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  ة مسنان اإليرانية بالتعاون مع جامعة تشرين السوريةحمکّمة تصدر عن جامعدولية جملّة فصلية 
     م٢٠١٢/ش ه.١٣٩١ صيف وخريف ،العاشر واحلادي عشر ان، العددالثالثة السنة

  تنازع الذات الساردة ونزوعها إىل التحرر من منظور التحليل النفسي لألدب
  ورة فوزية زوباريالدكت

  وأبعادها يف نصوص من املعلّقات الثنائيات الضدية
 قادرة غيثاءالدكتورة 

   لسميح القاسم» خطاب من سوق البطالة«التكرار يف قصيدة  جمالية
  لبِقْهرماين مالدکتور علي أصغر قَ

  ة واملرأة يف رواية "اإلقالع عكس الزمن" إلملي نصراهللاهلجر
  حوراء رشنوو نجيان خناريكعلي الدكتور 

  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية
  حممد كبرييو عيسی متقي زادهالدکتور 

  اإلسهامات املمكنة للمقاربات احلديثة بادئ تعليم العربية:م
  آمال فرفار والدكتور حممد خاقاين إصفهاين والدكتور اجلمعي حممود بولعراسالدكتور 

  دراسة نقدية يف تسمية المية العرب
  سيد حممد موسوي بفروييالالدكتور 

  السياب شاكر أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر
  الدكتور سيد رضا مريأمحدي والدكتور علي جنفي أيوكي وجنمة فتحعلي زاده

  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف
  الدكتور مالك حييا
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  عسکريالدکتور صادق  املدير املسؤول:
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  الدکتور شاکر العامري :النصوص العربيةح منقّ
   يفرجام الدکتور هادي :يةليزكاالنامللخصات ح منقّ

  محيدة أرغواين بيدخيتالسيدة  :يةالتنفيذ ةاخلبري
  الدكتور علي ضيغمي التصميم والتنضيد:
  جامعة مسنان الطباعة والتجليد:

    ة وآدااييف اللغة العرب دراساتإيران، مدينة مسنان، جامعة مسنان، کلية العلوم اإلنسانية، جملة  العنوان:
 lasem@semnan.ac.ir الربيد اإللکتروين:    ٠٠٩٨ ٢٣١ ٣٣٥٤١٣٩: ياتفالرقم اهل

  www.lasem.semnan.ac.ir املوقع اإلنترنيت:                                                  

  ة طـهـرانـسـتـاذ جــامـعأ                       وش  ـآذرتـاش آذرن توركدـال  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأمـحمد الـبب             براهيمإتوركالد  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ       تورة لطفية إبـراهيم برهم              كدال  

  ـشــريـنـسـتـاذ جـامـعة تأ  ل بصل                       تورمحمد إسماعيكدـال    
  جامـعة تـشرينـبةمسـاعدةسـتاذأ  جـوني                         تــورة رنـاكالـد  
  جامـعة سمنانـب كسـتاذ مشـارأ  ورسـندي                       ـتورمحمود خكالد  
  جامـعة تشرينـب كسـتاذ مشـارأ  ليطين                       محمود س قفيوتور كالد  
  أسـتاذ جـامـعـة تربـيت مـعلم  ـدقي                      تـور حـامد صكالـد  
  منانـأســتاذ مساعد بجامــعة س  ري                       كتور صادق عسـكالـد  
  يطباطبائالعالمة البجامعة مشاركتاذسأ          گنـجـيان                يـتور عـلكالد  
  جامـعة همذان ستاذأ                          تور فرامرز مـيرزاييكالـد  
  طـباطبائیالعالمة الة عامـجاذ تـسأ                تور نادر نظام طهراني         كالـد  
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  آدااة ويبرالع يف اللغة دراسات
  )١١و ١٠(

فصليمسنانة حمکّمة، تصدرها جامع ةة دولي ةاإليراني   
  ةالسوري تشرينبالتعاون مع جامعة 

  
  

  واحلادي عشر العاشر ان، العددلثةثالالسنة ا
  م٢٠١٢/هـ.ش١٣٩١ وخريف صيف

  

  
  

  
  
  
  

  
  

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

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

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

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

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

  

جملّة فصلية حمکّمة تتضمن األحباث املتعلّقة بالدراسات اللغوية  ة وآداايالعرب يف اللغة دراساتجملّة     
واألدبية اليت تربز التفاعل القائم بني اللغتني العربية والفارسية، وتسليط األضواء علی املثاقفة اليت متّت بني 

  احلضارتني العريقتني. 
األحباث املبتکرة يف ااالت املذکورة أعاله باللّغة العربية مع ملخصات باللّغات العربية  لةُتنشر ا  

  والفارسية واإلنکليزية علی أن تتحقّق الشروط اآلتية:
جيب أن يکون املوضوع املقدم للبحث جديداً ومل ينشر من قبل، وجيب أن ال يکون مقدماً للنشر  -١

  ر يف الوقت نفسه. ألية جملّة أو مؤمت
  يرتب النص علی النحو اآليت: -٢

  (عنوان البحث،اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والربيد). صفحة العنوان:
کلمة) مع  ١٥٠امللخصات الثالثة (العربية والفارسية واإلنکليزية يف ثالث صفحات مستقلّة حوايل 

  الکلمات املفتاحية يف اية کلّ ملخص.
  .)(املقدمة وعناصرها، املباحث الفرعية ومناقشتها، اخلامتة والنتائج ةص املقالن

  وفقاً للترتيب اهلجائي لشهرة املؤلّفني. واإلنکليزية)،جوالفارسية (العربية  واملراجع  املصادر  قائمة
االسم متبوعاً بفاصلة،  تدون قائمة املراجع بالترتيب اهلجائي لشهرة املؤلّفني متبوعة بفاصلة يليها بقية -٣

متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً  سود الغامقبالقلم األعنوان الکتاب 
  بنقطتني، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

لة مثّ عنوان املقالة متبوعاً يف جملّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاص مقالةوإذا کان املرجع    
متبوعا بفاصلة، رقم العدد متبوعا  سود الغامقبالقلم األبفاصلة ضمن عالمات التنصيص، عنوان الّة 

  بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة مث رقم الصفحة األولی واألخرية متبوعا بنقطة.
: اسم کتاباًاع الترتيب اآليت إذا کان املرجع ويتم اتب ةحد علی صفحة کل يفتستخدم اهلوامش السفلية  -٤

 فاصلة،رقم الصفحة تتبعه سود الغامقبالقلم األعنوان الکتاب  تتبعه فاصلة، يالعاد ترتيبالکاتب بال

  .متبوعا بنقطة



 ج 

 

فيتبع الترتيب اآليت يف احلاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً  مقالةوإذا کان املرجع     
رقم  سود الغامق،بالقلم األصلة، عنوان املقالة متبوعاً بفاصلة ضمن عالمات التنصيص، عنوان الّة بفا

  الصفحة متبوعا بنقطة.
ختضع البحوث لتحکيم سري من قبل حكَمني لتحديد صالحيتها للنشر. وال تعاد األحباث إلی  -٥

 أصحاا سواًء قُبِلت للنشر أم مل تقبل.
  دل اإلنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها ألول مرة فقط.يذکر املعا -٦
جيب ترقيم األشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بني قوسني صغريين، وتوضع دالالما  -٧

  م اجلداول باألسلوب نفسه، وتوضع الداللة فوقها.حتت الشکل. کما ترقّ
 –تتضمن املقدمة الفقرات التالية: التمهيد  جيب أن يتضمن امللخص أهم نتائج البحث. كما جيب أن -٨

  سابقة البحث. –منهج البحث  –أمهية البحث وضروراته 
س ياقفات التالية: صن تتمتع باملواأللمجلة حصراً علی  الربيد االلکتروين عربترسل البحوث  -٩

سم من کل طرف وتدرج  ٣ ، اهلوامش١٤، قياس traditional Arabicالقلم ، A4الصفحات 
ص. األشکال واجلداول والصور يف موقعها ضمن الن  

جيب أن ال يزيد عدد صفحات البحث علی عشرين صفحة مبا فيها األشکال والصور واجلداول  -١٠
  واملراجع.

  جيب أن يراعي الكتاب قواعد اإلمالء العريب الصحيح. -١١
جيب عدم نشره يف أي  دااوآ ةيالعرب يف اللغة دراسات يف حال قبول البحث للنشر يف جملّة -١٢

  مکان آخر.
وإذا كان للبحث  البحث علی ثالث نسخ من عدد الّة الذي ينشر فيه حبثه.حيصل صاحب  -١٣

فيحصل كل شخص  االثننيكاتبان حيصل كل واحد منهما على نسختني وإن ازداد عدد الكتاب على 
  على نسخة واحدة.

ن آراء الکتاب أنفسهم، وال تعبر بالضرورة عن آراء هيئة تعبر ع األحباث املنشورة يف الّة -١٤
ة املعلومات الواردة يفؤاب يتحملون مسالتحرير، فالکتم من الناحيتني العلمية واحلقوقية. وليمقاال  

  يتم االتصال بالة عرب العناوين التالية: -١٥
  .لة دراسات يف اللغة العربية وآدااة العلوم اإلنسانية،مکتب جميف إيران:مسنان،جامعة مسنان،کلّي

  نسانية، الدکتور عبدالکرمي يعقوب.يف سوريا: الالذقية، جامعة تشرين، کلية اآلداب والعلوم اإل
  ٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١سوريا:      ٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩األرقام اهلاتفية : إيران: 

  www.lasem.semnan.ac.ir  املوقع اإلنترنيت:     lasem@semnan.ac.ir الربيد اإللكتروين:
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 كلمة العدد
جملة دراسات يف اللغة العربية إنه ملما يثلج الصدور ويفرح القلوب أن نرى هذه الشجرة الفرعاء، 

تلو آخر بعد أن كانت بذرة طيبة غرستها أيد أمينة وتعاهدتها  ، تنمو وتزداد منواً وازدهاراً يوماًوآداا
بالرعاية واحلنان قلوب خافقة تنبض حبب ا... واخلري واإلنسانية، وجهود حثيثة بذهلا مجيع األساتذة 
الفضالء وتعاون بناء منهم مع أسرة حترير الة. أمنيتنا أن تستمر تلك اجلهود وذلك التعاون ألجل 

  ع مبستوى الة العلمي كي تكون، حبق، جسراً بني الثقافتني العربية والفارسية. االرتفا
عليه، نهيب بكافة األساتذة، اإليرانيني خاصة، أن يركّزوا على املواضيع اليت تعىن باألدب الفارسي 

  الغين من أجل تعريفه إىل العامل العريب أكثر فأكثر.
إنّ مسألة تقوية األواصر الثقافية بني إيران والدول العربية هلي من املسائل املهمة واألهداف الكبرية 
اليت سعت الة، وال زالت تسعى، إىل حتقيقها رغم ما تواجهه من صعوبات مجة ال ختفى على املطّلعني، 

  وكلّنا أمل يف تعاون الزمالء الكرام معنا لتذليلها.
املقدمة للنشر يف الة كضرورة من ضرورات هذا السبيل رفع مستوى البحوث سألة من هنا تربز م

قوة، وذلك بفضل  ما أُوتيت منالشاق وهذه الرحلة املضنية وغاية سامية تسعى الة لتحقيقها بكلّ 
م املثمر معنا يف هذا ال حتكيم البحوث وتعاولون علينا بتقبنا، مساعدة األساتذة الذين يتفضال. لذا فإن

يف الوقت الذي نبارك فيه جهود أولئك األعزاء، نستحثّهم على بذل املزيد من الدقة والتعمق يف حتكيم 
البحوث املرسلة إليهم. كما ال يفوتنا هنا أن نتقدم جبزيل الشكر ووافر االمتنان لزمالئنا األساتذة الكرام 

، الذين لوال جهودهم املخلصة وسعة باهلم وطول لسوريةقسم اللغة العربية وآداا جبامعة تشرين ايف 
  أنام وصربهم معنا ملا رأى هذا الوليد اجلديد نور األمل وزهرة احلياة.

إنّ الة، إذ تشد على أيدي األساتذة الكرام، تأمل فيهم توخي الدقة أكثر يف كتابة حبوثهم وعدم 
املتكررة لتعديل حبوثهم وصوالً ا إىل املستوى العلمي  االنزعاج من طلبات الة وأسرة حترير الة

  الالئق بالة.
ومن هذا املنطلق، قامت أسرة التحرير بإجراء تغيريات، أو باألحرى، إضافة تعليمات جديدة إىل 

  شروط النشر علّها تسهم يف إغناء البحوث ورفع مستوى الة علمياً.
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صدار استمارة جديدة لتحكيم البحوث باللغة العربية خطوة على هذا ويعد قيام أسرة حترير الة بإ
السبيل، وستقوم يف القريب العاجل بإضافة تعليمات حول حترير البحوث وكتابتها ليسهل األمر على 

  الكتاب واحملكّمني وحتقيقاً لألهداف املنشودة.
رنيت رمسي علی العنوان التايل: بتدشني موقع إنتمنذ أشهر كما جتدر اإلشارة إلی أن الة قامت 

)www.lasem.journals.semnan.ac.ir علی شبكة اإلنترنت. وهنا نلفت انتباه مجيع (
ت املذكور ليتعاونوا مع الة يف كتابة وحتكيم البحوث واملقاال ضرورة التسجيل يف املوقعاألعزاء إلی 

زيل األعداد السابقة واالستفادة من بقية ـيف األعداد القادمة عرب صفحتهم اخلاصة يف املوقع؛ وملتابعة وتن
حيث يتم يف القريب  ؛ فنرجو زيارة املوقع والتسجيل فيه يف أقرب فرصة ممكنةفيه اإلمكانيات املوجودة

 .البحوث اجلديدة وحتكيمها عرب املوقع فقط استقبالالعاجل 
، نستميح اجلميع عذراً ملا حدث من األخطاء يف األعداد السابقة والعذر عند كرام الناس ختاماً

  مقبولُ.
  مع فائق الشکر واالعتذار
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 فهرس املقاالت

  ١ ............. تنازع الذات الساردة ونزوعها إىل التحرر من منظور التحليل النفسي لألدب
  ورة فوزية زوباريالدكت 

  ٢٥.... ..................................... وأبعادها يف نصوص من املعلّقات الثنائيات الضدية
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  م٢٠١٢/ش.ه١٣٩١ صيف، العاشر مة، العددكّة حميفصل ة وآداا،يجملة دراسات يف اللّغة العرب
  

  لألدب النفسي التحليل منظور من التحرر إىل ونزوعها الساردة الذات تنازع
  »الورقية الطائرة عداء« رواية يف

   *زوباري فوزية د.      
  :امللخص

طائرة الورقية" على ختوم السرية الذاتية والتخييل الروائـي،  يبين خالد حسيين نص روايته "عداء ال
ليؤرخ حتوالت الوعي عند هذه الذات الفاعلة واملنفعلة مبا حيدث معها، وما يـدور حوهلـا، وعنـد    
الشخصيات األخرى اليت تسير أحداث القص وتطوره وتشابكه بانفتاحها على املستقبل، مثلما كانت، 

ها. كما يتقمص الكاتب دور الذات الساردة، احملورية، اليت يمن رؤيتها منفتحة على حاضرها وماضي
الذاتية الداخلية على كل شيء، فتعري نفسها، وتنتقدها، وتنتقد حميطها، وهي تنظر إىل عجزها حيال 
كثري من األحداث، وإىل حماوالا يف ختطي ضعفها جتاه موضوعاا اليت تشكل الواقع الذي تعيش فيـه  

عياً وثقافياً وتارخيياً. لتستطيع، يف اية األمر، اجتياز امتحان النفس يف نزوعها حنو التحرر مـن  اجتما
  عذاباا باجتاه مستقبل واعد.  

 زوع، التنازع، التحرر.ـ: الذات، النكلمات مفتاحية

يـل  " على ختوم السـرية الذاتيـة والتخي   ١نص روايته "عداء الطائرة الورقية **يبين خالد حسيين
الروائي؛ ليؤرخ حتوالت الوعي عند هذه الذات الفاعلة واملنفعلة مبا حيدث معها، وما يـدور حوهلـا،   
وعند الشخصيات األخرى اليت تسير أحداث القص وتطوره، وتشابكه، بانفتاحها على املستقبل، مثلما 

ات السـاردة،  كانت، يف الوقت نفسه، منفتحة على حاضرها وماضيها. كما يتقمص الكاتب دور الذ
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اليت هي يف آن واحد، الذات احملورية، اليت يمن رؤيتها الذاتية الداخلية على كل شيء، فتعري نفسها، 
وتنتقدها، وتنتقد حميطها، وهي تنظر إىل عجزها حيال كثري من األحـداث واألمـور املهمـة، وإىل    

تعيش فيه اجتماعياً وثقافياً وتارخيياً، حماوالا يف ختطي ضعفها جتاه موضوعاا اليت تشكل الواقع الذي 
يف حماولة منها لبناء شبكة من العالقات اليت تصل بني املاضي: استرجاعاً وتذكراً، واحلاضر، معايشـة  
ومعاناة، واملستقبل تطلعاً إىل حترير الذات من القيود والعوائق اليت تثقل كاهلها، ومتنعها من االنطـالق  

  إىل حيث تريد.
لسرد من النهاية، حيث استقر أمري، الشخصية الرئيسة، مع والده امللقب بطوفان آغـا  يبدأ زمن ا

يف الواليات املتحدة، وطنهما الثاين، بعد أن هجرا أفغانستان، وطنهما األول، بسبب حروا الداخلية 
نسيسكو، املستمرة. ومن ضفة حبرية سربيكلز، يف اجلانب الشرقي من حديقة البوابة الذهبية يف سان فرا

حيث تسري الذات الساردة مع أمري جنباً إىل جنب فتتوحد رؤامها، ويهيمن ضمري املتكلم "أنا" علـى  
السرد؛ ليعيد الترتيب الطبيعي ألحداث الرواية. وتعود تقنية االسترجاع، إثر خمابرة هاتفية من رحـيم  

يت وصلت إىل ايتها، وتعـود  خان، صديق العائلة، لتسيطر على السرد، فتكسر خطية الزمن الروائي ال
الذات الساردة إىل طفولتها؛ طفولة الثانية عشرة تسترجع أحداثها املؤثرة اليت حفرت يف أخاديد العمر 
ذكريات كانت تظن أا قد دفنتها إىل األبد، لكنها ما لبثت أن عادت فجأة إىل السطح مبجرد خمابرة 

  هاتفية.
بال على أذين، علمت أن رحيم خان مل يكن وحده على اخلط "... واقفاً يف املطبخ وجهاز االستق

. وتأيت صيغة الفعل الدالة على   ** )١١(ص... بل كان معه كل ماضي من الذنوب غري املكفّر عنها" 
الزمن املاضي لتكون املؤشر "... حدث هذا من زمن طويل، عائداً بذاكريت إىل ذاك اليـوم". خمـابرة   

التغيري العاصف يف حياة أمري، الذي يفتح، مكرها، أبـواب املاضـي علـى    هاتفية محلت معها رياح 
مصراعيها للدخول إىل العمق، عمق الذات املؤرقة، واحململة بالذنوب غري املكفّر عنها، ليبدأ صراعاً مع 
الذات وتنازعاً خيلّف القلق والتوتر اللذين يتحوالن إىل خوف وعزلة فتتجنب اجلميع، وتكتفي حبسن؛ 
ابن خادم املرتل، صديقاً فرضته الظروف، وأخاً أكرهته الظروف نفسها على أخوته يف وقـت الحـق   
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 ٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وكما أكرهته على فتح أبواب املاضي، ستدفعه بقوة إىل فتح أبواب املسـتقبل؛ لتمنحـه    .لكنها أخوة

وخـوف  وع إىل االنعتاق من تنازعات الباطن، بكل ما حيمله من قلق وتـوتر  نـزفرصة اخلالص وال
وعزلة، نزوعاً حنو حترير الذات لتعيد إليها توازناا، وختلصها مما يعيق تقدمها على املستويات مجيعهـا،  

  والسيما املستوى العاطفي الذي عانت من حرمانه إىل وقت طويل.
لفهم أوضح لطبيعة الصورة اليت انطبعت عليها الذات الساردة من خالل نصها الروائي، الـذي  

ال بد من العودة إىل هذا النص وتفكيك وحداته اجلزئيـة إىل  ،  ١مرموزة ينبغي فك سننهايبقى كتابة 
عناصرها البسيطة، مث البحث عن شبكة العالقات الرابطة ألجزائها وتشعباا بعضها مع بعض من جهة 

إىل ومع املنت من جهة أخرى، وما ينتظمها من رباط زمين، ونفسي أو ال شعوري، حىت إذا ما عمـدنا  
إعادة التركيب، بعد إضاءة سطح تلك الصورة وعمقها، استطعنا تقدمي مشهد أكثر وضوحاً وبـروزاً  
لتلك الذات؛ إذ إن الروائي، وبشكل عام، "يركز انتباهه على ال شعوره نفسه بالذات، ويصيخ السمع 

هو يعلم من داخل نفسه ما لكل قواه املضمرة، ومينحها التعبري الفين بدالً من أن يكتبها بالنقد الواعي، ف
نعلمه من اآلخرين: ما القوانني اليت حتكم حياة الالشعور، لكنه ال حيتاج بتاتاً إىل إدراكها بوضـوح،  

  .٢فبفضل قوة احتمال ذكائه تأيت هذه القوانني مندجمة يف إبداعاته"
ـ الذلك كان البد من قراءة التخييل الروائي مبنظ ر، ويالحـظ  ر نفسي؛ ليمنح النصوص بعداً آخ

والسيما أننا يف صدد بناء هوية للذات السردية تنطلق من الـنص،   ٣الكتابة يف "تكوينها ويف اشتغاهلا"
  وتعود إليه، وتضيء أعماقها وظاهرها من خالله.

  :بناء هوية الذات الساردة
يف  فترتان زمنيتان فاصلتان حتكمتا يف تكوين هوية الذات الساردة. والطبيعي أن يكون األساس 

هذا التكوين للفترة األوىل، فترة الطفولة؛ أي الفترة الزمنية اليت أسست اهلوية يف سكنها األول األصلي 
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يف البلد األم أفغانستان، يف كابول على وجه التحديد. كما أسست، هذه الفترة الزمنية، الدور الرئيس 

على الذات الدنيا، والذات، والذات يف تكوين الشخصية اليت صورها "فرويد"، وتنشئتها، واليت تشتمل 
، وحـدوث  ١العليا، وأن التجانس والتعاون بينها ميكن الفرد من "التفاعل املرضي، والتكيف مع حميطه"

العكس خيفّض درجة التكيف واالنسجام. واألمر املؤكد عند فرويد "أن الذات الدنيا هي نوع أويل من 
، إضافة إىل ذلك، تشكل الطاقة النفسية احلقيقية، وأا احلقيقة الطاقة النفسية، وهي موطن الغرائز، وأا

الذاتية األولية لإلنسان، ذلك أن العامل الداخلي يتكون عند الشخصية قبل امتالكها جتـارب العـامل   
  ٢اخلارجي، لذلك فهي متثل القاعدة اليت تنبين عليها تلك الشخصية".

ات الساردة عن نشأا وعن طفولتها، فنقرأ احلـزن  نعود إىل النص احلكائي نستنطق ما نقلته الذ
والتعاسة الناجتني عن طفولة حرمت من أمومتها حلظة تفتح عينيها للحياة. ففي اللحظة اليت ولدت فيها 
روح أمري، انطفأت، ولألبد، روح األم. مفارقة أوىل خلّفت يف نفس الطفل آثاراً كان يترمجها، مـن  

مة، مبواقف أبيه السلبية والباردة العواطف، ظناً منه أن والدتـه تسـببت يف   وجهة نظره الطفولية احملرو
موت أمرية أبيه اجلميلة. وقد فقد أمري مبوت أمه مصدراً أساساً من مصادر حياتـه العاطفيـة األوليـة    
املغذية لذاته الدنيا، ولتوازنه العاطفي املطلوب يف هذه السن. كما أنه فقـد بـربودة عواطـف أبيـه     

دها، مصدراً ثانياً ووحيداً من مصادر العاطفة واحلنان اللذين حتتاجهما تلك الذات. ولقد أكـد  ومجو
علم النفس دائماً أن عواطف األبوين توفر للطفل "اللذة" الالزمة لتخليصه من التوتر والقلق املـؤثرين  

ف الذي كان ينتاب . وقد كان التوتر والقلق مرادفني للخو٣سلباً يف منو شخصيته على الشكل السوي
يواجه به هـذا   ب. وإذا ما حبث عن صديق حمالطفل "أمري"، ويدفعه إىل االنعزال يف غرفته زمناً مديداً

ل علي. لقد فرضـت  نـزاخلوف، ويتصدى لالنعزال، مل يكن يلقى أمامه سوى حسن، ابن خادم امل
  أحد.الظروف صداقته، كما ستفرض، فيما بعد، أخوته اليت مل تكن يف بال 

                                                             
   ١س) مبادئ علم النفس الفرويدي، تعريب دحام الكيال، مطبعة العاين وجامعة بغداد، ط –هول (كالفن  -١

 . ٢٢، ص ١٩٦٨
  ٢٨ -٢٢املرجع السابق: من  -٢
  ٢٢انظر املرجع السابق ص  -٣



 ٥                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
هكذا أصيبت شخصية الذات الساردة بصدع عميق وجدنا تفسريه يف ردود أفعاهلـا الالمباليـة،   

  وأحياناً اللئيمة جتاه أحداث مؤثرة خطرة تعرض هلا األب أوالً، مث حسن ثانياً.
  

  : تنازع الذات الساردة وجتاذباا مع األب
وابنه أمري، كانت هناك هوة أخرى تتجلى يف إضافة إىل اهلّوة العاطفية الكبرية املوجودة بني األب 

اختالف طبائع الطرفني، وطريقة النظر إىل األمور وإىل مواجهة احلياة. ففي حني كـان األب ميتلـك   
القوة والشجاعة يف مواجهة األمور الصعبة، حىت ولو كانت مواجهة جسدية رمبا كلفته حياته، كـان  

واقف اليت تتطلب شجاعة وحزماً. وجلـوء الكاتـب إىل   أمري يتميز بعجز واضح يف شخصيته أمام امل
  احلوار بني األب وابنه كانت داللته واضحة:

  إىل رجل، هل تستطيع القيام بذلك مرة واحدة؟ أريد أن أتكلم معك رجالً -(
 نعم بابا جان، متتمت وأنا أشعر بالدهشة.) -

ة جيدة، إذ مـن النـادر أن   مث تعود الذات الساردة إىل حديث النفس، املونولوج: "كانت حلظ
  نتحدث أنا وبابا، وهو يضعين يف حضنه، أكون غبياً إن أضعت هذه الفرصة".

إن أخطر ما ميتلكه شعور إنسان، والسيما الطفل، أنه غري حمبوب من أقرب الناس إليه "إنـين يف  
بوبة، أمريته اجلميلة، أمل احلقيقة، كنت دائماً أشعر أن بابا يكرهين قليالً ... ملَ ال؟ لقد قتلت زوجته احمل

  أفعل؟"
كان أمري كثرياً ما يسترق السمع إىل أبيه وصديقه رحيم خان ومها يتحدثان عنه.  كان يسـمع  

  أباه يقارن بينه وبني نفسه قائالً لصديقه:
  أقول لك، مل أكن هكذا أبداً. -

  ".... أغمضت عيين، وضغطت أذين أكثر على الباب، أريد أن أستمع وال أريد".
كانت الذات الساردة كثرياً ما تقطع سردها لتلجأ إىل احلوار، يف حماولة إلعادة انتبـاه القـارئ   

  وشده إىل احلدث أو إىل اخلرب، والسيما أنه يدور بني األب وصديقه عنها:
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يف بعض األحيان أنظر من النافذة، وأراه يلعب يف الشارع مـع أوالد احلـي، أرى كيـف     -«
ه هناك. وهو ال يدافع عن نفسه أبداً ... هو نه هنا، يركلونم، يأخذون ألعابه، يلكموما بينه ه يفنيدفعو

  فقط ... خيفض رأسه و ...
 إذاً، هو ليس عنيفاً، قال رحيم خان؛ -

 ليس هذا ما أقصد ... هناك شيء ما ينقص هذا الصيب؛ -

 نعم، نزعة اللؤم؛ -

ل عندما يضـايقه أوالد احلـي؟   الدفاع عن النفس ليس له عالقة باللؤم. هل تعلم ماذا حيص -
ل أقول له: كيف أصيب حسـن بـذلك   نـزيتدخل حسن ويقاتلهم مجيعاً ... وعندما يعودان إىل امل

 اجلرح على وجهه؟ يقول يل: لقد سقط.

 كل ما عليك فعله هو تركه ليجد طريقه، قال رحيم خان؛ -

 فع عن أي شيء؛وأين ينتهي هذا الطريق؟ طفل ال يدافع عن نفسه، يصبح رجالً ال يدا -

-٣٣(ص »لو مل أر بعيين الطبيب خيرجه من بطن زوجيت، ملا استطعت التصديق أنه ابـين.  -
٣٤( 

لقد تداخلت عوامل متعددة يف عملية بناء العامل النفسي هلوية الذات السـاردة اسـتفادت مـن    
هلـذه الـذات    املتخيل الروائي، كما استفادت من احمليط الواقعي يف عالقة جدلية أنتجت مسات مميزة

  تتحدد بـ:
  .التوتر والقلق، نتيجة احلرمان العاطفي وعدم الشعور باالطمئنان -١
 .اخلوف، نتيجة التوتر والقلق املستمرين -٢

العزلة واجلنب، نتيجة اخلوف من اآلخر، وقد جتلـى يف ردود األفعـال السـلبية واإلرادة     -٣
 .املسلوبة

ت الساردة يف حني حاول رحيم خان ردها نزعة اللؤم، نتيجة عوامل متعددة، أقرت ا الذا -٤
 "كان رحيم خان خمطئاً بشأن نزعة اللؤم هذه".

وتتجلى هذه السمات جمتمعة يف املفارقة احلاصلة يف ردود أفعال كل من األب وابنه جتاه حادثـة  
كسـتان.  من األفغان اهلـاربني إىل با  عددإذ كانا مع  ،اجتياز احلدود األفغانية املزروعة باجلنود الروس



 ٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
وكان أن تعرض الضابط الروسي للمرأة اليت كانت مع زوجها وابنها من جمموعة الركاب، طالباً قضاء 

  بعض الوقت معها يف مؤخرة السيارة.
تباطأ السرد هنا، لتقدم لنا الذات الساردة مشهداً وصفياً متكامالً يكون سيد املوقـف: وجـوه   

بدور املترجم، خوف املرأة وتعلقها بزوجهـا مث بكـاء    الركاب األفغان، ذعر السائق الذي كان يقوم
الطفل. يف هذا املوقف الذي خييم عليه اخلوف والدهشة يف آن، يربز موقف األب الشجاع واملعتـرض  

  دون خوف وال وجل:
  ... أريد أن أسأل هذا الرجل شيئاً، أسأله أين خجله ؟  -«
 روب.يقول إننا يف حالة حرب، ليس هناك ما خيجل يف احل -

» ... قل له أن يصيب مين مقتالً ... ألين إن مل أسقط سأمزقه إربـاً لعـن اهللا أبـاه !...    -
 )١٢١(ص

تعلِّق الذات الساردة حوارها ليتحول إىل مونولوج يفضح أساريرها، وتربز ذاا الـدنيا لتعطّـل   
سـخرية املبطنـة   عمل الذات والذات العليا معاً، إذ تستنكر موقف األب الشهم يف رد فعل حيمـل ال 

  بالضعف:
  .... أجيب عليك أن تكون بطالً دائماً؟ فكرت وقليب ينبض بعنف. «

أال تستطيع أن تتنحى جانباً ملرة ؟ لكين أعرف أنه ال يستطيع، مل يكن هذا من طبيعته، املشـكلة  
  )١٢٢(ص.»كانت طبيعته، طبيعته كانت ستقتلنا مجيعاً

اليت تعتمد احلركة والتنقل السريع بني تقنيات احلكي من  هنا حيقق النص أعلى درجة من اجلمالية
سرد إىل مونولوج إىل حوار، مقتطعاً، ذلك كله، بوقفات وصفية حتقق وظيفتها اجلمالية، بل كثرياً مـا  
نرى تنقّل السارد بني الضمائر املتنوعة، مث يتابع تطور احلدث مثرياً الشوق واللهفة إىل ما ستؤول إليـه  

  د رد فعل األب الذي يرفع من وترية التشويق واالنفعال معاً:األحداث، بع
  )١٢٢(ص... قل له إين سأتلقى ألف رصاصة قبل أن أترك قلة اللياقة هذه حتدث.  -

تسترجع الذات الساردة حدثاً وضعت فيه وجهاً لوجه مع جمموعة من الرفاق يف معركـة بينـهم   
باً، مع شعور صارخ باجلنب: "كنت أتساءل أيضـاً إن  وبني حسن، وكان أن الذت بالفرار خوفاً ورع

  )١٢٢(صكنت ابن بابا ...؟! 



 ٨  تنازع الذات الساردة ونزوعها إىل التحرر من منظور التحليل النفسي لألدب 

 
أمام مشهد مثل هذا املشهد كان ال بد أن نتساءل: هل ميكن لعنفوان الشباب، وشدة تسرعه يف 
رد الفعل وشدة اإلحساس بالنخوة والثأر للكرامة اروحة أن يقف من دون حراك أمام هذا املشهد ؟ 

ميكن ملواصفات يتميز ا ابن الثامنة عشرة قبل غريه من الناس األسوياء، أال تكون سيدة املوقف  وهل
يف أزمة مشاة وحدث مشابه لذات سليمة البناء، إالّ إذا كانت مصابة بصدع نفسي عميق ترسخ يف 

الضمري يف حاالت  ذاا الدنيا فأعاق عمل الذات، والذات العليا صاحبة القيم واألخالق، وأعاق عمل
  مشاة؟

الغريب يف أمر "أمري" أنه مل يعتمد سالمة أناه باهلروب فقط، بل باالستنكار من أن يـأيت فعـل   
الشهامة من آخر ذي طبيعة مندفعة تظهر مدى ضعفه واستكانته وجبنه أمام حدث مماثل، فكيـف إذا  

  كان هذا الفعل من طبيعة والده؟
ا مع الصديق حسنتنازع الذات الساردة وجتاذبا          :  

بني أمري وحسن فارق عمري ال يتجاوز السنة لصاحل األول، لكنه فارق اجتماعي كبري يعـود إىل  
  أمرين ينبغي النظر إليهما جبدية ألما نتيجة ألمر واقع:

ة األسـتاذ  ،األول: الفارق الطبقي بني األسرتني؛ أمري وأسرته األرستقراطية املنشأ، من جهة األم
الذي ينتمـي إىل أسـرة    ،اجلامعية ذات املنبت النبيل الذي ينتمي إىل األسرة املالكة األفغانية. واألب

  .تاجرة مماثلة يف األمهية والغىن واملوقع االجتماعي
الثاين: الفارق الطائفي الذي يفرز اتمع األفغاين إىل طبقات متعارضة: حاكم وحمكـوم، ظـامل   

عليه، ومن مث خادم وخمدوم، إذ حتتل طائفة البشتون الطبقة األوىل، وطائفـة  ومظلوم، مسيطر ومسيطَر 
  اليت ينتمي إليها حسن عقائدياً، طبقة متأخرة إىل حد بعيد. ةاهلازار

. لنسـتنطق الـنص،   ةل، وهذا كاف لتوصيف طبقته االجتماعية، اهلازارنـزحسن، ابن خادم امل
فها: " ... حسن وأنا رضعنا من الصدر نفسه، ومشـينا  ونترك الذات الساردة تصف هذه العالقة وتعر

خطواتنا األوىل على املرج نفسه، وحتت السقف نفسه نطقنا بكلمتنا األوىل: كلميت األوىل كانت بابا، 
كلمة حسن األوىل كانت أمري، امسي". وحىت ظروف التنشئة األوىل لكل من الصديقني كانت متشاة 

موا يف أثناء والدته، وحسن نشأ من دون أم ألا تركته طائعة، وهجـرت  جداً: أمري يتيم األم، بعد 
العائلة "لقد رفضت أن حتضن حسن، وبعد مخسة أيام كانت قد رحلت". فكانت املرضعة، وهي مـن  
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، لالثنني معاً. لكن "حسن" أحيط برعاية أبيه وعاطفته اليت مل يكن هلا حدود، إضافة إىل رعاية ةاهلازار

  طوفان آغا وحمبته، يف حني كان أمري نفسه يعاين من برودة عواطف أبيه وندرا.   رب األسرة
من خالل تقنية االسترجاع، تعود الذات الساردة إىل املاضي لتوقف سردها مبشـاهد وصـفية،   
ترسم صورة خارجية حلسن الذي ميتلك وجهاً "كوجه الدمية الصينية ... أنفـه مسـطّح ... عينـاه    

هبيتان، خضراوان وحىت ياقوتيتان ... والشفة املشقوقة" اليت استطاع والـد أمـري أن   الضيقتان ... ذ
يعيدها إىل طبيعتها بفضل جراح خاص كان قد استقدمه خصيصاً إلجراء هذا العمـل اجلراحـي. مث   
يرسم صورة أخرى تتجاوز الشكل إىل املضمون لتعرفنا إىل حسن األمي، الذي ميتلك موهبة عظيمـة  

تذوق ملا يقرأ له "... كان حسن أفضل مستمع ... يندمج متاماً مع احلكاية، يتغري وجهه مع للحفظ و
حتوالت القصة" وفضالً عن ذلك كان يتنبأ ألمري بأنه سيصبح كاتباً عظيماً ستقرأ الناس كتاباته. وكأنَّ 

لة نـزيه من مالسارد، ويف حركة استباق واستشراف، يفصح عن مستقبله الكتايب وعلى ما سيصبح عل
  روائية فيما بعد.

ـ  راب، هكانت الشاهنامه كتاب حسن املفضل الذي حيب أن يسمع قصصه، وشخصية البطل س
الذي قتل على يد والده رستم الذي مل يكن يدري ببنوته، كانت املفضلة لديه. لكن ما كان يتميز بـه  

يف الدفاع، دائماً، عن أمري.  حسن أنه كان صاحب مقالع قاتل يستخدمه يف املآزق الصعبة، والسيما
لة الصديق احملبوب واملقرب فعـالً مـن   نـزلكن ... هل كان ذلك كله سبباً مساعداً ليحتل حسن م

أمري؟ ما تكشفه الذات الساردة عن هذه الصداقة مل يكن من هذا القبيل؛ إذ إا صداقة مفروضة حبكم 
مشترك يف الطبقة االجتماعية، والثقافية املدرسية  الظروف اليت يعيشها االثنان دون أن يكون هلا أساس

أو حىت البيئية، على سبيل املثال، أو يف الطبيعة الشخصية لكل منهما، إذ مل يتوفر شيء من هذا القبيل 
أو غريه مما يوجب صداقة أكثر عمقاً وجدية من تلك اليت جعلتهما، وحبكم الظروف، يعيشان حتـت  

انت الذات الساردة تصرح عالنية بذلك فتشري إليه، " لكـن، وال  سقف واحد، لكن كل من جهة. ك
بأي قصة من قصصه، كان بابا يشري إىل علي بصفته صديقاً له، والشيء الغريب أين مل أفكـر حبسـن   

  بصفته صديقاً يل أيضاً، ليس باملعىن املعروف على كل."
لعالقة، هو ذلك التردد الذي ما تشري إليه بعض دالالت وحدات النص اجلزئية اليت تسجل هذه ا

يشعر به أمري جتاه صداقته حلسن، والسيما حني عيره آصف مشرياً إىل ذلك .. "كيـف ميكنـك أن   
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تسميه صديقك؟ "جييبه أمري، ولكن حديث النفس للنفس "كدت أقول، ولكن ليس صـديقي! هـو   

بصفته صديقاً، وأفضـل  خادمي، هل اعتربه فعالً كذلك؟" بالطبع ال، لقد عاملت حسن بشكل جيد، 
من ذلك أقرب إىل أخ، ولكن، إذا كان هذا صحيحاً، إذاً ملاذا عندما يأيت أصدقاء بابا بصحبة أوالدهم 

يف  )٥١(ص ال أشارك حسن يف ألعابنا؟ ملاذا ألعب مع حسن فقط عندما ال يوجـد أحـد آخـر!"؟   
يف كل شيء. كان صادقاً يف حبه، الوجهة املقابلة، كان حسن شديد احلب ألمري، ويعده مثله األعلى 

  )٦٦(ص"ونقياً لدرجة إهلية، دائماً تشعر أنك منافق أمامه".
  كيف أعرف إن كنت تكذب علي، حسن؟ -
 )٦٢(ص سآكل التراب قبل أن أقوم ذا. -

هذه هي صورة حسن؛ املستقرة والثابتة يف صداقتها وحبها، مقابل صورة أمـري الـيت يتنازعهـا    
ال يعرفان االستقرار، واحلب الذي ال يعرف الغريية، بل ليس لديـه يف موقفـه   اخلوف والقلق اللذان 

لعيين أمري" بشجاعة وصمت وغريية تتجاوز  إکراماًسوى اجلنب يف أحلك املواقف اليت خيوضها حسن "
  النفس.

موقفان نتوقـف عنـدمها    كانه لقد خذل أمري صديقه أكثر من مرة، ويف أكثر من موقف. لكن
  :ثر داللةألما األك

لعيين أمري، وتعرض لـه   إكراماحادثة الطائرة الورقية الزرقاء، حني حلق ا حسن إلحضارها  - أ
آصف وزمياله بالضرب واألذى. كان أمري يراقب املوقف عن بعد، وكان رد فعله أن هرب عائداً إىل 

  البيت، تاركاً حسن بني براثن الثالثة دون أي وازع من ضمري.
بسرقة هدايا أمري، الذي تدبر هو نفسه السيناريو الكامل لوضع املسروقات حادثة اام حسن  -

ل األسـرة إىل وجهـة   نــز حتت وسادة اين عليه، حادثة تسببت يف عزم علي وحسن على ترك م
 أخرى، بعد أن عرفا خبفايا احلادث، لكن دون كشف سر ذلك، وغاية أمري أن خيلو له وجه أبيه.

سردها املتنامي، لتفسح اال أمام انعطافات تشكل نصوصـاً نوعيـة    يف ةتتوقف الذات السارد
داخل النص الروائي املنت وعنونتها بـ: "ذكرى"، "حلم"، "ذكرى"، لتقودنـا إىل ال وعـي الـذات    
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الساردة، أو إىل الالشعور الذي يصلح ألن يكون رمحاً لكل "التخييالت اليت تشبع الذات فيها رغبتها 

  )١(ل بإعادة تقدميها إىل نفسها".على مستوى املتخي
فما معىن أن تستعيد الذات الساردة أحداث األمس البعيد، عندما رضعت هي وحسن من صـدر  
سكينة اهلازارية؟ وما معىن أن تتذكر اآلن، ويف هذا الظرف قول القائل: "هناك رابطة أخوة بني الناس 

أن حتقق استباقاً روائياً ملا ستعلمه فيما بعـد  الذين يرضعون من الصدر نفسه؟ هل تريد الذات الساردة 
من أمر األخوة مع حسن من عالقة غري شرعية ألبيه؟ حىت احللم الذي حلم به أمـري، الـذي كـان    
استرجاعاً ألحداث بعينها وقعت وارتبطت مباشرة حبسن، وكان هو سبباً رئيساً يف حدوثها وكأنهـا  

لفيلم الصامت، ينقل ويكرر صوراً وأقواالً قيلـت، يريـد أن   شريطُ أحداث لصورٍ متتالية، كما هو ا
يسترجعها، مع تكثيف وتركيز لبعض الصور، أو إضافات لصور فرعية أخرى ختدم الصورة األسـاس:  

لعيين أمري، آصف صاحب األفكار  إكراماًحادثة الطائرة الزرقاء، وذهاب حسن اللتقاطها، وإحضارها 
لفرصة مؤاتية لالقتصاص من "اهلازاري القذر". فـإذا مـا أشـرنا إىل    اهلتلرية يعترض طريقه وتكون ا

االعتقاد الذي ذهب إليه الفالسفة املسلمون من أن األحالم تبقى أثراً من آثار املخيلة، ونتيجـة مـن   
، أو أا "صورة ناجتة عن املخيلة اليت تعظم قوا يف أثناء النوم على أثر ختلصها من أعمـال  )٢(نتائجها

. فكيـف نفسـر   )٣(ظة، والسيما أن احلواس حتدث فينا آثاراً تبقى بعد زوال األشياء احملسوسـة" اليق
اإلضافات على مشاهد احللم، مثل حادثة االعتداء اجلنسي الذي مارسه آصف على حسـن، ونقلتـه   
خميلة أمري بوصف متأن ودقيق وكأنه لقطات كامريا حقيقية: حسن وهو مثبت من قبل وايل وكمـال،  

ظراته اليت تشبه نظرات نعجة مستسلمة، مث نظرات أمري اليت تراقب عن بعد ما حيدث وحبياد غريب ون
  ينتهي إىل اهلرب، هرب اجلبان من اعتداء يترصده أو أذى سيلحق به.

