية على العمل اجلماعي، والعالقات الطيبة بني املتعلمني أنفسهم من جهـة،  تعتمد األنش  -١٢
وبينهم وبني مدرسيهم من جهة أخرى، ووجود احلافز عند الطالب للمشاركة فيها، كـي يعطـى                

  .ويتم التفكري ا وبناؤها منذ بداية عملية تعليم الفصحى. فرصة التعبري واالتصال
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