ينقل املختصون يف التحليل النفسي الفرويدي عن أستاذهم قوالً مفاده أنّ احللـم هـو الطريـق    
وعي. وتفسري احللم يقتضي القدرة على "اختراق األقنعة اليت تستر الرغبـات يف  امللوكي املؤدي إىل الال

                                                             
  ٢٨، ص دبالتحليل النفسي لألنويل،  -١
 .١٣٩، ص٢٠٠٥ ١، دار احلوار، الالذقية، طبنية املتخيل يف ألف ليلة وليلة، مويفناملصطفى  -٢
 .١٣٨ص  ،املرجع نفسه -٣



 ١٢  تنازع الذات الساردة ونزوعها إىل التحرر من منظور التحليل النفسي لألدب 

 
احللم حماولة التوصل إىل األفكار احلقيقة للحلم، أي حملتواه الكامن، وذلك من خالل إزالة األقنعة عـن  

  )١(حمتوى احللم الظاهر"
ة احللمية تقوم على االتصال احليا(فإذا كان احللم هو الطريق الذي يقود إىل الالوعي، وإذا كانت 

، فإن احلياة النفسية على العكس من ذلك تقوم يف يقظتها على االتصـال  )بني الالوعي وما قبل الوعي
. وقد صرحت الذات الساردة يف الوعيها؛ أي يف حلمها، بأن ذلك )ما قبل الوعي والوعي نفسه(بني 

كان عليه أن يدفعه، ليخلو له وجـه أبيـه   اهلروب مل يكن فقط جبناً من خوف الحق، وإمنا هو مثن 
  بإقصاء حسن من الطريق.

" ... رمبا كان حسن هو الثمن الذي علي دفعه، اخلروف الذي علي ذحبه ألكسب بابـا ...".  
  )  ٨٧(صوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل كان مثناً عادالً ؟

ن املعتدى عليه واملتـهالك  على الرغم من صعوبة املوقف فإن "أمري" سرعان ما ينسى منظر حس
وهو حيمل إليه الطائرة الزرقاء، ويذهب إىل أبيه وكأنَّ شيئاً مل يكن؛ "مشـيت إىل ذراعيـه املليئـتني    
بالشعر، ودفنت شعري يف دفء صدره، وبكيت، ضمين بابا بشدة إليه ... بني ذراعيه نسـيت مـا   

  حصل، وكان هذا مجيالً."
الغايـة تـربر   «ود األفعال ألخالق ميكيافيلية آمنت مببـدأ  قد جند يف تصرف أمري نوعاً من رد

بصفته وسيلة يف الدفاع عن النفس، تسوغه القوى الدافعة للذات الدنيا، اليت جتاوزت يف قوا  »الوسيلة
ويف تأثريها القوى الرادعة للذات والذات العليا؟ وهذه أمور مطروحة أمام النفس البشرية بغض النظـر  

  أو اتفاقنا معها.عن اختالفنا 
مجل متتابعة تعرض سلسلة متوالية من أنواع السلوك واألحاسيس واألفكار تراءت للذات الساردة 

. ويتابع القارئ هذه املتواليات على أمل أن جيد تفسـرياً  »احللم«أو عن طريق  »الذكرى«عن طريق 
كذلك. لقد بدت رغبة احللـم يف  لسلوك الذات الساردة وتصرفها الذي بدا غريباً، لكن األمر ال يبدو 
وحني أتيح هلذه الرغبة الكالم،  )٢(أن تتكلم، وفعل الكالم هو الذي قام مقام الرغبة بعد فوات األوان.

من خالل "الذكرى" أو "احللم" تكون بذلك قد أت مصريها وأحرزت شكالً واحداً من اإلشـباع".  
                                                             

 .٣٠-٢٩، ص ١٩٨٨، دار النهضة العربية، بريوت فرويد والتحليل النفسي الذايت، سيالنابلحممد أمحد أنظر  -١
 . ٤٥ص ، فسي الذايتفرويد والتحليل النالنابلسي،  :نظرا -٢



 ١٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
من عصارا ال تنتظر أحداً كي يرد اجلواب أو  لقد "عربت عن نفسها، وظهرت إىل الوجود مفرغة )١(

   .)٢(يرضيها"
هل كان ذلك نوعاً من التداعي أو اإلفضاء من أجل التنفيس أو إخراج املكبوت طلبـاً للراحـة   

  فقط؟
  تنازع الذات الساردة مع اآلخر يف احمليط االجتماعي:

والتوتر؛ سواء مع ذواـا أم مـع   املالحظ يف طبيعة الشخصيات احمليطة بأمري أا تعاين من القلق 
حميطها. فهي تعيش ضمن بنية اجتماعية مغلقة، تتجلى يف التراتبية الطبقية واملذهبية بشـكل واضـح   
ومؤثر. وقد انعكس ذلك على حياا، وفاقم من صراعاا، وأثر يف جمرى أحـداث القـص بشـكل    

ثـة اجتماعيـة تتعـايش هـذه     رئيس. وضمن مواصفات سيكولوجية، وأخرى شكلية خارجية، وثال
الشخصيات ضمن حميطها اختالفاً أو ائتالفاً، وضمن شبكة من العالقات اليت يغذيها الوصف بصـفته  
وسيلة هلا وظائفها الدالة، وهلا تقنياا الروائية اليت تعمل "على بلورة الشخصية وتشخصيها أمام القارئ 

تعطيل حركة الزمن السـردي بالوصـف ميـنح     ، إضافة إىل أن)٣(من خالل رسم التفاصيل الصغرية"
فرصة للتأمل، والقيام بدور تفسريي أو إحيائي من خالل عالقة تلك األوصاف بالشخصـية، وعالقـة   

  هذه الشخصية بالزمان واملكان.
، وهو الشخصية الرئيسة اليت عاشت يف حمـيط أمـري،   »آصف«فإذا ما وصفت الذات الساردة 

آصف ذو العينني الزرقـاوين،  «عه، منحتها من الصفات ما ينطق ويتها الشخصية وحبالة تنازع دائم م
فإن تفسري الراوي للكلمة بني قوسـني   »سوسيوبات«. وعندما تصفه بـ »ولد ألم أملانية وأب أفغاين

هو نوع من توكيد الصفات بغية إبرازها وتوضيحها للعلن فيقول: "شخص مصاب باختالل الشخصية 
  )٤٨(صفات وردود فعل غري اجتماعية ... وحشيته تسبق تصرفاته".تظهر يف تصر

ويعلن احلوار الدائر بني الذات الساردة وآصف عن طبيعـة الفـارق، وطبيعـة التنـازع بـني      
  الشخصيتني، ونستطيع حتديد ذلك على النحو اآليت:

                                                             
   .٢٥، ص التحليل النفسي لألدبنويل، جان بيلمان  -١
   .٢٥، ص املرجع السابق نفسه -٢
 . ٤٧ - ٤٠، ص حتليل النص السردي، ةبوعزحممد  :انظر -٣



 ١٤  تنازع الذات الساردة ونزوعها إىل التحرر من منظور التحليل النفسي لألدب 

 
  آصف  أميـر

  القوة  الضعف
  التوتر والقلق  التوتر والقلق

  دياالندفاع والتح  اخلوف
  العداء احلاد (للشيوعية وللهازارا)  احليادية
  الفعل والتنفيذ  السلبية
  ااة  اهلروب

وقد متت املواجهة بني الشخصيتني يف موقفني، األول: عندما تعرض آصف وظاله كمـال ووايل  
ـ   رب. حلسن يف اعتداء، انتهى بإيذائه جسدياً، دون تدخل أمري الذي اكتفى باملراقبة من بعيـد مث اهل

والثاين: يف مواجهة حتد صارخة، بعد أن اخنرط آصف يف صفوف طالبان، وأصـبح ميثـل السـلطة    
احلاكمة، وأمري الذي أصبح أمريكياً من أصل أفغاين وعاد إىل البالد بقصد ختليص ابن أخيه غري الشقيق 

متذبذباً بني الشـفقة  من براثن آصف ... املواجهة األوىل كانت تنازعاً أدى إىل صراع ذايت عاشه أمري 
حلال حسن، واهلروب من رد فعل مناسب. أما املواجهة الثانية، فكانت أمام آصف من قبيل التحـدي  

راب مـن براثنـه،   ذاته، مث صراعاً مع آصف لتخليص سهألخذ ثأر قدمي. وكانت عند أمري صراعاً مع 
  راعاا السابقة.لكنها، يف النتيجة، كانت نزوعاً حنو التحرر وعتق النفس من جممل ص

ومن تداخل عالقات هاتني الشخصيتني الرئيستني، والشخصيات األخرى املساعدة، نسـتطيع أن  
خنرج بفهم أوضح لتركيبة اتمع وأحداثه، صراعات حاول الكاتب، بوعيه وفكره الناقد، الكشـف  

  عنها؛ إذ تركزت يف:
املذهبية، اليت متنح املكانـة املتعـارف   االعتقاد الراسخ لإلنسان األفغاين بالتراتبية الطبقية و -١

عليها يف اتمع لكل فرد دون مساءلة أو مناقشة، هذا واضح يف قول حسن وهو يواجه إيذاء آصـف  
  مبقالعه، مهدداً ولكن برجاء اخلادم:

  اتركنا آغا، أرجوك ... -(
  بينما آصف خياطبه بقوة تلك التراتبية:

  )٥١(ص). كثكلتك أم ييها اهلازارضعها جانباً أ -



 ١٥                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
التناص الفكري بني أفكار آصف العرقية املتطرفة، وأفكار الصـفاء العرقـي الـيت منـت      -٢

وتطورت يف الغرب مع تطور النظريات العلمية، مث ما لبثت أن عادت إىل الساحة يف أيامنا هذه بعدما 
الكاتب بـالواقع  خبت مباشرة بعد احلرب العاملية الثانية. واستلهام آصف لتلك األفكار يشري إىل وعي 

ويالت االستناد إىل القبيلة والعشرية والطائفة  -مثل غريه من اتمعات الطائفية  –األفغاين الذي متزقه 
  عوضاً عن الدولة اليت جيب أن تكون املرجع، وعن املواطنة احلقة اليت يتساوى فيها أبناء اتمع كلهم.

ها أفغانستان، هذا الوعي الذي عرب عنـه  وعي الكاتب حبالة الفقر والتخلف اليت وصلت إلي -٣
 األب مبقارنة بسيطة بني بلده وإيران: ختلف األوىل وفقرها، واحلضارة اليت وصلت إليها الثانية:

قال: إن أستاذي واحد من أولئك احلسودين، يغارون ألن إيران كانت قوة صاعدة يف آسيا،  -«
  اخلريطة.وأغلب العامل ال يستطيعون إجياد أفغانستان على 

 )٦٦(ص .»... من األفضل أن تؤملك احلقيقة من أن تضحك على نفسك بالكذب -

ما تقدم من شخصيات، مثلت لنا مناذج واقعية عن اإلنسان األفغاين، وهو يعيش حالـة متـزق   
داخلي بني عاملني متناقضني: عامل القيم املترسبة يف أعماق بعض الشخصيات يف حماولة منها لترسيخها 

وسائل، وعامل القيم التحررية اليت تؤمن ا بعض الفئات املتنورة، يف حماولة منها للتمـرد علـى   بشىت ال
القيم املترسبة بالوعي واالنفتاح. من هذا الصراع بني العاملني؛ يتولد قلق الذات الساردة مع ذاا، ومع 

  وع إىل اخلالص والتحرر.نـزحميطها، يف حماولة للخروج من هذا املأزق بال
  :  نزوع الذات الساردة إىل التحرر واخلالص

من أفغانستان إىل باكستان فأمريكا، وبتسلسل زمين منطقي، تتصاعد أحداث القـص بشـكل   
طبيعي هادئ إىل أن تنعطف، وبشدة؛ لتعود بشكل مفاجئ من سان فرانسيسكو، حيث استقر أمري مع 

ابرة هاتفية من رحيم خان يطلب من أمري احلضـور  زوجته ومع أبيه، إىل املاضي البعيد يف البلد األم. خم
إىل باكستان ألمر مهم يتعلق به. ويعود السرد إىل الوراء، وبقفزة كبرية، يسترجع فيها السارد ماضـياً  
مثقالً بالذنوب غري املكفر عنها أو املصرح ا حىت ألقرب الناس إليه، لزوجته، اليت بدأت حياا معـه  

، وبزواج غري مرضي عنه ال من األهل وال من اتمع، لقد غفر هلا ذلك املاضي، مصارحة إياه مباضيها
مباضيه، خبيانته حلسن، وخيانته للعالقة الـيت   -باملثل –لكن مل تكن لديه اجلرأة أو الشجاعة ليصارحها 

  كانت تربط حسن وأباه بوالده، واألذى الذي سببه للثالثة.



 ١٦  تنازع الذات الساردة ونزوعها إىل التحرر من منظور التحليل النفسي لألدب 

 
بسبب مـا  (ودار خبلده أن حرمانه القدري من الطفل رمبا كان مل يرزق أمري بأطفال بعد زواجه، 

، هذا املنولوج االعترايف يعد بداية الصحوة؛ صحوة الضمري الـذي كـان   )قام به، رمبا كان هذا عقابه
رجل ال ميلك ضمرياً ( )عذاب الضمري دليل على وجوده، كما يقول األفغان(غائباً وعاد فجأة، إذ إن 

، إضافة إىل القلق واخلوف هو مصدر األمل وتنازع الذات الساردة. بـاألمس مل  ، والعذاب)ال يتعذب
يكن يعترف بنوع من اإلساءة سببها لغريه، خاصة حلسن، على الرغم من أنه تعمد ذلـك. اآلن بـدأ   

  إحساسه يتغري.
ىل لقـاء  مل تكن رسالة حسن إىل أمري اليت سلّمها إىل رحيم خان إالّ سبباً غري مباشر لقدوم أمري إ

صديق والده يف باكستان، ومل تكن تلك املصارحة بني االثنني عما يتعلق حبياة رحـيم خـان، بعـد    
ـ   مـن   ةرحيلهم، هي السبب أيضاً. لقد استقدم الصديق القدمي، رحيم خان حسناً وزوجتـه فارزان

ـ نـزاهلازارات ليسكنا معه م دة حسـن،  ل والد أمري حلمايته من عبث العابثني، وعادت سنوبار، وال
حلسن، هذا الطفل الذي كـان   سهراببشكل مفاجئ؛ لتنضم إىل العائلة يف سكنها اجلديد، مث والدة 

شبه أبيه حىت يف مقالعه الذي يتزنر به أينما ذهب، مث مقتل عائلة حسن على يد الطالبان الذين احتلوا 
كن ذلك كله مل يكن هـو  ل، خالل سفر رحيم خان، ومل يبق سوى الطفل الذي أودع امليتم. لنـزامل

السبب أيضاً. يبقى سرد رحيم خان يسري سرياً متتابعاً وتصاعدياً يف طريقه إىل التطور. وتبدأ احلبكـة  
تومـاس  (إليداعه بني أيدي  سهراببالتعقد عندما يطلب من أمري الذهاب إىل كابول إلحضار الطفل 

اً يف بيشاور. يتحول السرد إىل حـوار بـني   الزوجني األمريكيني اللذين يديران ميتم )وبييت كو لدويل
رحيم خان وأمري، الذي يرفض الذهاب يف أول األمر، مغامراً حبياته وحياة أسـرته الـيت تنتظـره يف    
املهجر. عند ذاك مل جيد الصديق بداً من املصارحة والكشف عن السر. "... حسن، أخوك غري الشقيق 

  من أبيك، وعليك أن تذهب لتخليص ابنه".
  ملاذا أنا؟ ملَ ال تدفع لشخصٍ هنا كي يذهب، سأدفع له إن كانت مسألة مال! -
 - ٢٢٠(صنعلم ملاذا جيب أن تكون أنت! ألـيس كـذلك؟    ،حنن االثنان ،أعتقد أننا .... -

٢٢١( 

هناك طريقة لتعتق نفسك ... بإنقاذ طفل صغري، يتيم، ابن حسن، الضائع يف مكان ما من « -
 )٢٢٧(ص »كابول.



 ١٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
باسترجاع اإلشارات اليت كانت أمامه يف املاضي، واليت مل جيد تفسرياً هلـا إالّ اآلن "...   يبدأ أمري

طلب بابا الدكتور كومار ليصلح شفة حسن، عدم نسيانه لعيد ميالده، جواب بابا احلازم عندما سألته 
بيته،  عن استئجار خدم جدد قال: حسن لن يذهب إىل أي مكان، ... هو باق معنا حيث ينتمي، هذا

  )٢٢٥(ص وحنن عائلته،... لقد بكى بابا عندما غادرنا علي وحسن ..."
يعود أمري إىل ذاته، واملونولوج سيد املوقف؛ فاألمر يستدعي كشف حساب عن املاضي، وإعادة 
النظر يف املواقف اجلبانة جتاه أخيه اآلن، وجتاه ابن أخيه املعرض للخطر. "... نظرت ثانية إىل الوجـه  

دير يف الصورة ... لقد أحبين حسن كما مل ولن حيبين أحد ثانية، لكن جزًء صغرياً منـه مـازال   املست
إا صحوة الضمري الذي عاد من سباته فجـأة، وأحـس    )٢٢٨-٢٢٧(صيعيش يف كابول، ينتظر".

مبسؤوليات األمر الواقع اجلديد، والسيما أنه أصبح مسؤوالً عن عائلة بعد أن كرب، وأـى دراسـته،   
وامتهن الكتابة الروائية، وتزوج، ومن الطبيعي أن يكون منوه النفسي قد أخذ مسـاراً ممـاثالً لنمـوه    

، وإن منو الشخصية يكتمـل  )١(اجلسدي، إذ إن الفرد ينتقل " من مرحلة إىل أخرى مع التقدم املستمر"
لـى تكـوين الـتقمص    حبالتني: "النضج الطبيعي، والتعلم ... الذي خيلّص من اإلحباط ... ويثابر ع

. ويثبت علم النفس التحليلي أنه من الصعب جداً، إن مل يكن من املستحيل، )٢(والتسامي واالستبدال"
    عزل آثار النضج عن آثار التعلم. فالنضج والتعلم يسريان جنباً إىل جنب، بل يداً بيـد يف جمـال منـو

 لألمور، ويتغري موقفه من األحـداث،  الشخصية، وكان من الطبيعي، نتيجة لذلك، أن تتغري رؤية أمري
  ومن طريقة جماته هلا.

يوافق أمري أخرياً، ويتحول السرد إىل حوار بينه وبني السائق يف طريقهما إىل كابول؛ حوار تتخلله 
استراحات وصفية: ألماكن يسترجع ذكرياا عندما اجتازها مرات ومرات مع أبيه، فيحدد األمكنـة:  

، ويذكر أمساء مشهورة هلا مرجعياا التارخيية: البطل الطـاجيكي  ١٩٧٤زمن، بعام ممر خيرب. وحيدد ال
مسعود شاه امللقب بأسد باجنشري، طالبان ودورها يف أحداث أفغانستان وصورا يف الشريعة، اللحـى  
السوداء اليت تصل إىل الصدر، واليت دفعت بعض التجار للتخصص يف صناعتها، السـيما للصـحفيني   

غطوا أخبار احلرب، مث سالسل القرى املنتشرة على احلدود، واخلراب الذي يغطي كـل   نني الذيالغربي
                                                             

  ١٠٧، ص مبادئ علم النفس الفرويديهول،  -١
  ١٣١، ص املرجع السابق -٢
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شيء. يعود بعد ذلك إىل احلوار مع السائق، حوار له داللته الصارخة إذ يدور حول أفغان الـداخل،  

ق تـرايب.  وأفغان اهلجرة إىل اخلارج. "... أشار السائق إىل رجل عجوز تغطيه أمسال، يتثاقل على طري
آغا صاحبا ... أنت، لقد كنت دائمـاً سـائحاً    :حزمة من القش مربوطة على ظهره، هذه أفغانستان

 هنا، لكنك مل تدرك هذا... ملاذا عدت؟ لتبيع أرض بابا؟ تأخذ املال ورب عائداً إىل أمك يف أمريكا!
وتبعاا وحيملون، دون  ويف هذا اام مباشر من سكان الداخل الذين يتحملون عناء احلرب )٢٣٣(ص

غريهم أوزارها، من األفغان املهاجرين الذين تركوا أفغانستان باً حلروا الداخلية، ناجني بأنفسـهم،  
  مفضلني عذابات الغربة على ذلك.  

وحدات نصية جزئية مثقلة مبوضوعات احلرب واألحداث السياسية اليت ستصبح جزءاً ال يتجـزأ  
خلت مع النص املنت بصفتها متفاعالت مؤثرة يف جمريات النص، حتمل رؤيـة  من تاريخ أفغانستان، تدا

  نقدية واعية ملا يدور حوهلا ونستطيع حتديدها بـ:
  .١٩٩٦ – ١٩٩٢على كابول  )الناتو(سيطرة قوات احتاد مشال األطلسي  -١
التحالف دمر كابول أكثر من  )يقتلون أي شيء يتحرك.(توصيف أعمال الناتو وفظائعهم،  -٢

 .الحتاد السوفيايتا

عنـدما  «دخول طالبان، بصفتها قوات ااهدين، إىل كابول، وطردهم قوات التحـالف؛   -٣
دخلت طالبان وطردت قوات التحالف من كابول رقصت يف الشارع ومل أكن وحدي، قال رحـيم  

 »خان.

، للفظـائع الـيت   »بأصحاب اللحى«انقالب املوقف الشعيب ضد طالبان الذين يشار إليهم  -٤
ار، مث منعهم إحيـاء التقاليـد   يف ضد اهلازارا، وجمزرة حصن باإلحصتكبوها: منها جمزرة مزار شرار

الشعبية، تضييق اخلناق على تصرفات الناس ... جيب أن تكتب عن أفغانستان ثانية ... خنرب بقية العامل 
 لمرء أن يكون إنساناً".ماذا تفعل طالبان بوطننا" .. طالبان التطهري العرقي، هؤالء الذين ال يسمحون ل

اعتماد طالبان على "األدمغة احلقيقية هلذه احلكومة ...: عرب، شيشان، باكستانيون ..."  -٥
 والذين كان يشار إليهم بالضيوف.

. ينقطـع  سهرابتعود الذات الساردة لتتابع سردها يف رحلتها للبحث عن امليتم الذي يقبع فيه 
ليت تصور احلالة اليت آلت إليها أفغانستان، وجلـوء مسـتمر إىل   السرد ملزيد من االستراحات الوصفية ا
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االتكاء على أمساء بعينها هلا مرجعياا الواقعية يف البلد: جادة مايووند، مقاطعة كارتيه رسي مشال ـر  

على ساحة  ١٩٩٢م كابول اجلاف ... حصن باالهيسار؛ املعلم األثري الذي احتله سيد احلرب دوست
د إىل مزيد من اللقطات الوصفية اليت تربز سخرية املتناقضات: "أبنيـة تقـف منتظـرة    جبل شريدروان

االيار، حفر يف السقوف، جدران اخترقتها شظايا الصواريخ، شوارع كاملة حتولت إىل ركـام....  
الفتة ضربتها رصاصة، على زاوية من الركام تقول: اشرب كوكاكوال". ... مث ينقل يف اجلهة املقابلة، 
وهو يف طريقه إىل امليتم، صورة مناقضة لألوىل، ملنظر البيوت اجلميلة اليت مازالت حتافظ على مجاهلـا  
وأناقتها ضمن خراب كابول: "... ملفاجأيت، أغلب البيوت يف وزير أكرب خان كانت بوضع جيـد"،  

  إا لطالبان وللضيوف.
ل األب الكـائن يف  نــز ها يف مينفتح املاضي صفحة مضيئة تسترجع فيها الذات الساردة أيام

املنطقة نفسها، وكيف أخربه رحيم خان بأن بعض رجال طالبان أجربوا حسناً وزوجته على إخـالء  
ل، وقتلومها رمياً بالرصاص. وما بني استرجاع ملاضٍ من الذكريات، ومشاهد وصفية من الزمن نـزامل

وس واخليال احلكائي الغـين، واقـع، لشـدة    احلايل، يبقى القارئ يف حركة نواسية ما بني الواقع امللم
  مرارته، تتمىن أن يكون خياالً حمضاً.

ألي، إىل امليتم ويتوقف السرد ليكون احلوار مع مدير امليـتم الـذي    يصل أمري مع السائق، بعد
  خيربهم:
هناك موظف طالباين رمسي ... يزور امليتم كل شهر أو شهرين، جيلب معـه مـاالً لـيس     -

  )٢٢٥(ص فضل من ال شيء .... عادة يأخذ فتاة .....بالكثري، لكن أ
إذا منعت عنه طفالً واحداً سيأخذ عشرة، لذا أتركه يأخذ واحداً، وأترك احلكم هللا، أبتلـع   -

 كربيائي وآخذ ماله امللعون، الدنس، الوسخ مث أذهب إىل البازار وأشتري طعاماً لألطفال.

 احة بني الشوطني، يضع نظارات سـوداء ... اذهب إىل ملعب غازي غداً، ستراه عند االستر -
 )٢٥٦-٢٥٥(ص

مهما كان دور التخييل يف عملية الكتابة هنا، إالّ أن مرجعيتها الواقعية ليست بعيدة عن الـتفكري  
يف أوضاع بلد مازالت احلرب فيه حتصد األخضر واليابس، ومازالت أمساء بعينها تسير تلك األحداث 

الوصفي للملعب وما يدور فيه بني شوطي اللعب البد أن يكون من شطحات الواقعية يف البلد. املشهد 
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اخليال، حىت ولو كانت مرجعيته حتمل شيئاً من حقيقة الواقع. يف االستراحة، احتفال تـأدييب لرجـل   
وامرأة اقترفا جرمية الزنا، على حد قول رجال طالبان، واحلفرتان اللتان حفرتا يف امللعـب تنتظرمهـا   

  العقوبة من قبل رجل دين طالباين:لتنفيذ 
حنن هنا اليوم كي نطبق الشريعة، حنن هنا اليوم لنطبق العدالة حنن هنا اليوم ألن إرادة اهللا ...  -

  )٢٦٧(ص وكلمة الرسول حممد عليه السالم ....
"الطالباين الطويل مشى حنو كومة احلجارة .... رمى احلجر حنو الرجل املعصوب يف احلفرة أصابه 

جانب رأسه" ... واملشهد يكتمل، ... يعاد الرجم حىت املوت، تلقى اجلثث يف الشاحنة، ويعـود   يف
الشوط الثاين من اللعب إىل امللعب وكأن شيئاً من تلك ازرة مل يكن أبداً. ويتمكن أمري من تثبيـت  

  موعده يف الثالثة بعد الظهر مع الرجل الطالباين، صاحب الشأن.
لتصل إىل القمة يف التشويق واالنفعال حني يكتشف أمري أن رجل الـدين   تتصاعد أحداث القص

الطالباين بطل حادثة امللعب صباحاً، وصاحب املوعد ظهراً، هو آصف، جاء حيمل ثأراً قدمياً يف منازلة 
  ، الظافر فيها هو الظافر بالطفل.سهرابقتالية أمام الطفل 

للقاعة، مكان املوعد، آلصف ولباسه الطالباين، إىل مشهد وصفي  بالکاملينحرف السرد ليتحول 
  ، وصف يغين احلوار ويقوي دالالته:سهراب) للطفل Body Gardللحرس املرافق (

  (يف إشارة من آصف لعرض الرجم يف امللعب). )٢٧٤(صإن شاء اهللا استمعت بالعرض؟  -
، ١٩٩٨آب .... لكن، أتريد عرضاً حقيقياً، كان جيب أن تكون معي يف مزار شـريف يف   -

 )٢٧٤(ص كان هذا ما أمسيه عرضاً ...

مرة أخرى، يريد الكاتب أن حييل على الواقع، على جمزرة التطهري العرقي ضد اهلازارا اليت قامت 
ا طالبان، وليس استرجاع املاضي والعودة به إىل تلك الواقعة، مث حتديد تارخيها، إالّ من قبيل اإلمعان 

  ربط هذا املاضي بالواقع حاضراً.يف مرجعيتها الواقعية، مث 
ذهبنا من باب إىل باب، ندعو الرجال واألوالد ونقتلهم أمام عائالم، لريوا، ليتذكروا مـن   -(

هم، إىل من ينتمون، كان يصرخ بنشوة ... كنا نقتحم أبوام ... وأنا ... أدير فوهـة رشاشـيت يف   
 ر إىل أن تقـوم ـذا).  عرف معىن كلمـة حتـر  الغرفة وأطلق وأطلق إىل أن يعميين الدخان ... لن ت

  )٢٧٥-٢٧٤(ص
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ر من نوع آخر يصل إليه آصف، وانضمامه إىل احلركة احلاكمة للبالد هو سبيل مناسـب  هو حتر

لتطبيق فعلي لألفكار اليت حيملها ويعتقد ا، وتصفية اهلازارا بطريقة التصفية اجلماعية هو نـوع مـن   
  التحرر للنفس املريضة.

إىل باب، مل نسترح إالّ للطعام والصالة، قال الطالباين. قاهلا بشغف كمن يتحدث من باب  -
عن حفلة عظيمة حضرها. تركنا اجلثث يف الطريق، وإذا حاولت عائالم أن خترج لتسحب اجلثث إىل 
بيوم كنا نقتلهم أيضاً. تركنـاهم يف الشـوارع أليـام. تركنـاهم للكـالب، حلـم الكـالب        

  )٢٧٥(صللكالب".
لقد أى آصف تصفية حسابه مع اهلازارا، مبن فيهم حسن وزوجته، ومل يبـق سـوى الطفـل    

هو خيطـط   ، وهو حياول قتله نفسياً مع كل حماولة اعتداء جنسي عليه، إنه يتفنن بالقتل، وهاسهراب
كنـه مـن   ، طاملا أنه ميتلك الوسائل اليت متسهرابمسبقاً ملنازلة أمري، ونفسه حتدثه باالنتصار والظفر ب

ذلك. وانتصاره سيحقق له اخلالص من توتره ومن مواجهة اآلالم النفسية اليت يعاين منها إنسان مثلـه  
  خمتل يف شخصيته، هذا االختالل يظهر يف تصرفاته ويف ردود أفعاله.

فمن الثابت يف التحليل النفسي، أن النمو النفسي مياثل النمو اجلسدي عند اإلنسان من الطفولـة  
باملراهقة وانتهاء بالشباب، لكن، ويف كثري من األحيان، وألسباب عدة تعود إىل شخصـية دون  مروراً 

من السلم .... ويكون منوه الطبيعي قد توقف. وعندما حيـدث   ةواحد ةأخرى "يبقى الفرد على درج
ئـزه  وهكذا هو آصف، تبقى غرا )١(ذلك يف النمو النفسي نقول: الفرد أصبح ثابتاً يف مرحلة ما...."

الدنيا هي املسيطرة واحملرضة والدافعة، يف حني تغيب الذات والذات العليا املسـؤولة عـن األخـالق    
  والقيم، ويغيب الضمري الرادع.

أمري يف الطرف اآلخر، ينتظر فرصته لعتق نفسه وإراحة ضمريه املعذب، لكنه مايزال فريسة للتردد 
ا هو مكنون يف العمق: ".... كـان تصـرفاً غـري    واحلرية، وحديث النفس يفسر ويربز إىل السطح م

أمري، قال جزء مين: أنـت  يا مسؤول ... سأترك ثريا أرملة وهي يف السادسة والثالثني، هذا ليس أنت 
جبان، هكذا ولدت وهذا ليس سيئاً كثرياً ألن الشيء اجليد أنك مل تكذب على نفسك يف هذا أبـداً  

                                                             
  ١٠٨، صمبادئ علم النفس الفرويديهول،  -١
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البصرية، لكن عندما ينسى جبان مـن هـو ... فليسـاعده     ... ال شيء خاطئ يف اجلنب إذا أتى مع

  )٢٧٢(صاهللا".
يتأزم احلدث، ويقف أمري وجهاً لوجه أمام آصف. وكل ما يتذكره بعد تلك اجلولة املخيفة أنـه  
قاتل قتاالً مشرفاً يتناسب والغاية منه. لكنه مل يضع يف حسبانه أن ترجيح كفة القتال ستكون ملقـالع  

خل يف اللحظات األخرية. الزمن يعيد نفسه، واملوقف مماثل متاماً مع اختالف طفيف ، الذي تدسهراب
يف الشخصيات. حسن يف املاضي، يف املوقف نفسه أمام آصف يف الدفاع عن أمري وبالسالح نفسـه.  

يف احلاضر يرفع مقالعه يف وجه آصف مهدداً ومنفذاً الوعيد من أجل الدفاع عن أمري،  )االبن( سهراب
  لسالح نفسه واأللفاظ نفسها:با

  توقف آغا أرجوك، توقف عن إيذائه. -
  مل تتوقف صرخات آصف، صرخات حيوان جمروح.

لقد استطاعت الذات الساردة اجتياز امتحان النفس، لتحريرها من عذاباا، قبلت الـدخول يف  
برية، لكن ما حققته املغامرة، ولو بعد تردد، الدخول يف نزال غري متكافئ، والتضحية خبسائر جسدية ك

على صعيد ذلك، كان النقطة األهم. لقد وضعت حداً لصراعاا الداخلية، صراعاا مع ذاـا؛ هـذه   
الذات اليت يشري إليها فرويد بأا "الرأس املشهور والبداية لكل صراع، ويضمن ذلك ما حيـدث مـن   

  .١و الشخصية"تضاد مع احمليط اخلارجي، وأن نتيجة الصراع تكون حامسة يف من
ظفراً على مستوى حتقيق الذات اليت بدأت تعيد بنياا من جديـد   سهرابوكان الظفر بالطفل 

على قاعدة أكثر صالبة واستقراراً، يسمحان هلا أن تتبىن الطفل وتتعهده بعواطفها، وتتحمل مسؤوليته 
ن الذي حتملت تبعاتـه طـوال   جبدارة تعيد شيئاً من الدين املستحق عليها جتاه حسن وأبيه، هذا الدي

؛ ألن "... ما حدث سهرابالسنوات املاضية. وهي اآلن أكثر استعداداً للعمل على تنمية الروابط مع 
  لغرفة مع آصف كان قد ربطنا بشكل غري قابلٍ للشك". ايف تلك 

مث تبدأ معركة الصراع مع احمليط اخلارجي، الذي مل تكن فيـه شخصـية آصـف، بأفكارهـا     
ا وأفعاهلا، إال جزءاً من جمموع الشخصيات األخرى الفاعلة يف احملكي التخييلي، واليت كانت ومعتقدا

                                                             
 نفس املصدر. -١
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من ضمن العوامل اليت ضمنت للنص تعدد مستوياته، بوصف هذه الشخصيات ذواتاً  تعبر عـن رؤى  

  دف تعرية الواقع وفضحه.
اليت تنخر جسده تقدمياً مباشراً، بـل  مل يشأ الكاتب تقدمي فعل املعرفة باتمع األفغاين، واآلفات 

ترك هذه املهمة ألحداث القص، وللشخصيات لتقدميها من خالل رؤاها، ومـن خـالل حواراـا،    
وأحاديثها مع ذواا، ومن خالل املشاهد الوصفية اليت كان كثرياً ما يتوقف عندها، ذلك كله يـدفعنا  

عارف. وقد جتلت روعة النص يف أنه تـرك بـاب   إىل االستخالص واالستنباط أكثر مما يلقننا تلك امل
  املستقبل مفتوحاً نستشرف من خالله أمرين:

عمل الذات الساردة على امتالك عواطف الطفل، بإزالة حواجز اخلوف والقلق والشك من  -١
نفس طفولته املعذبة، بعد سلسلة األحداث املؤملة اليت مرت عليها، وكانت أقوى وأعىت من السـنوات  

ليت مل يتجاوزها عمر الطفل. لقد خاض أمري معركة التبين من خالل قنواا القانونية والشـرعية  العشر ا
ليعيش معه يف أمريكا، وعليه اآلن اجتياز االمتحان األصعب، ورمبا ساعده يف ذلك حماولة استرجاع ما 

  طائرات الورقية.        يف املاضي من حلظات دافئة ومجيلة تعيد الطفل إىل الزمن السعيد، وإىل اللعب بال
انتهاء احلرب يف أفغانستان وعودا إىل احلياة الطبيعية "... الناس يتحدثون عـن معركـة    -٢

ـ قندز، آخر معقل صامد لطالبان يف الشمال يف كانون األول ذاك، اجتمع البشتون، األوزب زارا ك، واهل
وماً، وقد امتدت أكثر من عشـرين  . بدؤوا العملية اليت رمبا تنتهي يU.Nيف بون حتت مسع وبصر الـ 

 سنة من التعاسة يف وطننا. لقد أصبحت قبعة حامد كرزاي الكاراكول وتشابانه األخضر مشهورين."
هذا باإلضافة إىل ما حققه النص من وظائف مجالية ومعرفية، وذلك من خـالل تقنياتـه    )٣٨٥(ص

  عايري االجتماعية والقيم األخالقية.املتعددة، ومن املواقف امللموسة للشخصيات املتنوعة جتاه امل
يف  ،حامالً معه ،وطنه اجلديد ،مؤلف "عداء الطائرة الورقية" إىل أمريكا ،لقد هاجر خالد حسيين

وسياسـياً.   ،واجتماعيـاً  ،تارخيياً ؛أفغانستان ،كثرياً مما أثقل ويثقل كاهل الوطن األم ،عقله ويف قلبه
واملستند يف كثري من تفاصـيله إىل   ،املتاخم حلدود السرية الذاتية ،عن طريق التخييل الروائي ،واستطاع

محال يف صداقتهما كل تناقضـات   ؛حكاية طفلني أفغانيني ،أن ينقل بفنية سردية عالية ،الواقع األفغاين
مربهناً على قدرته يف خلق حياة جديـدة   ،والذنب ،واخلوف ،والشرف ،والصداقة ،جمتمعهما يف احلب

  كمال.تسعى إىل ال
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ا، فصليم٢٠١٢ش/ه.١٣٩١صيف ، العاشرمة، العدد كّة حمجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا  
  

  الثنائيات الضدية وأبعادها يف نصوص من املعلّقات
                                د.غيثاء قادرة                                                                            

  لخصامل
يف متباينة، ظاهرة يف النسق، مضـمرة، تظهـر    ،الثنائية الضدية بنية لغوية متقاطعة اللفظ واملعىن      

ةً لنفسية الشـاعر ومكنوناتـه الداخليـة.    تعتمر نسيجاً لغوياً يعد ترمج ومجاالً شعريني،تباينها إبداعاً 
نشأت من شعورين خمـتلفني   الظواهر املنفصلة والتعالق بينها،مصطلح يقوم على الربط بني  والثنائية:

الشـعور  عاشهما الشاعر يف بيئة فرضت معطياا منطاً معيشياً أيقظ عنده إحساسني متضادين مهـا:  
ا البحـث،  عر يف صور ظاهرة ومستترة تعد ركائز ينهض عكسهما الشالشعور باستالا، وا بالذات،

 ويتقابـل  احليـاة /املـوت.   أمهُّها: البقاء/الفناء، والوصل/الفصل، والعودة /الرحيل، الظّلمة /الضياء،
  وال أمهية لطرف منهما مبعزل عن اآلخر. الطرفان املتضادان وقد يتكامالن،

      جمموعة قراءات تناولت مناذج شعرية لبعض شعراء املعلقـات هذا البحث قراءةً جديدةً من  يعد 
لتعمق يف البنية اللغوية الشعرية، واكتشـاف الـدالالت والرمـوز،    عربابالدراسة والتحليل والتفسري، 

وتقف على أبعادهـا  الثنائيات،  اعتماداً على الثنائيات الضدية اليت تعالَج يف ضوء دراسة نصية تتناول
  النفسية.       

  .نسق ،: ثنائية ضديةكلمات مفتاحية
  املقدمة:

ألا جعلت منه بنيـة   واجلاهلي خاصة؛لفظية من مزايا النص الشعري عامة، إنّ املفارقة املعنوية وال   
رضة كشفاً عن مقاربة البىن اللغوية املتعا جدلية سعت بعض الدراسات النقدية احلداثية إىل تفكيكها عرب

  .أبعاد هذه املفارقة

                                                             
 .مدرسة يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة تشرين، الالذقية، سورية  
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وجتاربه، كما  أظهر  خالصة تأمالته يف الكون والوجود، أودع الشاعر اجلاهلي يف نصه الشعري      

وال سيما التساؤل عن جممل موضوعات احلياة، العقلية اجلاهلية اخلاضعة ملنطق اجلدلية املتسمة بالشك و
  حصر هلا.ال  مفتوحة، الحتوائه دالالت ما أُشكل منها. وهذه السمة جعلت النص الشعري متميزاً

 الغائرة يف أعماق النفس اإلنسانية الـيت  هلي، يف إنتاجه، املعاين املتقابلة، املتباينة،اعتمد الفكر اجلا    
باملوت، واملـوت هـاجس    فاحلياة غريزة عاشها اجلاهليون هروباً من الشعورجتسدها ثنائيات ضدية، 

فسريورة احلياة اجلاهلية يتجاذـا    باً إىل جنب يف حيام،جنوالظالم موجودان  والنور اليربح خميلتهم،
عالقـة  وقد تكـون   اد،العالقة بينهما عالقة نفي وتضان متوازيان متكافئان متصارعان وطرفان متضاد

 -اخلري/الشـر  :املدروسـة يف املعلقـات تتمحـور حـول    أو انسجام. والثنائيات إجياب، وتأكيد، 
  .، الوجود/العدمالظالم/النوراحلق/الباطل، 

، ث عن آلية لقراءة النص الشعري، تعتمد استكناه بنيـة الصـورة  من هنا كان ال بد لنا من البح      
  .وتعميق الوعي مبكنونات هذا الشعر، وثنائياته، وأسراره ومجاله؛ للغويوالسياق ا
العامـل النفسـي    تربط بني النصية لنماذج من شعر املعلقات، يقوم هذا البحث على الدراسة         

  . والبنية الشعرية
  مفهوم الثنائيات الضدية:

 خالفه، وقد ضاده، ومها متضادان، ويقال ضادين فـالن إذا خالفـك،   ضد الشيء: هو: "التضاد    
يف السـياق  - اللفظـة  املعـىن أو  أي ورود، ١وأردت ظلمة، فأراد نوراً " فأردت طوالً فأراد قصراً،

  إجياباً. ضها سلباً أوونقي -الشعري
ـ  فقدق والتكافؤ، يف النقد العريب القدمي على أنه مرادف للطبا وينظر إىل التضاد     ول أليب جاء يف ق

يف جزء  ،:" أمجع الناس أنّ املطابقة يف الكالم هي اجلمع بني الشيء وضدههال ل العسكري عن الطباق
مثل اجلمع بني البياض والسواد والليل والنهار  القصيدة من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو البيت من بيوت

ويف سياق احلديث عن التطبيـق،   ف بني معىن التضاد ومعىن الطباق،. ويف هذا ال خال٢"واحلر والربد 
                                                             

  مادة "ضدد". ،اللسان ،ابن منظور ١ -
 . ٣٣٩، ص الصناعتني أبوهالل العسكري، -٢
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لتضاد هو أن جيمع بني املتضادين، مع مراعاة واطابقة والطباق والتطبيق والتكافؤ، "امل التضاد مبعىن: جاء

، ولْيبكـوا  كقوله تعاىل:﴿ فلْيضـحكوا قلـيالً  ،١وال بفعل مع اسم"جييئ باسم مع فعل،  التقابل، فال
  .  ٢﴾ كثرياً
 فقد أدرجه قدامة بن جعفر حتت نعوت املعاين عنـدما قـال:  التكافؤ الذي حيمل املعىن نفسه،  أما     

متكافئني، فيتأتى مبعنيني "ومن نعوت املعاين التكافؤ، وهو أن يصف الشاعر شيئا، أو يذمه ويتكلم فيه، 
  .٣" أو السلب واإلجياب أو غريمها من أقسام التقابل  إما من جهة املصادرةأي متقابلني، 

ات الوجـود تقـوم   أن مكونون احلياة املعيشة، وورأى اجلاحظ أنّ قانون الثنائية الضدية هو قان       
ت الثالثة إىل ثنائيـة الثابـت واملتحـول    يرد هذه املستويابأمور ثالثة: منسجم، ومتغاير، ومتضاد، و

أي ساكن ومتحرك.على الـرغم مـن   ، ٤ويقول:"تلك األحناء الثالثة كلها يف مجلة القول جامد ونام"
اجلامد وماهو املتحرك النامي، ومل يوضح أن النمو يناهض اجلمـود، وأن  هو  ذلك مل يظهر اجلاحظ ما

وبعدها النفسـي واضـح . ودافعهـا     فس قائلها كبري،ثر الثنائيات يف نوأن أ احلركة جتبّ السكون،
بـد القـاهر   ع أكّـد  .على الرغم من تعدد املصـطلحات  االجتماعي دعا إىل اعتمادها صيغة شعرية.

"وهل تشك يف أنه يعمل عمل السـحر   وأثره يف تشكيل الصورة الفنية يف قوله:اجلرجاين أمهية التضاد 
عد ما بني املشرق واملغرب ويريك التئام عني األضـداد، فيأتيـك   لك ب يف تأليف املتباينني حىت خيتصر

 ال يف املمدوح هو حياة ألوليائه/موت  ألعدائه،كما يق جمتمعني، واملاء والنار باحلياة واملوت جمموعني،
ين فاعليـة التضـاد يف الـنص    لقد بين اجلرجا، ٥" أخرى نارأ ومن جهة وجيعل الشيء من جهة ماء

العرب القدماء الذين   وهذا ما مل يربزه غريه من النقاد الق طريف الثنائية وتكاملهما،ى تعومد الشعري،
واإلشارة  لثنائيات، وتعدادها،اكتفوا بتعريف ابإبراز الصورة الشعرية وأركاا، ومعناها املباشر و اكتفوا

                                                             
الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق  . حيىي بن محزة العلوي،٦١، صالتعريفات الشريف اجلرجاين، -١

 .٣٧/٢،صاإلعجاز
  ٨٢التوبة،  -٢
 .١٤٨-١٤٧، ص نقد الشعر ،قدامة بن جعفر -٣
 .١/٢٦، صاحليواناجلاحظ،  -٤
 .٣٢، ص أسرار البالغة اجلرجاين،قاهر عبد ال -٥
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جلمايل للنص الشـعري،  يف التشكيل ا ودورهالى أمهيتها وأثرها يف نفس قائلها، إليها من غري التركيز ع

  هذه املتضادات. مبتعدين عن الرمزية والبعد النفسي الكامن وراء
: قني، والثنائية هي"الثنائي من األشياء ما كان ذا ش :بقولهعرف الثّناثية فقد املعجم الفلسفي أما       

أوثنائيـة   لواحد واملـادة،  املفسرة للكون، كثنائية األضداد وتعاقبها، أو ثنائية ا  القول بزوجية املبادئ
ـ  ،١ "ثل وعامل احملسوسات عند أفالطونأو ثنائية عامل املوغري املتناهي عند الفيثاغورثيني، الواحد  ذا وه

وتـواري   منطقة وسطى تربط بني املعىن وضـده، ؛ إذ البد من وجود يؤكّد تعالق األطراف املنفصلة
ت الضدية وليدة فكر معريف يتحرك، وينسج مسـار  اأحدمها خلف اآلخر بانتظار إعالن ذاته. و"الثنائي

كثرية هلا أشد احلضور يف حياتنا، فال وجود لشـيء مـن دون   ومثة ثنائيات  حركته، ويتشكل تارخيياً،
أساساً مـن أركـان    . وتشكل الثنائيات الضدية ركنا٢"اة حتقيق معاين احلياةأما اللغة فهي أدنقيضه، 

تنبع الثنائيـة  إذ " اعلة يف خلق تصورات معينة جتاه مكونات الوجود؛وبنية لغوية  ف اخلطاب الشعري،
مث احنـالل هـذه   عدداً من املـرات،   ومن مث تكرارهاالنص،  الضدية من متايز ظواهر معينة يف جسد

ـ  ٣ صفة يكتسب النص طبيعته اجلدلية "ذه ال ظواهر واختفائها،ال اوب األطـراف يف  القائمة على تن
امها بنية لغوية قو-على سبيل املثال–فـ (الوجود والعدم)  ر، وتكاملها رغم تضادها،الظهور واالستتا

تلـك خصـائص   فلكي يعمل الوجود جيب أن ميالتضاد بني عنصرين أساسيني، متمايزين متكاملني، 
  .العدم، وخالف ذلك صحيح

كوهن يـرى أن "الثنائيـات   ف أما النقاد احملدثون الغربيون، فقد اعتمدوا معطيات الفكر الغريب،       
وواحد من هذين الشعورين فقط هـو  الـذي   شعورين خمتلفني يوقظان اإلحساس،  الضدية تنشأ من

درك واضح يف السياق واآلخر أي أحدمها م،٤والثاين يظل يف الالوعي"يستثمر نظام اإلدراك يف الوعي، 
ورمزيتها. وهـذا   عاد طريف الثنائيةيرى عرب استكناه الصورة والبحث يف أبر، كامن يف الالشعومضمر،

                                                             
  . ٢٨٥، ص املعجم الفلسفيمجيل صليبا،  -١
 .١١٦ص ، جملة عامل الفكر ،»مصطلح الثنائيات الضدية«مسر الديوب،  -٢
 .١٠٩ ص،جدلية اخلفاء والتجليكمال أبوديب،  -٣
 .١٨٧ص  ،اللغة العليا، النظرية الشعريةجان كوهن،  -٤



 ٢٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ا الفكـر   ن يف بعض أشعار املعلقات."ففي داخل النفس البشرية يلتقي طرفا هذه الثنائيةبي اليت انشغل

فالوجود لفكر إنساين من  عزل عن فكرة األضداد والثنائيات، وبدت احلياة صعبة التفسري مباإلنساين،  
  . ١"دون ثنائية ضدية

  دية يف لغة الشعر اجلاهلي:الثنائيات الض
عرب بىن لغوية صراع الوجودي بني املوت واحلياة قدم الشاعر اجلاهلي يف صوره الشعرية عاملاً من ال    

يش تناقضات احلياة بكل أن عا بعد حسه اإلنساين بأبعاد هذا الصراعأظهرت وعيه و  متباينة ومتمايزة
مثلمـا حـاول أن   االجتماعية اليت ينتمي إليها،  ة يف البيئةوأسس رؤية مفسرة لألمور املشكل اجتاهاا،

من غياهب العدم إىل رحاب الوجود، ومن الضياع إىل الوصـول،   -عرب رؤياه-ينتقل بفعل التناقضات
إن بنية القصيدة اجلاهلية اليت يتقامسها تيـاران   .وض إىل الوضوح، ومن االستتار إىل التجليومن الغم
جمسداً  "األول تيار وحيد البعد يتدفق يف مسار ال يتغري نص الشعري اجلاهلي،تؤسس جوهر ال متضادان

والثاين تيار متعـدد األبعـاد     نياً وخارجاً عن السيطرة ال يكبح،يكاد أن يكون ال زماانفجاراً انفعالياً 
  .ددة لتيارات تتفاعل أكثر وتتواشجيشكل نقطة التقاء ومصباً لروافد متع

لغزل وبعـض قصـائد اخلمـر    ويظهر أكثر يف شعر اد يف احلالة االنفعالية املفردة، سفالتيار األول يتج
اإلحساس املأسـوي يف  ويشعر بة، فيما يظهر التيار الثاين أكثر تنوعاً وعمقاً، يحتفى فيه باحلياواملراثي، 

                ٢"مواجهة املوت
  :ثنائيةاحلضور والغياب يف لوحات الطلل-١

اجلفـاف/   :اليت ختلقها التعارضـات، مثـل   كة األطالل عدد من الثّنائيات األساسيةيتخلل حر      
ـ احلاخلصوبة، الرحيل/البقـاء، احليـاة/املوت، الوجود/العـدم، السـكون/احلركة،      ور/الغياب، ض

والصراع بني  وغريها من الثنائيات األساسية يف الشعر اجلاهلي.االستتار/االنكشاف، الزوال/الدميومة، 
  العدو األكرب للجاهلي. –يف الثّنائية يظهر صورة اإلنسان يف مواجهة الزمان طر

                                                             
  .١٠٠ص، جملة عامل الفكر ،»الثنائيات الضدية مصطلح«مسر الديوب،  -١
  .٣٨، صبنية اخلطاب الشعري اجلاهليحممد بلوحي،  -٢



 ٣٠    املعلّقات الثنائيات الضدية وأبعادها يف نصوص من

 
فنيـة عندالشـكل   ولنبدأ من إبداع امرئ القيس الشعري، الذي مل يتوقف يف موضوعاته وأساليبه ال   

بالثنائيات الضدية اليت تعد حمطّ إبداع يسمو به إىل أفـق  اللّغوي فحسب، بل أثرى هذه املوضوعات، 
  عيد مييزه ممن سواه من الشعراء.ب

  ١ الوقفة الطللية اليت احتوت معاين ضدية كقوله: وسنقف على ثنائية احلضور والغياب اليت ختتزهلا     
  قفَا نبك مـن ذكـرى حبيـبٍ ومنـزِلِ    

  

  بِِسقْط اللِّـوى بـني الـدخولِ فَحومـلِ      
  

ــا    ــف رمسه عمل ي قراةــامل ــح ف وضفَت  
  

  مـْــأَلِ ل   ا نسجتها مــن جنوبٍ وشم
  

      لقد واجه الشـاعر  تمردةً أمام حقيقة املوت واحلياةالوقفة الطللية عند امرئ القيس صرخةً م تعد .
بكى الشاعر مطهراً نفسه من أدران الفناء، مستعيناً بصحبه ملقاومة الغربة ياة املنبعثة من قلبه. املوت باحل

 باشرة أقصى دالالا يف تعارضات: احلياة/املوت،قد قدمت جزئيات الثنائيات غري املومواجهة الفناء. و
  السكون/احلركة.

    ة احلضور والغياب،(قفا) بنية لغويداعية للوقوف والبكاء على من رحل، ال حضور األنا ة ختتزن ثنائي
للتحدي، عرب الوقوف، فالبكاء من الزمن احلاضر. فكانت ثنائية (قفا/نبك) دعوة  وغياب اآلخر املفقود

هو: نفـس الشـاعر   األول اطنها فيتجلى يف رمزية  الطرفني، أما بحزناً، ظاهر الصورة وقوف فبكاء، 
ذات العطشى للوئـام  الدموع املطهرة جلدب ال والثاين: احثة عن معوض هلا،الب الباكيةالفاقدة املفارقة، 
الـذي استحضـر يف    من الفتوة، واإلحساس بالذات،(من ذكرى)، ختتصر ز . وعبارةواحلب والسالم

 زل": تضاداً "حبيب/من وحتقيقاً لتوازن النفس. وتشكل ثنائيةاألليم، تعويضاً  عن الفقد والقهر، احلاضر
  ولالستقرار الضائع بالرحيل.، إما رمز للحياة املفقودة، ٢من نوع آخر؛ فاألول حي واآلخر مجاد"

الوضوح، بني ما هو خفي الغموض وول/توضح) حرية الشاعر وتأرجحه بني ثنائية (الدخ وتصور      
، يف وما هو مظلم ومستتر ومستور ومتـداخل تفيد الداخل والباطن،  )(فالدخول "عليه، وواضح لديه،

                                                             
. السقط: منقطع الرمل، اللوى: حيث يلتوي ويرق، الدخول وحومل وتوضح واملقراة: أمساء ٩-٨، ص ديوانه -١

 أماكن.
  .١١٥، صالقراءة البنيوية يف الشعر اجلاهليسوزان ستتكيفيتش،  -٢



 ٣١                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يف وكأن الشاعر ممزق بني مـا هـو خفـي     حني توحي (توضح) بالوضوح، واالنكشاف، والبياض،

  .فة، وإىل كشف األسرار وسرب األغوارالوجود وبني توقه إىل املعر
بتسمية الشـيء بضـده    لعلب واملوت يستلهم الشاعر األضداد، ويف غمرة احلس باجلدب واخلرا     

أمهيتهما، فاحلومل هـو   حومل واملقراة "حلياة، ومن هنا يستمد االمسان "وجيري ماء ا يتحقق اخلصب،
ن الشاعر يسعى إىل تفجري املاء من قلب اليباس فيحقـق  وكأ السيل الصايف، واملقراة ما مجع فيه املاء،

  : غربة نفسية. انتماء مفقود، والغموض :، فالوضوح١اخلصب الرافض لالستسالم للموت"
وريح الشمال مدمرة،  ية جنوب/مشأل التعارض بني طرفيها، فريح اجلنوب بانية ناسجة،وتؤكّد ثنائ   

  النفسيني اللذين يعيشهما الشاعر. والكونيني إنه التضاد بني البناء والدمار
ثنائية ضدية يتجلى طرفاها يف تعارض معنيـي   عربتأكيد  البقاء يف وجه الفناء  ويف جزمه (مل يعف)   

  .ء، فنفي الفناء، واجلزم بعدم العفاء/تأكيد للبقاء، وإصرار على احلياةالبقاء والعفا
فإحسـاس الشـاعر    منتظرا إعالن ذاته، ا وراء اآلخرويتوارى أحدمهيتوازى طرفا الثنائية الضدية،    

االكتنـان/ الغربـة    –يتقدم على حماولة إثبات القدرة. فيختفي الوضوح/االنتماء وراء الدخول بالعجز
واألمر ذاته يف تعـارض ريـح الشـمال     .ء حىت يظهر الطرف اآلخر للثنائيةفما إن يزول الفنافناء وال

 يعين التضاد الفصل بني الطرفني، فثمة منطقة وسطى . والج الريح البانيةخيتفي وراءها نسياملدمرة اليت 
يف  فقد ظهر الوجودلبقاء فعلى الرغم من الغياب الواضح يف طلل امرئ القيس حلس االنتماء وابينهما، 

  وعمق املعىن. يف حماولة إلعادة احلياة يف ما حماه الزمن. أبعاد اللفظة، 
تعرف املنطقة والتعامل  الوجود والعدم تصل بينهما، ويستطيع إدراك املرء طى بنيفثمة منطقة وس     
مـة إشـارة   فثت الضوئية، وهذا أشبه "باإلشارا عرب الربط بني طريف الثنائية والشعور بتكاملهما. معها

الذي خيتارهـا".   والفعل البشري هووسط بني األمحر واألخضر، تتيح مساحة للذهن البشري؛ ليتهيأ، 

                                                             
 .١٨٩، صبنية القصيدة اجلاهليةريتا عوض،  -١



 ٣٢    املعلّقات الثنائيات الضدية وأبعادها يف نصوص من

 
ائيات الضدية يف الوقفة الطللية، كما يف غريها من الصورالشعرية، تسمح لطرف باالسـتتار  والثن ) ١(

  ٢وذلك يف قول لبيد بن ربيعة العامري: ا يظهر الطرف اآلخر ويؤكد حضوره، يتهيأ ريثم قليال،
ـــها فمقامــــها ـــار محـلُّ ـَت الدي   عـفـــ

                

  لُها فَـــرجامــــها مبنــى تأبـد غَــو  
  

  فمدافـــــع الــــريان عــــري رمســــها
              

  خلقَــاً كمــا ضــمن الــوحي ســالمها      
  

ـــها  ــد أنيِســ ـــد عه ــرم بعــ ـــن جتَّ   دم
  

ـــها    ـــها وحـرامـ ـــونَ حاللُ ــج خلْ   حج
  

ـــها   ــومِ وِصابــ ــع النجـ ــت مرابيـ   رزِقَـ
  

  ـــــد جودهـــا فرِهامــــهاودق الـرواع  
  

ــأبكَروا  ــا اجلميـــع فـ   عرِيـــت وكـــانَ ـ
  

ـُــــها       منهـا وغُـــودر نؤيــها وثُمام
  

احليـاة  الوجود/العدم،  تتكثف الثنائيات الضدية يف سياقات لفظية حاملة بىن متضادة رئيسة مثل:      
وتنحصـر  حرامها، جودها/رهامها، نؤيها/مثامها، حملها/مقامها، حالهلا/ /املوت جتسدها األلفاظ اآلتية:

  . الثنائيات يف أبعاد الصور دالالت
البقاء مسـتتر  و ) العفاء ظاهرحلُّها فمقامهاعفَت الديار م( ،استهلّ الشاعر قصيدته بثنائية: العفاء/البقاء

اآلخر، اجلامعـة يف   دوناملتسعة لطرف نطقة الوسطى الواصلة بني الطرفني، ، يف امليف خفايا الصورة،
 -اآلن نفسه. فليس العفاء خروجا من البقاء، وليس البقاء جمرداًً من العفاء، بل مها متكامالن فمحلـها 

والتمـزق  ائم جيسدان التعارض بني التنقل واالستقرار، مكان اإلقامة الد -/ومقامهامكان احلياة املؤقت
ـ   ع، بني السمو/واالخنفاض، املكان املرتف -/ورجامهاملكان املنخفضا -بني غوهلا اعر إـا حـال الش

  .بني البقاء /الفناءواملتأرجحة بني احللم والواقع، 
ورة اخلصـب/اجلفاف، وضـدية االرتـواء/العطش،    وتلخص ثنائية: مدافع الريان/عري رمسها ص    

  والغلبة للطرف الثاين. االستسالم/ التحدي،

                                                             
 .٢٤، صدراسة فكريةكلود ليفي شتراوس، إدموند ليتش، - ١
: ما الغول: توحش، تأبد: جبل، مىن: مكان احللول ومكان اإلقامة، حملها فمقامها. ٣٠٠-٢٩، ص شرح ديوانه -٢

  : نبات.الثمامجدول ماء،  :النؤيطر، : املالودق: سنوات حالل وحرام، حجج: اسم مكان، رجامابط من األرض، 



 ٣٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
.كـادت أن  كالكتابة علـى احلجر ثار الشاهدة على زماا، ا إال اآلتعرت مدافع املاء ومل يبق منه    

ن يف .إا عملية من "حركـة الـزم  ادلة املوت الذي يترك بقايا حياة،ويف معمتحى آثارها بفعل الزمن، 
  .  ١"يف الوقت نفسه خيلّد األشياء ومينحها الدميومةمروره جيدد األشياء ويعريها، 

 ليأيت اجلائز يف ظل بيئة يسيطر املمنوع عليها، د اجلائز واملمنوعوتعكس ثنائية حالهلا/حرامها تضا     
الطـرفني املتضـادين    الثنائية اليت تأيت أمهيتها مـن تفاعـل  ويؤكد ذاته حتديا، عربجودها /رهامها، 

  .  وتناغمهما، ال من تضادمها
جلفاف اهرة تواري اوالعطاء والرزق والوالدة وإحياء ما كان ميتاً جتسد طرف ثنائية ظ فاخلصب،     

وهنا يـربز   بعد أن تالشت أسباب الفناء.واليباب خلف اخلري العميم، الذي قدم لألرض ادبة احلياة، 
ه امنحـاء االمنحـاء   إنلطبيعة بفعل املطر املفين للجفاف، املتساوق مع حتدي ا التحدي الذايت للشاعر،

  .وعفاء العفاء، وتأكيد احلياة
ـ  تشكل ثنائية املاضي     ور والغيـاب،  /احلاضر فكرة البنية اللغوية الطللية القائمة على فكـرة احلض

وغلـب  ة اإلنسـانية،  وحما الزمن عالئم احلضـار عريت/كان ا اجلميع، طغى السلب على اإلجياب، 
عالا الفاعلية على ؛ إلاحلياة، غلب اجلدب اخلصوبة الكامنة -الفناء /الثاين -ثنائيةالطرف األول من ال

صنع اإلنسان، كان سـياق  - /النؤيصنع الطبيعة، غلب-الوجود، وغلب الرحيل/البقاء، الثمامساح 
  .ر جماراته؛ ألنه فعل الزمن الذي ال يستطيع الشاعالطبيعة هو األقوى

إذ  ؛ناء يف طرفني متقابلني متصارعني، يغلب األول منهما الثـاين تـارة  يضع الشعراء ثنائية البقاء/الف   
. ز فكرة أن التضاد يف كنهه تكامـل وهذا يعز .فناء القائدة إىل التمسك باحلياةقرار بقوة الالبد من اإل

فهو يتحداه وخيتار السبيل األكثر قـوة  موت، مستسلما لل -عموما-وبذلك ال يبدو الشاعر اجلاهلي 
  .احلياة عنده تنبثق من جلة املوت إن وداللة على دفعه.

الذي تنبعث منه احلياة ولو ور خمتلفة ومن بينها صورة الطلل، عرب ص لقد حتدى معظم الشعراء املوت   
  بطريقة خمتلفة.  

                                                             
 .٥٨، صالرؤى املقنعة حنو منهج بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهلي البنية والرؤياكمال أبو ديب، -١



 ٣٤    املعلّقات الثنائيات الضدية وأبعادها يف نصوص من

 
حظة الطللية احلية واملوحدة، يعيد إنتـاج  "إن الشاعر العريب وهو ينسج خيوط قصيدته يف هذه الل    

مـن زمـن   لم به وفق رؤاه وفق ما حييعيد الشاعر إنتاج الزمن فنيا،  ١".الزمن، كما أعاد خلق املكان
رعة السالبة كلّ فهو األيام املتوالية املتسا الفيزيائي أرهقه، وأزهق روحه،ألن الزمن يتحدى فيه الفناء، 

ىل حىت املكان الذي جار عليه الزمان فحولـه إ  -أيضا–بل هو العدو األكرب للجاهلي مجيل يف احلياة، 
واحلياة يف املكان املتخيل املنـاهض فعـل   استجابة حللم النفس بالبقاء  آثار شاخصة خيلقه الشاعر فنيا،

  الزمن. 
؛ إذ تتقاسـم  ن اهلاربجتسد الثنائيات الضدية السريورة الشعرية يف حركتها املتصاعدة يف وجه الزم    

ـ  تصارع بني البقاء والفناء من جهة،البىن اللغوية يف معناها ال ات وبني أضداد تشكل مسة أساسية من مس
"أي حيث تكون الضدية خصيصة جوهرية من خصائص املوقـف   جهة أخرى، املوقف الوجودي من

فهـي تقـدم     -أيضا–بدو الثنائية الضدية لغوية فحسب، إمنا سياقية ويف هذا ال ت ،٢الوجودي نفسه"
  . صورة لتخفي النقيض

  ٣: غة الذبياين يف صوره وجهي املكان املتضادين، بواقعية، يف قولهويربز الناب      
 يا دار نـــــــدةَ بالعلياِء فالسيم  

  

     األبـد وطالَ عليهـا سـالف تأقو  
  

ــائلُها   ــيالناً أُس ــا ،أُص ــت فيه   وقفْ
              

     ـدأح عِ مـنبواباً وما بـالرج تعي  
  

كرياً قائماً على وجهني متضـادين،  فمثّة مزدوجات تشكّل ثنائيات ضدية تداخل نسيجاً لغوياً        
هوالطرف الفاعل يف وجود الشاعر املهدد/واحلاضـر  مها بارز واآلخر خمفي، الزمن وسالف األبد، أحد

طال عليها/ وقفت -أقوت وختتزن ثنائية: ساعي إلبراز ذاته يف حياة الشاعر،الطرف املخفي ال، السعيد
إقرار بالضعف  من أحد، املتوارية وراء اإلقرار بالعجز، فأسائلها /مابالربع القدرة الظاهرة أسائلها،-فيها

  والفناء.

                                                             
 .٣٦، صاخلطاب الشعري اجلاهلي، رؤية جديدةحسن مسكني،  -١
  .٧١، صاملرجع السابق -٢
: عشاء،  أصيالنا:خلت من الناس،  أقوتد اجلبل، : سنالسند: ما ارتفع عن األرض، العلياء، ١٤، ص ديوانه -٣

  :مل جتب.عيت



 ٣٥                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
املؤسسة أصال على مبدأ الضدية الـذي يـؤدي إىل   يتني قائمة على األنساق املضمرة، إن شعرية الب    

بدايـة   -طرفا الثنائية الضـدية -والنهاية  والذي جيسده زمنا البداية لبعد الواضح بني املعلن واملستتر،ا
  اية القدرة.العجز/

  ١:زهري بن أيب سلمى وجاء يف طللية     
أم ـِن ـَــكلَّ أَم   ـمِأوفــى دمنةٌ لــم ت

                

  حبومـانـة الــدراجِ فاملُتثــــلَّـــمِ؟   
  

ـ  ودار هــا هلا بـالَّرقْمـتيـــنِ كـأ ن  
  

  مراجــع وشــمٍ يف نواشـــرِ معصـــمِ      
  

  ـــا العـــني واآلرام ميشـــين خلْفـــة
  

ــ   هــثَم ِ  وأطالؤ جــلِّ م ــن كُ م ــن ضهنا ي  
  

مكان عامر/ مكان خـاو، طـرف    أمام ثنائية الديار/الرسوم.اً، أيض-منذ بدايته يضعنا هذا النص،   
. يستفهم الشاعر رف تشكله فكرة البقاء /مراجع وشم، العني واآلراموط تشكله فكرة الفناء /مل تكلم،

"أمن أم أوىف دمنة.."، وسـيطرة   الطارئ على املكان. مستنكراً ـ زمن وقوفه ـ عن أسباب التحول 
ولعل تشبيه الشـاعر   .ري مشهد احلياة وراء مشهد املوتحماوال بعث احلياة يف صورة توااملوت عليه، 

لـى الشـاعر   دليل مهم على حس البقاء والوجود الذي يسـيطر ع  الرسوم بالوشم املزين يدي الفتاة
مثل الكتابـة  بالفناء،  ذي دفعه إىل خلق بدائل فنية حملاربة الشعوروالفعل ال املسكون اجس التحدي،

  .مجالياً عرب صور اإلنسان الفاعل ، وصور احلياة اليت تستحضرالوشم والترجيع، التوالد واإلطفالو
إن مشهد حتول الديار إىل أطالل جتسد عفاء مشوليا للمكان يبعث التفجع واألمل يف نفس الشاعر،      

روح جتسد احلياة وخلق يف حماولة للنهوض وجب فعل الزمن، وتدمريه،  -أيضا-عور املضادويبعث الش
  .(اآلرام ـ العني ـ وشم)

ومن البقاء إىل الفناء فعل الزمن اسد وقتية القـوة  نظر التحول من احلركة إىل السكون، لقد أبرز م  
تتمكن من الثبات يف حدود فال الزمن، لقوة اإلنسانية أمام سطوةواستمرارية الضعف الذي يؤكد فناء ا

  . املكان

                                                             
: الرقمتان: موضعان، الدراج وااملتثلم: ما غلظ من األرض، احلومانة: آثار الديار، الدمنة، ١٠-٩، صديوانه -١

  املربض. :اثم: أوالد البقر، األطالء: البقر الوحشي، العنيموضعان أحدمها قرب املدينة، واألخرى قرب البصرة، 



 ٣٦    املعلّقات الثنائيات الضدية وأبعادها يف نصوص من

 
فتـأ  وقد يغدو"الطلل يف اإلجناز الشعري إعالناً عن ميالد حياة أخرى يف مواجهة املوت الـذي ال ي    

  .١ "يالحق عناصر املتعة واحلياة، إنه تشبث دائم برموز اللذة، وإصرار على بقائها حية
التحول /الثبات على جممل الصور الفنية لشاعر /الطبيعة، قد انسحبت ثنائيات احلركة/السكون، ال    

  .ستويات النص الشعري رمزيا ونفسيااليت خلقت إيقاعا متناغما متطورا على م
  ثنائية الرحيل/البقاء يف لوحات رحيل الظعائن -٢

وتعـد   إشكال الصراع بني احلياة واملوت، تعد الرحلة حمطة وجودية من احملطات اليت تدور حول      
ية حتدى عربها اإلحساس بالفنـاء،  فهي مط صعاب احلياة،ضدّ  سالح الشاعر–ركنها األساس -الناقة

  . صورها  املشهدين الضدين معا، مشهد الضعيف ومشهد القويوقدم يف
هر التعارضـات اللغويـة   تظ وهاهي ذي ناقة طرفة بن العبد املالذ اآلمن من غياهب الزمن املدمر     

  ٢يف قوله: ة،واملعنوي
ـُدوة ــ ــة غ املالكي ـــدوج   كـــأنَّ حــ

  

  دد ـِن ــا ســفنيٍ بالنواصــف مـــ   خالي
  

ــامنٍ     ــنِ ي ــفنيِ اب ــن س ــةٌ أو م دوليع  
          

ــدي    ــوراً ويهت ــالَّح طَ ــا امل  ــور   جي
  

  يشق حباب املاِء حيزومها بِها
  

ـَم الترب املفا   ـ كـمـا قسـ   ـديـلُ بالي
  

وهذا ما يؤدي إىل وضـوح  نساق املؤسسة على مبدأ الضدية، تقوم شعرية النص على إضمار األ       
ختتـزن   مـثال،  -السفن اليت تشق عباب املاء- فصورة الناقة ني املعىن الظاهر واملعىن املضمر،املسافة ب

وبني ما ختفيه من شعور يستثمر إدراك الشـاعر   ما تظهره الصورة من رحيل وفراق، عالقة ضدية بني
بسبب الصراع القائم على احلياة، الساعي   القلق من الفناء احمليق به الة االنفصال عن الذات،الواعي حل

  .إىل الوصول حيث يبتغي
الضياع /حماولة الوصول. ثنائيـات   جيور/يهتدي، حدوج املالكية/خاليا سفني، اجلفاف /اخلصب،     
ـ   الثبات والتحول يف وجود الشاعر،التضاد بنيتربز  اوي املعـيش  وتؤكد حدة التوتر بني الواقع املأس

                                                             
 .٥٢، ص اخلطاب الشعري اجلاهليحسن مسكني،  -١
: األودية، النواصف: السفن العظام، اخلاليا: من بين مالك، املالكية: مراكب النساء، احلدوج، ٨-٧، صديوانه -٢

  : يعدل ومييل.جيور: مالح، ابن يامن: قرية بالبحرين، عدولية:اسم موضع، دد



 ٣٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
احملكوم جبور الزمان، وجهل املكان، وبني احللم بالصالبة، والوصول حيث املبتغى، (يهتـدي)، وهـو   

  الذي يسعى الشاعر لتحقيقه. الشعور الكامن يف الالوعي،
السفينة"هي أسلوب مـن  –والناقة جود، هروباً من الشعور بالفناء، يسكن فكر الشاعر هاجس الو     

ى ضد عوامل الفنـاء ومسـوغات   هي التعويذة األقو ،١أساليب التعويذ ألا جتسد احلركة املستمرة"
هو إال حبث عن اخلصـب يف عـامل    وتشبيه الناقة بالسفينة ما الضعف، بل هي الذات احلاملة بالقوة،

  اجلدب واجلفاف.
الدمار الطـرف األول  إذ خيتزن جود والعدم، خاليا سفني صراع الورحيل الظعائن/ :وجتسد ثنائية    

رادة إنه اإلصـرار واإل يصل،  -يضيع/يهتدي-عتمر اخلصب واحلياة الطرف الثاين، جيوروي من الثنائية،
  .اللقاء واالستقرار يف وجه الضياعإنه على الوصول إىل بر األمان، 

ويف قول زهري بـن    برحيل احملبوبة،رحل احلب واخلصوبة  البقاء/الرحيل يف هذه الصورة،ئية تربز ثنا   
  ٢:أيب سلمى

ــائنٍ ــن ظع ــرى م ــي هــلْ ت ــر خليل بصت  
            

ـِن فـوق جـرثُمِ  ؟          حتملْن بالعليـاء مـ
  

ـْرةبك   ـرنَ بكــوراً واستحــرنَ بسحـ
  

     كاليـد ،سـوادي الـرل ،نللفـــم ِ  فه  
  

  ـــهنزميـنيٍ وح القَنانَ عــن َ   جعلْــن
  

ــرِمِ    حــلٍّ وم حــنْ م ــان، م ــن بالقَن وم  
  

  ظهــرنَ مــــن الســوباَن مثَّ جزعــــنه
  

  علـى كــلِّ قَيين قَشيبٍ، مفَـــــأَّمِ   
  

واملضـمر،   كان بطرفيه الظـاهر أبرزها صور امل املولدة للثنائية الضدية، تربز شعرية النص يف الصور   
  اجلفاف /اخلصب. ياة /املوت،اسد ئنائية احل

                                                             
 .١٦٢، ص نا القدميقراءة ثانية لشعرمصطفى ناصف،  -١
: ما غلظ من احلزن: جبل لبين أسد، القنان: البئر، الرس: خرجن يف السحر، استحرن، ١٣-١١،صشعره  -٢

: قيين: الذي قد وسع من جانبيه، ملفأم:اجلديد، االقشيب:اسم واد، السوبان: الذي ال عهد له وال ذمة، احمللاألرض، 
  قتب منسوب إىل بلقني، وهم حي من اليمن.



 ٣٨    املعلّقات الثنائيات الضدية وأبعادها يف نصوص من

 
، م الراحل مع الظّاعنات الـراحالت يف دعوة الشاعر للتبصر ورؤية فعل الزمن دعوة لتوديع السال      
 سباق مع الزمن عن املكـان احللـم،   يف –زات إىل رحيل اخلصوبة والوالدة واجلمال، الباحثاتالرام

  الرؤيا. 
واسـد الرؤيـا   املضمر،  ،لبة الطرف األقوى، الكامن يف الالوعييظهر املكان بثنائيته فيصالً حيكم غ

فاملكان هو  الطلل.-الذي يعتمه الفناءان احمللوم به على الطرف املدرك، القابع يف الوعي، البصريية للمك
. بدأ أرضاً جرداء قاحلة وانتهى ل معه اإلدراكاملنطلق وهو املبتغى،كان ثابتاً فتحول،خالياً فاعتمر وحتو

  .أرضاً خصبة
وإليـه   لقد سخر الزمان، (اإلبكارو اإلسحار)، ألجل املكان احمللوم به، من املكـان البكـور،        

(بكرن بكورا...)، (فهن لوادي الرس كاليد للفم)، (جعلـن   .سحور. منه كان التحول وفعل الزمنال
ة  مبوكب الرحلـة يف وادي الـرس،   . على الرغم من األهوال واملخاطر احمليطنه)القنان عن ميني وحز

نَّ إرادة ؛ فـإ على اليد ملتـهماً  مبتلعـاً  ، وإطباقه على املارين إطباق الفم املتمثّلة يف اتساعه، وابتالعه
وز الصعاب والسري إىل جتا التحولواجهة اليت تنهي فعل اخلوف ظهرت، واملالشاعر يف احلياة برزت، و

ار املبطّن بالوصول حيث املبتغى، فكان االستقرار يف وجه الضياع، واحلركة فرض نفسه يف إقر سهالّ،
واخلصوبة مقابل اجلفاف. يف وصول الظاعنـات املـاء   يف مواجهة الثبات، والسعي مقابل السكون، 

يف الالوعي هروبـاً مـن اليبـاب     إىل املكان املستتر خلصب واحلياة واالستمرار والتجدد،وصول إىل ا
  . ايناملك
  ثنائية األنا /اآلخريف صور الفخر بالقوة:--٣

خري من جسد مفهوم القوة والضعف يف ثنائيات متضادة من األفعال واألمسـاء هوالشـاعرعمروبن      
  ١كلثوم يف قوله:

ـْــجلْ علينـــــا      أبا هند فـال تع
  

ـَـــاوأنظرنا نخـــــبرك اليقي     نـــ
  

                                                             
: تباعد، تراخى: األعالم، الرايات: عمرو بن املنذر، أبوهند.  ٩١ــــ  ٨٨و ٨٣و ٧٧و ٧١، ص ديوانه -١

: األيسرون: أصحاب امليمنة يف احلرب، األمينني: الثابتون، العازمون: احلقد، الضغن: دنا بعضنا من بعض، غشينا
  : السنة الشديدة.الكحلأصحاب امليسرة.  



 ٣٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  بأنــا نــورد الرايــات بيضـــــــاً

  

ـــنا     ــد روِيـــ ــراً ق مح نهرــد صون  
  

ـــداً   ــلَ جمــ نَ القتوــر ــان ي   بفتي
  

ـــنا     ـْـ ــروبِ مجربي ــيبٍ يف احلـ   وشـ
  

  وحنــن التــارِكونَ لمــا ســخطْنا   
  

ـــينا    ــا رضــــ مــذُونَ ل اآلخ ــن   وحن
  

نــي ــا األيمنِ ا  وكُنـــن   إذا التقَيــــ
  

ـَــا    ـْـــــن   وكَانَ األيسرينِ بنو أبيــ
  

ـــلٍ   ـْ ــلِّ كَح ــمونَ بكُ ــا العاص بأن  
  

ـْـتدينــا     وأنا البــــاذلـــون لمجـ
  

ـــا ـَـ ـَدرنـ ــونَ إذاقـ ــا املُطعم بأن  
  

ـــنا    ـْـ ـُلــيـ ــونَ إذا ابت ــا املُهلكُ وأن  
  

ـِ ـُـــون لمـا أردنـا  وأنا املانـ   ـع
  

ـــا    ـِينــ ــثُ شــ يــازلونَ بِح ــا الن وأن  
  

ــفْواً  ــاَء صـ ــرب إنْ وردنااملـ   ونشـ
  

ـْنا        ويشــرب غرينــا كَــدراً وطيــــ
  

ـَّــــا       مْألنا البر حتـى ضـاق عنـ
  

ـــا    ــــينفهُ ســؤ ــر نمل حالب ـــن   وحن
[  

واجلمل يف سياقات لغويـة ظـاهرة   الثنائيات الضدية من األفعال واألمساء ميضي الشاعر يف توليد       
األميـنني  (تعجل/أنظرنا، فتيان /شيب، بيضاً/محراً، التاركون/اآلخذون، سخطنا/رضـينا،   ومضمرة:

، العاصــمون /البــازلون،  أطعنا/عصــينا، خيرج/الــدفينا، فتيان/شــيب، آباء/بنينــا، /األيســرين
ازلون، صفوا/كدرا، الرب/البحر).  تلخص هذه الثنائيـات تعارضـات   النانعون/املطعمون/املهلكون، امل

الفاعلني)  طرف الثنائية األقوى،  وختتصر (نا الدالة علىاألنا/اآلخر، الفرد/اجلماعة، الغالب/املغلوب، 
بدا  حنيحتدي الزمن،  الشاعر تعكس حماولةو .كثر حضوراً ومتيزاً وعدداً وقوة، الذي جيسده الشاعراأل

عاناه اجلـاهلي، جتسـد   ألن سرعة الزمن داء ن طالباً منه راغباً إيقاف عجلتهف (أنظرنا)، خماطباً الزم
(أبا هند فال تعجل علينا./وأنظرنا..)، ويرمـز   وفق ثنائية السرعة /التمهل.بالعجز والشيب والضعف، 

يايل البيض، وإحقاق عي إىل صنع اللالساالشاعر وقبيلته الطّرف املتحدي،  الزمن فيما يظهرإىل  أبو هند
بياض والصفاء هاجس الشاعر ال السالم بالدم األمحر، يف سبيل احلرية، (نوردالرايات، ونصدرهن محرا)،

إىل البحث عنه هروباً من السواد، وهروباً من اإلحساس باهلزمية، فهو وقبيلته الشـباب   ودافعهومؤرقه، 
، هم األصـحاء الصـحيحو الفعـل،    ناع الوجود ومالّكهوهم ص والشيب، هم الفتيان والراشدون،

ومون عن العصيان، احلاكمون باحلق، العازمون على إثبات الذات، التاركون ما يضر وجودهم، املعص
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ـ حنن مالّ  اآلخذون ما يزيدهم قوة ومنعة هم القادة والسادة. وكأنا به يقول: اة. ك األرض وجتّار احلي

لطرف اآلخر من الثنائية، وإظهاره مبظهر الضعيف، ا-ويف حتديه الزمنوده، جيهد الشاعر يف إثبات وج
  .هوم العجز والضعف عنه وعن قبيلتهيف صور يناهض فيها مف

والفعل دحضاً لالستكانة والضعف، وتبديداً لشـبح الفنـاء،    تتسم عناصر الصورة بسمة احلركة     
 صورة األعـداء هـي   نطالقا من أن مواجهة املوت يفا ملالقاة املوت الذي يعين احلياة،ولتهيئة النفس 
أو محل نفسه علـى  ي أو بغري وعي يف مواجهته للموت، مبعىن" أن اإلنسان يسعى بوع مواجهة للعدم،

  .  ١اخلطر إىل قهر العدم نفسه"
وجود أمام العدو األكرب/ الزمن. "وقـد كشـف   إثباتاً لل يف الثنائيات الضدية لغة التحدي، تتكثف   
صراع وعمقه يف العقلية اجلاهليـة،  من خالل مركزيته النامية يف النص من تكوين صورة هلذا ال تضاد ال

األول نظام يتخذ  النظام عرفهما اإلنسان اجلاهلي، فإن جدلية التضاد تفرز لنا ضربني من ومبعىن آخر،
األول تابع إما أن خيضـع   والثاين نظام مصغر هو يف  نظر النظام الكثرة أداة إلظهار سلطته وقوته،من 

  يستظل فيه.. وكان الشاعر من النوع الثاين، الذي يرى يف الكثرة ظالً  ٢لسلطة األول أو أن يهمش"
وبني احلركة والسـكون. ومل  ًمن املقابلة بني القوة بالضعف،  أقام الشاعر عالقات التضاد انطالقا    

بل على النيل من وجوده وفق ثنائية الوجود /العدم  على تغييب اآلخر فحسب، يكن إثباته الذات قائماً
  اليت جتسد ثنائية النفس /اجلسد.

  ثنائية املوت /احلياة يف لوحات احلكمة: -٤
راء التجـارب  ختتصر ثنائية املوت/احلياة كل الثنائيات الرديفة اليت برزت بكثرة يف لوحات احلكمة ج

  ٣يظهر يف خالصة جتاربه جمموعة من الثنائيات قائالً: ذا عبيد بن األبرص  هو وهااليت عايشها الشاعر، 
ــابِي   ــك التصـ ــى لـ ــبو ، وأنـ   تصـ

            

    ــيب ــك املش راع ــد ــى وق أن  
  

ـــوروثٌ      ــلٍ مـــــ ــلُّ ذي إبِ وكُ
          

    ــلَبٍ مســلوبوكُــلُّ ذي س  
  

                                                             
 .١٠٤، ص النفس يف الشعر اجلاهليسف، حسين عبد اجلليل يو -١
  . ٢٥٤، ص مجاليات التحليل الثقايفيوسف عليمات،  -٢
  .٨-٦، ديوانه -٣
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  ـــؤوب ـَــ ــة يـــ ــلُّ ذي غيب   وكُ

  

  ال يـــؤوب املـــوت وغائـــب  
  

ـ  ــد يوصـ ــد  ق ــائي وق الن ــازح   لُ الن
  

    القريــب ةمــهذو الس قطَــعي  
  

صوت اإلنسان املغلوب، وصورة الدهرالغالب  ميثلهما:هذه األبيات أمام نسقني متضادين، نقف يف     
املوت /احلياة، الغياب /احلضور، الشباب/املشيب، السالب/املسلوب، الوارث/املـوروث،   :يف ثنائيات

هشاشـة   إال من رحلة املوت واليت تؤكـد وذو التصايب/ األشيب، والراحل/ العائد،  القطيعة /الوصل،
  الزمن املبدل املغير.   اإلنسان أمام سطوة

ري والشر  إىل احلرية املسلوبة، والعبوديـة املوصـوفة، الـوارث    ترمز الثنائيات احململة بدالالت اخل    
أحـد   ويسـتتر  يغدو شرا والعكس صـحيح. والفاعل مفعول. اخلري سموروث، والسالب مسلوب، 

ه الغلبة، (وكل ذو غيبـة يـؤوب)،   إعالنظهوره و بانتظار -يف املنطقة الوسطى-الطرفني وراء اآلخر
  .  احلياة الربوزيف ظلّ سيطرة املوتولكن أىن لطرف فالغائب عائد، واملسلوب عائد، 

  ثنائية القوة والضعف يف مشهد الفرس : -٥
   الةًالفرس استط يعد  لصاحبه، وتعويذةً ضد ًاألحالم فارسه يف القوة والتحدي، ومعادالً نفسياً، أوفني

طـرف تعـارض ملواجهـة    كفرس امرئ القيس الذي كان  الفناء، يشفي نزوع صاحبه إىل الوجود، 
  ١يف قوله: الطرف املضاد، 

ــا   ـــر يف وكُناته ــدي والطَّ ــد أغت   وق
   

ـْد األوا     بـــــد هيكــلِ  مبنجــرِد قَي
  

ـِــرٍ معــاً       مكـر مفــر مقبِـلٍ مدبـ
  

  كَجــود صــخرٍ حطَّــه الســيلُ مــن عــلِ  
  

ويبـدو   ن شأنه إعاقة حركة الذات وحريتها،م حتدياً وجتاوزاً لكل ما -هنا-يغدو النسق الشعري    
األسطوري املواجـه الفنـاء،    احلصان عرب صورةمنفعلة مع الوجود لتحقيق الذات،  الشاعر قوة فاعلة

الثنائيات اليت ختتصـر فكـرة    معتمداً تعارضات رئيسة يف جه،كـ :استسالم/مقاومة، هزمية/انتصار،
  مقبل/مدبر.-مكر/مفر -أغتدي/الطري يف وكناا ازام الضعيف وسيطرة القوي.

                                                             
: الفرس اهليكل: الوحوش، األوابد: الفرس القصري الشعر، املنجرد: مواضع الطري، الوكنات، ١٩، ص ديوانه -١

  الضخم.
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ه وإحجامه وهجومه (الفرس ارويف كره وفره وإقباله وإدب الشاعر الزمن ويسابقه يف إبكاره،يتحدى    
  .يف اللحظة ذاا حتد ومترد على فعل الزمن السريع) الشاعر–

تـأيت  فاعلية تضاد وتعارض من جهة أخرى، وو ذه الثنائية فاعلية تناغم من جهة،إنّ فاعلية طريف ه    
ية بـارز يضـمر   فالقوة والسرعة والتحدي طرف ثنائ ن التناغم والتفاعل ال من التضاد،أمهية طرفيها م

واهلدف هو البقـاء   املعادل املوضوعي للشاعر،-تواري خلف القوة اخليالية للفرسالضعف واالزام امل
  . السيطرة على الضعف بفعل القوةو
  :ئية اجلدب /اخلصب يف مشهد املرأةثنا-٥
الحاً يف وجه القبح انت سولطاملا كاخلصب والوالدة والتجدد واحلياة،  تعد  املرأة مصدراً من مصادر  

  ١يقول امرؤ القيس: الوجودي، واجلفاف الزماين املكاين، الذي يعانيه الشاعر، 
   

  ـهاالظَّــالم بالعشـــاِء كأنـ تضيُء
  

ـَـتـلِ   ـَى راهبٍ مـتب ـُمس ُ م   منارة
[  

  وتضــحي فتيــت املســك فــوق فراشــها
  

  تفض عـن قنتطى ملْ تحالض ومؤلِن  
[  

  ٢ويقول األعشى:  

  هـامشيتــها مــن بيت جارتـ كأنَّ
  

ـَر السحابة، ال ريثٌ وال عـجـلُ     م
  

  صــفر الوِشــاحِ ومــلُء الــدرعِ بهكَنــةٌ
  

  إذا تأتى يكاد اخلَـصر ينخـــزِلُ   
  

. لقـد  عة احلياة اليت تعيشها الذاتد متوتوق ضاءات احلياة ب اخلصب والنماء،حني حتضر املرأة ف    
زمن احلـب واملتعـة وأيـام     استحضر الشاعر يف صور املرأة ثنائيات ضدية طرفها األول ظاهر قوامه:

  .  اف والشيخوخةوالفتوة حماربة لطرف الثنائية الثاين املضمر احملارب القائم على اجلف الشباب،
 ،ز، القبح /اجلمال، نؤوم /الضحى، ال ريث/العجـل (البياض /السواد، القدرة/العج ففي ثنائيات:   

لذات الشاعرة ملناهضة قـبح الوجـود،   تتحرك االلهو  /الكسل،صفر الوشاح/كنة، حنفى/ننتعل )، 

                                                             
  : لبسة ثوب واحد.التفضل:مل تشد عليها نطاقا، نتطقمل ت: اتهد يف العبادة، املتبتل، ١٧، ص ديوانه -١
: تأتى: ضخمة اخللق، كنة: كبرية األرداف، ملء الدرع: دقيقة اخلصر، صفر الوشاح، ١٠٩-١٠٥، ص ديوانه -٢

  : ينقطع.ينخزلتترفق، 
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والسواد انطالقا حنو اخلصوبة والـوالدة واجلمـال    وتبديد مالمح العجزوحماربة الضعف والسكون ، 

  والشباب والبياض. 
وتبدوعالقة الشـاعر   ة ضمن نسق حتكمه عالقات متشابكة،لضياء/الظّالم بنية حموريتشكّل ثنائية ا     

البياض دليـل  و اء حتطّم أسطورة السواد النفسي،فاملرأة البيض ء عميقة هروباً من غياهب الظّالم،بالضيا
  .إىل نيلها هروباً من ظلم الوجود يسعى الشاعرأمل وألق وحياة حرة، 

غم املكـونني  يف شكل من أشكال التنافر والتنـا اد الكوين بوشي من بياض النفس، لسويقابل ا       
شـاعر  حقيقـة نفـس ال   صورة احلياة املعيشة؛ إذ جيسد طرفا الثنائية: األبيض/األسود، القدرة/العجز،

 سـواد الـنفس،   ويأيت الضحى ليجلو مل باأللق وحصار الزمن له،بني األ املمزقة بني الوجود والعدم،
ساع ما يغطيه من وأمشل؛ الت أعم من النور، –هنا-يبدوالضياء د حزا ويعوض الضياء املفقود. وويبد

  .  حمدوداً يف حني يغدو النورسواد نفسي ولوين، 
لريصـد إجيابيـة العالقـة بـني     ؛ ألنساق املتضادة عرب صـورة املـرأة  وميضي الشاعر يف توليد ا     

ني طرفيهـا  ية الريث/وال عجل توحي بالتناغم واالنسجام بفثنائاجلدب/اخلصب، والعطش/االرتواء، 
فبات يبحث عنه يف السحب، وجـاءت ثنائيـة    اهلاجس الذي أرق الشاعر احململني مفهوم اخلصب،

  واملتعة واللذة مقابل اجلفاف.كسل، لتؤكّد الفعل مقابل السكون، الاللهو/
لسحابة املعطاء واده صورة املرأة اخلصب، رف األول جسالطيرصد الشاعرثنائية االرتواء/العطش،      

ولكن األول كان األقـوى   ى خلف األول بانتظار إعالن ذاته،والطرف الثاين يتوارواجلمال املضيء،
  واألبرز.

يؤكد تفوقه وقدرته علـى  طوي على تعويض واضح، إنّ سلسلة املغامرات اليت عاشها اجلاهلي تن     
وحتاول أن  من األمل بقدر ما حتمل من اللذة،عين أن "هذه املغامرات حتمل اجتياز اهلزمية النفسية. وهذا ي

  فكان ضياء املرأة مواجها لقحل النفس ويبوسة احلياة.  ،١تعوض مبا فيها من لذّة عما فيها من أمل"
  امتة:اخل

احليـاة  وإمنا صدرت عن موقف فكري مـن   الضدية يف املعلقات بفعل اإلرادة،مل ترد الثنائيات        
ر الشعر اجلاهلي متعدد السياقات، متنـاوب الصـور،   . فظهون. صيغت بفعل طاقة اللغة والفكروالك

ر جوهر الصراع مغلباً  طرفاً على آخر تغليباً يكشف عن وعي الشاعمتصارع األفكار، مربزاً األضداد، 
وما يسـتتبعها مـن    ،هي: الوجود والعدم فجاءت سياقات الشعر خمتصرة يف ثنائية واحدة يف احلياة،

                                                             
 .١٥٩، صحبوث يف املعلقاتيوسف اليوسف،  -١
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احلياة واملوت، البياض والسواد، احلركة والسكون، القـدرة والعجـز، وغريهـا مـن      :کـ ثنائيات

  .ظهر نفوذ القوي على صفحة الضعيفاليت تالثنائيات، 
يف بنية النص املتحركـة املولـدة،    لقد أكّد البحث القيمة الوظيفية اليت تؤديها الثّنائيات الضدية     

  ذات صفة دينامية وأبعاد داللية.   لقادرة على التشكل، ما جيعل أنساقها مستترة،ا
  .اختزنته من إحياءات وما والصور وإمنا تعداها إىل الرموز، ومل يقتصر التضاد على املفردات 

 والذي يؤكد حرص الشاعر على االستمرار؛ إذ اهلي الطَرف املستتر من الثنائية،كان صوت اجل        
 وجوده، أو تبـدد   يف  ميكن للشاعر اجلاهلي أن يستسلم بسهولة ألية واقعة سلبية من املمكن أن تؤثّرال

؛ إذ نرى الشـاعر يستحضـر اإلرادة يف   لة تتحقق فعالً يف النص اجلاهلي. وهذه املقوعالقته باألشياء
ألنه يرى مكونات الوجود وفـق  ؛ من عامل الفناء إىل عامل احلياة والتحول االنبعاث من املوت، حماولة
  .إنساين يف ثنائيات منظور

  املصادر واملراجعقائمة 
    .القرآن الكرمي -
  .١٩٨١، دار العلم للماليني، لبنان،جدلية اخلفاء والتجليأبو ديب، كمال،  -١
، تنسيق وتعليق: علي شريي، الطبعة الثانية، لبنان، بـريوت، دار  لسان العربابن منظور،  -٢

           م.١٩٩٢لعريب، مؤسسة  التاريخ العريب، إحياء التراث ا
، دمشـق،  بنية اخلطاب الشعري اجلاهلي "يف ضوء النقد العريب املعاصـر" بلوحي، حممد،  -٣

  .٢٠٠٩)، ٩منشورات احتاد الكتاب العرب، سلسلة الدراسات،(
يب ، حتقيق عبد السالم هارون، طبعة ثالثة، لبنان، امـع العلمـي العـر   احليواناجلاحظ،  -٤

 .  ١٩٦٩اإلسالمي، 
 .  ١٩٩١، طبعة أوىل، مصر، مطبعة املدين،أسرار البالغةاجلرجاين، عبد القاهر،  -٥
، الطبعة الثالثة، لبنـان، بـريوت، دار   كتاب التعريفاتاجلرجاين، الشريف علي بن حممد،  -٦

 م.١٩٨٨الكتب العلمية، 
ثة، لبنـان، بـريوت،   ، شرح وتعليق: حممد حممد حسني، الطبعة الثالديوان األعشى الكبري -٧

 .١٩٨٣مؤسسة الرسالة، 
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، حتقيق: حممد أبو الفضـل إبـراهيم، الطبعـة الثالثـة، مصـر، دار      ديوان امرئ القيس -٨

 .١٩٦٩املعارف،
، حتقيق: درية اخلطيب، لطفي الصقال، شرح األعلـم الشـنتمري،   ديوان طرفة بن العبد -٩

 .١٩٧٥دمشق، مطبوعات جممع اللغة العربية، 
 .١٩١٣، حتقيق: تشارلز ليال، ليدن، طبع مطبعة بريل،األبرصديوان عبيد بن  -١٠
، مجع وشرح وحتقيق: د.إميل بديع يعقوب، الطبعـة األوىل، دار  ديوان عمرو بن كلثوم -١١

 .١٩٩١الكتاب العريب، 
 .١٩٧٧، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، مصر، دار املعارف،ديوان النابغة الذبياين -١٢
حنو منهج بنيوي يف دراسة الشـعر اجلـاهلي "البنيـة     الرؤى املقنعة،كمال أبو ديب، -١٣

 . ١٩٨٦، اهليئة املصرية العامة للكتاب،والرؤيا"
، حتقيق: أمحد النـادي شـعلة، الطبعـة األوىل، دار    روضة الفصاحةالرازي، أبو بكر،  -١٤

 . ١٩٨٢الطباعة احملمدية، 
، ت جديـدة" القراءة البنيوية يف الشعر اجلاهلي "نقد وتوجهـا ستتكيفيتش، سوزان،  -١٥

 .١٨،١٩٩٥ترمجة: دخيل الرحيلي، ج/
 .١٩٨٤، حتقيق: د.إحسان عباس، طبع الكويت، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري -١٦
، صنعة: األعلم الشنتمري، حتقيق: د.فخر الدين قباوة، الطبعـة  شعر زهري بن أيب سلمى -١٧

 .  ١٩٨٠الثالثة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 
 ، لبنان، دار الكتاب العريب.لفلسفياملعجم اصليبا، مجيل،  -١٨
،حتقيق: مفيد قميحة، الطبعـة  كتاب الصناعتني،"الكتابة والشعر"العسكري، أبو هالل، -١٩

 .١٩٨١األوىل، لبنان، دار الكتب العلمية، 
، كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازالعلوي، حيىي بن محزة،  -٢٠

  ١٩٨٠بريوت، دار الكتب العلمية،
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، لبنان، دار بنية القصيدة اجلاهلية يف الصورة الشعرية لدى امرئ القيسعوض، ريتا،  -٢١

 .١٩٩٢اآلداب، 
، مكتبـة اآلداب، دار التوفيـق   النفس يف الشعر اجلـاهلي عبد اجلليل يوسف، حسين،  -٢٢

 . ١٩٨٩النموذجية، 
وىل، ، الطبعـة األ مجاليات التحليل الثقايف، الشعر اجلاهلي منوذجـا عليمات، يوسف،  -٢٣

 ٢٠٠٤بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
 ، حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، لبنان. نقد الشعرقدامة بن جعفر،  -٢٤
كلود ليفي شتراوس، دراسة فكرية، إدموند ليتش، ترمجـة د.ثـائر ديـب، دمشـق،      -٢٥

 منشورات وزارة الثقافة.
، ترمجة: أمحد درويش، الـس األعلـى   الشعرية" اللغة العليا، "النظريةكوهن، جون،  -٢٦

 . ١٩٩٥للثقافة، املشروع القومي للترمجة، 
، جدة، التكامل والتماثل يف معلقة امرئ القيس، "عالمات يف النقد"كساب، جودت،  -٢٧

 .  ٢٠٠٢النادي األديب الثقايف، 
ب، الدار ، الطبعة األوىل، املغراخلطاب الشعري اجلاهلي، رؤية جديدةمسكني، حسن،  -٢٨

 . ٢٠٠٥البيضاء، املركز الثقايف العريب، 
 م.١٩٨١، الطبعة الثانية، دار األندلس، قراءة ثانية لشعرنا القدميناصف، مصطفى،  -٢٩
، دمشق، منشـورات وزارة الثقافـة واإلرشـاد    حبوث يف املعلقاتاليوسف، يوسف،  -٣٠

 .١٩٧٨القومي، 
 الدوريات

،يوليـو،  ٤١، الد١ددالع، عامل الفكرلة جم، "مصطلح الثنائيات الضدية"الديوب، مسر،  -٣١
  .  م٢٠١٢سبتمرب 

  



ا، فصليم٢٠١٢ش/ه.١٣٩١صيف ، العاشرمة، العدد كّة حمجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا  
  

  لسميح القاسم )خطاب من سوق البطالة(التكرار يف قصيدة  جمالية      
   لبِقْهرماين معلي أصغر قَ د.

  امللخص  
جلانب املعنوي. أمـا التكـرار يف   فظي والالتكرار يف الشعر العريب ظاهرة تفيد اجلانبني؛ اجلانب ال

يودي يف اجلانب املعنوي إىل التوكيـد  واجلانب اللفظي فيودي إىل اإلثراء من اإليقاع واملوسيقى، كما 
  يف املعىن. 

 )خطاب من سوق البطالة(يتناول هذا املقال التكرار يف قصيدة مشهورة لسميح القاسم مسماة بـ 
ة، يصور لنا الشاعر الفلسطيين فيها املصائب والشدائد الّـيت حتـدث   وهي قصيدة يف جمال أدب املقاوم

املقاومـة وعـدم    موقـف  موقفهم من العدو، وهذا املوقف الصامد هو يغريون نهم الكلللفلسطينيني 
  املساومة.  

األلفاظ (املفـردات   مستوى علیمستوياته وهي: تكرار شتی حنن يف هذا املقال ندرس التكرار يف 
غايـة   نـدرس مستوى الصيغ الصرفية. كذلك  علیتكرار مستوى العبارات،  علیتكرار )، والضمائر

  الشاعر من تكاثف التكرار يف هذه القصيدة.
  : التكرار، املوسيقى، التوكيد، املقاومة. مفتاحية كلمات

  
  املقدمة

غاً، ومن بينهم مسيح التكرار عنصر من عناصر البالغة اهتم به الشعراء العرب املعاصرون اهتماماً بال
. حنن يف هذا املقال نركّز علـى  )خطاب من سوق البطالة(استعمل التكرار يف قصيدته  الذي  القاسم

دراسة هذه الظاهرة يف القصيدة املذكورة ضمن مبحثني أساسيني؛ أوالً مظاهر التكرار، ونقصد بذلك 
يف القصيدة، من تكرار الصوت واللفظ والعبارة استخراج التكرار بأشكاله املتنوعة ومستوياته املتعددة 

                                                             
 إيران. جبامعة خليج فارس، بوشهر،يف فرع اللغة العربية وآداا أستاذ مشارك  * 
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؟ مثّ نعاجل يف املبحـث  ، أم الهل استفاد الشاعر من كلّ املستويات يف شعرهو ،والصيغة الصرفية واملعىن

الشاعر يف اسـتعمال التكـرار وتوظيفـه يف     مدى جناحالثاين مقاصد التكرار، فنحاول أن ندرس فيه 
  .القصيدة

حتليلي يعتمد على الدراسة الداخلية ويتكـئُ علـى    وصفي لبحث فهو منهجأما منهجنا يف هذا ا
من أشهر األشعار يف جمال أدب املقاومة، ومبـا   هي اإلحصاء يف حتليل النص الشعري. ومبا أنّ القصيدة

يندرج ضمن الدراسات البالغية الّـيت   لذا فإن هذا البحث أنّ موضوع املقال هو دراسة صنعة بالغية،
  علّق بأدب املقاومة.تت
  حة سريعة)التكرار يف البالغة العربية (لَم -أ

، ١مع أنّ كثرياً من علماء البالغة العربية مل يفتحوا باباً مستقال لظاهرة التكـرار يف األدب العـريب  
ـ نهم كل  مثـل ، ةاهتموا ا كثرياً حبيث جند هذه الظاهرة تشكِّل قسماً كبرياً من حمسنات البديع الفظي

، واالشتقاق، واملوازنة والترصيع، والتجنيس، ألنّ اجلنـاس  (التصدير) زجرد الصدر على العو الترديد،
  من التكرار. يهاغذَّيالتكرار. وهنالك حمسنات أخرى مبين على  شتی أنواعه

) حول التكرار يف القرآن ٤٣٦/١٠٤٤للشريف املرتضى ( األمايلبغض النظر عما ورد يف كتاب 
) من ٤٦٣/١٠٧١، ميكننا أن نعترب ابن رشيق القريواين (٢مع إشارة عابرة إىل التكرار يف الشعر العريب

بني البالغيني والنقّاد يف األدب العريب أول من فتح للتكرار باباً مستقال يف كتابـه، إذ خصـص لـه    
ر إىل قسـمني: التكـرار يف   صفحات درس فيها أنواع التكرار وأغراضه عند الشعراء. أنه قسم التكرا

                                                             
مبا أنّ ظاهرة التكرار يف القرآن الكرمي لفتت أنظار كثريين، فقد درسها عدد من البالغيني كالشـريف املرتضـى     -١

وجيزاً للتكرار وعده من احملسنات البديعية القرآنيـة   ) كما فتح إبن أيب اإلصبع بابا٨٩ً-٨٣، ص ١، جاألمايل: (انظر
 :ـة   ٩٦، ص »الترديد(، ١٥١، ص »راركالت(، بديع القرآن(انظرا القدماء الّذين درسوا التكرار كصـنعة بديعيأم .(

-٣٧٥ص ، حترير التحبري؛ ابن أيب اإلصبع، ٣٤٣، ص املعجمرمي فمنهم: مشس الدين قيس الرازي، كخارج القرآن ال
. وأما املعاصرون الّذين اهتموا بظاهرة التكرار يف البالغة والنقد فمن أهم هؤالء نكتفي بذكر عبـد اهللا الطيـب   ٣٧٦

 :م التكرار إىل التكرار احملض واجلناس ودرسهما بالتفصيل. انظراملرشد إىل فهم أشعار العـرب وصـناعتها  الّذي قس ،
. احلديث عن التكرار ودوره يف األدب حيتـاج  ٦٦٣-٥٧١، ص »اجلناس(، ٥٧٠-٤٩٥، ص »رار احملضكالت(، ٢ج

  إىل دراسة مستقلّة وهو خارج عن إطار موضوعنا هذا.
  .٨٩-٨٣، الس التاسع، ص ١، جاألمايلانظر: الشريف املرتضى،  -٢
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األلفاظ دون املعاين، والتكرار يف املعاين دون األلفاظ. مثّ قسم التكرار من الناحية الفنيـة إىل نـوعني:   

. وبعد ذلك ذكر ابن رشيق األغراض الناجتة عن التكرار يف الشـعر.  ١التكرار احلسن والتكرار القبيح
صدير والترديد؛ والتصدير عنده "أن يرد أعجاز الكـالم علـى   واجلدير بالذكر أنه ميز التكرار من الت

والترديد "هو أن يأيت الشاعر بلفظة متعلّقة مبعىن، مثّ يردها بعينها متعلّقة مبعىن آخر يف البيت  ٢صدوره"
  .٣نفسه"
أن يعاجل التكرار  استطاع )٦٣٠/١٢٣٣ال جند من البالغيني القدامى شخصاً مثل ابن األثري (ننا كل

، مع أنه ال خيتلف عن ابن رشيق يف أقسام التكرار. مثّ ٤له لتكرير) بإسهاب، إذ إنه أفرد باباً مستقال (ا
قسمه من الناحية الفنية إىل التكرار املفيد والتكرار غري املفيد. "واملفيد من التكرار يأيت يف الكالم تأكيداً 

  .٥الكالم إالّ عياً وخلطاً من غري احلاجة إليه"له وتشييداً من أمره... وغري املفيد ال يأيت يف 
ذُكر التكرار أحياناً يف جمال علم املعاين بني اإلجياز واإلطناب، حبيث يقال إنّ التكرار قد يؤدي إىل 
اإلطناب وخيالف اإلجياز، ومبا أنّ الذوق العريب يتالءم مع اإلجياز فلذلك يرفض التكرار، ولكـن قـد   

  .  ٦نه "أشد موقعاً من اإلجياز النصباب العناية إىل تأكيد القول"يرجح التكرار أل
) التكرار وكثرته من العيوب الّيت تخـلّ  ٧٣٩/١٣٣٨وأخرياً اعترب جالل الدين اخلطيب القزويين (

  من دون أن يذكر التكرار احلسن يف موقعه. ٧بفصاحة الكالم
  إىل التكرار دائماً؟ هل مييل الذوق العريب :وهو ،ولكن هناك سؤال يطرح

يف مناقشـته بالغـة    )٤٧١/١٠٧٨( ميكن أن جند جواب هذا السؤال عند عبد القاهر اجلرجاين

                                                             
  .٦٤، ص ٢، جالعمدةابن رشيق،  -١
  .٣، ص ٢، جاملصدر نفسهابن رشيق،  -٢
  .٢٧٥، ص ١، جنفسه املصدرابن رشيق،  -٣
  .٤٠-٢، ص ٣، جاملثل السائرابن األثري،  -٤
  .٤، ص ٣، جاملصدر نفسهابن األثري،  -٥
  .١٠، ص ٣، جاملصدر نفسهابن األثري،  -٦
، اإليضاحيف قوله  "قيل فصاحة الكالم هي خلوصه مما ذُكر ومن كثرة التكرار وتتابع اإلضافات". القزويين،  كوذل -٧
  .٣٦، ص ١ج
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  رار قائالً:كالمه علی التكننا أن نطبق كومي )التجنيس(

"أما التجنيس فإنك ال تستحسن جتانس اللفظتني إالّ إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعـاً  
  ن مرمى اجلامع بينهما مرمى بعيداً، أتراك استضعفت جتنيس أيب متّام يف قوله:محيداً، ومل يك

بذْهأم م بذْهونُ: أَمالظُّن يهف         وتةُ فَالْتاحمالس هبذْهت مببذَه  
  وقول احملدث: )حتى نجا من خوفه وما نجا(واستحسنت جتنيس القائل: 

  ما جنى ناظراه         أو دعانِي أمت مبا أَودعانِي ناظراه يف
ألمرٍ يرجع إىل اللفظ؟ أم ألنك رأيت الفائدة ضعفَت عن األول وقويت يف الثاين؟ ورأيتك مل 
يزدك مبذْهب ومذهب على أن أَسمعك حروفاً مكررةً، تروم فائدة فال جتدها إالّ جمهولةً منكـرةً،  

آلخر قد أعاد عليك اللفظةَ كأنه خيدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويومهك كأنه مل يـزِدك  ورأيت ا
وخصوصاً املسـتوفَى منـه املُتفَـق يف     -وقد أحسن الزيادة ووفَّاها، فبهذه السريرة صار التجنيس 

  .١من حلَى الشعر، ومذكوراً يف أقسام البديع" -الصورة 
) وهو يناقش الّذي استكره التكرار يف احلروف بقوله: ٨٢١/١٤١٨كذلك جند عند القلقشندي (

"قلت: ليس تكرار احلروف مما يوجب التنافر مطلقاً كما يقتضيه كالمه بل حبسب التركيـب، فقـد   
تتكرر احلروف و تترادف يف الكلمات املتتابعة مع القطع بفصاحتها وخفّتها على اللسـان وسـهولة   

  .٢النطق ا"
ا أنّ ابن رشيق ذكر التكرار احلسن والتكرار القبيح، إذ يوضح التكرار القبيح بقولـه:  وكما مر بن

  .٣"فإذا تكرر اللفظ واملعىن مجيعاً فذلك اخلذالن بعينه"
يتبين لنا من هذه املناقشات أنّ التكرار يفيد النص إذا كان خادماً للمعىن ووسيلة لتزيني الكالم من 

  عندئذ يقبِل الذوق العريب عليه ويتلذّذ منه.  الناحية املوسيقية، ف
هناك من اكتفى يف دراسة التكرار بدراسة األلفاظ يف النص، وهناك من وسع إطاره توسيعاً، كما 

)، soundجند عند رقية حسن عاملة األلسنية اهلندية الّيت قسمت التكرار إىل ثالثة أقسـام: الصـوت (  
                                                             

  .٦-٥، ص أسرار البالغةاجلرجاين،  -١
  .٢٩٤، ص ٢، ج صبح األعشىالقلقشندي،  -٢
  .٦٤، ص ٢، جالعمدةابن رشيق،  -٣
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. أضف إىل املستويات الثالثة تكرار العبارة، وتكرار الصـيغ  ١)meaning)، املعىن (wordingاللفظ (

  الصرفية يف األدب العريب.
اهتم الشعر احلر بظاهرة التكرار اهتماماً بالغاً كما اهتمت قصيدة النثر ا ألنها كانت أشد حاجة 

أنشـودة  (ذه الظاهرة كــ  إليها بسبب فقدان الوزن. وميكننا أن نذكر مناذج مشهورة برزت فيها ه
  لنـزار قباين. )مسيتك اجلنوب(لبدر شاكر السياب و )املطر
  نص القصيدة ومكانتها يف أدب املقاومة  -ب

مع قصرها بالنسبة إىل القصيدتني املـذكورتني يطغـى عليهـا     )خطاب من سوق البطالة(قصيدة 
ها مسيح القاسم الشاعر الشـهري مـن شـعراء    غين عن البيان أنّ هذه القصيدة نظموالتكرار بأنواعه. 

  املقاومة الفلسطينية. 
حنن يف هذا املقال ندرس عنصر التكرار وجوانبه املختلفة دراسة داخلية حتليلية ألساليب التكرار يف 
القصيدة املذكورة وحناول أن نكتشف تأثري التكرار يف القصيدة من حيث اللفظ واملعىن. فلن نقتصـر  

رار األلفاظ والعبارات، بل سنتجاوز ذلك وسندرس هذا العنصر البالغي جبوانبه املتعـددة.  هنا على تك
من أهم  )خطاب من سوق البطالة(أن ننبه إىل أنّ قصيدة  نودولكن قبل أن ندخل يف صلب املوضوع 

على هـذا   مظاهر ألدب املقاومة، إذا يقال إنّ تسمية هذا األدب بأدب املقاومة كمصطلح أديب يطلَق
عدة مرات، واشـتق منـه    )سأقاوم(النمط الشعري مأخوذة من القصيدة املذكورة الّيت ورد فيها لفظ 

االئتالف الفلسـطيين  (مصطلح أدب املقاومة، حبيث صرح مسيح القاسم بذلك يف املقابلة اليت أجراها 
ولكن أساس ما ميكن أن يسـمى  عندما قال: " السادسة واخلمسني للنكبةمبناسبة الذكرى  )حلق العودة

وما سمي الحقاً بشعر املقاومة هو يف أواسط اخلمسينيات، من هناك بدأت. الحقاً أعتقـد يف عـام   
واشتق منها كمـا   )سأقاوم(والّيت اشتهرت باسم  )خطاب من سوق البطالة(، كتبت قصيديت ١٩٦٥

صيدة الّيت طرحت الصراع لـيس فقـط علـى    يقول كثري من النقّاد، اسم أدب املقاومة من هذه الق
  .٢املستوى الطبقي بل أيضاً على املستوى القومي والوطين"

                                                             
1- Rugaiya Hasan,  Linguistics, language, and verbal art, p 3. 
2- http://www.rorcoalition.org/nakba48/014.htm 



 ٥٢     لسميح القاسم» خطاب من سوق البطالة«جمالية التكرار يف قصيدة 

 
مبا أنّ دراستنا هلذه القصيدة دراسة داخلية تعتمد أحياناً على اإلحصاء، فنفضل اإليتان بالقصـيدة  و

ر بالذكر أننـا ذكرنـا   جديو كاملةً، مثّ نقوم باستخراج اإلحصاءات لغاية حتليل ظاهرة التكرار فيها.
  القصيدة من حيث التنظيم كما وردت يف ديوان الشاعر، فالقصيدة هي:

  خطاب من سوق البطالة
 دما أفقرب-  معاشي! -ما شئت  

  رمبا أعرض للبيع .. ثيايب وفراشي
  ربما أعملُ حجاراً.. 

  وعتاالً..    
   اسوكن !شوارع  
يف سوحِرمبا أخدم .. املصانع  
   -املواشي  يف روث -رمبا أحبثُ 

  عن حبوبِ    
!عرياناً.. وجائع ..رمبا أمخد  

الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  
  وإىل آخر نبضٍ يف عروقي 

    !سأُقاوِم  

  *****  
  رمبا تسلبين آخر شربٍ من ترايب

  رمبا تطعم للسجن شبايب
  رمبا تسطو على مرياث جدي

 ..من أثاث  
    ..وأوان  

  وخوايب..    



 ٥٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  رمبا تحرِق أشعاري وكُتيب
  رمبا تطعم حلمي للكالبِ!

  رمبا تبقَى على قريتنا.. كابوس رعبِ
الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  

  وإىل آخر نبضٍ يف عروقي 
   !سأُقاوِم  

       *****  
طفَرمبا تعلَهش أ يف ليلي  

من أم مقُبلَهرمبا أُحر ي  
  رمبا يشتم شعيب وأيب، طفلٌ وطفلَه

  رمبا تغنم من ناطور أحزاينَ غَفلَه
  رمبا زيف تارخيي جبانٌ

رايفٌّ.. مؤلَّهوخ  
  رمبا تحرِم أطفايلَ يوم العيد بدلَه

ستعارم أصحايب.. بوجه خدعرمبا ت  
  رمبا ترفع من حويل 

  جدارا      
  وجدارا     
  وجدار    

  ا تصلب أيامي على رؤيا مذلَّه!رمب
الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  

  وإىل آخر نبضٍ يف عروقي 
سأُقاوِم  
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       *****    

  يا عدو الشمس!
وتلويح بشائر ..يف امليناء زينات  

  وزغاريد وبهجه
  وهتافات وضجه

ة.. وهجاحلماسي واألناشيد !يف احلناجر  
  اع..وعلى األفْق شر

واللُّج ..ى الريحيتحد !  
  !املخاطر وجيتاز  

ها عودةُ يوليسيزإن   
..من حبر الضياع  

  .. وإنساين املهاجر!الشمسِ عودةُ
ميناً.. لن أساوميه.. يها، وعينيولعين  

  وإىل آخر نبضٍ يف عروقي..
!سأقاوِم  

!وأقاوم  
!١!وأقاوم  

وهي تتكون من أربعة بنـود،   علی حبر الرمل نمط الشعر احلر على دتهنالحظ أنّ الشاعر نظم قصي
ومع أنّ كلّ بند مستقلٌ يف املعىن مرتبط بالنبود األخرى أيضاً. ميكننا يف دراسة التكرار هلذه القصـيدة  

  أن نقسم البحث إىل حمورين: أوالً مظاهر التكرار، وثانياً مقاصد التكرار.

                                                             
  .٩٤-٩١ص ، ١، ج شعر -املة كاألعمال المسيح القاسم،  -١
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  مظاهر التكرار -ج

ر بأنواعه يف النبود الثالثة األوىل للقصيدة أكثر من البند الرابع، فلذلك سيكون التركيـز  برز التكرا
يف هذا البحث على البنود الثالثة األوىل أكثر من البند األخري. إننا نرى التكرار يف األصوات واأللفاظ 

  كرار يف األصوات:والعبارات وكما نالحظه يف الصيغ الصرفية ويف املعاين، فلْنبدأْ بظاهرة الت
  . تكرار الصوت١

) يف شـعره،  consonant) والصامتة (vowelاهتم الشاعر بتكرار الصوت من احلروف املصوتة (
 )م(مرة)، وجند تكرار صامتي  ٢٣) يف البند األول (ā( )األلف(وأبرز مثال على ذلك تكرار مصوت 

  طعم حلمي للكالبِ!ربما تطر واحد وهو: سمرات) يف  ٤( )ل(مرات) و ٣(
 مـا ربطر األول (سستقال يف ال، فورد هذا القسم من اللفظ م)ما(خمتوم بـ  )ربما(كذلك نرى أنّ 

 دما -أفق  ـ يف  )اث(خمتومان بــ   )أثاث(و  )ثمريا()، كما نالحظ أنّ لفظَي معاشي! -شئت طر س
  واحد من البند الثاين أيضاً.

  . تكرار اللفظ٢
  واع التالية:وهو على األن

: بغض النظر عن البند الرابع الّذي خيلو من هذا اللفظ، يلفت ذهن القاري )ربما(تكرار  -
ـ  ٢١ )ربما(يف القصيدة، إذ وردت  ةاملكرر )ربما(حضور  ـ ة المرةً، و يف بداي  طورس
  دائماً.  

يف حالـة  مـرةً   ٢٢للمتكلّم يف البنود الثالثة األوىل  )الياء(ر: ورد ضمري ائتكرار ضم -
اإلضافة، ويف دور املفعول به مرةً واحدة، يف حني أننا ال جند من الضمائر األخرى مثل 

  . )يف قريتنا(ورد مرةً واحدة  )نا(اخلطاب أثراً يف القصيدة كلّها، إالّ أنّ ضمري  )كاف(
تكرار املفردات: تكررت املفردات بطريقتني، األوىل تكرار لفظ يف ضمن بند واحـد،   -

 )تطْعـم (طر واحد. مثال الطريقة األوىل تكـرار  ستكرار لفظ واحد يف ضمن  ثانيةوال
(ثالث مـرات) يف   )أقاوِم((مرتني) وتكرار  )الشمس((مرتنيِ) يف البند الثاين، وتكرار 

طر واحد سيف ثالث مرات  )جدار(وأبرز مثال على الطريقة الثانية تكرار  البند األخري.
 يف البند الثالث. 
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    . تكرار العبارة٣

  أنهى الشاعر البنود الثالثة األوىل بعبارة مكررة وهي:  
الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  

  وإىل آخر نبضٍ يف عروقي 
                !سأُقاوِم  

طرين حبيث يبدأ سن الأما البند الرابع الّذي خيتلف يف األسلوب عن البنود األوىل فهو يقع بني هذي
، وخيتمه بالقسم اآلخر من العبارة نفسـها، أي  )يا عدو الشمس(عر البند بالقسم األول من عبارة الشا

)ر نبضٍ يف عروقي.. سأُقاوِموإىل آخ(.  
    . تكرار الصيغ الصرفية٤

ال يقتصر عنصر التكرار يف هذه القصيدة على تكرار األصوات واأللفاظ والعبارات، بل يتجـاوز  
  غ الصرفية وهي جانب مهم يساوي اجلانب األول، وحباجة إىل دراسة متأنية.ذلك ويشمل الصي

جند يف النبود الثالثة األوىل أنّ اجلُمل فعلية كلّها حبيث ال جند مجلة امسية واحدة، كمـا جنـد يف   
شاعر فعالً مضارعاً مقابل فعلَين ماضني كما مل يستخدم ال ٢٥القصيدة تكرار الفعل املضارع، إذ نرى 

فعل أمر يف القصيدة. وأكثر من ذلك نرى أنّ األفعال يف معظمها تنقسم إىل قسمني، إما للمـتكلّم أو  
  للمفرد املخاطب، (هنالك فعالن للمفرد الغائب). فلْندرس األفعال يف البند األول مثّ البند الثاين:

  على التايل:طر من البند األول، واألفعال س يف كلّ )ربما(ورد فعلٌ واحد بعد 
  طر األول أيضاً).سيف ال )شئت(أَفقد، أَعرض، أَعملُ، أَحبثُ، أَمخد، لن أُساوم، سأقاوِم (ورد فعل 

ل افعأكلّها  )ربما(نالحظ أنّ األفعال للمتكلّم وحده، ومن الشيق جداً أنّ األفعال الّيت وردت بعد 
ـ ة ومرفوع )فْعلُأَ(على وزن  ةثالثية جمرد ةوسامل ةصحيح ةمضارع . وهـذا ذروة التكـرار يف   كذلك

  الصيغة الصرفية.
  أما األفعال الّيت وردت يف البند الثاين فهي:

  تسلب، تطعم، تسطو، تحرق، تطعم، تبقى، لن أُساوم، سأُقاوم
تغيرت من املتكلّم إىل املخاطب وهو العـدو، وكـذلك نـرى أنّ     )ربما(نالحظ أنّ األفعال بعد 
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األفعال مضارعة، منها جمرد ثالثي ومنها مزيد من باب إفعال، ومن الواضح أنه ال يوجد فـرق كـبري   

  .)تفْعلُ، تفْعلُ(بينهما من ناحية الوزن أي بني 
  وأخرياً وردت األفعال التالية يف البند الثالث:

ت ،رفعت ،خدعت ،حرِمف، تزي ،غنمت ،شتمي ،مطفئُ، أُحرلن أُساوِم، سأُقاوِم، وأقاوم.  ت ،صلب  
  ، هو الفعل الوحيد الّذي ورد يف القصيدة بشكل جمهول.)أُحرم(والغريب أنّ فعل 

أخرى من تكرار الصيغ الصرفية كما جند ثالثـة   الأشكبال يقف الشاعر عند هذا احلد، بل يأيت 
، كما جند يف البند الثـاين  )الً وكناس شوارعحجاراً وعتا(وهي:  (فعال) ألفاظ على وزن صيغة املبالغة

ثيايب (ع تكسري، أو ووكلّها مج )فَعال(، أي األلفاظ الّيت وردت على وزن )أثاث وأوان وخوايب(ألفاظ 
، وكلّها علـى وزن  . كما نرى يف البند الثالث تكرار أمساء اجلمع املكسر)فعايل(على وزن  )وفراشي

  املتكلّم، وهي: أحزاين، أطفايل، أصحايب، أيامي. الزمها ياءتالّيت  )أفعال(
جيب أن ال ننسى أنّ اللغة العربية لغة اشتقاقية، وهذه ميزة مهمة تنتج السجع وتوازن املفـردات،  

ذه اخلاصة اللغوية يف قصيدته، هلتكرار الناتج عن الصيغة الصرفية يفية استفادة الشاعر من الكوتبين لنا 
قائالً: "أما احلقيقـة   )اللغة الشاعرة( متكّن الشاعر يف نظمه، فلذلك مسى العقّاد اللغةَ العربية اخلاصة الّيت

هنا فهي أكرب من قول القائلني إنّ اللغة العربية لغة شعرية النفرادها بفن العروض احملكم أو مجال وقعها 
ا لغة شعر أو لغة شعرية. ومجلة الفـرق بـني   يف األمساع، فإنها لغة شاعرة وال يكفي أن يقال عنها أنه

الوصفني أنّ اللغة الشاعرة تصنع مادة الشعر ومتاثله يف قوامه وبنيانه، إذ كان قوامها الوزن واحلركـة،  
  .١وليس لفن العروض وال لفن املوسيقى كلّه قوام غريها"

ألنواع املتعددة مـن مظـاهر   وملخص القول يف اية هذا املبحث إنّ الشاعر استخدم يف قصيدته ا
التكرار، أي تكرار الصوت واللفظ والعبارة والصيغة الصرفية، ولكن هل نعتربه ناجحاً يف اسـتعمال  

  التكرار وتوظيفه يف شعره؟ هذا سؤال نسعى إىل اإلجابة عنه يف املبحث التايل.
  مقاصد التكرار -د

، حان اآلن أن نـدرس بقـدر   )ق البطالةخطاب من سو(بعد أن ذكرنا مظاهر التكرار يف قصيدة 
                                                             

  .٥، ص اللغة الشاعرةالعقّاد،  -١
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  املستطاع غاية الشاعر من اهتمامه البالغ بظاهرة التكرار يف قصيدته. 

تقول نازك املالئكة يف دراسة التكرار يف الشعر احلديث: "إنّ أبسط قاعدة نسـتطيع أن نصـوغها   
ا الشـاعر   ة يف العبارة يعىنباالستقراء ونستفيد منها هي أنّ التكرار، يف احلقيقة، إحلاح على جهة هام

أكثر من عنايته بسواها. وهذا هو القانون األول البسيط الّذي نلمسه كامناً يف كلّ تكرار خيطر علـى  
البال. فالتكرار يسلّط الضوء على نقطة حساسة يف العبارة ويكشف عن اهتمام املتكلّم ا، وهو، ذا 

  .١قد األديب الّذي يدرس األثر وحيلّل نفسية كاتبه"املعىن، ذو داللة نفيسة قيمة تفيد النا
وكذلك أتذكّر كالم أستاذي الكرمي الدكتور هنري العويط يف معهـد اآلداب الشـرقية جبامعـة    

 يف إىل التوكيـد  التكرار ينتج االيقاع يف اللفـظ ويـؤدي  "القديس يوسف عندما قال عن التكرار: 
رار بأشكاله املتعددة قد أثرى هذه القصيدة من حيث اإليقاع واملوسيقى، ومع فال شك يف أنّ التك

طور، ال تقلّ منها مـن حيـث   سال أنها ليست قصيدة عمودية وهي ال تلتزم بوحدة القافية وتساوي
االنسجام املوسيقي الستخدام الشاعر املوسيقى الداخلية عن طريق التكرار، العنصر الّذي قد اسـتطاع  

تدارك ما فاتت القصيدة من وحدة القافية وااللتزام بتساوي التفعيالت العروضية. التكرار يف البند أن ي
وتكرار الصيغ الصرفية قاما ـذا   )ربما(األول أدى إىل اجلمال املوسيقي للشعر، خصوصاً تكرار لفظ 

ى من جهة وتكرار عبـارة  بشكل مكرر ومكثَّف يف النبود األخر )ربما(الدور املهم. كذلك حضور 
يف اية كلّ بند من النبـود   )يا عدو الشمس.. لكن.. لن أُساوم/ وإىل آخر نبضٍ يف عروقي سأُقاوم(

للقصيدة بشكل  )الوحدة العضوية(الثالثة األوىل أديا إىل متاسك النبود بعضها مع بعض، لذلك تجلَّت 
العنصر األساسي يف القصيدة العموديـة،   هيالقافية الّيت واضح. ومع أنّ القصيدة ال تتسم بالتوحيد يف 

التكرار هنا عن تالح م النبود يف ضمن القصيدة.سم الأسفر عنصرطور يف ضمن بند واحد وتالح  

                                                             
  .٢٧٦، ص قضايا الشعر املعاصرنازك املالئكة،  -١
): ٢٩٥/١٠٠٥مل يغفل علماء البالغة عن أنّ التكرار يؤدي إىل التوكيد يف املعىن، كما قال أبوهالل العسـكري (  -٢

دون ذلك من القصد املتوسط؛ ليستدلّ بالقصـد  "وكالم الفصحاء إنما هو شوب اإلجياز باإلطناب والفصيح العايل مبا 
ء فيزداد نشاطه وتتوفّر رغبته، فيصرفوه يف وجوه الكالم إجيازه وإطنابـه،   ء إىل شي على العايل، وليخرج السامع من شي

  )١٩٣، ص الصناعتني". (التكرار ليؤكّد القول للسامعحتى استعملوا 
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  تكرار صوت األلف. ١

من بني األصوات ألنها أكثر استعماالً يف القصيدة. وكمـا ذكرنـا يف    )األلف(إنا نكتفي بدراسة 
مرة)، واأللف صوت متتاز  ٢٣) يف البند األول (ā( )األلف(ألصوات أنّ الشاعر أتى مبصوت تكرار ا

باالتساع والليونة، إذ قال ابن جني اللغوي الكبري يف وصفها: "واحلروف الّيت اتسعت خمارجها ثالثـة:  
  .١األلف، مثّ الياء، مثّ الواو وأوسعها وألْينها األلف"

طرين األول والثاين تنطبق على املقطع الطويل من الوتد اموع ست الواردة يف اللغريب أنّ األلفاوا
  على الشكل التايل: )فاعالتن(لتفعيلة 

  ببرق / ما أفم ما شئْـ / ت عاشيد  
  عـالتن  / فعـالتنفاعـالتن / ف  
  − U - َ−  /− U - َ−  /U U - َ−   

  للبيـ / عِ ثيـايب / و فراشي/ رض   رببما أع   طر الثاين: سوال
  / فعـالتن  / فعـالتن   / فعـالتن   فاعـالتن  
  − U - َ−  /U U − −  /U U -َ − /U U -َ −  

) يف rhythmic stressوهذا يعين أنّ األلفات وقعت كلّها على املقطع الّذي حيمل النربة اإليقاعية (
) يف الشعر العريب كما يقوله املستشـرق  rising rhythm(الوتد اموع الّذي ميتاز باإليقاع الصاعد 

، ويؤدي ذلك إىل إنتاج الكالم املوقَّع وإثراء الشعر يف انسجام املوسيقى الداخلية ٢األملاين غوتهولد ڤايل
يف القصيدة. فتكرار هذا الصوت يعطي الشـعر ليونـةً    )فاعالتن(إىل جانب الوزن الناتج عن تكرار 

  يحة املمتدة غري املنقطعة على وجه العدو احتجاجاً على تصرفاته الغاصبة.ويذكّرنا بالص
  تكرار األلفاظ والعبارات. ٢

املكرر علـى اإلمكانيـات    )ربما(مرة يف القصيدة، فيدلّ  ٢١ )ربما(كما أسلفنا أنه تكرر لفظ 
ة أخرى، حبيث إنّ الشاعر ميكـن  املوجودة أمام العدو من جهة، والكوارث املترقّبة أمام الشاعر من جه

                                                             
  .١/٢١، سر صناعة اإلعرابابن جني،  -١

2- Weil, “ʿArūd”, E.I.2, vol. I, p. 674. 
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أن يفقد ما عنده من إمكانيات احلياة ويضطر إىل القيام بأعمال وضيعة حقرية كالبحـث عـن روث   

أنّ  )ربمـا (املواشي عن حبوب سداً عن جوعه، ومن املمكن أن ميوت من اجلوع. فنستنبط من تكرار 
  كلّ ذلك ميكن أن حيدث.

إمكانيات العدو يف عدوانه، وهو يعترف بقدرة العدو فيتوقّع أنـه   )مارب(كما يبين الشاعر بتكرار 
ميكن أن يفعل ما يشاء من األفعال اجلنائية اإلجرامية: مثل السلب والسطوة واحلرق وإلقـاء الرعـب   

يف  )لزاجلدار العـا (واخلداع واحلرمان و... وكلّ ذلك ربما حيدث، كما تكهن الشاعر ببناء إسرائيل 
    راضي احملتلّة، حبيث حتقّق قوله هذا بعد سنني:األ

  ربما ترفع من حويل   
  جدارا     
  وجدارا    
  وجدار   

من الناحية الشكلية من تكرار هذا اللفظ ثالث مرات،  )جدار(فنالحظ أنّ الشاعر قصد إىل رسم 
لتكرار كما ورد يف )، فجدير بالذكر أننا كتبنا هذا اimage rhythmفاعتمد إيقاع الشكل البصري (

الديوان، أي يف امتداد واحد بدون التنوين يف آخر اللفظني األول والثاين، كأنّ الشاعر يرصـف لَبِنـة   
وهي تتكرر مخس مرات وتسـاعد   )اجلدار(على لبنة ليبين جداراً، وال ننسى دور األلفات الواردة يف 

ىن بواسطة تكرار اللفظ و تكـرار األلـف يف   الشاعر يف رسم اجلدار شكلياً، لكي ميترج الشكل باملع
  األلفاظ.

بعبارة قاطعة صارمة ختلـو مـن    )ربما(طور املبدوأة بلفظ سعد الخيتم الشاعر كلّ بند من البنود ب
، فيقصد بذلك )يا عدو الشمس.. لكن.. لن أُساوم/ وإىل آخر نبضٍ يف عروقي سأُقاوم(وهي:  )ربما(

يات املوجودة لديه ال ميكنه أن يسيطر على قلب الشاعر وروحه ويغير موقفه أنّ العدو مع كلّ اإلمكان
من العدو، كما ال ميكنه أن يجرب الشاعر على االستسالم واملساومة، وال ميكنه أن يجربه علـى تـرك   

ـ  )ربمـا (املقاومة، ألنّ العدو هو عدو الشمس أي عدو احلقيقة. فيقر الشاعر بواسطة تكـرار   لّ بك
يف اية كلّ بند يريد أن يقول إنّ الشيء الّذي خيرج عن إرادة العدو  )لكن(إمكانيات العدو، مثّ بإتيان 
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  هو استمرار املقاومة وعدم املساومة مع العدو أبداً، يف أية ظروف كانت. )ربما(وخيرج عن جمال 

  دراسة األفعال. ٣
دة الّيت عاجلناها يف احملور األول من البحث فيمكننـا أن  أما بالنسبة إىل األفعال املذكورة يف القصي

نقول إنّ الشاعر يف حببوحة املعركة، ألنّ أغلبية األفعال إما للمفرد املخاطب (العدو) أو للمتكلّم وحده 
(الشاعر)، والشاعر يف مواجهة العدو خياطبه ويتحدث معه بشكل مباشر، لكي يتحدث عـن الـزمن   

قبل ال الزمن املاضي، إذ إنّ كثرة األفعال املضارعة تدلّ على ذلك. كأنه يشرح للعدو أنه احلاضر واملست
  ميكن أن يفعل ما يفعل، ولكن جيب أن ييأس من شيء واحد لألبد وهو ترك املقاومة.

الـه  ومن الشيق أنّ فعالً جمهوالً واحداً (أُحرم) ورد يف النص، وهذا يدلّ على أنه يعرف العدو وأفع
متاماً، ومع أنّ العدو حياول أن خيدعه وخيدع أصحابه بوجه مستعار، ال خيفى أعماله مـن عيونـه، مثّ   

  يشرح للعدو لكي يعرف أنّ الشاعر هو فاعلُ فعلِ املقاومة.  
أما بالنسبة إىل قلّة األفعال املاضية يف النص فكأنّ الشاعر يقول إنّ مسألته مع العدو ال تعـود إىل  

منة املاضية يف العهد القدمي، بل مسألة حاضرة حمسوسة ملموسة، واملشكلة هي مرتبطـة باحلاضـر   األز
  واملستقبل.

  ر  ئالضما . تكرار٤
قد ذكرنا يف احملور األول من الدراسة أي مظاهر التكرار، أنّ ضمري الياء للمتكلّم تكرر أكثر مـن  

املفعول به، ومن جهة أخرى ال جنـد يف الـنص   مرة يف حالة املضاف إليه، ومرة واحدة يف دور  ٢٠
للمخاطب، ال يف حالة اإلضافة وال يف دور املفعول به مع كثـرة األفعـال للمفـرد     )الكاف(ضمري 

املخاطب، فيكمننا أن نستنتج أنّ العدو يف الظروف الراهنة هو الفاعل واملسيطر فيمكنه أن يفعل مـا  
ر عليه. ولكن ليس العدو صاحب حق، ألنه ليس صاحب شيء يريد، وليس العدو املفعول به واملسيطَ

هناك كما نرى الكلمات التالية مع ياء املتكلّم: معاشي، ثيايب وفراشي، ترايب، شبايب، مرياث جـدي،  
  أشعاري وكتيب، حلمي، أمي، شعيب، أيب، أطفايل، أحزاين، تارخيي، أيامي.

ذا البلد هو ترابه ال تراب العدو، والشـعب شـعبه،   للشاعر، ه يفنالحظ أنّ هذه األشياء كلّها ه
وهو وارث جده، وأبيه، وانقضت أيامه هناك، واآلن يعيش أطفاله يف هذا التراب. فال ميكنـه إذن أن  
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  يستسلم ومن حقّه أن يقاوم إىل آخر نبض يف عروقه.

    تكرار الصيغ الصرفية .٥
نص إىل جانب التوكيد يف املعىن، واإليقاع ذاته يحسب ذكرنا سابقاً أنّ التكرار يولّد اإليقاع يف ال

من أهداف التكرار يف النص األديب وال سيما الشعر الّذي يعتبر اإليقاع من مقوماته األساسية، وتكرار 
الصيغة الصرفية عنصر مهم من العناصر املؤثّرة يف اإليقاع. شرحنا هذا النوع من التكرار يف املبحـث  

طور من سكلّ اليف  )ربما(مثل تكرار الفعل املضارع املرفوع للمفرد املتكلّم الثالثي ارد بعد  السابق
البند األول، كما جند تكرار الفعل املضارع املرفوع للمفرد املخاطب الثالثي ارد (أو باب اإلفعـال)  

  من البند الثاين. أسطريف كلّ  )ربما(بعد 
طر واحد وعالقته بالقصيدة عن طريق التكرار خصوصاً تكـرار  سدراسة  نقتصر يف هذا اال على

  طر الثالث من البند األول: سال الصيغة الصرفية، وهو
)!اس شوارعاالً.. وكناراً.. وعتما أعملُ حجرب(  

ـ ثالث مرات ضمن ال )فَعال(ورد تكرار اسم املبالغة على وزن  - حجـاراً..  (طر، أي س
 . وجند يف ذلك تكرار الصيغة الصرفية.)سوعتاالً.. وكنا

طر التايل الّذي سبال هطر كقافية تربطس(على وزن فَواعل) يف اية ال )شوارع(ورد لفظ  -
 (على وزن مفاعل)، ويعتبر هذا تكرار الصيغة الصرفية أيضاً. )املصانع(جاء يف قافيته 

على  )ربما( املتكلّم الثالثي ارد) بعد(الفعل املضارع املرفوع للمفرد  )أَعملُ(ورد فعل  -
إذ جعل  طور األخرى من البند األول (مثل أفقد، أعرض، أخدم، أحبثُ، أمخد)سغرار ال

طور األخرى من البند. ونالحظ أنّ هذا التكرار للصـيغة الصـرفية   سطر مرتبطاً بالسال
ا النوع من الكـالم أخـو   طور من هذا البند. "وهذسصنعة املوازنة يف بدايات الشكّل 

السجع يف املعادلة دون املماثلة... ويأيت كلّ زوج علـى وزن واحـد، وإن اختلفـت    
 .١أحرف التقفية أو املقاطع"

اسطة تكـرار  طر بالقصيدة كلّها بوسطر وهو يربط السيف بداية هذا ال )ربما(ورد لفظ  -
 طور يف البنود الثالثة األوىل.سيف بدايات ال )ربما(

                                                             
  .١٤٠، ص علم البديععتيق،  -١
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 طر.سمرات) يف ضمن ال ٥( )األلف(سى تكرار صوت ال نن -

اإليقاع، ومن جهة طر املذكور جعله يف ذروة سضور أنواع التكرار يف الفيمكننا االستنتاج بأنّ ح
 التكرار بأنواعه املتعددة جزء متماسكاً من البند وجزء طر منعزالً عن الشعر، بل جعلهسأخرى ال جند ال

طر من القصيدة خلسرت من جـانبني؛ جانـب اإليقـاع    س، ولو حذفنا المن القصيدة كلّها متماسكاً
  وجانب املعىن.

  ١تكرار املعىن. ٦
وكما نعـرف   )ن سوق البطالةخطاب م(الكالم األخري هو حول عنوان القصيدة الّيت سميت بـ 

التكـرار   أنّ اخلطابة منذ القدم يعتمد على التكرار، واخلطيب يقوم بالتكرار بطـريقتني: األوىل هـي  
قد شبه مسيح القاسم قصيدته خبطابة يلقيها أمـام  فاملباشر، والثانية تكرار معىن واحد بأساليب متعددة. 

العدو فيستفيد من التكرار بالطريقتني املذكورتني: إما يستعمل األلفاظ والعبارات املكررة، أو يكـرر  
طور البند األول مصاديق متعددة ملفهوم واحد س معىن واحداً مبصاديق خمتلفة. فعلى سبيل املثال جند يف

:شاكله بعد مواجهته مع العدووهو م  
  ثيايب وفراشي = رمبا أمخد.. عرياناً.. وجائع للبيعمعاشي = رمبا أعرض  -ما شئت  -أفقد  ربما

العـدو   ملعىن واحد وهـو أعمـال   تعددةكما جند احلالة نفسها يف البند الثاين وهنالك مصاديق م
  اإلجرامية:

  رمبا تسلبين آخر شربٍ من ترايب = رمبا تسطو على مرياث جدي
حياول الشاعر يف قصيدته اخلطابية أمام العدو أن يفهِمه بتكرار مؤكّد أنّ موقفه من العدو لن يتغير، 

  األبدي. وهو لن يترك املقاومة مهما كانت الظروف، ألنه شاعر يمثّل شعبه مبوقفه الصامد
غري أنّ البند األول تسيطر عليه الصبغة االقتصادية، كأنّ الشاعر يـذكر منـاذج خمتلفـة    ومن املُ

بات االقتصادية الّيت ميكنه أن يقع فيها بسبب أنه سيستمر يف املقاومة. ولكـن  طللمشاكل املعيشية وامل
ر، إذ حياول العدو أن يسيطر على جـذور  نالحظ يف البند الثاين الصبغة الثقافية هي حمور كالم الشاع

                                                             
مل ندرس تكرار املعىن يف مبحث مظاهر التكرار مع حضوره يف القصيدة، وتركناه هنا لكي ندرسه يف مقاصد  -١

  التكرار مباشرة.
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الشاعر الثقافية من أشعار وكتب، ومرياث األجداد. وأخرياً يف البند الثالث حياول الشـاعر أن يـذكر   

  املشاكل العاطفية الّيت يعاين منها بسبب املقاومة.
  اخلاتمة

خطاب مـن سـوق   (ة ص كالمنا يف ختام هذا املقال حول ظاهرة التكرار يف قصيدخلميكننا أن ن
أنّ الشاعر استعمل التكرار مبظاهره املتنوعة مثل تكرار الصوت واللفظ والعبـارة والصـيغة    )البطالة

الصرفية واملعىن هادفاً إثراء قصيدته من حيث اإليقاع املوسيقي الّذي جعلها قصيدة متماسكة متصـفة  
يف املضامني املطروحة يف شـعره.   البديعيبالوحدة العضوية، كما قصد الشاعر أن يوظّف هذا العنصر 

ميكننا أن نعترب الشاعر ناجحاً يف استخدام التكرار ألنه قد أحسن توظيف هذه الظاهرة إلغناء اجلرس و
املوسيقي يف اللفظ، والتوكيد واإلحلاح على مواقفه األدبية الصارمة أمام العدو مهما كانت الظـروف  

  فية والسياسية، فلذلك متتاز القصيدة يف جمال أدب املقاومة.املعيشية؛ االقتصادية والثقا
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  م٢٠١٢هـ.ش/١٣٩١صيف، العاشرمة، العدد كّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  اهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عكس الزمن" إلملي نصراهللا  
  نجيان خناريكعلي  د.

  حوراء رشنو
  امللخص

ها برهافة حسها ومشاعر- فيةحتاول إملي نصراهللا األديبة اللبنانية يف كتاباا القصصية والصح   
االهتمام جتاه اجلرائم اليت  أن تلفت األنظار إلی املسائل املعتادة وتثري -السامية وعمق بصريا ونفاذها

امل مهدد باألخطار؛ حتدث يف اتمع وذلك عرب تطرقها إلی املرأة ومشاكلها واهلجرة واحلرب يف ع
  لدين واحلب.ميان بكل القيم املعنوية مبا فيها من افقد اإل

حلت إملي نصراهللا علی حب الوطن والنضال من أجله إذ رأت أن هذه املسألة مازالت مطروحة أ   
  بني األجيال.

ستغين عن مقارنة تكشف الكاتبة يف رواية "اإلقالع عكس الزمن" عن عيوب اهلجرة وحماسنها وال ت
اغم مع الفطرة اإلنسانية ضمن التركيز تأيت هذه اهلجرة وتلك املقارنة علی أساس التنالوطن بالغربة و

  علی الوعي والصحوة الثقافية.
ومن الطبيعي، أن أي بلد ملا يواجه احلروب األهلية والعاملية حيتاج إلی مناضلني لكي يدافعوا عن 
ترابه، فاهلجرة الكبرية اليت حصلت من لبنان إلی بالد أخری يف الفترة املمتدة من السبعينيات وحتی 

الكاتبة عنها مع التأكيد علی ضياع اهلوية  تحتدث اليتالقرن املاضي، خلفت من العواقب  تسعينيات
  واحلضارة.

  إملي نصراهللا، اهلجرة، املرأة، احلرب، الصمود الوطين. كلمات مفتاحية: 

                                                             
 ا، كمشارتاذأسإيران،طهرانالطباطبائي، العالمة جامعةيف قسم اللغة العربية وآدا. Pajuhesh1390@gmail.com 
 ا، جامعة الزهراء قسم توراه يفكد ةطالبطهران، إيراناللغة العربية وآدا ،. 
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 ٦٨  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
  املقدمة

تمعات الصمود الوطين قضية انسانية ترتبط بالضمري والوعي ويعد نوعا من القيم النبيلة يف مجيع ا
البشرية. واستقطب اهتمام األدباء؛ فخصصوا له مساحة شاسعة من كتابام وفنهم اإلبداعي كما 

الء األدباء ميكن ؤمن هؤالء األدباء بصدق املشاعر واإلخالص حنو الوطن. ومن بني ه يزخر أدب كثري
  اإلشارة إلی مسيح القاسم وحممود درويش.

عن آالم  سعت لتعرب -ةغليان كياا باملشاعر اإلنسانيو بشعورها املرهف امللهم -إملي نصراهللا
عاشتها مع الشعب حتت نريان احلرب بل تتخذ موقف الكفاح وتدعو للمقاومة حمذرة من عواقب 

اتبة فحسب بل يتعداه إلی كل من املتلقي هلذه الرواية يف شعب الك اهلجرة. فمن هنا، ال ميكن حصر
يف  مل. "لقد نشرت مسلسلة يف جملة املستقبل عندما كانت تنشرهذه الرسالة يف أحناء العا ىقلتي

  .١باريس"
تربو كتابات وروايات إملي نصراهللا علی ثالثني أثرا؛ فإا أديبة غزيرة االنتاج وتعمل يف خمتلف 
ااالت، إذ حصلت علی أومسة وجوائز تقديرية متعددة ولكنها رغم ذلك، مل تنل قسطا وافيا من 

فكر حتت عنوان "بررسی ادبيات زنان هذه الدراسات، أطروحة أكرم روشن يران. فمنالدراسه يف إ
= دراسة األدب النسائي يف لبنان  اهللا آثار بانو املی نصر تكيه بر با ٢٠٠٠تا  ١٩٧٥ درلبنان از

  تعد أول حماولة ملعرفة األديبة. "استناداً إىل آثار السيدة إملي نصر اهللا ٢٠٠٠ -١٩٧٥
ترمجت إلی اللغات العديدة من اإلنكليزية واألملانية " قداإلقالع عكس الزمن" فأما رواية "

  .٢والدامناركية والفرنسية"
يتناول البحث دراسة أهم مضامني الرواية حماوال الكشف عن رموزها ومفاهيمها. كما يدرس أثر  

تأدية الدور يف املضمون تتجزأ عن  األديبة يف تكوين الرواية ويتناول بعض اجلوانب الشكلية اليت ال
  كاللغة والفضاء الروائي والشخصية.

                                                             
».           إملي نصراهللا بة:كل شخصية يف روايايت متثل جزءا مين للروائية الكات« ي،التميم منی -١
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اإلقالع (من هذا املنطلق، استعان البحث باملنهج الفين والنفسي يف بيان القيمة الشعورية لرواية 

عكس الزمن" وداللة أثر الكاتبة من حياا وشخصيتها يف تكوين الرواية ويوازن عابرا بني رؤية األديبة 
الروائيات يف املرأة والوصف. كما حياول أن يكشف عن الداللة الرمزية للموت  وما طرحته بعض

  الذي قدمته الرواية كحل هلا.
  إملي نصراهللا: حياا وثقافتها

م) يف كوكباء جنوب لبنان. وكانت نشأا ١٩٣١متوزسنة ( ٦"إملي نصراهللا (أيب راشد) ولدت يف 
ات الرائدات والنشيطات حيث قدمت كتبا كثرية يف جماالت من الكاتب وتعترب ١بلدة أمها" )الكفري(يف 

عملت فترة يف التدريس والصحافة وناضلت  كماوأدب األطفال والسرية " خمتلفة كالرواية واألقصوصة
  .٢من أجل حرية املرأة وذلك من خالل قلمها أو مواقفها اإلنسانية"

التقاليد البالية إذ يرفض اكتمال الدراسة "عاشت إملي نصراهللا يف قرية صغرية وجمتمع تقليدي عالق ب
نخورة ولكن عشقها لألجبدية والكتابة ونفسيتها السامية أبت الرضوخ أمام التقاليد امل ٣للبنات"

م) ١٩٨٥( فتخرجت من كلية بريوت اجلامعية واجلامعة األمريكية عام" فاستطاعت أن ترفع احلواجز
الصحفي عندما كانت طالبة يف اجلامعة وهي مسجلة يف  يف قسم اللغة العربية وآداا وبدأت عملها

  .٤نقابة الصحفيني منذ مخسني سنة"
فليب نصراهللا" من زحلة لبنان، وانشأت معه عائلة مؤلفة من ولدين مها: (" تزوجت الكيميائي 

  .٥رمزي وخليل وبنتني مها: مها ومنی"

                                                             
           .   السرية الذاتية ١-

www.emilynasrallah.com       
 .          نفسه املصدر -٢
».          كل شخصية يف روايايت متثل جزءا مين للروائية الكاتبة: إملي نصراهللا«منی، التميمي، -٣

www.yamamahmag.com 
    www.emilynasrallah.com السرية الذاتية: -٤
  .فسهاملصدر ن  -٥
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املرأة (الينبوع"، (الذكريات"، تلك (كاإلقالع عكس الزمن"، (حلت الكاتبة يف معظم آثارها أ
الرهينة" و... علی سطوة العنف الشامل الفظيع الذي ال يفرق بني من حيمل بندقية أو (قصة" و ١٧يف

 -١٩٧٥القضايا عنفا هي احلرب كما "أن احلرب اللبنانية اليت امتدت بني عامي ( فأسا، ومن أكرب
فمن هذا املسار شغلت  ١ولة اللبنانية"م) أحدثت ضجة كبرية وحتوالت عظيمة يف بنية الد١٩٩٠

. وكيف ٢احلرب بال الكاتبة كثريا إذ أعلنت عن نتائجها املأساوية كاهلجرة يف معظم آثارها
اليستقطب قلمها احلرب وما يتبعها وقد عاشت هذه التجربة املريرة يف حياا؟ "فقد احترق مرتهلا 

  .٣م)" ١٩٨٢سرائيلي لبريوت عام (العائلي، مع جمموعة من خمطوطات إبان االجتياح اإل
أيلول" ونالت فور صدورها ثالث  طيور(م) وحتمل عنوان ١٩٦٢"أول رواية هلا نشرت عام (

  .٤جوائز أدبية وترمجت إلی لغات عدة. كما تشم من ثناياها رائحة احلرب واهلجرة"
دات من الشرق نساء رائ( نتاج كبري وضخم و"هلا سرية يف ست جملدات بعنوانإإلملي نصراهللا 

رابية حببكة بوليسية م) كما أخذت جترب واحة جديدة يف األدب وهي سرية اغت٢٠٠١والغرب" عام (
الدكتورة (م) واجلدير باملالحظة أن الباحثة األمريكية ٢٠٠٦ماحدث يف جزر تامايا" عام ( (يف رواية

ابات إملي نصراهللا يف كتاب مرييام كوك" أعطت اهتماماً بالغاً لرواياا وأخذت مادة حبثها عن كت
  . ٥")األصوات املختلفة للحرب(عنوانه 

اطنيها األديبة تكتب عن الوجدان ولوعة احلس املرهف، تكتب عن أهم القضايا اليت عانتها مع مو
كل هذه ال تأيت إال بلغة عذبة وأسلوب واضح جلي. وتنبعث عباراا من كاحلرب واهلجرة واملرأة و

  شاعر اإلنسانية والنبع اإلهلامي وعمق بصريا.كياا املفعم بامل
من املهم يف هذا اال، أسلوب كتابتها؛ إذ حتتفظ مبالمح القرية كأن حب القرية منغرس يف ذات 
األديبة، حيث تتحدث عن وقائع كثرية يف القرية كما هو احلال يف الرواية املدروسة وكثري من رواياا 

                                                             
 .١٥، ص )١٩٧٥ -١٩٩٥( ، النظرة الروائية إلی احلرب اللبنانيةرضا، رفيف الصيداوي -١
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الغايف  أيلول وشجرة الدفلي واجلمر طيور(وجمموعة قصص الينبوع و قصة ١٧األخری مثل: املرأة يف

وهذا ما يزيدها اتصاالً باجلذور كما يلهم بالرجوع إلی الفطرة اإلنسانية السليمة  ١وغريها من اآلثار"
  ويضاف إلی هذه الباقة، تزودها بصدق العاطفة. 

  ملخص الرواية 
أحداثها متنقلة من  ی الوطن والصمود الوطين، وتدوراإلقالع عكس الزمن" رواية احلنني إل(رواية 

جورة السنديان" إلی كندا. ووضعت األديبة بصماا علی اهلجرة واحلرب كما أا مل تغفل عن (قرية 
  النضال يف سبيل حترير املرأة وذلك برؤية عادلة وبعيدة عن التعصب.

يته املسطحة اليت تكتمل تتحدث الرواية عن حياة بطل حيمل اسم رضوان أيب يوسف وشخص
  وتنضج تدرجييا وفق وترية األحداث لكي تكتمل صورة البطل وتبلغ الشخصية النامية.

فرضوان رجل ريفي يسكن مع زوجته يف القرية ولكن أوالدمها األربعة رحلوا الواحد تلو اآلخر 
هد احلنني واشتياق األوالد اء احلرب اللبنانية. وحتمل الرواية مشاكندا نتيجة األوضاع املتوترة جر إلی

إلی والديهم ضمن عبارات مفككة من رسائلهم. وتدخل الرواية يف مسار مهم ملا يدعو األوالد 
والديهم إلی زيارة كندا بعد سنني من االغتراب. وبذلك خيرج البطل وزوجته ألول مرة من قريتهما 

 للشخصية احملورية. وجيد الزوجان ويواجهان عاملا كبريا فيتضح البون الشاسع بني القرية والعامل
  العجوزان عاملا من السالم والراحة عند أوالدمها.

رضوان" وجها بريئا يف القرية، واتسم حبسن اخللق والسلوك املهذب، ويف الغربة ظل (لقد محل   
ن اشتعل معاجلة الغربة يف نفسية البطل تبني أن شيئا مل يتغري فيه إال حبه ألرض الوطإنّ كما هو مهذبا 

أكثر من املاضي: يقول يف مشهد:" حنن عندنا الزيتون مثل السنديان، يرفض العيش يف تراب غري 
  ، وبذلك يرفض التالؤم مع البيئة اجلديدة. ٢ترابه"

رضوان" بالغربة ويراوده احلنني إذ ال ميكنه أن ينسی جذوره ( ويبدأ التحدي يف الرواية ملا يشعر
ملهددة لبلده من احلرب األهلية اليت وصلت إلی ذروا فور وصول البطل ا ويعيش مبعزل عن األخطار
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 ٧٢  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
إلی كندا فيعزم علی أن يرجع إلی قريته، بعد صراع باطين مل يدم طويال. وحتاول عائلة البطل أن متنعه 

يقافه. فقد جتذّر حب الوطن يف تستطيع إ جواء الساخنة للحرب، فالمن العودة إلی الوطن حتت األ
رضوان": "هناك من ينتظرين. (عند إملي نصراهللا أيضا. يف هذا الصدد، يقول  لبطل كما هونفسية ا

حبيبيت تنتظر بشوق؛ تتكيء علی جبل حرمون، وتفتح يل ذراعيها بلهفة، لتضمين إلی حضنها 
  فاألرض واملولد يعنيان للبطل احلياة واحلب. ١الدايفء... هناك، حيث غرست سبعني سنة من عمري".

 رضوان" إلی موطنه خممنا أن الطريق ليس سهال خاليا من العنف والشراسة، (اية أليمة يرجع يف
  فيستشهد يف داره وهو حيمل رسالة الصمود والكفاح الوطين.

إذن، هذه الرواية متثل مسكة خارج املاء وإا إقالع عكس الزمن حيث البطل يترك عامل السالم 
  كل ما لديه حلرية البلد. والراحة يف الغربة ويضحي حبياته و

يلفت النظر يف قضية حترير الوطن يف نطاق الرواية، أن الشخصية احملورية، تری نفسها عاجزة عن 
خالص الوطن من احلرب املتلفة ولكنها تقاتل آملة أن الناس يدركون بقتاله هذا، أن الكفاح هو احلل 

هاجرين الذين تركوا أرضهم وحيدة حتت الوحيد الذي جيب أن يستمر وكأنه يتحدی أوالده وكل امل
ميكن أن ترسم يف قالب الكلمات  احلرب ويرد عليهم أن األرض واملولد حيمالن معاين كبرية، ال نار

  فيعود إلی بلدته الصغرية تأكيدا لالنتماء إلی اجلذور.
بالذات  ا التأمل، جيدر بنا أن نقف عند هذه النظرة للكاتبة. فهذه النظرة تفاؤليةيف سياق هذ

والكاتبة حتاول أن تكون داعية حلركة إصالحية جتاه أبناء شعبها، فالكاتبة ترسم بألفاظ مجيلة وموحية 
حب وطنها واهليام به وتعلن أن إراقة الدماء يف الدفاع عن الوطن أمر البد منه. بعبارة أدق إن نظرا 

ايل بعيدا عن املعاناة واملعوقات التفاؤلية تعرب عن نوع من األمل املنشود فهي تبحث عن وطن مث
والقيود، فتلح علی ضرورة الدفاع عن الوطن بكافة املستويات مبا أا تری الوطن رمزا هلوية اإلنسان. 

تلك الذكريات" (الرهينه" و(وهذه النظرة التفاؤلية منبثة يف خمتلف كتاباا كاألمل بغد أفضل يف رواية 
  أيضا.
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 ٧٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ء ما تقدم ومن خالل سرد أحداث الرواية، أن شخصية البطل قد ال يغرب عن البال علی ضو

(رضوان أيب يوسف) يف هذه الرواية مبثابة العمود الفقري ومتتاز مبالمح فنية خاصة وهي كثريا ما تتجه 
حنو التعارض والتفاؤل والتكامل. وشخصية البطل تتطور بتفاعل مع الواقع احمليط ا وتشهد حتوال بعد 

  ب واكتشاف عامل مغاير تمعه ونتيجة هذا التحول، يزداد حبا للوطن أكثر فأكثر.السفر إلی الغر
إنّ ما يزيد التأثري يف القاریء هو املوت احملزن الذي يقدم كاحلل يف ختام الرواية؛ إذ يبدو أن مهمة 

فيت الكاتبة بذلك انتهت ولو كان هذا املوضوع صحيحا لقلل من قيمة الرواية. فبسمة الرضا علی ش
رضوان" مؤمن من أعماق قلبه مبسألة الصمود الوطين فهذا املوت رمزي  (البطل يف مقتله مما يؤكد أن

  وحيمل يف باطنه بسمة األمل.
إنّ موت البطل من ناحية أخری، يدل علی أن الروائية جتده اية الئقة لعملها، حيث يستشهد 

"علی ن يتمناه إذ وجدوه مقتوال كانت ، كما كاالبطل يف داره ويشيع جثمانه يف جنازة كبرية يف بلده
. إن كل فئات الناس حضروا يف تشييع البطل. كذلك ١شفتيه بسمة الرضا وجبينه يتفصد بالعرق"

زوجته واثنان من أبنائه قد حضروا من كندا فور مساعهم النبأ املفجع وذلك رغم أن البلد كان حيترق 
النص الروائي: "جاؤوا من  عليه ن العودة، وهذا ما يؤكداحلرب وهم الذين منعوا رضوان م حتت نار

كل اجلهات واملذاهب واألعمار، ليشيعوه. رمبا ظروف احلرب، مل تسمح هلم بإقامة استقبال الئق 
بالعائد من الرحلة األمريكية، فحضروا اليوم، ليقولوا له إنه اليزال بينهم، وإن اختراقه القارات 

وأيامه، مل يذهب سدی... كتبوا إليه رسالة احملبة بدموع أعينهم.  والبحار، وإقالعه عكس زمنه
اخلاطفون اهولون عذبوا جسده، لكن روحه تأيب الرضوخ ملا جری. وهي ترتفع علی الثأر واحلقد. 

. ٢وتشمخ بالتسامح واحملبة. لو قدر لوالدنا أن ينطلق، لردد: اغفر هلم، ألم اليعرفون ما يعملون"
يف هذا اال هو أن احلشد الكبري من املواطنني، تلقوا الرسالة املقاومة وآمنوا ذا املوت والذي يهمنا 

  حتی تصل إلی احلرية الكاملة للبلد.  مستمرة الرمزي مما يؤدي معنی أنّ املكافحة التزال
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 ٧٤  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
ة ختتم الرواية بنهاية حمددة ومهمة الكاتبة بذلك ال تنتهي، حيث هذا املوت حيمل نفحات احليا

اجلديدة بعد ما قاتل وناضل أبناء الوطن فيتحرر البلد وهذا هو الذي تريده الكاتبة بالضبط. ال حيمل 
احلب للوطن والدفاع عنه واالستشهاد يف طريقه، املعاين املتكررة املهملة، بل تنذر باهلجرة فمحسنات 

املولد اختذ مدلوال كبريا يف ذهن اهلجرة مهما تكن كبرية، فإا ال تعادل بسلبيات اهلرب من املولد ألن 
الكاتبة حيث تراه رمز احلضارة و اهلوية وذا املوت، توجه األفكار حنو ترجيح الوطن يف أسوأ 

  الظروف. 
املكان  وتفيد اإلشارة إلی تعددية أبعاد املكان من حيث الشكل واملعنی يف هذه الرواية، إذ يعترب

اإلقالع عكس الزمن" انقسم املكان من حيث (ففي رواية  عنصرا جوهريا يف تشكيل فضاء الروايات.
ارتباطه بالبطل إلی قسمني: املكان الداخلي واخلارجي. " فالداخل هنا  متثل بالقرية اللبنانية. قرية 

جورة السنديان" اليت اكتست حسب السياق الفين للنص معنی الوطن واجلذور (رضوان اجلنوبية 
متثل فيه اخلارج باخلطر اإلسرائيلي املهدد جلنوب لبنان من جهة وبلدان  والتاريخ؛ هذا يف الوقت الذي

. تعطي الكاتبة صورة وافية ١االغتراب من جهة ثانية، السيما كندا وامريكا املهددين للثروة البشرية"
بعادي اخلارجي ألومدخال مهما للفضاء من ناحية الشكل واملضمون وذلك عن طريق مدی التأثري 

احلاالت النفسية للبطل من  لمكان يف نفسية البطل. بعبارة أخری، تم الكاتبة بتصويروالداخلي ل
خالل الرصد الداخلي واخلارجي. علی سبيل املثال، تقول الرواية يف مشهد منها: "حني استيقظ 
{رضوان} يف الصباح، {يف الغربة} مل تكن الشمس يف استقباله. أزاح الستائر وأطل من النافذة. 

عه منظر مأله دهشة،  وغرابة: الغيوم حتجب الفضاء، وتتساقط حتی تالمس األشجار يف فطال
. فال ختلو مشاعر رضوان من االكتئاب والدهشة واحلزن باملقارنة مع مناخ الغربة. ونلمس ٢احلديقة"

 مناذج كثرية ذا الصدد يف النص الروائي كما تقول الرواية: يف موضع آخر تصف القرية وتقارا
بالغربة: "رقصت ذاته {رضوان} احملاورة بتشف: إذن، أنت معي، ال فرق عند احلسون املصرب يف 
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 ٧٥                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
فهذا املقطع يربز  ١الثلج، منذ عشر سنوات، ال فرق عنده، لو دفن يف بستان كندي أو حاصباين!"

ميكن  الصراع الداخلي الذي اضطربت به ذات البطل يف ترجيح أفضلية املكان بني القرية وكندا. قد
  القول إن املكان هنا ارتبط بالشعور بالغربة اليت أدت إلی بروز الصراع النفسي يف البطل. 

  اإلقالع عكس الزمن"(اهلجرة يف رواية 
اهلجرة ظاهرة قدمية يف الكتابات والروايات. فقد كتب عنها كثري من األدباء كالطيب صاحل 

رت إملي نصراهللا ذه الظاهرة أيضا وال غرو يف وجربان خليل جربان وميخائيل نعيمه وغريهم. وتأث
  .٢ذلك إذ " تذوقت أمل هجرة إخوا إلی كندا منذ صغرها"

تفيد اإلشارة إلی أن هذه اهلجرة تعين اخلروج إلی عامل جديد يطغی عليه التحول والتغيري. قد ميكن 
فاء رغم أن الرواية خلت من القول إن اهلجرة يف هذه الرواية، تصادف معنی اهلجرة الصوفية عند العر

هل القراءة تتطور إلی املثل الذي اليت جتأي إشارة للعارف والصويف، ولكن شخصية البطل املسطحة 
حيتذی به ويغري اآلراء من حوله، فال خيلو من الداللة الصوفية حيث البطل ارتفع إلی عامل وجداين ذه 

  الرجل الريفي الذي جتسدت فيه شخصية البطل. اهلجرة اجلسدية وهذا العامل مل يكن خيطرعلی بال
أما األديبة فتكشف عن اجلوانب املختلفة للهجرة فتربز حسناا ومساوئها وذلك من خالل احلوار 
وسرد األحداث ورؤيتها النافذة إذ تبصر مجيع زواياها وتروی كيف يكون الشعور بالغربة واحلنني 

  الدائم له. 
لكاتبة بالتعابري البليغة ومشاعرها النبيلة والوصف وتركز علی ضياع يف معاجلة اهلجرة، تستعني ا

عيد، تنص الرواية هذا الص علیاألصالة وهذا ما متثل يف جهل اجليل الثاين من املغتربني لغتهم األم. ف
رضوان" ال يستطيعون التكلم بالعربية وال يعرفون حضارة آبائهم حتی أم يتصرفون (علی أن أحفاد 

  .٣كسوزي، مايكل ورودي"(كما أم حيملون أمساء أجنبية  غربيني يف احلياة واملنطقتصرف ال
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 ٧٦  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
ومن هنا تشكل إملي نصراهللا معربا خفيا لترجيح العودة إلی الوطن إذ "ال تتميز األوطان بأرضها 

ما وما وبيئتها فقط بل حبضارا وثقافتها وشرائعها اخلاصة، فاحلضارة هي امليزة اإلنسانية اليت تصبغ ق
بطابع التمدن فيتميزون عن اآلخرين بطرق حيام ومعيشتهم وتفكريهم وسلوكهم وتصرفام... 

. فيأيت ضياع األصالة كأول وأهم مساوئ اهلجرة فيظهر ١واحلضارة تراث ينقل عرب األجيال"
يذهبون إلی أفكر يف مستقبل األحفاد... أتراهم يف مشاهد عدة من الرواية منها: ""رضوان" قلقه جتاهه 

اجلورة وإذا كان أوالدنا جيدون الصعوبة يف العودة فكيف باألحفاد الذين ولدوا هنا، وتربوا علی 
. لعل ضياع األصالة الذي تتحدث الرواية عنها، هو مبثابة إنذار ٢احلليب األجنيب، واللغة األجنبية؟"

  هو تعقيد املشكلة.  لكل من دد بلده احلرب. فالرحيل يف هذه احلالة، ال يعد حال بل 
يف نطاق البحث، ال تغفل الكاتبة عن ذكر حماسن اهلجرة برؤيتها الواقعية. فتذكر يف الرواية، أن 

ن أخطار احلرب. محصلوا علی مدارج عالية هناك وهم آمنون والد أكملوا دراستهم يف الغربة واأل
ن املظاهر االجيابية للهجرة وتؤكد إذن إكمال الدراسات العليا واحلصول علی املدارج العالية تعد م

الرواية علی ذلك ملا حتكي: "ماذا تفيد البكالوريا يف بستان الزيتون أو كرم العنب، ماذا تفيد هذه 
  .٣الشهادة جمتمع "اجلورة" الباقي علی حاله منذ عشرات السنني"

. مثل إعطاء كذلك الرواية تبني مزية أخری للهجرة وهي تسهيالت الدولة الكندية للمغتربني
املساعدات والقروض املالية إلصالح األراضي فيها. وتتعهد الدولة الكندية أيضا باملعيشة والسكن 
والعناية الصحية للمهاجرين. كما "تقوم الدولة، كل يوم، مبحاوالت جديدة، للتغلب علی قساوة 

يرة وحتی األوقيانوس الذي الطقس ألن الطقس يف كندا جائر. مثال سفن حتطيم اجلليد وتنتقل بني اجلز
  .٤كان يرهب النفوس حني يتجمد، حوله اإلنسان العصري إلی ساحة رقص... وسباق اخليل"

                                                             
 بتصرف. ١٤٥، ص دنية كوسيلة للوقاية من االحنرافالتربية املمصطفی، العوجي،   -١
 .١٣٥، ص اإلقالع عكس الزمنإملي، نصراهللا،  -٢
  .٢١، ص نفسهاملصدر  -٣
  .٢١٩ص  املصدر نفسه، -٤



 ٧٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
ولكن سرد األحداث شيئاً فشيئاً يكشف عن تغلب كفة البقاء والصمود علی كفة اهلجرة والرتوح. 

مشاهد جمريات الغربة وهذه هي فكرة الكاتبة اليت كانت بصددها فمن هنا تزيد وتتزاحم الصور و
لصة لبيان ذلك. كما اخلا وآالم اإلنسان املغترب حيث استخدمت الكاتبة لغة سلسة مفعمة باملشاعر

تعتمد الروائية علی مالزمة اجلمل وارتباط العبارات واملعاين بشكل متسلسل، ومتتد اللغة يف ج يسر 
هلا انطالق الفكرة بالقيود. لذلك تتخذ الرواية، اجلمل القصرية كالنمط الرئيسي هلا وكل ذلك ليس 

ا نری أمثلة ذلك ممتدة يف اجلو الروائي إال النطالق الرواية بسهولة و جلذب انتباه القاريء. كم
طيور أيلول تتناجی فوق أغصان الشجر، أو اليت تسترد معاين الغربة مثل: " وباألخص يف التعابري

إن هذه الدنيا ختتلف عن دنياه. وتذكر أنه بدأ رحلته . وأيضا: "١تتجمع أسرابا، تتبادل أسرار الرحيل"
. وذا تنطلق يف ساحة ٢عتبة السفارة الكندية، يف بريوت"عكس زمانه وأيامه، منذ وضع رجله علی 

الرواية، اللغة الواضحة والعبارات املستساغة والقصرية فمن هذه الزاوية، تظهر براعة الروائية يف الكتابة 
والتعبري فلم يوجد تعقيد فيها وهذه أمثلة أخری من ذلك: "رضوان يستمع، وحياول أن يفهم، ويلم 

. وأيضا: "كم هو بارد، املثوی األخري، يف هذه ٣ياة أوالده يف هذا العامل الغريب"بكل ما يتعلق حب
  . ٤البالد! كم هو موحش وبارد، موت الغرباء!"

 ، تستعني "إملي نصراهللا" لتبيني فكرا وتوصيف آالم اهلجرة، مبوهبتها الذاتية فالمن هذا املنطلق
جسد أمام عيون القارئ. ومن هذه املشاهد، متكن تترك شيئا من تفاصيل الغربة وكأن املشاهد تت

أن لسع  اإلشارة إلی بعض الصور اليت رمستها الروائية يف كندا: "كان يف أعماقه (رضوان) يفكر
. كما يری البطل نفسه سجينا يف الغربة فتقول: "فهو ٥األفعی، أهون عليه من صدمة صوت الغريب"
وتسود علی البلد  ٦إلی الطبيعة". نقل يف الشارع، والنظرسجني، حتی الطقس يسلبه حرية التحرك والت

                                                             
 .٧٧ص  ،السابق املصدر -١
 .١٢٨ص  املصدر نفسه، -٢
 .٢٢١ص  ،نفسهاملصدر  -٣
  .٣٤١ص  املصدر نفسه، -٤
  .١٦٣ص  املصدر نفسه، -٥
 .١٥٩، ص املصدر نفسه -٦



 ٧٨  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
األجنيب كله، أجواء الظلمة واحلزن كما تصفها الكاتبة يف مشاهد منها: "الفجر يتثاءب. ينتشر بطيئا 

  . ١من فضاء رمادي غامض؛ حيضر حامال رعشات الصقيع، أنفاس القطب الشمايل"
ح فكرة الروائية يف الشعور بالغربة وباألحری ترجيح علی هذا النمط، تأيت الصور املتناسقة لتوضي

فكرة العودة للوطن. وبطل الرواية يف غربة كندا، يستغرق أيامه باملقارنة بني قريته احلبيبة وبالد 
عن استياء  الوعي، تعرب الصقيع. ومن امللفت للنظر، أن هذه املقارنات اليت غالبا حتدث عرب تيار

  الصمود يف وجه احلرب الدامية. "رضوان" لكي متهد له طريق
تكثر هذه املقارنات يف املقاطع األخرية للرواية وتربز اهلوة الشاسعة بني القرية والغربة اليت يعيشها 
البطل. علی سبيل املثال، قياس املناظر الطبيعية بني "جورة السنديان" أي قرية "رضوان" وبني بالد 

يف قريته يتركون أبواب بيوم مفتوحة حبا للضيوف ولكن  كندا حيث يفكر البطل يف نفسه أن "الناس
فال يوجد جريان يف كندا ولو وجدوا فهم غرباء، . كما تقول:"٢األبواب ظلت مغلقة يف بالد الغربة"

 وهو ال جيرؤ علی أن يفتح الباب وجير قدميه إلی الشارع حتی الشارع هنا يتحدث بلغة ال يفهمها! ما
. ويف موضع ٣مدی تسافر هذه اخلطوط العريضة املسطحة؟ إلی أين تصل؟"هذه اإلشارات؟ إلی أي 

آخر تقول: "من يدري إلی أين تصل سهوهلا (كندا)؟ ومن يتعهدها بالغرس واحلصاد؟ وتظل معظم 
بأنه ميد كفه، وفوق الكف  أشهر السنة، تعيش يف ظلمة دامسة. لكن يف بلدته الصغريه، الدافئة، يشعر

. كأن حب الوطن وبلدته الصغرية اندمج يف دم ٤حقول القمح"م، والبستان، وكريستطيع أن حيمل ال
البطل، إذ يقارن كثريا قريته اجلميلة والبسيطة ببلد الصقيع يف الغرب. كما أنه ال يكف يف الغربة عن 
ا احلنني الدائم لقريته كما تسرد الرواية شواهد منها: "الثلج حيرك حنينه {رضوان} إلی الدفء، مثلم

. وأيضا يناجي رضوان ٥حترك الغربة احلالية توقه امللح إلی جذور خلفها هناك، يف أعماق األرض"
عليها. والوعد الدائم،  نفسه يف مشهد آخر عرب تيار الوعي ويقول: "كانت أمه، تعين األرض، وما

                                                             
 .٢٠٩ص  ،السابقاملصدر  -١
 .١٦٩ص  نفسه، املصدر -٢
 . ١٦٠ص  املصدر نفسه، -٣
 .٢١٧ص  املصدر نفسه، -٤
 .٣٥٤ص  ،نفسه املصدر -٥



 ٧٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
. ١م، وتغلبه"بالعودة... وكان قلبه حيج إليها يف كل حلظة. لكن أيامه ظلت تعاكسه، تنكدس، وتتراك

كما أن اللوعة إلی القرية توحي بأن الوطن هو اجلذور واألصالة اليت تتشعب منها الفروع كما تنص 
الرواية عليه: "رضوان مهما حاول أن يعمق احلفرة، ليغرس فيها جذوره، فإن األرض ليست أرضه، 

  . ٢ها عن الدفء واألعماق"والتربة ليست تربته، واجلذور تشعر بطبقة من الصقيع، متتد فوقها، وتغسل
ومن املالحظ، أن آالم الغربة يف الرواية املدروسة ال ختتص بالبطل فحسب بل جتري علی لسان 
كثري من شخصيات الرواية منها أوالد رضوان يتكلمون عنها يف رسالة موجهة إلی والديهم: "يا أمي، 

تظل نقطة النار تلهب أحشائنا،  الشوق حيرق أضلعنا. والغربة ليست حضن األم... ويا أيب، سوف
  . ٣ولن يطفيء حرقتها، سوی شربة ماء من رأس النبع"

احلرب ودورها يف الرواية حيث تشري إلی احلروب العاملية األولی والثانية  تفيد اإلشارة إلی أثر
 واحلرب األهلية؛ إذ إا ساعدت يف تكوين شخصية البطل. فمن جانب، "يصمد البطل يف وجه اليتم

الفقر، بعد أن اقتلعت احلرب العاملية األولی أبويه وخلفته مع ثالثة إخوة، كبريهم ال يتجاوز الرابعة و
عشرة واغترب اإلخوة عن البلد فظلوا أمساء يف الذاكرة ودخل اإلخوة األربعة عامل اليتم من أوسع 

   منذ فتح عيونه. الرواية . فاحلرب لعبت دورا كبريا يف حياة بطل٤أبوابه..."
علی قضية احلرب اخلطرية، سلطت األديبة الضوء ودرست اهلجرة الناجتة عنها بعنوان أكرب وأضخم 

  نتاج احلرب نتيجة للتجربة النفسية هلا.
  املرأة يف رواية "اإلقالع عكس الزمن"

ية من تتميز املرحلة املعاصرة بالتغريات اجلذرية يف البيئة االجتماعية اليت اعقبت حتول اتمعات البشر
الزراعية إلی الصناعية، علی ضوء هذا الواقع، اجتهت الدراسات حنو مطالعات جديدة منها حقوق 

  املرأة من إكمال الدراسة وتوظيفها يف اتمع إلی الثورة علی عنف الرجل يف األسرة.

                                                             
 .٢٤٦، ص السابقاملصدر  -١
 .٢٥١، ص املصدر نفسه -٢
 .٩٦، ص املصدر نفسه -٣
 .٦٦، ص  املصدر نفسه -٤



 ٨٠  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
قضاياها الشائكة وكيف ال بحث عن احلرب واهلجرة، باملرأة واهتمت "إملي نصراهللا"، ضمن ال

 ا وال تتحدث عنها مادامت قضايا املرأة من أكرب مظاهر العنف يف العامل؟ فكتبت وتكلمت عن تم
"فإا شاركت  ١حترير املرأة والسيما حرية تعبريها إذ "إا عانت مشاكل املرأة مع عائلتها ومواطنيها"

دا، الواليات املتحدة، يف مؤمترات أدبية وندوات خمتصة بدراسات النساء يف بلدان خمتلفة منها: كن
. فال عجب أن تكون ناشطة يف حقوق ٢أملانيا، سويسرا، هولندا، الدامنارك وبعض البلدان العربية"

  النساء.
تنبعث مسألة االهتمام البالغ للكاتبة مبشاكل املرأة، من جتربة ذاتية عاشتها يف اتمع التقليدي إذ مل 

أن جتربتها يف الصحافة منت فكرا وأثرت يف هذه  يكن إكمال الدراسة مسموحا به للبنات كما
  التجربة.

ما رؤية إملي نصراهللا جتاه املرأة؟ هل تفضلها علی _أثارت هذه املسألة السؤالني األساسني: األول 
  اإلقالع عكس الزمن" ؟_كيف تناولت املرأة يف رواية "الرجل؟ الثاين

ني ارتفاع نسب املتعلمات، إذ إن املرأة مل تكن يف هذا الصدد، تقول األديبة: "إن اإلحصائيات تب
يوما أقل ذكاء بطبيعتها وظروف تكوينها من الرجل. إمنا كانت أقل متتعا بالفرص واإلمكانيات املتاحة 
ألخيها. إن يف التعلم، أو يف إجياد فرص العمل اليت تعطيها اال كي متارس مهاراا، وتثبت 

  .٣جدارا"
نصراهللا" املرأة علی الرجل بل تراها متساوية معه يف املطالبة حبقوقها. وال  إذن، ال تفضل "إملي

قول: اليغرب عن البال، إا تؤكد علی توزيع اإلمكانيات متساوية بني اجلنسني، حيث تصرح يف هذا ب

                                                             
          ».راهللا تطحن قمح الذاكرةإملي نص« ، عثمان ليندا -١
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 ٨١                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
"إن األزمة اليت رافقت املرأة عرب العصور ميكن تلخيصها يف نقطتني أساسيتني. األولی: عدم إعطاء 

  .١ملرأة الفرصة لتفجري طاقاا. والثانية: عدم فتح اال أمامها كي متارس مهاراا وجترب إمكانياا"ا
فريجينيا فولف" يف إعطاء الفرص للمرأة نصراهللا" والروائية الربيطانية "مثة اشتراك خفي بني "إملي 

أا تتحدث عن "إعطاء فإذا ما تناولنا صفحات كتاب "غرفة نفسي" " لفريجينيا فولف" لوجدنا 
الفرص للمرأة كي تقوي طاقاا، مثل: إنشاء كلية للنساء وصحيفة خمتصة ن. وبعد ذلك، تؤكد 

. يف ما ٢علی أن املرأة هي اليت تتعاون مع الرجل يف جتاهل حقوقها االجتماعية وإعمال الضغوط عليها"
ي فيتجسد كل ذلك يف شخصية "ريا أم يبدو أن رواية "اإلقالع عكس الزمن" تعرب أيضا عن هذا الرأ

نبيل" وهي زوجة البطل إذ تلمس هذه الظاهرة يف مشاهد عدة من الرواية املطروقة، منها: ملا سألت 
"ريا" زوجها عن سبب شرود باله، يفاجأ " رضوان" حيث "هي عادة، تنتظر األسئلة، فترد عليها. 

وختترق احلصار بسؤال، فهذا قلما حصل خصوصا إذا طلباته فتلبيها. حركاته، فترافقها. أما أن تتجرأ 
. ٣كان شاردا كما يبدو هلا االن فرفع عينيه إلی وجهها، وراح يتأملها، وكأنه يبصرها للمرة األولی"

عن سلطة الرجل  فمن هذا املوقف، يتضح مدی استغراب البطل من سؤال زوجته ويكشف الستار
حاجاته وال تتجرأ علی طرح السؤال. "فرضوان" مل جيرب فالزوجة عادة، ترافق حركات زوجها وتليب 

  ومرافقته بل تصرفات "ريا" هي اليت عودت الزوج علی هذا النمط. األسئلةزوجته علی عدم طرح 
فتوجد نساء من مجيع املستويات، ولكن الكاتبة تضع إصبعها  "الزمنأما يف رواية "اإلقالع عكس 

ريا أم نبيل"، نشأت يف قرية "جورة السنديان" و ولی: هي "أة األمبهارة فائقة علی اثنتني منهن. املر
جتهل القراءة ومستسلمة لزوجها فترافقه دائما بدون أن تبدي رأيا. واملرأة الثانية: هي "نوال" البنت 
الكربی للبطل، ترعرعت يف القرية نفسها، ولكنها بعد تدهور األوضاع االقتصادية الناجتة عن احلرب، 

ية مبساعدة أخيها األكرب لتكمل دراساا العليا يف أمريكا وحتتل مكانة األستاذة اجلامعية يف تترك القر
كندا. فإا شخصية قوية، مثقفة عكس أمها وتبدي آراء إذا لزم األمر."فإا عرضت فكرا يف اجليل 

                                                             
 .السابقاملصدر  -١
  .٢٧٥ترمجه عباس خمرب، ص  ،راهنمای  نظريه ادبی معاصرسلدن، رامان،  -٢
 .٢٢-٢٣، صصاإلقالع عكس الزمنإملي، نصراهللا،  -٣



 ٨٢  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
. فبهذا ميكن القول إن ١الثاين من املهاجرين موكدة علی دور الرواد اللبنانني يف إعمار اجلزر الكندية"

  األديبة جعلت هاتني املرأتني تقومان بدور املرأة املثقفة واجلاهلة يف اتمع.
ومن املالحظ يف الرواية أيضا، أن البطل مل مينع بنتيه من اخلروج إلی كندا ومواصلة دراستهما 

ومها متثالن -البطل هناك. فبذلك قللت الكاتبة من حدة سلطة الرجل وهذا ما يعد غريبا ألن بنيت 
مل تعودا أبامها علی جتاهل حقوق املرأة بالصمت ومرافقة مجيع تصرفاته كما عملت  -اجليل املثقف

اختذت قراري قته يف العودة إلی الوطن فيقول:"أمهما. كما أن "رضوان" ال يرغم زوجته علی مراف
.شهرين...ثالثة.... أسبقك مث وكل واحد حر فيما يريد. وأنت يامرا، حرة تبقي مع األوالد، شهر..

  .٢تلحقيين"
ميكن القول بأن هذه الرواية ال دف التركيز علی سلطة الرجل بالذات بل فيها إشارة هلذا األمر 
والكاتبة تعتقد أن املرأة والرجل متساويان يف املطالبة حبقوقهما وليست من املتشددات حول القضايا 

  البطل االجيايب يف رواية "اإلقالع عكس الزمن".النسوية حيث اختارت رجال يقوم بدور 
أما بالنسبة إلی حضور املرأة يف اتمع، فالكاتبة تتجه حنو املرأة العفيفة، إذ تسرد الرواية مشهداً عن 
إعالن مسحوق الغسيل تقوم إمراة فيه بالتمثيل يف أحد شوارع أمريكا فال يقتنع البطل حبضور املرأة يف 

  إلعالن.  اتمع كوسيلة ل
الوصف الظاهري هلا من  ة املرأة برباءا ومجاهلا و يبدأويف جانب آخر من الرواية، تصف الكاتب

عيوا وهذه احلال معهودة عند الكاتبة اإليرانية "سيمني دانشور" يف رواياا " فإا أيضا تصفها 
  .٣بالرباءة وتسبق الوصف بعيوا"

بة ضت بقلمها للتعبري عن آالم جمتمعها وصورت املرأة من خالل هذا البحث، أن الكات يظهر
  تصويرا واقعيا وكأا حتاول أن ترسم ما تعانيه املرأة يف اتمع وهي حاملة أعباء األسرة.

  

                                                             
 بتصرف وتلخيص.١٤٣، ص السابقاملصدر  -١
  .٢٥٧، صاملصدر نفسه -٢
 .٢٦٤، ص شخصيت وشخصيت پردازي در داستان معاصرهيان، لمحيد، عبدال -٣
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  اخلامتة

  نستنتج مما تقدم:
 إيران أن "إملي نصراهللا" من الكاتبات الرائدات يف العامل العريب اليت قليال ما تناولتها األحباث يف -١

لغتها تنحدر من ضمري  إن كما أا تتميز باسلوب رفيع ولغة بليغة وخالية من التعقيد والغموض؛ إذ
  نقي مفعم بصدق املشاعر واإلخالص.

احلرب. كما أن رواية  من اهلجرة يف وقت حيترق فيه البلد بنار قد اختذت الكاتبة موقف العداء  -٢
مود وهي تتجسد يف شخصية البطل حيث ضحی بكل ما "اإلقالع عكس الزمن" حتمل رسالة الص

  لديه حلرية بلده.
اهلجرة عند الكاتبة، جتربة إنسانية ومتكاملة فإا عانت من اهلجرة واحلرب يف حياا. ولكن هذه  -٣

التجربة تتجدد يف خمتلف كتاباا لكي تثور علی واقع اتمع احلايل. وقد الحظت "إملي نصراهللا" 
خالل حماسنها ومعايبها وعقدت املقارنة بني الغربة والوطن لكي تدفع فكر القارئ حنو اهلجرة من 

اختيار البقاء يف البلد واملقاومة. فتذكر من حماسنها تسهيالت الدولة الكندية للمغتربني واحلياة اآلمنة 
األصالة  عن احلرب ومن معايبها احلنني الدائم للوطن وضياع األصالة واهلوية باألخص خطر ضياع

  للجيل الثاين من املغتربني. 
املرأة عند إملي نصراهللا، صورة واقعية من اتمع ومتساوية يف املطالبة حبقوقها مع الرجل وال حتتل  -٤

مكانة أعلی منه كما أا متتاز بالعفة والثقافة. والكاتبة تتمتع برؤية عادلة وبعيدة عن التعصب بالنسبة 
لح علی اجياد الفرص املتاحة لدی املرأة لكي تقوي طاقاا مثل الرجل يف مجيع إلی اجلنسني كما أا ت

  ااالت. 
ال يعد موت البطل يف الرواية موتا عبثيا يؤذن بانتهاء مهمة الكاتبة، بل إنه يرمز إلی الكفاح  -٤

طن. وهذا الوطين وهو تفخيم لذات البطل وخروج إلی عامل جديد يتسم بالصمود واملقاومة حلرية الو
طوية الوطن. فشخصية البطل من املوت استالب معنی احلياة ألن املكافحة تستمر حتی تصل إلی حترير

، وانتصار اخلري مهما وضع األشرار يف طريقه من صعاب، فإنه هو علی إميان عميق برفض التسلط
  يذهب ضحية إصراره علی هدفه النبيل. 



 ٨٤  ي نصراهللاهلجرة واملرأة يف رواية "اإلقالع عکس الزمن" إلمل

 
ت حيث ارتكزت بوضوح علی البطل وحياته ومشاعره تعترب هذه الرواية من روايات الشخصيا -٥

كما أن ما جيري علی لسانه هو تعبري عن رأي الكاتبة. ويعد بطال اجيابيا حيث يتحلی خبلق كرمي فهو 
  ال يتشدد علی عائلته وحيمل لواء الصمود.

 من املهاجرين،يتلقی أوالد البطل ومن حوهلم  اندمج يف االتساع النهائي للرواية،اجلزئي بالكلي؛إذ -٦
وكأنه حالة  الصمود والكفاح الوطين. وحيتشدون يف لبنان لدفنه مؤكدين علی رسالة "رضوان" رسالة

  يزال مستمرا. ال حيث تصرح بأن طريق املقاومة ادد من النشوء
من الروايات الواقعية والرومنسية؛إذ يضرب مضمون الرواية يف  "اإلقالع عكس الزمن" تعد رواية -٧

م الواقع وهو معاجلة اهلجرة. ولكن الروائية اختذت النسق الرومنسي هلا وذلك يظهر حب الوطن صمي
  الذي تبوأ روح البطل ويتكرر يف مضامني الرواية.

املكان عند إملي نصراهللا، يتخذ مدلوال ذا شأن فالسياقات اجلمالية للمكان والسيما احلنني الدائم  -٨
  العمل الروائي الذي يسري به القارئ.لقرية البطل ال ميكن فصلها عن 
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الطبعة األولی،  )،١٩٧٥-١٩٩٥(النظرة الروائية إلی احلرب اللبنانيةرفيف الصيداوي، رضا،  .١
  م. ٢٠٠٣الفارايب،  دار :بريوت
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   )www.yamamahmag.com.()د.ت"(نصراهللا
٢. .www.emilynasrallah.com   
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م) ٢٠٠٠"("إملي نصراهللا: حول املرأة العربية وشؤوافخري مرسي، جناة،  .٥

).www.ofouq.com(  
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  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   
  *د.عيسی متقي زاده

  **حممد كبريي

  امللخص:
عجب فيها الشخصة ية نرجسية إلی شخصية العبقريل الشخصين حتويتابع هذا املقال منوذجاً م 

بنفسه، ويصبح إنساناً ال يری أحداً سواه. فقد كان هناك عالقة قد حتدث بني العبقرية والنرجسية. 
ومن خالل تلك العالقة تترك العبقرية يف صاحبها، طابعاً من اإلعجاب املفرط بالنفس حبيث يتصف 

  الطبيعية. بالنرجسية وهي أن يعشق اإلنسان نفسه ويعجب ا إعجاباً يخرجه من حالته
مل يسلم مما تتركه  ، العبقري الذيابن األثريأما الشخصية العبقرية اليت متّ البحث عنها فهي 

العبقرية والنبوغ من الطابع السليب يف نفس صاحبها. فقد حتول هذا األديب الكبري إلی شخصية 
  األدب العريب. نرجسية مبا وفّرت له عبقريته ونبوغه من التفوق والنجاح يف جمال

، مثّ العالقة بينهما، وقد أشار العبقرية والنرجسيةإلی تبيني مفهوم كلٍّ من  البحثوقد تطرق هذا 
واحلياة األدبية يف عصره مبا تتم به الفائدة واالستفادة يف موضوع هذا البحث،  ابن األثري،إلی حياة 

 إلی مالحمها، مث درس نرجسيته وذكر مظاهرها. وقدوأشار  ابن األثريومن مثّ تطرق إلی دراسة عبقرية 
وتوصل البحث إلی أنّ ابن وهو أهم نتاجه األديب مرجعاً لتطبيق هذه الدراسة. املثل السائركان كتابه 

  األثري کان نرجسياً معتداً بنفسه معجباً ا بإفراط.
  .ئرابن األثري، العبقرية، النرجسية، املثل السا  كلمات مفتاحية:

                           املقدمة:
قد قام هذا البحث بدراسة تطبيقية، تطرق من خالهلا إلی ظاهرة نفسية اشتهرت عند علماء النفس 

. ويعنی ا حب اإلنسان ذاته وإعجابه لنفسه حبيث اليری يف الوجـود مـن يماثلـه    ٢)بـ(النرجسية
  صائص املتميزة واألعمال الناجحة يف ااالت املختلفة.ويضاهيه يف ما يظنه قد استأثر به من اخل
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وقد يكون هلذه الظاهرة أسباب خمتلفة، ولكن قد تسهم عبقرية اإلنسان ونبوغه إسهاماً أوسع  

  وأوضح بالنسبة لسائر األسباب اليت تدعوه إلی هذا النوع من الشذوذ يف الشخصية.
هـ) الكاتب والناقد ٦٣٧(تابن األثريية عند ولقد متّ يف هذا البحث حماولة لدراسة النرجس
هـ)، والذي قد بدا لنا أنّ ٤٤٧ –هـ ٦٥٦( الشهري الذي عاش يف أخريات العصر العباسي الرابع

نبوغه وعبقريته الفائقة هي من أهم األسباب اليت دعته إلی النرجسية وحب الذات. فقد كان ابن األثري 
العصر العباسي، وقد قدم بعبقريته نظريات وآراء نقدية وأدبية قيمة  عبقرياً من عباقرة األدب العريب يف

لتطور األدب العريب وختليصه من التكلّف والتعقيد الذي طرأ علی النثر العريب يف القرنني السادس 
النفس  والسابع اهلجريني. إلّا أنّ ابن األثري قد اغتر بعبقريته ونبوغه، فظهرت فيه  مظاهر مما أمساه علماء

  بـ(النرجسية).
وقد اتبع هذا البحث، املنهج الوصفي _ التحليلي، وابتدأ أوالً بتبيني مفهوم كلّ من (العبقرية) 

مث  ابن األثريو(النرجسية) والعالقة بينهما، مثّ تطرق إلی دراسة احلياة األدبية يف العصر الذي عاشه 
وهو أهم  املثل السائرفنرجسيته. وقد كان كتابه؛  ثريابن األحياته. ومن مثّ تطرق إلی دراسة عبقرية 
 نتاجه األديب مرجعاً لتطبيق هذه الدراسة.

  الدراسات السابقة:
) ابن األثري وكتابه املثل السائرقد متّت دراسات حول ابن األثري وأدبه، منها: دراسة معنونة بـ(

 )د ابن األثري من كتاب املثل السائرمعامل أسلوبية عن(، ودراسة معنونة بـد.مسر روحي الفيصللـ 
من رجال البالغة يف عصر احلروب الصليبية:ابن (، ودراسة أخری عنونت بـد.أمحد قاسم الزمرلـ 

رسائل ابن األثري بالدراسة والتحقيق،  أنيس املقدسيوأيضاً قد تناول األستاذ أمحد بدوي  لـ األثري)
مل يتم حبث ودراسة تتطرق إلی موضوع النرجسية يف شخصية إلّا أنه  ).رسائل ابن األثريومسی حبثه(

ابن األثري مما هو ناتج عن عبقريته ونبوغه الفائق يف العصر الذي عاشه وانعكاس ذلك يف أهم إنتاجاته 
  .املثل السائراألدبية وهو 

  هـ ) ٦٣٧ -هـ  ٥٥٨م / ١٢٣٩ - م ١١٦٢ابن األثري وأدبه:(
، كنيته أبو الفتح، ولقبه ضياء الدين، ويعرف بابن األثري اجلَزري هو نصراهللا بن حممد الشيباين

منسوباً إلی جزيرة ابن عمر اليت ولد ونشأ ا. انتقل ابن األثري مع والده إلی املوصل، وا اشتغل 
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وحصل العلوم وحفظ كتاب اهللا الكرمي، وكثرياً من األحاديث النبوية، وطرفاً صاحلاً من النحو واللغة 

  .١لم البيان، وشيئاً كثرياً من األشعاروع
ثقافته، مضی يريد االتصال بصالح الدين األيويب، فأوصله القاضي الفاضلُ  ابن األثريوملّا استكمل 

هـ) وقرر له صالح الدين مرتباً، ولكنه مل يلبث يف معية صالح ٥٨٧(سنة إليه يف مجادي اآلخرة 
ألفضل نور الدين من والده صالحِ الدين، فخيره صالح بضعة أشهر، حتی طلبه امللك اسوی الدين 

، سنة الدين بني اإلقامة يف خدمته، واالنتقال إلی ولده، فاختار ولده، ومضی إليه يف شوال من تلك ال
ولعلّ الباعث له علی هذا االختيار رغبته يف أن يكون مبكان يستطيع أن يظفر فيه بسامي املناصب 

  .٢ن ذلك مع صالح الدين ووزيره القاضي الفاضلوقوي النفوذ، ولن يكو
بعد أن توفّي واستقلّ ذا املنصب، تسلّم ضياء الدين بن األثري منصب الوزارة للملك األفضل، 

صالح الدين وصار ابنه امللك األفضلُ(السلطانَ األكرب)، فآلت األمور كلُّها إلی وزيره (ابن األثري)، 
إلّا أنّ ابن األثري  االعتماد عليه يف تصريف شؤون اململكة كلّها. وأصبح بيده األمر والنهي، وصار

استبد باحلكم، وأصبح هو اآلمر الناهي، بعد أن لزم مواله األفضلُ الزهد وأقبل علی العبادة. فاختلّت 
امللك  أحواله غاية االختالل، وكثر شاكوه من املتظلّمني. ويسهم ابن األثري، يف ضياع ملك مواله

  .٣لناسل ل بسوء سياسته، وسوء معاملتهاألفض

  حياته األدبية:
بن األثري ثقافته األدبية يف وقت مبكر، وعكف علی االستزادة من املعارف ااستكمل ضياء الدين 

بعد ذلك، لكنه مل يرحتل إلی مكان آخر ليلقی غري الذين عرفهم من علماء املوصل، ويبدو أنه مل يتولَّ 
ه اال لالعشرين من عمره، وملّا كان والده يف بسطة من العيش واليسار فسح  عمالً هناك بعد بلوغه

  .٤ه وإغناء ثقافته قبل أن يتحمل وحده أعباء احلياةدراستإلمتام 
قد خلّف ابن األثري آثاراً أدبية قيمة قد أجاد فيها صاحبها، فها هو ابن خلّكان يذكر بعضاً منها  

املثل نيف الدالّة علی غزارة فضله وحتقيق نبله، كتابه الذي مساه ولضياء الدين من التصا« ويقول:

                                                             
  .١٧و١٦، صصعلماء العربعنايت، راجي . و٢٥ص ،٥، جوفيات األعيانابن خلِّكان،  - ١
  .٧١، صالتراث العريب ،»ابن األثري اجلزري وكتابه املثل السائر«  الفيصل،مسر  - ٢
  .٧٦٧و٧٦٦، صص األدب يف بالد الشام،  موسیعمر  - ٣
  .٧٦٥، ص املصدر نفسه - ٤



 ٩٠  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   

 
...مجع فيه وأوعی، ومل يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلّا ذكره، وله السائر يف أدب الكاتب والشاعر

وهو مع وجازته يف غاية احلسن واإلفادة، وله جمموع اختار فيه  الوشي املرقوم يف حلّ املنظومكتاب؛ 
  .١»يب متام، والبحتري، وديك اجلن، واملتنيب...وحفظُه مفيدشعر أ

فهو أشهر آثار ابن األثري وقد قامت شهرته علی هذا  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعرأما  
وال « الكتاب وذلك ملا أودع فيه صاحبه من اآلراء القيمة يف النقد والبالغة. يقول بطرس البستاين:

ائر) من عيون الكتب اليت صنفت يف علم البالغة وقد نبل فيه صاحبه باتساق جرم إنّ (املثل الس
  .٢»أفكاره، وقوة استنباطه، وحسن منطقه وتعليله، علی جراءة يف النقد واجلدل

ينم علی ثقافة ابن األثري املوسوعية، يف القرآن واحلديث،  املثل السائروالشك يف أنّ كتاب 
ء. وهذه الثقافة مكنته من اإلحاطة بكتب األدب والنقد والبالغة، والشعر، والنثر علی حد سوا

وجعلت كتابه معرضاً ملا انتهت إليه مصطلحات البالغة، والنحو، والصرف، والعروض بعد 
استقرارها، واتاحت له الفرصة للمقارنة بني املؤلفات اليت تنتمي إلی حقل معريف واحد، ووفّرت له 

املثل السائر بيد أنّ أمهية  ،األدبية والنقدية يف القرنني السادس والسابع اهلجرينيجماالً لتحديد املفهومات 
تنبع قبل أي شئ آخر من حماولة ابن األثري اجلمع بني األدب، والبالغة، والنقد، يف مستوی واحد، هو 

 هذا الكتاب مستوی العالقة بني اإلبداع ونقده. فالقواعد النحوية والصرفية، والبالغية ال تذكر يف
لكي تعرض تعريفاتها وحدودها، بل تذكر لبيان مكانتها يف الفعالية األدبية اإلبداعية، والفعالية النقدية، 

  .٣الدين من حتديد العالقات بني الفعاليتني اإلبداعية والنقدية وليتمكن ضياء

 احلياة األدبية يف عصر ابن األثري:
. يبدأ هذا العصر بدخول ٤العصر األخري من األعصر العباسية األربعة يف ايات ابن األثريلقد عاش 

هـ) وإزالته للسلطة البويهية من عاصمة اخلالفة، وينتهي ٤٤٧(سنة طُغرلبك السلجوقي إلی بغداد 
                                                             

  ٢٧و٢٨، صص٥ج ،وفيات األعيانابن خلِّكان،  - ١
  .٤٤٩، ص٢،جأدباء العرب يف األعصر العباسيةالبستاين، بطرس  - ٢
  .٧٥ص ،التراث العريب، »ابن األثري اجلزري وكتابه املثل السائر«  الفيصل، مسر - ٣

 يقسم العصر العباسي إلی أربعة أعصر تبعاً ألحواله السياسية واالجتماعية. فالعصـر األول مـن ابتدائـه سـنة     - ٤
 هـ). والثاين من خالفة املتوكل إلی استقرار الدولة البويهية يف بغداد سـنة  ٢٣٢( هـ) إلی خالفة املتوكل سنة١٣٢(
هـ). والرابع من دخول السـالجقة  ٤٤٧( والثالث من تغلب البويهيني إلی دخول السالجقة بغداد سنة هـ).٣٣٤(

  )٢١٧، صتاريخ األدب العريبات، هـ). (راجع : الزي٦٥٦( بغداد إلی سقوطها يف أيدي التتر سنة



 ٩١                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
هـ). ويف أثناء هذا الدور نشبت احلروب الصليبية، ٦٥٦(سنة بسقوط سلطة السالجقة يف أيدي التتر 

هـ) وقامت علی أنقاضها الدولة األيوبية. وامتدت هذه ٥٦٧(سنة دولة الفاطمية مثّ انقرضت ال
هـ) تالحقت فيها موجات ٦٩١(سنة هـ) إلی ٤٨٨(سنة أو تزيد قليالً، من  سنة احلروب مائيت 
قد كان  «و١ترة، وفرنسة وجرمانية، وعملت يف البالد تقتيالً وتدمرياًلنكلشام ومصر من إاإلفرنج علی ا

حروب فی هذا العصر أثر كبري علی األدب العربی فی خصائص النثر وأغراضه ومع أنّ هذا األثر قد لل
تبدی فی اتساع الفنون واألغراض فإنّ عدداً منها قد اتسع اتساعاً كبرياً حتی كاد أن يصبح فناً جديداً 

  .٢»كالقَصص والردود علی أتباع األديان غري املسلمني
فی النثر، فمال شيئاً فشيئاً حنو التقيد باإلكثار من  تأثرقد فی هذا العصر  املعقدة احلضارة توكان   

من رواد هذا النوع من التكلّف والتعقيد يف النثر العريب، فهو  احلصكفيكان « احملسنات البديعية. و
العريب حنو ميثّل يف هذا العصر مرحلة تطورية يف أسلوب التصنع، وكان نقطة حتول وانطالق يف النثر 

التعقيد والتصنع الشديدين. فقد سلك يف كلّ رسائله وخطبه األسلوب املسجع، وتكلّف خمتلف الصور 
 ه يعدذا التصنع يف النثر العريب، إذ إن ة والزخارف البديعية. وقد أعجب القدماُء كلّ اإلعجابالبياني

س مكانة األديب ومقدرته مبا يتفوق فيه من داللة علی املقدرة الفنية يف صوغ األساليب وتعقيدها، وتقا
  .٣»هذا اال

استمر النثر العريب علی هذا النهج من التكلف والتعقيد، حتی إذا وصلنا إلی العصر األيويب فإذا بنا      
ربيب الفاطميني، مدرسة بنيت علی اإلكثار من احملسنات  القاضي الفاضلأمام مدرسة جديدة رائدها 

تكلف فيها وتعنی بالتورية عناية خاصة. وقد اتبع أصولَ وقواعد هذه املدرسة معظم البديعية وال
أحد كبار الكتاب يف هذا العصر تراه يهتم بالتصنع يف معظم العماد الكاتب الكتاب آنداك، فها هو 

 فنونه النثرية. 
اصل متططت فالفو« املتبعهو  -يف هذا العصر -ومن هذا املنطلق أصبح أسلوب القاضي

واالستعارات وألوان اجلناس ما انفكت تتزايد، مثّ التفخيم واإلطناب والتصنع. وقد كان هذا يعترب فنياً 

                                                             
  .١٤٤ -١٤٣ص، تاريخ األدب العريبفروخ، عمر  - ١
  .١٤٩، صاملصدر نفسه - ٢
  .٧٣٧صو ٧٤٢ص، األدب يف بالد الشام موسی،عمر  - ٣



 ٩٢  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   

 
من كلّ قيمة أدبية، فمجاميع الرسائل قد اختذها مناذج من اليزالون مكلَّفني بكتابة مثلها بل لقد 

  .١»اخلاصة فی أسلوب تافه ظهرت قوالب ليستعملها العموم وقد كانوا حيررون رسائلهم
وقد بقيت ميزة النثر علی حاهلا هذه، ومل يتغري فيها شئ فيجعل هلا صبغة خاصة تنفرد فيها، غري 
أنّ الكتاب أسرفوا يف تنميق العبارة، وطلب احملسنات البديعية، والتزام السجع، وعلی األخص بعد 

ي الفاضل عين بأنواع البديع عناية عظيمة، إنّ صاحبها القاض«ظهور الطريقة الفاضلية يف مصر، فـ
وأحلّ علی التورية واجلناس، فأطال مجله وباعد بني فواصلها املسجعة، حتی تتم له القرائن واملرشحات 
لبيان التورية واجلناس، فوقع يف الغموض، وتعقّد إنشاؤه، وقلّ ماؤه، وكثُر غثاؤه. ووافق ظهور طريقته 

عن االستنباط لتوايل احلروب واملصائب، فأقبل الكتاب يضربون علی  مجوداً يف األفكار، وعجزاً
غرارها يلوك بعضهم أقوال بعض. فأصبح اإلنشاء والسيما آخر العصر، عبارات مرصوفة، ومرادفات 

  .٢»مصفوفة، وضعفت لغته، وانبثت فيه الكلمات العامية، فتلقفه زمن االحنطاط شاشة وارتياح
من النثر مل يلق قبوالً لدی مجيع الكتاب واألدباء فقد خالفه عدد من ذوي الذوق إلّا أنّ هذا النوع 

السليم فرفضوه ومل يرضوا به وذلك لما طرأ عليه من اجلمود يف األفكار و املعاين نتيجةَ العناية البالغة 
هذا املستنقع بالظاهر والصنعة اللفظية للكالم، وملّا احتاج النثر يف هذا العصر إلی اخلالصِ من 

واالنطالقِ حنو اإلشراق، تكلّف األمر، عدد من األدباء والكتاب، ولقد كان يف مقدمتهم الكاتب 
  .املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعرصاحب كتاب  ضياء الدين بن األثريوالناقد الشهري 

  مفهوم العبقرية:
ال يف املثل: كأنهم جن عبقر مثّ نسبوا عبقر، موضع بالبادية كثري اجلن، يق«جاء يف لسان العرب: 

...صفة لكلّ ما  إليه كلّ شئ تعجبوا من حذقه أوجودة صنعه وقوته فقالوا:عبقري إنّ أصل العبقري .
بولغ يف وصفه، وأصله أنّ عبقر بلد يوشی فيه البسط وغريها، فنسب كلُّ شئ جيـد إلـی عبقـر،    

، والعبقري: الشديد، والعبقري: السـيد  يءي الذي ليس فوقه شوعبقري القوم: سيدهم، وقيل العبقر
  .  ٣»وهو الفاخر من احليوان واجلوهر من الرجال،

لداللة علی املوهبة أو االستعداد أو الذوق «يستخدم لفظ العبقري يف العصر احلديث لـو
ط للمكائد، أولديه الفطري...، فيقال:إنّ الشخص لديه عبقرية للموسيقی، أولديه عبقرية يف التخطي

                                                             
  .٢١٤ص ، تاريخ اللغة واآلداب العربية بلّا،شارل  - ١
  .٤٢٥ص ،٢،جأدباء العرب يف األعصر العباسيةالبستاين، بطرس  - ٢
  .٥٣٥ -٥٣٤ص ،٤، جلسان العربابن منظور، - ٣



 ٩٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
فيقال:  ؛عبقرية يف اللعب. والعبقرية أيضاً هي القدرة علی اإلبداع يف نوع ما من املناشط أياً كان

  .١»رجل عبقري وامرأة عبقرية. والعبقرية واملواهب العظيمة نادرة يف الغالب
تخدام الشائع للفظ القدرة اإلبداعية يف الفنون اجلميلة، ولكن االس«وتطلق العبقرية أيضاً علی

  .٢»العبقرية يعين املوهبة الفذة، اخلارقة للعادة يف ناحية ما من نواحي احلياة
أنّ هناك معنيني أساسيني للفظ العبقرية، يشري « وإذا جلئنا يف تعريف العبقرية  إلی علم النفس جند 

أداء اختبار ذكاء مقنن. ويعين  املعنی األول منهما إلی قدرة ذهنية عليا ميكن الوقوف عليها يف ضوء
هذا املفهوم للعبقرية ببساطة القدرةَ العقلية العليا، ويشري إلی جمرد االفتراض إلمكان حتقيق العبقرية 
وليس الوصول إلی العبقرية نفسها علمياً.أما املعنی اآلخر وهو األكثر شيوعاً، فإنه يعين أنّ العبقرية هي 

توی عال بشكل غري مألوف عما هو ممارس يف املنجزات املعتادة اليومية. وجود قدرة إبداعية ذات مس
وذا املعنی فإنّ املوهوبني ليسوا جمرد أشخاص حصلوا علی ذكاء مرتفع، بل هم أولئك األشخاص 
الذين يحرزون تفوقاً يف ممارسة ما أو أكثر.... فالتفوق لكي يكون عالمة للعبقرية جيب أن يكون 

                                                                                                                             .٣»عليه من خالل إحرازه له شخصياً واتيانه بأعمال خارقة للمعتادحصول الشخص 
وما ينطوي ذلك علی موقفه  إنّ العبقري شخص متفوق الذكاء، ميتاز حبساسيته املفرطة للمعرفة« 

من املشكالت، وإذا حاول أن ينتج فهو يؤثر التجديد، وميتاز بغزارة األفكار والصور اخليالية اليت تنهال 
عليه يف يسرٍ، وتمكنه من أن يری العالَم يف كلِّ حلظة من زاوية جديدة. وإضافة إلی ذلك فهو متفوق 

املواضع الالئق يف السياق، سواء سياق النغم أواللون أو يف قدرته علی تقييم ما ينتج ووضعه يف 
تظهر يف األفراد املستسلمني للمألوف ال فالعبقرية بناء علی ذلك». ٤األحداث أو القضايا املنطقية

أواملتعارف عليه بني احلشد(اموع) إذ إنّ أولَ شروط العبقرية مبا هي نبوغٌ فائق، حتقق الشخصية 
وع، ويلي ذلك التميز التدرجيي هلذه الشخصية نتيجة مشول رؤيتها وموقفها من احلياة املستقلة عن ام

  .وكلّ ما فيها من أفكار ونظم وأعمال

                                                             
  .١٤، صالعبقرية واجلنون ،ميخائيليوسف  - ١
املصطلحات ، وأيضاً: إبراهيم فتحي، ٧، صالعبقرية واإلبداع والقيادة ساميننت،: و .١٥ -١٤صاملصدر نفسه، - ٢

  .٩٤، صاألدبية
  .٢٤ -٢٢، صالعبقرية واجلنونميخائيل، يوسف  - ٣
  .٤٥، صآفاق يف اإلبداع الفين ،اشةعكأمحد   - ٤



 ٩٤  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   

 
التمرد علی الواقع واملألوف والكائن بالفعل أو املتعارف عليه من أهم مسات الشخصية «فـ

واهلدم وإعادة البناء، والنقد واإلبداع. العبقرية اليت حتركها دائماً شهوة عارمة لالبتكار والتجديد، 
وغين عن القول إنّ املوقف الثوروي أو الطابع املتمرد للعبقري هو ما يدفعه إلی التميز عن احلشد وإنه 
لوال هذا التميز ملاتت عبقريته وسط اجلموع املتشاة، غري الناقدة، غري املبدعة، املستسلمة ملا ولدت 

أفكار ومعارف ونظم وسلوكيات وأمناط يف الفكر واملعرفة. ولوال مترد العبقرية  عليه يف اتمع من
علی البيئة اليت ولد ونشأ ا ملا تطورت تلك البيئة أو تقدمت، وذا املعنی يصبح العبقري هو الصانع 

عترف به والذي احلقيقي للحضارة باعتباره اإلنسان األوحد الثائر علی النمط الثابت للحياة، النمط امل
  .١»يعترب(احلشد) اخلروج عليه خروجاً عن املألوف أو شذوذاً عن العرف والتقاليد و...إخل

  مفهوم النرجسية:
يف الوجود من يماثله ويضاهيه يف  اإلنسان اليری حبيث اإلعجاب املفرط بالذات؛ بالنرجسية؛يعنی 

  .٢عمال الناجحة يف ااالت املختلفةما يظنه قد استأثر به من اخلصائص املتميزة واأل
النرجس: نبت من الرياحني، وهو مـن  «لغوياً أنّ: النرجسيةعن مفهوم  املعجم الوسيطقد ورد يف 

الفصيلة النرجسية، ومنه أنواع تزرع جلمال زهرها وطيب رائحته، وزهرته تشبه ا األعني، واحدتـه:  
رجِس، الواحدة (نرجِسة) نبـت مـن الريـاحني مـن فصـيلة      الن:«املنجد يف اللغةويف   .٣»نرجِسة

النرجسيات،أصله بصل صغار، وورقه شبيه بورق الكراث، وله زهر مستدير أبيض أو أصفر تشبه بـه  
  .٤»األعني

هو مشتق من اسم أحد األشخاص( نرجس) «فـ النرجسيةوأما من الناحية التارخيية لنشأة لفظ 
ة األغريقية القدمية، كان هذا الشخص يتميز مبظهر مجيل، وقد شاهد أثناء جتوله وكما تروي األسطور

يف أحد األيام صورته املنعكسة يف حبرية هادئة يف أحد الغابات، ووقع جبنون يف حب نفسه متمثّلة يف 
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 ٩٥                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
لة اليت صورته، وملئ بالياس ألنه مل يستطعِ الوصول إلی احملبوب فقتل نفسه، ومن نقاط الدم القلي

  ».١سالت علی األرض جبوار املاء منت زهرة عرفت من هذا الوقت حتی يومنا هذا بزهرة النرجس
علی كلِّ من هو  النرجسيوقد استعان علماء النفس ذه األسطورة اإلغريقية إلطالق مصطلح 

ن املتم خلُقلذاته واإلعجاب بنفسه إعجاباً ي ذا الطابع، مغرم بنفسه ويهيم يف متاهات احلب صف
  شخصيةً تغمض عينيها عن رؤية من سواها، فتحسب نفسها إهلاً ينبغي للجميع أن يعبدوه!.

حتوالً كبرياً عندما ربط بينه وبني جمموعة من األمنـاط السـلوكية    النرجسيةولقد واجه مصطلح 
ملعنی املتعـاظم ألمهيـة   ا -أاخلاصة. وهذا التعريف السلوكي يشتمل علی عدة معايري سلوكية منها: 

الذات أو التفرد: وعلی سبيل املثال، املبالغة يف اإلجنازات أو املواهب، والتركيز علی هـول مشـاكله   
 -جاإلنشغال بأخيلة النجاح غري احملدود، والقوة، واألملعية واجلمال أو احلب املثـايل.   -باخلاصة.  

تباه وااللتفات إليه واإلعجاب به بصفة مستمرة مـن  االستعراضية وحب الظهور: وهوطلب الفرد االن
األهلية أو االستحقاق: توقّعه أن يكون هو الشخص املفضل دائماً بغض النظر عن حتمل  -داآلخرين. 

  .٢املسؤليات امللقاة علی عاتقه. ومثال ذلك الدهشة والغضب من أنّ الناس ال يفعلون ما يرغبه

  لنرجسية:العالقة بني العبقرية وا
لقد اهتمت الشعوب علی اختالفها بالعبقرية والعباقرة، وأخذت تتناقل أخبارهم وتسجل ما 
تتضمنه أخالقهم من احنرافات عن السلوك املألوف، ولقد أخذ الناس يربطون بني سلوك العبقري وبني 

 س باجلنن اجلسمي ثالثة.، وبينه وبني اجلنون أخری، وبينه وبني الشذوذ يف التكويمرةالتلب  
أنّ صورة هذا الشخص «ر والعبقري جندوإذا تصفحنا الدراسات اليت أجريت علی الشخص املبتك 

متيل إلی اإلنطواء والتوجيه الذايت واالندفاعية واالستقالل الذايت، واحلاجة القوية للسيادة والسيطرة 
  .٣»إلی التقديرواالستغالل، ونقص املشاعروالعواطف، والعدوانية، واحلاجة 

ومن املالحظ وجود مطابقات عديدة بني هذه الصورة والصورة املرسومة للشخصية النرجسية. 
وميكن القول إنّ الشخص العبقري واملبتكر أكثر نرجسية وأكثر استعراضاً من غري املبتكر والذي ال 

  .يوصف بالعبقرية
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 ٩٦  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   

 
اخلاصة حبياة العباقرة وما يف سلوكهم من شذوذ وإذا اتجهنا إلی التراث العريب جنده مليئاً بالقصص 

من هذا ما ذُكر عن بشار بن برد، أنه كان سيئَ اخللق، سريع الغضب، سريع  .أو خروج عن املألوف
وكان من خلقه حمبة اللذات والتنعم، وقد عرفه الناس بذلك.  مفتخراً بالزنا، اهلجاء، متجاهراً بالسكر،

فقد ملعت عبقريته يف الشعر أيضاً مثل بشار، وكـان حـاد الـذكاء، صـرحياً،     أما أبو الطيب املتنيب 
اليستطيع أن خيفي ما يف نفسه، وقد توالت عليه أوقات شدة ورخاء وتتابعت ساعات أمن وسـاعات  
   قلق، وكان مضطرباً بني الرضا والغضب، والبؤس والنعيم. ولقد نشأ املتنيب طموحاً إلی أقصـی حـد

  .١د بنفسه كلّ االعتداد وال يری يف الوجود نِداً وال مثيالً لهالطموح، يعت
وميكننا أن نقف علی صلة متينة بني العبقرية والنرجسية وذلك من خالل الوقوف علی أنّ اجلنس  

البشري _غالبيته، إن مل نقل قاطبته_ يهوي دائماً إلی االستئثار مبا مل يبلغه أحد، فاإلنسان كثرياً ما 
َء غري متاحة للجميع ليختص هو نفسه ا فيجعلها وساماً مناطاً علی صدره. فتراه حيلم يبغي أشيا

بذلك منذ نعومة أظفاره، وقد يطغی هذا احللم علی صاحبه فيجعله يفتخر مبا ليس فيه. فما بالك إذا 
 اح.حققت العبقرية والنبوغ لإلنسان ما جيعله حقيقاً بأن يفتخر بأعمال عظيمة نال فيها النج

إلّا أنّ هذا النوع من املفاخرة واالعتداد بالنفس قد خيتلف شدة وضعفاً من شخص آلخر، فقد 
تری من الناس من هو يف ذروة النجاح والتفوق ولكن مل تشاهد فيه شيئاً من ذاك الفخر واالعتداد 

ه أبداً بالنفس، وقد تشاهد عكس ذلك أي قد تواجه شخصاً مل يذق طعم الفوز والتفوق يف حيات
  ولكن تراه وكأنه هو املتفوق اجلدير بالتقدير والتكرمي.   

فنجده حبق يستحق بأن يدعی بـ(العبقري) فقد خطی بنبوغه  ابن األثريأما إذا اتجهنا إلی 
خطوات التجديد واحلداثة يف األدب العريب وإن مل تسر بعده خطواته التجديدية، إلّا أنه قد طغی عليه 

  ابع من الفخر واالعتداد بالنفس الذي اليستحن من العلماء وال يقع فيهم موقع الصواب.ذلك الط

  عبقرية ابن األثري:
قد متتع ابن األثري بشخصية متميزة يف األدب والنقد والبالغة، فقد كان واسع الثقافـة واملعرفـة،   
مجيداً وملماً بشتی صنوف املعرفة الشائعة يف عصره، وكتابه (املثل السائر) درة بني كتـب البالغـة   
والنقد، وقد أحدث حركة كبرية يف علم البيان، وأفاد منه من جاء بعده من النقّاد والبالغيني، وكان له 

  حضور واضح يف مؤلّفام.

                                                             
  .٨ -٦، صالعبقرية واجلنونميخائيل، يوسف  - ١



 ٩٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
مقدمة من أوضح معاملَ البالغة وأحكم الكالم علی فنون وكان ابن األثري يف «... يقول البستاين:

اإلنشاء، ورتب فصوله وأنواعه، وبين أصوله وفروعه، ودقّق يف مجال اللفظ املفرد واملركب، وحلّی 
  .١»النقد األديب جبراءة ال تعرف هوادة وال مداراة، ورفع بنيانه علی قوة املنطق وبراعة التعليل

ا ذَكره ابن األثري من أصول فن األدب، وما يسمو به وما ينحط مل يكن من والواقع أنّ أكثر م« 
أثر النظر والتخيل ملثل الفن األديب، كما كان ذلك شأن أكثر اآلراء اليت أثرت عن الذين قننوا هلذا 

ية، الفن ووضعوا قواعده، وقد كان جهد أكثرهم أمهية، وأجدرهم باالعتبار، املوازنة بني األعمال األدب
واستخالص مظاهر القوة واجلمال اليت متتاز ا بعض تلك األعمال األدبية علی بعض....علی حني أنّ 
ابن األثري كانت صفته األساسية البارزة اشتغاله باألدب، واحترافه فن الكتابة الذي عد علَماً من 

ف شئون اململكة.لذلك كانت أعالمه، وارتقی به هذا الفن حتی وصل به إلی مرتبة الوزارة وتصري
  .٢»آراؤه يف األدب والنقد صادرة عن الفن الذي أعد نفسه له، وعن التجربة اليت عاش فيها حياته

  ابن األثري رائد التجديد يف النثر الفين: 
قد مر آنفاً أنّ العبقري شخص متفوق الذكاء، ميتاز حبساسيته املفرطة للمعرفة وما ينطوي ذلك علی 

من املشكالت، وإذا حاول أن ينتج فهو يؤثر التجديد. إذ التفوق وحده اليكون مقياساً سليماً للعبقرية،  موقفه
ولكي يكون التفوق عالمة للعبقرية جيب أن يكون حصول الشخص عليه من خالل إحرازه له شخصياً واتيانه 

من أهم مسات الشخصية العبقرية اليت  بأعمال خارقة للمعتاد. فالتمرد علی الواقع واملألوف واملتعارف عليه
  حتركها دائماً شهوة عارمة لالبتكار والتجديد، واهلدم وإعادة البناء، والنقد واإلبداع.

والشك أنّ ابن األثري كان حيمل يف عصره رآية التجديد يف النثر الفين، ولقد أحدث ثورة أدبية 
باً نظريه أحدث ضجة يف األوساط األدبية والديوانية يف (املثل السائر)، إذ إننا ال جند كتا كربی بكتابه

الشام ومصر والعراق. فقد خالف األساليب املتبعة اليت عرفها الناس يف مدرسة التصنع النثرية، وهاجم 
  .٣روادها الكبار أمثال احلصكفي، والقاضي الفاضل، والعماد الكاتب، وغريهم

مة، واليت ظهرت يف القرن السابع، وكان ويعترب(ابن األثري) رائد مدرسة سيت باملدرسة األثريي
ظهورها تطوراً حتمياً، وضرورة استلزمتها طبيعة الصراع األديب بني القدمي واجلديد. فقد اعتمدت هذه 
املدرسة اجلديدة علی حماولة هدم أركان املدرسة احلُصكفية اليت مثّلها يف هذا العصر القاضي الفاضل 
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 ٩٨  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   

 
الكاتب، فهي حتاول بعد هذا اهلدم أن توجد نظرية جديدة يف جوهر السجع العريب، وتعترض والعماد 

علی طبع البيان العريب كلّه بطابع التصنع السجعي، وتطلب احلد من استفحاله واالقتصار منه علی ما 
لتعقيد يالئم الطبع وما تقبله النفس وتشترط علی كلّ كاتب أن يبتعد عن كلّ أساليب التكلّف وا

أنّ األصل يف «. فقد وضع ابن األثري نظريته اجلديدة يف السجع و اليت يری فيها١واإلسراف يف اإلغراب
السجع إنما هو االعتدال يف مقاطع الكالم،... وتنبغي أن تكون األلفاظ املسجوعة حلوة، حادة، 

، ال أن يكون املعنی فيه تابعاً للفظ، رنانة،ال غثّة وال باردة،... وجيب أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنی
فإنه جيئ عند ذلك كظاهر مموه علی باطن مشوه، ويكون مثَلُه كغمد من ذَهب علی نصل من 

  .٢»خشب
وذه النظرية اجلديدة قد عاب ابن األثري الطريقة اليت سار عليها معظم األدباء والكتاب يف عصره 

  ي الفاضل، والعماد الكاتب، ومن مث وضع أصول مدرسته اجلديدة.ويف مقدمتهم احلصكفي، والقاض

  (املثل السائر): نرجسية ابن األثري ومظاهرها يف
 ع إلنتاجات (ابن األثري) األدبية جيد فيها ما ضمنه أدبه من مظاهر اإلعجاب بالنفس واحلبإنّ املتتب

ثاره مناذج من رسائله وهو معجب ا، ومنوه للذات ولقدرته الفنية واألدبية، فقد يعرض ابن األثري يف آ
بقدرها، وحياول مااستطاع أن يبين لك ما وصل إليه فيها من معان جديدة، وأفكار مبتكرة، وقد 
يوازن بني كالمه وكالم غريه ليقنعك جبودة ما خطّته براعته. كلّ ذلك يدلّ علی وجود هذه الظاهرة 

كان [ابن األثري] كثري اإلعجاب بنفسه حتی الغرور، اليری « اين: النفسية عند ابن األثري. يقول البست
خرياً إلّا فيما يقول ويفعل، وقلّما يری خرياً فيما يقول غريه ويفعل. فكثرت أذيته يف العلماء واألدباء 

  .٣»الذين تقدموه أو عاصروه، وأوقع م و ازدراهم وحقّر آراءهم ورماهم بأقبح األوصاف
سيته علی شخصيته يف مجيع احلاالت، وقد مر بنا أنه كيف استغلّ مبنصب وقد سيطرت نرج

  الوزارة واستبد باحلكم و ذا قد أساء املعاملة مع من هو أنزل منه مرتبة ومرتلة. 
خاصـة،   املثل السـائر وإذا اتجهنا إلی الكشف عن  نرجسية ابن األثري يف إنتاجاته األدبية ومنها 

الظهور يف إنشائه، تلتقيها كيف سرت، فتراه أبداً حيدثك عـن نفسـه، وينبـه    لوجدناها ظاهرة كلّ 
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 ٩٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
خاطرك إلی آرائه، ويدلّ عليك بصحة علمه وقوة استنباطه، وميأل رأسك بكثرة دعاويه، حتی لتحسه 

  وهو يتكلم علی ابتداعاته، نبياً يوحی إليه.
ابن األثري وأكثرِها ظهوراً وتكراراً يف وقد متت يف هذا البحث حماولة لضبط أهم املظاهر لنرجسية 

  . وقدكان ذلك فيما يلي:املثل السائركتابه 
 تنبيه القارئ علی املواضع البالغية الدقيقة وأنه أول من نبه عليها: -*

فقد وفّرت العبقرية البن األثري إمكانيةَ الكشف عن مسائل ربما مل يقف عليها أحد من قبله، األمر 
يتباهی ويعتز به فأراد ابن األثري أن يعرف القارئ ذلك حتی يقف علی عبقريته ونبوغه. الذي جعله 

فلما كشف من أنواع التكرار ما هو املعنی فيه مضافاً إلی نفسه مع اختالف اللفظ، وذلك يأيت يف 
وه مما ال وربما أشكل هذا املوضع علی كثري من متعاطي هذه الصناعة، وظن« األلفاظ املترادفة، قال:

فائدة فيه، وليس كذلك بل الفائدة فيه هي التأكيد للمعنی املقصود واملبالغة فيه، فاملراد بقوله 
أي عذاب  )٥(سبأ/.﴾ أَليم عذاب من رِجزٍوالَّذين سعوا في آياتنا معاجِزِين أُولئك لَهم ﴿تعالی:

وهذا « وأيضاً قوله: . ١»مل ينبه عليه أحد سوايوهذا املوضع « مضاعف من عذاب، إلی أن يقول: 
واعلم أنّ للسجع سراً هو « وذلك بعد تطرقه إلی السجع بقوله: » شئ مل ينبه عليه أحد غريي

ومثل هذه األقوال كثري يف (املثل .٢»خالصته املطلوبه، فإن عري الكالم املسجوع منه فال يعتد به أصالً
ان باملزيد منها يف هذه العجالة، ويكفيك أن تتصفحه كي تقف عليها، وتستنبط السائر) وال جمال لإلتي

  من خالهلا عبقرية (ابن األثري) ومن مث نرجسيته.
  اإلتيان بأمثلة من أدبه بعد التطرق إلی بعض املسائل األدبية والبالغية: - *

يكتب وينقد وهو قد أفاد األدب  كان ابن األثري أديباً وناقداً كبرياً، نافذَ البصرية، مفلقاً يف ما
العريب بنظرياته اجلديدة وآرائه القيمة، إلّا أنه قد ال يحسن أن يأيت األديب يف نتاجه بنماذج من أدبه 
فيستشهد ا ويشري إلی حسنها، فهذا غري حمبب لدی الكثري. وقد كان ابن األثري ال يقنع مبا يستشهد 

األدباء والشعراء بل قد يراها غري وافية للمقصود وأنها ال ختلو من  به من األقوال واألشعار لكبار
املعيبات، فيأيت بنماذج من أدبه و يری أنه ينبغي أن يسار عليها وأن تصبح هي املتبعة، مما يشري إلی 

وسأورد ها هنا « نرجسيته وإعجابه بنفسه وبأدبه. يقول مثالً بعد أن ذكر الشروط الالزمة للسجع: 

                                                             
  .١٦، ص٣، جاملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر بن األثري،ضياء الدين  - ١
  ٢١٤، ص١ج املصدر نفسه،  - ٢



 ١٠٠  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   

 
كالمي أمثلة يحذی حذوها، فإني ملا سلكت هذه الطريق، وأتيت بكالمي مسجوعاً توخيت أن  من

تكون كلُّ سجعة منه خمتصة مبعنی غري املعنی الذي تضمنتها أختها، وإذا تأملتها علمت صحة ما قد 
انظر أيها املتأمل إلی ف« مثّ يأيت بعد ذلك بثالثة رسائل مما كتبه وضمنه السجع، مث يقول: ١»ذكرته

هذه األسجاع مجيعها، وأعطها حق النظر، حتی تعلم أنّ كلّ واحدة منها ختتص مبعنی ليس يف أختها 
  .٢»اليت تليها، وكذلك فليكن السجع، وإلّا فال

ومن «تطرق إلی مسألة (املقابلة)، فيقول:يويأيت أيضاً بأربع مقطوعات ومناذج من أدبه عندما 
ذا الباب ما كتبته يف صدر مكتوب إلی بعض اإلخوان وهو: صدر هذا الكتاب عن قلب كالمي يف ه

. ومثل هذا ٣»مقيم، وجسد سائر، وصربمليم، وجزع عاذر، وخاطر أدهشته لوعة الفراق فليس خباطر
إذ نراه مثالً يأيت بأكثر من مائة منوذج من أدبه عندما تطرق إلی مسألة (حلّ  املثل السائركثري يف 

  .٤األبيات الشعرية) وهو يشري إلی حسنها ويدعو القارئ باتباعها
  تنبيه القارئ علی ما أتی به من املعاين الغريبة:  - *

فقد كان ابن األثري ال يری حرجاً من أن يأيت بنماذج من املعاين الغريبة اليت قاهلا وابتدعها،  
ابه ومن مث يفخر مبعانيه وهو معجب ا كلّ فيعارض ا معاين بعض الشعراء الغريبة اليت ذكرها يف كت

اإلعجاب، وذلك لكي ينبه القارئ علی مقدرته علی خلق مثل هذه املعاين مما يعارض به كبار الشعراء 
والكتاب ومن مثّ يلمح به إلی تفوقه. فمثالً يقول بعد أن ذكر أشعاراً لبعض الشعراء فيها معان 

الكالم املنثور، فمن ذلك ما ذكرته يف وصف النساء...إلی أن  وقد جاءين شئ من ذلك يف« غريبة:
« ، وأيضاً قوله:٥»يقول: وهذا معنی غريب، وربما قد سبقت إليه، إلّا أنه مل يبلُغين، بل ابتدعته ابتداعاً

ه ددی مل خيف عرضلُق البأس والنإذا ختلّق املرُء خب:ه يف فصل من كتاب، فقلتساً، ومن ذلك ما ذكرتن
. ومثل هذا وذاك ٦» كما أنّ املاء إذا بلغ قُلَّتني مل يحمل جنساً...إلی قوله: وهذا املعنی مبتدع يل...

  كثري يف كالم ابن األثري.
                                                             

  .٢١٥، ص١ج ،السابقاملصدر  - ١
  .٢١٧، ص ١ج املصدر نفسه، - ٢
  .١٤٥، ٣ج املصدر نفسه، - ٣
  .١٠٥-١٦٠، ص١ج املصدر نفسه، - ٤
  .١٨، ص٢ج املصدر نفسه، - ٥
  .١٩، ص٢جاملصدر نفسه، - ٦



 ١٠١                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
  تنبيه القارئ علی ما حصل ومجع من العلوم واملعارف: -*

ضون القرآن وكنت عثرت علی ضروب كثرية منه [يقصد علم البيان] يف غ« وذلك مثل قوله:
الكرمي، ومل أجد أحداً ممن تقدمين تعرض لذكر شئ منها، وهي إذا عدت كانت يف هذا العلم مبقدار 
شطره، وإذا نظر إلی فوائدها وجدت حمتوية عليه بأسره، وقد أوردتها هاهنا[املثل السائر]، وشفعتها 

ما حذفته وأضفت إليها ما أضفته. بضروب أُخر مدونة يف الكتب املتقدمة، بعد أن حذفت منها 
وهداين اهللا البتداع أشياَء مل تكن من قبلي مبتدعة، ومنحين درجة االجتهاد اليت التكون أقواهلا تابعة، 

  .١»وإنما هي متبعة
  :املثل السائرالتنبيه علی قيمة كتابه؛  -*

من العلـوم األدبيـة والنقديـة     ئراملثل الساعلی ما احتواه واشتمل عليه كتابه؛  ابن األثريفقد نبه 
والبالغية املتنوعة، مما جعل هذا الكتاب أن يتفرد بني سائر الكتب الصادرة يف هذا اـال، وذلـك   

وإذا تركت اهلوی قلت إنّ هذا الكتاب بديع يف إغرابه، وليس له صاحب يف الكتب، فيقال: « كقوله:
ترابه... واعلم أيها الناظر يف كتايب أنّ مدار علم البيان علی إنه مفرد بني أصحابه، من أخدانه، أومن أ

حاكم الذَّوق السليم الذي هو أنفع من ذوق التعليم، وهذا الكتاب وإن كان فيما يلقيه إليك أسـتاذاً،  
وإذا سألت عما ينتفع به يف فنه قيل لك هذا! فإنّ الدربة واإلدمان أجدی عليك نفعاً وأهـدی بصـراً   

عاً... فخذ من هذا الكتاب ما أعطاك، واستنبط بإدمانك ما أخطاك، وما مثَلي فيما مهدته لك من ومس
هذه الطريق إلّا كمن طبع[أي عمل] سيفاً ووضعه يف ميينك لتقاتل به، وليس عليه أن خيلق لك قلبـاً  

  .٢»فإنّ محل النصال غري مباشرة القتال
  عراء واالزدراء آرائهم:االستهزاء ببعض كبار الكتاب والش -*

وكم تراه وقد عرض ألقوال غريه من الكتاب فطعن عليها، وازدراها كما فعل باحلريري وابن نباتة 
اخلطيب، وقد عرض للشعراء، فأدرك عليهم ما عاب من أقواهلم، واستهزأ مبن يتعصب لبعضهم حتی 

  :٣أورد هذا البيت أليب الطيبال يری له عيباً، فعله باملتنيب وأيب العالء املعري، فإنه 
ربِمالذي هو م حلَلُ األمرل * وال يم األمر الذي هو حالربوال ي  

                                                             
  .٣٤، ص١ج ،السابقاملصدر  - ١
  .٣٥،  ص١ج املصدر نفسه، - ٢
  .١١٤،  صالديواناملتنيب، أبو الطيب  - ٣



 ١٠٢  ابن األثري؛ من العبقرية إلی النرجسية   

 
فلفظة (حالل) نافرة عن موضعها، وكانت له مندوحة لو استعمل عوضاً عنها كلمة ( « وقال:

املعري أنه  وبلغين عن أيب العالء بن سليمان« مثّ قال:».ناقض)، وجعل (ال ينقض) موضع (ال حيلل) 
كان يتعصب أليب الطيب حتی أنه كان يسميه الشاعر ويسمي غريه من الشعراء بامسه، وكان يقول: 
ليس يف شعره لفظة ميكن أن يقوم عنها ما هو يف معناها، فيجئ حسناً مثلها. فياليت شعري أما وقف 

العالء أعمی العني خلقَةً، وأعماها  علی هذا البيت املشار إليه؟ لكن اهلوی كما يقال أعمی، وكان أبو
  .١»عصبيةً، فأمجع له العمی من جهتني

  تنبيه القارئ علی أنه متفوق علی كبار األدباء والكتاب: - *
كان ابن األثري ينقد آثار أعالم األدب العريب يف عصره كالقاضي الفاضل، وابن زياد الكاتب 

ن عباد وغريهم ممن عاصروه أو تقدموه، إلّا أنه مل يقنع البغدادي، وأيب إسحاق الصايب، والصاحب ب
ذا النقد بل كان يتبعه بنماذج من آثاره ويوقف علی الفرق بني أسلوبه وأسلوب غريه، حتی 
يستدرج قارءه إلی اإلذعان لنبوغه، والتسليم بتفوقه، مث يثين علی نفسه وفنه مبا استطاع. ومثال ذلك، 

براعته علی(ابن زياد الكاتب) الذي كتب رسالة إلی امللك الناصر، فبعد أن عرض رسالةٌ كتبها ليظهر 
وحضر عندي يف بعض األيام إخواين، وجری حديث ذلك، فسألين عما كان « هلا وذكر عيوا قال:

إلی أن يقول منبهاً القارئ إلی ما وفّق » ينبغي أن يكتب[ابن زياد]... فذكرت ما عندي وهو...إخل
فانظر أيها املتأمل كيف جئت باخلرب النبوي وجعلته شاهداً علی « ه، وموازناً بني نفسه وابن زياد:إلي

هذا املوضع، وال ميكن أن حيتج يف مثل ذلك إلّا مبثل هذا االحتجاج، وما أعلم كيف شذّ عن ابن زياد 
فيه كثرياً من آراء العلماء  الذي زيف املثل السائروأمثال هذا كثرية يف ثنايا  .٢» أن يأيت به...!؟

  والبالغيني والنقاد والكتاب، وذلك ليبين علی هذا االنتقاص إعجابه بنفسه، وزهوه بفنه.
*- :ه من األصول والشروط هلذا الفنعضبع ما والكتابة علی أن يت ثّه ملن يريد تعلّمح 

_ فاشترط ٣يف كتابه املثل السائرفقد وضع ابن األثري شروطاً للكاتب _ وهي شروط سبعة جاء ا 
علی من يريد إتقان الكتابة أن يتبع هذه الشروط والغري، إذ ال يری شخصاً يستحق لقب (الكاتب) 

وتقدم يف صدر كتايب هذا أنه جيب « إلّا بعد توفر هذه الشروط نفسها فيه. وقد أملح إلی ذلك بقوله:
خيوض يف كلّ فن من الفنون، ألنه مكلّف بأن علی صاحب هذه الصناعة أن يتعلق بكلّ صناعة، و

                                                             
  .٣١٧ -٣١٦، ص١ج ،، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعربن األثريضياء الدين  - ١
  .٥٩ -٥٨، ص١ج املصدر نفسه،  - ٢
  .٤١ -٤٠، ص١ج املصدر نفسه، - ٣



 ١٠٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
خيوض يف كلّ معنی، فأضمم يدك علی ما ذكرته ونصصت عليه، واترك ماسواه، فليس القائل بعلمه 

  .١»واجتهاده كالقائل بظنه وتقليده

  النتيجة:  
رسة الفاضلية، إذ قد متثّلت عبقرية ابن األثري يف حماولته هلدم األصول والقواعد اليت قامت عليها املد

ان ابن األثري إنّ التمرد علی الواقع واملألوف واملتعارف عليه من أهم مسات الشخصية العبقرية. فك
، إذ إننا املثل السائرية التجديد يف النثر الفين، ولقد أحدث ثورة أدبية كربی بكتابه احيمل يف عصره ر

ة يف األوساط األدبية يف الشام ومصر والعراق. فقد خالف ال جند كتاباً نظريه أحدث ضجة والديواني
األساليب املتبعة اليت عرفها الناس يف مدرسة التصنع النثرية، وهاجم روادها الكبار أمثال احلصكفي، 

  والقاضي الفاضل، والعماد الكاتب، وغريهم.
بح ابن األثري ذا فأص، وقد تركت عبقرية ابن األثري يف صاحبها طابعاً من النرجسية وحب الذات

املثل شخصية نرجسية يعجب فيها بنفسه وبأدبه وقد متثّلت مظاهر هذه النرجسية  يف كتابه الشهري 
  ، وأمهّها ما يلي: السائر

  تنبيه القارئ علی املواضع البالغية الدقيقة وأنه أول من نبه عليها. -أوالً
  املسائل األدبية والبالغية. اإلتيان بأمثلة من أدبه بعد التطرق إلی بعض -ثانياً
  تنبيه القارئ علی ما أتی به من املعاين الغريبة. -ثالثاً

  تنبيه القارئ علی ما حصل ومجع من العلوم واملعارف. -رابعاً 
  .املثل السائرالتنبيه علی قيمة كتابه؛  -خامساً
  .االستهزاء ببعض من كبار الكتاب والشعراء واالزدراء بآرائهم -سادساً
  تنبيه القارئ علی أنه متفوق علی كبار األدباء والكتاب. -سابعاً
  حثّه ملن يريد تعلّم الكتابة علی أن يتبع ما وضعه هو من األصول والشروط هلذا الفن. -ثامناً

  املصادر واملراجع قائمة
 القرآن الكرمي - 

نهضة، الدار ، القاهرة:اعراملثل السائر يف أدب الكاتب والشابن األثري، ضياء الدين،  .١
  .دون معلومات أمحد احلويف وبدوي طبانة، :قيقحت

                                                             
  .٢١٥، ص٣ج املصدر نفسه، - ١
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  اإلسهامات املمكنة للمقاربات احلديثة مبادئ تعليم العربية:
 د. اجلمعي حممود بولعراس

 د. حممد خاقاين إصفهاينأ.

 د. آمال  فرفار

  : امللخص
للغة العربية مع إمكانية تطبيق املقاربات الغربية احلديثة يف نستعرض هذا البحث مبادئ تعليم ا

دمة عن قواعد اللغة إىل ذلك بدء بتتبع تارخيي هلا، حيث جتاوز التعليم فيها حدود املعلومات املق
ممارسة واستثمارا ومشاركة وتفاعال وتواصال، وينتهي بنا البحث إىل املقاربة التواصلية اليت  اكتساا

ئزها املنظور احلركي القائم على اللغة املستخدمة فعال وتوسيعه لقاعة الدرس لتشمل من بني ركا
الفضاء االجتماعي بدال من الصف الدراسي، ومن مث نريد أن نصل بالقارئ إىل اإلملام مببادئ هذه 

درس املقاربات الغربية يف تعليم اللغة؛ حيث ما تزال األحباث العربية تفتقد إىل هذه احللقات يف ال
  .التعليمي للغة العربية، واليت لألسف مازالت مل تربح مكاا التقليدي

 التوليدية التحويلية، تعليم اللغة العربية، النحو التعليمي، املدرسة البنوية، املدرسة: مفتاحيةكلمات 

  مدرسة اللسانيات االجتماعية التداولية.
  تمهيد:ال

مبتعلمها إىل إتقان اللغة فهما وكتابة وقراءة وتكلما، من املعلوم أن هدف تعليم اللغة هو الوصول 
بل من درجة امتالك ناصية اللغة وإتقاا إىل درجة اإلبداع فيها واإلسهام يف ترقيتها وإىل حذاقة التفنن 
فيها واإلبداع السائر إىل تذوقها اجلمايل والفين والبحث يف أسرار نظمها ودالئل إعجازها وسر صرفها 

صياغاا الزمنية، والبحث كذلك يف خبايا دالئلياا وعجائب تراكيبها وغرائب مفرداا، ومبانيها و
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وإىل حد مرحلة أخرى هي فن القراءة ونظرياا استيتيكيا يف تفسري املعطى اللساين وكذا املنتج اللغوي 

  الفين واإلبداعي كالشعر والرواية وغريمها.
  أهداف تعليم اللغة: -١

م اللغة العربية جانب اإلبداع اللغوي، ويكتفي مبرحلة متكني متكلم اللغة عادة عادة ما يهمل معلّ
، وهلذا فخطأ ٢، جهال منه بأن اللغة تتطور وهلا دينامية تساير اإلنسان ومتغريات املكان والزمان١اللغة

يتصرف  بلغة االعتماد على املكون املهاري هلا واالنتهاء عند رمسه لفادح إذا نظرنا إىل أن العقل الذي 
الذهن وجيسد قواعده يفضي إىل التحول إىل أسلوب أرقى هو فعالية ما يكتسبه متعلم اللغة وما يكترته 

، حىت ٤يف حدود حوارياا وجتدداا وتغرياا من عصر إىل آخر ٣من حقائق ونظم منطقية هلذه اللغة
الشعرية واللغة البنوية اهليكيلية ولعبها، أصبحنا نتحدث عن لغة السياسة واللغة العربية املعاصرة واللغة 

مستوى احلديث عن اإلبداع واستثمار النتاج للغة إىل وغري ذلك مما يعزز طرحنا ملشكلة وهدف تعليم ا
واملكتسب اللساين يف متثل املتغريات القاعدية والنظمية للغة، حيث ال يتصور حدا واية هلا، بل إا 

املفعمة بالتفاعالت بني آليات  ٥الذهن املنطقي والرياضي لقواعد التعبريكما أسلفنا لعبة متثل قواعد 
 اجتماعي)، وترمجته يف حدود احلواس –استقطاب احمليط اخلارجي والداخلي (النفسي والنفس 

  ٦.والوجدانيات والعقليات إىل ترمجة كالمية ويف سياق أشعة قواعد هذه احلدود
عنا أو رأينا بصريا مزجيا نوعيا أو أحسسنا مبؤثر خارجي  نفترض مثال إننا تذوقنا فاكهة غريبة

) ور عن أشياء جراء تفاعل احمليط (الداخلي واخلارجيوربطناه ذا اإلحساس، أو تركبت لدينا ص
باألشياء من جهة  واملفاهيم اتمعية من جهة أخرى، أال يقودنا ذلك يف التفكري يف احلدود اليت 

                                                             
 نشري هنا إىل النظريات االرتباطية واإلشراطية ونظرية " ثورندايك" وسكينر املستخلصة من نظرية بافلوف. -١
 .٢٨ ص ،أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة نايف، -٢

3 - George. H.V, Common errors in language learning, p:07 
4 - Gumperz. John, Hymes. dell, Directions in sociolinguistics, the ethnography 

of communication 
5 -  Chomsky, Syntactic structures 
6 -  Hudson, Sociolinguistics 
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ا، وهنا ميكننا أن ندعم حجتنا بالنظرات املختلفة للغة تقليديا وسلوكيا اكتسبناها عن نظُم لغة م

ومعرفيا وعقليا وهيكليا وتواصليا وشعريا وسيكولوجيا وسوسيولوجيا وثقافيا وسياقيا ومرجعيا تارة، 
ليلية وعن احملصالت املفرداتية والنظمية واالصطالحية والتوليدية للرموز اللسانية وأنواعها األيقونية والد

والطبيعية طورا آخرا، كما ال ميكن أن مل تصور متعلم اللغة للغة ذاا وكيفية تلقيها، ففي حدود 
ترمجة التصور واملفهوم اللساين نعاين قاعدة اإلسقاط وترمجة املعاين مبختلف تراكماا النفسية 

راعاة متلقي الرسالة وحدود والسيوسيولوجية، ومكوناا اخلارجية وطرق التعبري عنها، وكذلك نعاين م
فهمه وإفهامه وتصوراته الداخلية للرسالة اللفظية اليت تعكس رؤية خاصة من املتكلم إذا أراد التبليغ عن 
املراجع اخلارجية إذا أحيل احلديث عنها ورؤية متلقيها وعن فرضيات معرفة املتكلم به. جتدنا هنا  

ت املتلقي الداخلية واخلارجية للمراجع هذا من جهة ومن نزاول لعبة تصورات املتكلم باإلضافة تصورا
جهة أخرى قدرة املتكلم على صياغة املفهوم الذي يفترض قدرة منطقية ورياضية خمتلفة التمثل، ومن 

  .١هنا نفرق بني قدرات متكلمي اللغة
، ومدى نضج هذه ٢فالكالم كما قيل حر وإبداعي وفردي لقوانني اللغة الكامنة يف الذهن 

الكفايات اللغوية الداخلية يف التنسيق والبحث عن التالزم والتالؤم، وعن مدى ترتيب األفكار حني 
 ٣.تتزاحم زمنيا، وكذلك ملدى امتالك ناصية اللغة والنضج البيولوجي والذكائي  ملتعلمها

قليدي وحنن نضخ كميات هائلة من املعارف بتصورنا لتعليم اللغة من كوا الزمت مدة التعليم الت
اهليكيلية، األمر الذي جر ابن خلدون أن يصف نتاج هذه املرحلة يف الصناعة البشرية اللغوية بالعقيمة 
اليت فارقت بني جهبذة امتالك األصناف النظرية للغة دون الولوج إىل أبعادها التواصلية وخطاباا 

شكال املفرغة من املضامني أو البحث عن وعند مفارقة األ  ،٤املرجعية ومتثالا الكالمية بالنظر إىل اللغة

                                                             
1 -  Buhler. M, Introduction a la communication 
2 -  Saussure. F, Cours  de linguistique générale 
3 -  Chomsky. Noam, Aspects of the theory of syntax 

 .١/٥٦٠ ،املقدمة ن،ابن خلدو -٤
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املطابقة بني اللفظ واملعىن كما عرب بذلك األسالف، وانتجت مرحلة عبر عنها بالصناعة الشكلية 

  ١.والصنعة اللفظية واملدرسة اليت تراعي املعىن واللفظ
لك الزمن ظلت وهذه املقاربات يف تلقي النصوص العربية بالرغم من اجلهد املبذول فيها يف إطار ذ

غائبة عن املفاهيم املعاصرة كالسيميولوجيا والتداوليات وعن تصور اللغة يف إطار منطق احملموالت 
ونظرية اموعات... وغريها من األجبديات املعاصرة للغة اليت سوغت لنا فهم األطر والتطبيقات 

الزمه تطورا وتكونا وجتاذبا وتسادما اللغوية اليت نظرت إىل اللغة كأا منتج اجتماعي شبيه باإلنسان ت
  ممثال يف القوانني الفيزيقية وامليتافيزيقية للمادة تارة وملفاهيم العقل وما بعد العقل طورا آخرا.

إن تصورنا للغة وأهداف تعليمها وأفق الوصول مبتعلمها لضروري، إذ جيب أن ال تكتفي بالنظر 
سياق إبداعي وكون وجداين وإنساين يالزم اإلنسان واتمع إىل اللغة على أا مهارة، بل  إىل كوا 

واألفكار والعواطف واألحاسيس والواقع املعيش وبنية األشياء ونظم تلقيها وترمجتها الذاتية، بل جيب 
أن نرتقي بلغتنا العربية إىل ناصية تقارب األمنوذج وتساير العصور، فنرتقي ا من لغة البادية ولغة 

احلوشية الغريبة إىل لغة احلضارة، ومن لغة اخلشب إىل لغة املعاين املفعمة بالفن والرقي  اجلسد واللغة
واملضامني، ومن لغة االحتباس اجلامدة إىل لغة املطاوعة واللني والتأقلم مع متغريات العصر واإلنسان 

اعد البسيطة إىل لغة واحمليط، ومن لغة التقوقع إىل لغة احلوار والتفاعل والتشارك، ومن لغة متثل القو
  اإلبداع والعطاء.

وألجل حتقيق هذا كله إرتأينا أن نطرح وجبرأة حقيقة ظل مسكوت عنها، إا مسألة تصورنا  
حنن معلمي اللغة العربية للغة مستلة من كتاب سيبويه ليس إال، وأنه هو القرآن الذي البد من اتباعه 

قراءة كتابه قراءة عميقة ال تنم عن هذا الفهم السطحي  وحمرم الزيغ عنه، وسيبويه بريء منها، كما أن
الذي ظل جير خيبات وعقبات وعقد قواعد اللغة وأشكاهلا اجلامدة يف الشروحات والنماذج 

جهة أخرى محلت اللغة عيوب الذين والتكييفات اليت تعقد اللغة أكثر مما تيسرها هذا من جهة ومن 
اهلوى وحب التغيري ليس إال ظنا منهم أم ينظرون للغة من يسروا للغة العربية فوقعوا يف مطبات 

                                                             
 .١/٤٥ ،البيان والتبيني اجلاحظ، -١
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منطلق االنبهار الذي جتاوزت به لغة الغري عتبات األجيال إىل مفاهيم التغري العلمي واحلضاري 

  واملسامهة يف وضع بصمات األجيال على اللغة املكتسبة ومعرفة سر التغيري.
غرب، فإننا نعيب أنفسنا بإمهال صارخ باعد بني اللغة وإذ يب مبا آل إليه علم تعليم اللغة عند ال

العربية وأبنائها وبني األجيال وبني النتاجات اللسانية الفاسدة السائرة إىل تقفي آثار اللغة العربية ألذيال 
  اللغات املناوئة هلا.

اللغة  وألجل إلباس اللغة العربية أزياءها وإعطائها الرونق الذي تستحقه كان من الواجب تعليم
العربية بقواعدها القابلة للحدود اللسانية العاملية واختبار النظريات اللسانية يف خمترب اللغة، وهذا هم 
الزمنا سنوات عديدة ومن الواجب أن يكون يف معاهد تعليم اللغة العربية للناطقني ا وبغريها طرائق 

خلطاب اللساين املعاصر وقضاياه، ونتفاءل ومقاييس ومواد تكيف اللغة العربية وترقى ا إىل مستوى ا
خريا أننا بدأنا نتجاوز هذه املرحلة بإجراء دراسات مقارنة ومفاضلة ومقابلة ومقابِلة ومتثُّل قواعد الغري، 
غري ان املشكل على الرغم من حداثته إال أنه ال يزال حباجة إىل استثمار ما جتاوزه الغري من جهة ومن 

قاصرة، وهي حمور طرح الساعة والعصر، إذ ال تتعلق املشكلة  باملعلم  جهة أخرى ظلت الطريقة
ونظرته للغة، وال يف املتعلم وتصوره وامتالكه ناصية اللغة وال إىل عدد املساقات املنبثقة عن اللغة، وال 
يف الوسائل وجناعتها، وال يف املناهج وتصوراا عن اللغة، حىت وإن كان يف ذلك نظر،بل يف تدريس 
أطر اللغة ومتثيالا للناطق ا وبغريها اللذين نأمل منهما أن ال يكونا عبأ على العربية، بل مستقطبان 
فعاّالن هلا، وهو ما نترجاه من متعلم اللغة العربية الذي من املؤسف أصبح يرى التواصل باللغة العربية 

  عبأ عليها.
  . املنهجيات  املعتمدة يف تعليم اللغة:٢

لتاسع عشر قامت يف أوربا ضة كبرية بالنسبة للدراسات اللغوية إال أن معظمها اجته يف القرن ا
اجتاها تارخييا أو مقارنا، ويف االجتاه املقابل جند تيارا يعتمد على نظرية لغوية وسيكولوجية واضحة، 

للغتني  ميكن أن نسمي القواعد التقليدية تلك اليت تتخذ من أمنوذج القواعد اليت وضعت يف األصل
الالتينية واإلغريقية مستخدمة إياها لوصف اللغات احلديثة واستنباط قواعدها، وما ينطبع على هذه 
القواعد أا قد أمهلت احلديث الشفوي إمهاال تاما، مع أن لغة التواصل والتفاهم الفعلية بني أفراد 
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ذه اللغة واللغة املكتوبة، ولتجاوز وبالرغم من أن هناك فروقا بني ه. ١اتمع تعتمد عليها بشكل مباشر

  سلبيات املناهج السابقة برزت طروحات منهجية أخرى من بينها:
  القواعد والقواعد الضمنية:  . أ

ونقصد بذلك أن متكلم اللغة يفقه اللغة عرب قواعد يعرفها هو، ناجتة من النواحي الصوتية اليت 
للغة، كما أن القواعد العلمية ال يوجد فيها أي جزء تؤثر تأثريا بالغا يف املعاين اليت يقصدها املتحدث با

يتناول أصوات املفردة أو النرب والتنغيم أو الوقف، إىل غري ذلك من اخلصائص الصوتية للغة اليت تنعكس 
على الرسالة اليت يقصد املتكلم إيصاهلا إىل السامع، بينما القواعد العلمية النحوية تم اهتماما خاصا 

ة وبالتهجئة والترقيم والتنقيط...وغريها. وهذا ال يعين أن القواعد ال تم باألصوات بطريقة الكتاب
اللغوية بالوجه املطلق من حيث خمارجها، فنالحظ يف كتاب سيبويه أنه قد خص هلا جزءا خاصا 
وللصرف كذلك جزءا خاصا، وقد أفرد النحاة صفحات طوال للتعريف باألمساء يف حاالت إعرابية 

  خمتلفة.
إن النحو الضمين يشمل احلاالت التركيبية والصوتية والصرفية مشافهة وكتابة، ويلتفت كثريا إىل 
التعبري عن املعاين اليت يرمي هلا بأشكال لغوية من ناحية أخرى، ال كما يتصوره النحو العلمي بأنه 

لية اليت تساعد يرتكز على التعريفات لألشكال اللغوية،حيث يصبح هو الغاية القصوى له عكس العم
على الفهم والتعبري اللغوي بالشكل املرجو منه. ورحم اهللا العالمة ابن خلدون حني أشار إىل أن كثريا 

ال يستطيعون التعبري اللغوي السليم على الرغم من  –بل رمبا جلهم  –من علماء اللغة أنفسهم 
  ٢معرفتهم بقواعد اللغة، فهناك مفارقة بني التطبيق والنظرية.

النحو العلمي يفترض افتراضات وتعريفات تفارق بني املعىن احلقيقي واملعىن النحوي، فالفاعل  إن
يف املعارف العلمية النحوية هو فاعل الفعل بينما مفعوله هو الذي يقع عليه الفعل، وإذا جئنا إىل اختبار 

للغة عندما ال يتخذ أساسا التعريفني أمام أمثلة بسيطة جند مدى التخبط الذي ميكن أن يقع فيه متعلم ا

                                                             
1  Roulet, Eddy. (1975): linguistic theory , linguistic description and language 
teaching - Benveniste. Emile. (1974): Problèmes de linguistique générale 
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أو معيارا أو منهجا واضحا يستند إليه، فاجلمل التالية مثال ال يصلح أن نعرف ا كل من الوظيفتني 

  السابقتني:
  فتح املفتاح الباب. -
 صارع علي أمحد. -

 مات الرجل. -

 انقطع احلبل. -

  :ب. النحو التعليمي
م تصورا شامال متكامال للغة اليت تصفها، بل إن القواعد النحوية العلمية مل تستطع بالفعل أن تقد

ركزت على جانب معني من اللغة، كما أن تلك القواعد كثريا ما تكون قاصرة أو حىت متناقضة، بل 
تترك الباب مفتوحا لعدد كبري ملا يسمى بالشواذ، ألا ليست من القوة والعمق  لتشمل كل اللغة، 

القاعدة العلمية بالتأويل وإضافة ما ال ميكن إضافته،  ومن هنا تظهر التعليالت والشروح لتسويغ
  وحذف ما ال ميكن حذفه، وتقديرات يف اجلملة نفسها حىت تستقيم هلم القاعدة النحوية.

إن القواعد العلمية ليست قواعد تعليمية وتصلح مباشرة لالستخدام يف تعليم اللغة األصلية أو 
لقواعد كائنة ما كانت لتقعيد أسس اللغات، حيث تتخذ  األجنبية، والنحو التعليمي يعيد صياغة ا

  الشكل الصاحل لتدريس النحو، وهي املهمة اليت تلقى على عاتق اللسانيات التطبيقية العربية املعاصرة.
  . املدرسة البنوية وتعليم النحو:ت

كينر"، وتبع ظهر يف الواليات املتحدة لسانيون كان أمههم وأبعدهم أثرا "سابري" و"بلومفيلد" و"س
هؤالء "ويلز" و"هاريس" و"بايك" وغريهم من الذين ثاروا على القواعد التقليدية، واهتموا مجيعا 
بالسلوك اللغوي الظاهري الذي ميكن مالحظته باحلواس، وقد ركزوا على اللغة الشفوية بالدرجة 

النحو البنوي أنه على الرغم  األوىل، بينما جاءت دراستهم للغة املكتوبة تالية وثانوية، وما يؤخذ على
من االهتمام الواضح باجلانب اللفظي للغة إال أم أمهلوا دراسة املعىن إمهاال كبريا وتركوه لعلماء 

، حيث كانوا جيمعون ١النفس والفالسفة وتأثروا باحلركة العلمية اليت سادت يف القرن التاسع عشر
                                                             

1- Bloomfield. L (1975): Language 
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قننوا إىل مجل وأشباه مجل فأجزاء وأصوات...وغريها، مث املادة اللغوية من أفواه الناس ويسجلوا مث ي

يستخدمون األسلوب العلمي الدقيق يف اكتشاف الطرائق العلمية اليت تتجمع ا األصوات لتؤلف 
  ١الكلمات ولتؤلف اجلمل، أي لتؤلف النماذج أو األمناط اليت تنتج عن كل عملية من تلك العمليات.

، ال تلك اللغات ٢سمت ا النظرة البنوية فهي تركيزها على اللغات احليةأما امليزة الثانية اليت ات
  اليت عفا عنها الزمن وأصبحت يف بطون الكتب.

  . املدرسة التوليدية التحويلية وتعليم النحو:   ث
أخذت هذه النظرية اجلديدة على سابقتها أا اعتمدت على عينة مهما كانت كبرية من الكالم 

يف أطر موحدة، وكأن تلك األطر هي الوحيدة اليت متثل أبنية اللغة مجيعها، وبذلك الفعلي ووضعها 
سدت الباب على تلك األبنية اليت ميكن أن تتمخض عنها قواعد اللغة، بل اليت تصدر عن الناس بالفعل 

 تتوصل سواء أكانت يف لغة احلديث أم لغة الكتابة، كما أا أخذت عن املدرسة اللغوية السابقة أا مل
للقواعد النحوية اليت تعمل كاملولد اآليل لتوليد اجلمل الصحيحة املمكنة يف اللغة، سواء أصدرت عن 

، ٣أحد منذ بدء اخلليقة حىت اآلن أم مل تصدر، أم أا ستصدر عن بعض الناس فيما سيأيت من الزمن
علمي بل منطقي ورياضي هلذا كله فقد قال أصحاب النظرية التوليدية أن هدفهم هو التوصل بشكل 

إىل مجيع القواعد اللغوية اليت تكون األساس القادر على توليد مجيع اجلمل الصحيحة يف اللغة واليت ال 
ميكن إن أجريت صياغتها بالشكل السليم أن تولد أي مجلة غري صحيحة ترتكز على قواعد النحو 

  ٤ألساسية يف بناء اللغة.بالدرجة األوىل على اعتبار أن اجلملة هي الوحدة واللبنة ا
حسب هذه النظرية إن اجلملة تتألف من عناصر أولية تربط بينها عالقات حنوية وتنقل املعىن الذي 
حيكمها، وذلك ما دعوه بالبنية العميقة، وقد توصلت إىل القواعد الرئيسية اليت تولد هذه األبنية العميقة 

لرياضيات اجلربية واملنطقية، كما أم أنشأوا جمموعة من واستخدموا يف ذلك الرموز الرياضية وقوانني ا

                                                             
  .٣٤-٢٧صص: ،: تعليمها وتعلمهااللغات األجنبية ،نايف خرما وعلي حجاج  -١
  .نفس املصدر -٢
  .٣٤ص  ،نفس املصدر -٣
 .۳۵ص  ،نفس املصدر - ٤
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القواعد األخرى اليت دعوها بالقواعد التحويلية القادرة على حتويل كل معىن من تلك املعاين الكامنة يف 
البنية العميقة إىل عدة أشكال لغوية ظاهرية أو ما يسمى بالبنية السطحية املتخذة أشكاال صرفية وحنوية 

  ١وصوتية.
  :تماعية التداولية وتعليمية النحو. مدرسة اللسانيات االجج

تدريس اللغة يف حميطها االجتماعي والتداويل هو السمة اليت ميزت املدارس الغربية، وأخذ  منظرو 
هذه املدرسة على نظرية تشومسكي أا اقتصرت على ظاهر اللغة، على الرغم من حماولتها التعامل مع 

ل اللغة عن جمتمعها وحميط استخدامها، وبذلك ختسر خسارة هائلة وتصبح حمدودة غري املعاين ألا تعز
  شاملة جبوانب اللغة املختلفة وخصوصا الظروف اليت تتحكم يف استخدامها الفعلي من قبل اتمع.

كيف أتكلم وأنا تعطينا مدرسة اللسانيات التداولية قواعد القدرة على التواصل أو ملكة التواصل (
 وسط ما) اليت تشمل القدرة اللغوية، ولكنها تتعداها إىل استخدام اللغة يف اتمع وإىل القواعد يف

االجتماعية اليت حتكم ذلك االستخدام، وتشمل كذلك ما ميكن قوله يف زمان ومكان معينني وعلى 
معني، ومن لسان متكلم معني مبستمع معني بطريقة معينة ويف ظروف اجتماعية معينة لتحقيق غرض 

  مثة فإا تدرس القواعد النحوية لتعطي فائدة لدارس اللغة (أي حتقيق التخاطب).
إن النظرة االجتماعية لتعليم اللغة ترى بأن الوحدة اللغوية ليست اجلملة اليت جيب أن يرتكز عليها 

وانصب  البحث، كما كان عليها احلال يف املاضي، بل اختذت من اخلطاب أو النص وحدة للدراسة،
االهتمام على حتليل اخلطاب أو مقاربة النصوص، مث بعد ذلك بتصنيف األغراض أو الوظائف، فمثال 

 هناك الوظيفة اللغوية اليت تعمل على التعامل مع البيئة إلحداث ظرف أو وضع معني كاألوامر

وهناك الوظيفة  .وعبارات الرجاء وأحكام احملاكم وعبارات الزواج والطالق وعبارات التحية...وغريها
اللغوية اليت تعمل على تنظيم األحداث وتنظيم اللقاءات بني األفراد كعبارات املوافقة أو الرفض أو 
احلوار أو املناقشة أو عبارات القوانني واألنظمة...مث إن هناك وظيفة احملافظة على العالقات االجتماعية 

بني األفراد واستخدام اللهجات واللغات الفردية  العادية بني أفراد جمتمع معني وتشمل أساليب اخلطاب
الفعلية اخلاصة ببيئة معينة أو األشكال الرمسية وغري الرمسية وأنواع التحية املناسبة لكل فئة من فئات 

                                                             
 .۳۶- ۳۵ص  ،السابق املصدر -١
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اتمع وأعمارهم، ومبجرد تبادل الكالم املناسب يف مناسبات خمتلفة كاحلفالت الرمسية أو العامة أو 

اك الوظيفة اإلعالمية أو اإلخبارية حني تستخدم لغة اإلخبار عن حقائق أو الشخصية، كما أن هن
أحداث معينة أو عن نوع من املعرفة أو يف شرح أمر معني أو تقدمي تقرير عن موضوع  كالتقارير 
والنشرات اإلخبارية املختلفة واملعلومات العامة اليت يتناقلها األفراد يف أحاديثهم اليومية أو ما تنشره 
الصحف واالت أو تتناقله االت العلمية العامة. مث إن هناك وظيفة اللغة العامة اليت تعرب عن 
انفعاالت عامة من سرور وحزن... وغريمها، وقريب من هذه الوظيفة الوظيفة الشعرية اليت تستخدم 

رد النكت اللغة للتعبري عن أمور خيالية كالقصص والروايات والشعر على املستوى الرفيع و
العادي، وهناك الوظيفة التربوية التعليمية  املستوىواألحاجي والفوازير والكالم بقصد التسلية على 

رمسية كاملدارس واملعاهد والكليات أو عادية على ألسنة األطفال الذين يسألون عن العامل الذي 
  ١يعيشون فيه.

  .   املقاربة التواصلية واملنظور احلركي:٣
ا لفتت إليه املدرسة التداولية السوسيولسانية إىل موقع اللغة وأثرها باستثارة املفاهيم إشارة إىل م

الوظيفية أو االلتفات إىل تيمة املعىن يف األشكال اللفظية، كُونت حلقة تلم مبختلف جوانب االتصال يف 
 العملية التعليمية والتعلمية.

ات، ال ألا تشكل ثورة منهجية بإجراءاا، وتعد هذه املقاربة من أهم املناهج يف تعليم اللغ
فأدواا كانت حاضرة دائما يف الفرضيات التقليدية، ولكن حضورها يف هذه املقاربة يتلون بإشعاع 
جديد يتمثل يف أدوارها الفاعلة ووظائفها احليوية اليت تتكامل فيما بينها يف حلقة تلم مبختلف أركان 

فهي ال ترفض املمارسات املنهجية السابقة، ولكنها تنميها، فهي نوع من  التواصل يف العملية التعليمية،
توسيع حقل اللغة مبمارسة ملموسة من أجل أهداف حمددة لعل أمهها جتاوز التمكن من املهارة اللغوية 
هدفا يف حد ذاته إىل درجة اإلبداع واستثمار النتاج اللساين يف متثل املتغريات النفسية واالجتماعية، 

إذا ميز بعض الباحثني بني صورتني من صور تعليم اللغة اتصاليا األوىل ضعيفة ويقصد ا تزويد ف
الدارس بالفرص اليت تستطيع من خالهلا استخدام اللغة ألغراض االتصال، والثانية قوية وهي أن تعلم 

                                                             
1 Saville - Troike. Muriel(1982): The ethnography of communication 
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كيز املقاربة اللغة نفسه يكتسب من خالل االتصال احلقيقي، فإما معا ركيزة هذه املقاربة، فتر

التواصلية على تعلم يقوم على الكفايات وحدها أو متعلم بنظرة استقاللية تعىن باجلزء مل يعط النتائج 
املنتظرة يف حني ترسى هذه املقاربة مركزية كل أركان املخطط االتصايل التعليمي وكل ذلك يف 

 واليت تقود إىل اهلدف املنشود.   تشاكل مؤسس على جمموعة من املهامالتواصلية املرتبطة ببعضها البعض
  وميكن أن جنسدها يف التوصيف التايل : 

  سياق التعليم ومرجعياته
  معلّم                                     مادة تعليمية                           متعلّم

  لغة التعليم وقواعده
  قنوات االتصال التعليمي

  االتصالية إىل التايل:وميكن أن نفكك عناصر املنهجية   
أوال إن هذه احللقة حمورها التواصل بني املعلم واملتعلم دف إقامة عالقة بفعل التبليغ، وينتج عنها 
ما يسمى بالتفاعل بني املعلم واملتعلم حسب سياقات ومرحعيات معينة، وهذا الذي حيدث بوساطة 

لى الدال وأنواعه واملدلول وأنواع املضامني ، الذي يستوجب اللغة النظامية املبنية ع١الفعل الكالمي
والقصد والتأويل لتحقيق دائرة الكالم ويعرف التواصل بأنه: "...هو امليكانيزم الذي بوساطته توجد 
العالقات اإلنسانية وتتطور، إنه يتضمن رموز الذهن مع وسائل تبليغها عرب اال وتعزيزها يف الزمن، 

ري الوجه وهيئات اجلسم واحلركات ونربة الصوت والكلمات والكتابات ويتضمن أيضا اإلشارات وتعاب
 ٢(املطبوعات والقطارات والتلغراف، وكل ما يشمله آخر ما مت من اكتشافات يف املكان والزمان)..."

  وهذا التعريف عام للتواصل غري أنه ميكن أن نركز على مبدأ نقل املعلومات ومنه يعرف:

“Escarpit” االتصال بأن ه يكمن يف: "نقل املعلومات من مرسل إىل مستقبل بكيفية تشكل يف حد
  ٣ذاا حدثا، وجتعل من اإلعالم منتوجا هلذا احلدث".

  وهلذا فاملعلم حسب هذا املفهوم:  
                                                             

 إشارة إىل أفعال الكالم ألوستني. -١
2 -  Iny Lohisse, 1969, p:42 
3 -  Escarpit, 1976 ,p: 100 
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  كائن بشري ناقل ألحداث اللغة. -١
  ناقل معلومة عن هذه األحداث. -٢
 أمنوذج ومصدر املعلومة واخلربة. -٣
 مة من حيث تبلور الدال يف املشاعر واألفكار.أكثر نضجا إلطار املعلو -٤
 مكون ومصحح لطريقة تكون التصور واملفهوم عند املتعلم. -٥
يسهم يف توعية املتعلم بشكل العالقة االجتماعية والبيئية والنفسية والسياسية...وغريها اليت  -٦

 يفترض فيها الصحة واملنطقية احملكمة.
املبدئي مبراعاة اللغة البسيطة األولية غري املعقدة  اليت تعرب هذا من جهة اإلرسال األحادي األويل و

إن صح التعبري عن اللغة املعقولية العلمية التقريرية اخلالية من اإلنزياحات والفنيات والفلسفيات، وهذا 
 اإلنساين للتصورات اللغوية  ولإلطار السياقي للغة يعطي املعلم انعكاسا تواصليا، أو ما يسمى بالتفاعل

وتأثري قنوات التواصل املادية املفصولة عن اإلنسان واللصيقة به كاحلواس والذاتانيات، ومن هنا 
 يتوجب أن تكون للمرسل (املعلم) مهاما إضافية تكمن يف:

يف تعقل استقبال رد الفعل االنعكاسي ملا مت بثه، ومن مثة فهو مستقبل ومفكك، ويفترض فيه  -١
  فاهيم واملقاصد وما هي قنواا وأطرها املرجعية وشفراا الناقلة.أنه أذكى وأكثر خربة بتكون امل

التريث حبيث ميكن أن يعيد البث مرة أو مرات أخرى ريثما تكون إشعاعات التعلم واضحة  -٢
بالصورة املقصودة، وهنا نراعي السياقات وكيفية نقلها للمعلومات سواء أكانت شخصية مثل 

ت الظرفية املكانية والطقسية والزمانية أي ما يعرب عنه باال احليوي عند االنفعاالت أم بيئية مثل التغريا
"ليفني" وحتقيق الظروف املناسبة خلطاب معني مثل توفر الوسائل التعليمية وخلو وصفاء الظرف الزماين 

لذي قد واملكاين من املشوشات واملعيقات اليت نعمل على أن تكون متغريات قارة بتغيري املتغري املستقل ا
نعيد بثه يف حلظات خمتلفة إذا اختلفت الظروف، ليلتفت  إليه بكونه غري لصيق بظرف ما، مث نراعي 
املستوى الدايل اللساين يف نقل املعلومة والصياغة املبنية على الصوت واإلشارة واإلمياء واإلحياء املناسب 

مفهوم اللغوي وإن كان الكالم على الكالم هلا مثل اللغة العلمية املناسبة للتدريس والبسيطة احلاملة لل
صعبا الذي يستوجب فيه أن ال يكون مفصوال عن السياق والقناة والرسالة اللغوية، وعن الفكرة 

وغريها،  املتصورة عن املعلِّم بكل ارتباطاا النفسية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية والسياسية...
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نفسه وموقعه  من العملية التعليمية مثل التقبل  االجيايب بكل  وعن الفكرة اليت يأخذها املتعلم عن

عناوينه ومثل السؤال وأدبياته  واإلنشائيات املختلفة وقواعدها (األمر وأصنافه، النهي وعالقاته، الطلب 
وأدبياته...وغري ذلك) ومثل النظام والتكرار مث اإلضافة اليت تنم من جهة امتالك املهارة اللغوية 

داع يف امتالك وتصدير ما استورده من قواعد عن اللغة ونظمها، وما يعنينا يف هذا كله أن نقل واإلب
معلومات اللغة باللغة الصوتية وغريها من اإلشكاالت السيمائية، نريد أن يتمثلها متعلم اللغة مستثمرا 

اقها وقوانينها وحواراا إياها تكلما وفهما، تذوقا وكتابة يف أدىن احلدود إىل متثل سلوكياا بكل أنس
وأفكارها، يف حماولة ختطي مرحلة االمتالك إىل اإلبداع فيها، وحماولة اإلسهام يف الرقي ا إىل مصاف 

طالع اآلخر على ثقافة االلغات احلية ذات التأثري العاملي املسيج حبروب املفاهيم اللغوية وما تنقله من 
ديه اللغات من تأثريات إنسانية يف خمتلف جماالت احلياة، الذات وحضارته، إذ أصبح ال خيفى ما تؤ

وهي السالح األول الذي تعمل عليه األمم يف إقناع منتدبيها ا، حىت نفكك الترسيمة اليت وضعناها 
 سابقا عن املنهج االتصايل يف تعليم اللغات وجب أن نعرف بعناصره:   

  احلقائق القائمة على املعلِّم:.  أ
سالة اللغوية ومصدرها، وقد يكون فردا أو مجاعة حبسب التلقي، وقد كان حمور هو مرسل الر

االهتمام يف طرق التدريس التقليدية املختلفة اليت منها التلقينية، ويكون فيها املتعلم مستقبال سلبيا 
ما  ، وهو١للمعلومة، وال يتاح له فيها املشاركة ومنها كذلك اإللقائية اليت تعتمد أسلوب احملاضرة

يستوجب من املتعلم أساليب متثُّل معينة مثل: احلفظ وعدم اخلروج عنه وال الزيادة فيه، وهو الذي أنتج 
، وهو تصور تقليدي عن اللغة فيه حيذق املتعلم املهارة ٢ما يسمى يف املدرسة السلوكية بالعادات

شروحات نظمية وأمثلة اللغوية دون معانيها ومضامينها، حيفظ القواعد على شكل منظومات شعرية و
بسيطة مفتعلة ومصطنعة، يحكم عليها على املستوى اللغوي بالشذوذ إذا خالفتها وإن كان سليم 

أو تقلل يف تشددها يف احلكم عليها بأن تسمح هلا بالضرورات  املنهج عتيد الصناعة كالقرآن الكرمي،
وبعض املباحات على أساس أن اللغة هي ثابت معياري ال حيق الزيغ فيه وال يستوجب اإلبداع، وعلى 

                                                             
 .مقدمة الكتاب ابلد،دنيس تش -١

2 Foulin . J. N, Mouchon. S. (1998): Psychologie de l éducation 
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اجليل املتوارث هلا ابداء واجب الوالء وحسن االنصياع هلذه القوانني، وهو ما ولّد حبق متردا نتجرع 

اب اللغة الفصيحة اليت تلقتها األجيال عرب أجهزة مفاهيمية خاطئة عنها وعن وظائفها ويالته من استغر
ومقاصدها يف ظل مواجهة شرسة لتيارات الغزو اللغوي من خالل عوملة إعالمية هلا من جهة، ومن 
جهة أخرى لتيارات تغريبية مستنكرة أصالتها، وهنا يتوجب علينا الرقي مبستوى لغتنا العربية إىل 

صاف إضفاء فعال لقواعدها ونظمها واستثماراا سواء يف املواقع الرمسية وغريها بلغة معاصرة مبشرة م
  ومطاوعة حلاملها مربوطة بأهداف منها:

تفعيل اللغة يف الوسط اتمعي والثقايف يف متثل اللغة العربية الفصيحة يف مناسبات الشعر واملسرح  -١
مي وعلى املستوى التواصلي يف اإلدارة والتجارة واالقتصاد واألفالم، أي على املستوى اإلعال

مبجاة املنتوج احلامل هلا مثل: املنتوجات املستوردة واملفاهيم املستحدثة وتنشيط فعاليات اللغة يف 
  تصديرها وتفعيل الرقابة اللغوية الصارمة.

ملعاصرة وال متثل قواعد إعادة النظر يف بعض القواعد اليت ال تساير روح العصر وروح العربية ا -٢
القرآن الكرمي وال األفعال الكالمية للمجتمع وأغراضه مثل التقنيات املختلفة وتلقيها واملناسبات 
املختلفة وصياغتها اللفظية وعباراا االصطالحية ووظائفها ومقاصدها احلقيقية، وما نتحدث عنه 

ر احلضاري.فمثال يف املستوى املعجمي مبدركاتنا املختلفة اليت تفرض تطورا لغويا يساير التطو
نستغين عن بعض األلفاظ احلوشية والغريبة اليت تنقرض بفعل عدم توظيفها يف وحدات املفاهيم 

 واملاديات املختلفة.

فنحن نالحظ االستغناء يف فترة احلضارة اإلسالمية ايدة عن األلفاظ ذات املخارج الصعبة اليت 
ت بصدق عن صعوبة احلياة والظرف الطبيعي، وعوضت بألفاظ ذات الءمت جمتمع اجلاهلية، وعرب

السالسة واللني حني جادت احلياة برغد العيش، وعلى املستوى التركييب مثال ظلت اجلملة البسيطة غري 
معربة عن بعض املفاهيم اليت حتتاج إىل طول النفس وما حتمله من مهوم تعقّد احلياة، فاللغة انعكاس 

، ويف املستوى الصريف واالشتقاقي تأثرت اللغة ببعض املباين واالشتقاقات جراء دخول لصورة احلضارة
مفاهيم معينة وترمجات ملا تطور من لغات خمتلفة بتطور احلضارة، وهذا املبحث الداليل يف تطور اللغة 
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غريات اليت وغريها من املت ١وقوانينها جدير بأن نضيف إليه األسباب اجلديدة يف التوليد واالصطالح

 شابت وتشوب اللغة العربية كغريها من اللغات.

يفترض كذلك يف الطريقة اإللقائية يف التدريس اليت تركز على املعلم حتديد موضوع الدراسة   
اليت يراها مناسبة للمتعلم اللغوي دون النظر إىل حاجاته ورغباته دون إعطاءه الفرصة يف إبداء رأيه 

ا، ودون كذلك طرح أسئلته والتعبري عما اكتسبه من لغة واملسامهة يف حول املوضوع مقدما ومؤخر
إثراء عناصرها ومناقشة قواعدها والبحث عن مشكالت ومعضالت بعضها اليت ظلت لصيقة بنا وإىل 
حد الساعة دون تفعيل وتنشيط مسامهة األجيال بالبحث عن حلول ملا تعترضه قواعد اللغة وأنظمتها 

ت مثلما أشرنا إليه سابقا أو غري ذلك من مطارحات حباجة إىل دراسة وحبث، املختلفة من مستجدا
فظل متعلم اللغة بالطريقة اليت يهيمن عليها املعلم وهو حمورها خمزن املعلومات وأصبح ذاكرة إنسانية 

  مضافة إىل خمزنات املعارف املادية والتقنية املختلفة.
، وهذا ال يتحقق أبدا، ٢حادي أنه كامل التعليمويفترض كذلك بأن املعلم يف طريقة البث األ  

  بل إنه سيظل باحثا ومطورا ومتقبال ومتعلما أيضا.
ومدخل التدريس اإللقائي  ٣عرفت هذه املداخل اليت تعتمد على املعلم مبداخل ضبط وتعديل السلوك

وك الظاهري وتعديله وكلها تعتمد على املعلم الذي توكل إليه مهمة السل ٥واملدخل االستقبايل ٤الواعظ
وتطويره أو حذفه وقياس التغريات اليت تطرأ على املتعلم الذي يفترض فيه استقبال املعلومات والعمل على 

. وقد زود املعلم منذ فترة زمنية بتنظري املداخل املعتمدة عليه بالطريقة ٦استيعاا وترديدها وحفظها
  ٧تنظريات بافلوف وثورندايك، وسكينر.السلوكية اليت تعتمد مبدأمنبه واستجابة مثل: 

                                                             
 إشارة إىل تبين وحدة اخلطاب بدل اجلملة يف التداوليات اللسانية. -١

2  Goupil. G, lusignan.G,1993 
3 Muthall. G, Snook. L, 1973 
4  Broudy. H. 1974 
5 Receptive Approach 
6  Mialaret. G, 1984 
7 Raynaud. F, Rieunier. A. (1997): Pédagogie dictionnaire des concepts clés; 

Apprentissage, Formation et psychologie cognitive 
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وحديثنا هنا سيتجاوز هذه املفاهيم باعتبار أا مفاهيم كثُر فيها احلديث والتطبيق يف   

النظريات الغربية يف التنظري لطرق التدريس، وغاية السلوكية هي تكوين عادة سليمة للغة ومهارة جتيد 
 تعطيها النظرية املعرفية املبنية على العقل ونتاجاته اخلطابات السطحية واهليكلية مقابل النتائج اليت

اإلبداعية يف املرجعيات الذاتية ويف الرسالة اإلبداعية الشعرية والفنية والعقلية ويف املداخل االستداللية 
  املنطقية يف تعليم اللغات.

  .  احلقائق  القائمة على املادة اللغوية:ب
حملتوى اللغوي قدميا وحديثا، فقدميا ظلت تلك النظرة كثرية هي النظريات اليت ركزت على ا  

العربية للقواعد النحوية على أا أمناط تعلّم بنوية معزولة عن سياقاا الظرفية وعن املعلم واملتعلم 
وقنوات التعليم، كما أا رأت أن هذه القواعد متثل بنية الذهن الرياضي املنطقي حديثا، فظلت فلسفة 

هم سائدة منذ أرسطو إىل تشومسكي وتالميذه، وحنت البحوث احلديثة إىل جتريب اليونان وقواعد
طريقة تعليم اللغة  بوساطة القواعد الرياضية واملنطقية ومعاملة الفونيمات معاملة األعداد والنقط 

انية بطريقة حتاكي التفكري الرياضي، ومل جتد هذه البدائل إال طرائق املنطق والرياضيات الفونيمية اللس
  ١يف ذيب املهارات اللغوية والرقي ا إىل مصاف الرباعة واإلنتاج اإلبداعي واملؤثر.

  .  احلقائق القائمة على املرجعيات:   ت
حيث يتم خلق جو وسياق من خالله نعلّم اللغة، وطرقها كثرية منها: طريقة حل        
اللغة، ومن مثة تتغري وتتلون اللغة بتغري ألوان  ، أي أن احمليط اخلارجي هو امللهم يف استعمال٢املشكالت

السياق اخلارجي واملقامي وكذا املشكلة املتشكلة، حيث يضطر مستعمل اللغة إىل استخدامها فمثال: 
التواصل يف سياق الغضب يقود دائما إىل خلق مبادرات المتالك اللغة واستعماهلا والتعبري ا، وميكن 

  التايل:حتديد خطوات هذه الطريقة ك

                                                             
1 Marcus. S. (1967): Introduction mathématique a la linguistique - Michel. Hughes. 

(1972);  Initiation mathématique aux grammaires formelles 
  .مقدمة الكتاب صربي الدمرداش، -٢
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فجمع املعلومات املتصلة باملشكلة ففرض املشكلة فاالختيار الشعور باملشكلة فتحديد املشكلة 

. ومن أبرز ١االحتمايل واختبار الفروض احملتملة والوصول على حل للمشكلة ومن مث تعميم النتائج
ل هي الطريقة اليت منظري هذه الطريقة يف التعليم جون ديوي، إذ يرى أن تعريض املتعلم إىل املشاك

حتقق الرغبة يف التعلم وامتالك حمصالت التعليم، وهي طريقة قابلة للمالحظة والتجريب واالختبار 
وتضع اللغة كمنتج اجتماعي آت من مستحثات الواقع الذي جيمع تفاعالت البشر وأحوال الواقع 

   ٢بري عن أحواله.وحيثيات اللغة كسلوك لتفكري عميق ظاهره األساليب املختلفة يف التع
وهنا يتضح لنا دور نظرية املقام يف تفسري قواعد اللغة وأمناطها االستعمالية املختلفة يف ظروف 
مثل: املدح والذم والغضب والتسبيح والرضا...وغريها من حمطات وألوان السلوكيات االنفعالية 

يف حميطها وسياقاا ومرجعياا والتفاعلية بني البشر، وتربز كذلك قيمة النظريات اليت تدرس اللغة 
االجتماعية أو ما يطلق عليها بالتداوليات والوظائفيات اللسانية، حيث تعدت ظاهر اللغة إىل التعامل 
ا وبتمظهراا املعنوية املختلفة للبنية السطحية نفسها، وحيث أن الظروف هي اليت تتحكم يف نسج 

يا، متحدية بذلك القواعد اليت ارتكزت على قوانني العقل قوانني اللغة وآليات التعبري عنها اجتماع
ومتثالته الرياضية، أي التحول من مكامن العقل اجلامدة إىل حركية الفعل اللغوي يف اتمع، أي االجتاه 

وهو املساق الذي يكاد يسيطر حاليا يف  ٣باللغة من حمطة اهليمنة اآللية إىل الفعاليات الدينامية احلركية
اللغة من منطلقات التواصل إىل املنظور احلركي، الذي من بني عوامله الزمان واملكان املعينني تعليم 

وخصوصية املتكلم وأنواع اخلطابات وتفاعالا وطرقها وأساليبها املختلفة والظروف اليت تنبثق من 
اط لغوية خمتلفة، ومن مث املتكلم واتمع والبيئة اجلغرافية والعقائدية وكيفية التعبري عن أغراضهم بأمن

وهو غري ذلك، أي نبحث اللغة يف  ٤فقوانني اللغة تتحكم فيها قوانني تنسح اتمع الذي يبدو اعتباطيا
  قوانني احلركيات العشوائية.

                                                             
  .۲۴۹ص:  فن التعليم وفن التعلم، نورمان ماكانزي وآخرون، -١

2 Parsons. T. (1955): Eléments pour une sociologie de l'action 
3 Parsons. T. (1955): Eléments pour une sociologie de l'action 
4 Richaudeaur. F. (1973): le langage efficace 
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ولذلك فدراسة قوانني اللغة ال تساوي شيئا، وال تعين إال قواعد صماء إذا مل تستثمر يف   

وكذلك تدريس هياكل اللغة وبناها، وكذلك تدريس قوانني اللغة  الفعاليات املختلفة للمجتمع
بالقوانني العقلية اليت تتحكم فيها بعيدا عن القوانني السيكوسوسيولوجية ضرب من هدر الوقت، ألننا 
نتصور أن دراسة اللغة وتدريسها لفائدة استثمارها اجليد ونقلها لألفكار ومتثلها لعادات اإلنسان لصيق 

  ل اجليد هلا.باالستعما
إن االنتقال احلديث من دراسة اجلملة إىل اخلطاب لذو فائدة مجة حيث ان املعىن ال يكمن يف 

، وحيمل كذلك خمتلف القوانني العقلية والنفسية واالجتماعية ١جزئية النص بل عند االنتهاء منه
على تصنيف األغراض  والبيئية... وغري ذلك من شوائب املعارف حول اللغة، وهلذا فاهود القائم

والوظائف املستخدمة يف نظرية اموعات الرياضية والتعبري مبتغريات اتمع لذو فائدة مجة، إذ ينقل 
توجهاتنا من احملطات العقلية إىل حركيات اتمع أي االنتقال من دراسة ثوابت غري معلمة مبتغريات 

اليت أصبحت ال تكتفي بقوانني تشومسكي وغريه بل  ارتيابية وغري قارة هلو احلل إىل فهم قوانني اللغة
أصبحت أعناقها تشرئب إىل األحباث النفسية والسوسيولوجية والعقلية بالنظر إىل قوانني اتمع وآلياته 

  مث إىل التمثالت النفسية والعقلية هلذه القوانني اليت تطبع وتسم كالم األفراد ومستعملي قوانني اللغة.
ة اللغة وعواملها إىل مرجوات عشوائية تتحكم فيها عوامل مثل نوع احلدث من إذن معادلتغريت 

حوار أو سرد أو وصف...وغريها وكذا موضوع احلدث والغرض ووظيفة احلدث واملناسبات 
  واملواقف واملشاركون يف احلدث...وغري ذلك.

  . احلقائق القائمة على القناة التعليمية:ث
يم اللغة، فكيف يكون الشأن بالنسبة إىل تعليمها هي ذاا، وهي من بني الوسائل الناقلة للتعل

تظهر عدة فعاليات تفسر اللغة باعتبارها قناة ناقلة، ومن مثة تدخل شروحات اللغة عن اللغة يف تعليم 
اللغة والذي يسمى مبسمى الكالم على الكالم، وهذا ما يعسر املهمة، فتوضع اللغة ضمن أنشطة 

ة مثل: التنغيم والنرب وكل املصاحبات اليت هي خامة صوتية كاملدود والتقطيعات صوتية يف نقل اللغ

                                                             
1 Hymes. Dell. (1972):Models of interaction of language and social life, p:35-71 
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، ١الصوتية والترنيمات اليت تساعد على تصور حمتوى اللغة وكذلك على متثل املعىن وعلى تعليم اللغة
على ومن مث اإلمياءات الصوتية والكتابة وأشكاهلا اخلطية ووسائطها وألواا وحجومها ومكان تواجدها 

السطح واهلوامش والفراغات والبياضات وكيفية تنسيق السطور، ومن هذا النوع أن تصاحب بالرموز 
  والرسوم والصور واألشكال واأللوان املختلفة للترميز للغة.

إن اعتبار الكتابة رمز للرموز الصوتية هو ما ميكنها من  أن تومئ وأن تكون إميائية جلانب 
ك ميكن للوسائط التقنية وما توفره من وسائل متثل اللغة باعتبارها كذلك مادة اإلمياءات املوسيقية، كذل

  .٢خام للغة
يفترض من مثل هذا االجتاه أن املعاين اللغوية كامنة يف الوحدات املعجمية ال يف التراكيب وال يف 

مبعاجم اللغة  النص ومن مث تركز هذه النظرية على تزويد وحشد ذاكرة املتعلم بالكم اهلائل واملتواصل
وسننها وشفراا، وكيفية بناها الصيغية وكيفية محل الصيغة واملبىن املعىن وكذلك ما يلحقها وما 

  يسبقها وما يدخل عليها.
كما ينظر أصحاب هذه النظرية إىل أن الكلمة تتأثر مبا جياورها صوتيا ومعنويا وتصبح حاملة 

شبه النظام املغنطيسي، كما إن الكلمة ذاا تكسب لداللة مكتسبة جراء تواجدها ضمن حميط حقلي ي
نظاما تركيبيا يتطلب عددا من الكلمات املصاحبة، وبذلك متتلك الكلمة قوة أيونية شاردية تستقطب 
من خالهلا أمناط من الصيغ كما تتشكل هي نفسها يف هيئة مستقطبة فتكتسب نظاما تركيبيا يتطلب 

ينة، كما ان عدم متام املعىن حاصل ألن الكلمة مل تتشبع متاما لتشبعه عددا من الكلمات وبصفات مع
والكتلة اللفظية غري مكتملة النضج، وهذا ما نفسر به أن  الكلمة ميكن أن تعرب عن تركيب نووي 
لغوي، كما أن فك العناصر اللغوية عن بعضها هو ممارسة شطر نووي للكتلة املعنوية املتكونة من 

  للتوضيح:تسادم الكلمات. ومثال 
قتل تتطلب بنية صيغية وأمسني قادرين على متثل ومحل هذا الفعل وناتج عنه، وميكن من تواجد 
امسني أن حيمل املعىن اجلديد جراء التجاور التركييب، وينتج عنه الحقا منتوجا يتسم معنويا بالفعلية 

                                                             
  .مقدمة الكتاب، الدمرداش -١
  .نفس املصدر -٢
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لة ومأينة مبفهوم السارق وكلمة واحلركية، ففي املثال التايل قتل العاقل السارق، تصبح كلمة العاقل حمم

السارق باملقتول، ومن هذا التركيب الذي  ميكن أن حيمل العاقل صفة القاتل ويضيف إىل ذهن املتعلم 
  أن العاقل قاتل مثال.

وهكذا باالستعماالت اللغوية املتعددة يف االتصاالت االجتماعية لغاية مرة تتكون السمات الداللية 
ومتثالا، كما إن صياغات األفعال تتكون بالدربة ألجل محل محوالت معجمية للمفرغات املعجمية 

  أخرىـ، ومنه تتكون احلقول املعجمية والنماذج التركيبية.
ما يلفت إليه النظر أن النظريات املرتكزة على املفاهيم املعجمية تتخذ من الوحدة املعجمية 

ا االجتاه صعبا من ناحية أن للصوت داللة أو إن أمنوذجا يف الداللة غري إنه وإن كان التنظري هلذ
للتركيب داللة، وتظل األسطح الصوتية ما هي إال حماوالت من اإلنسان لتنظيم عشوائياته التعبريية 

  كغريه من النظريات القائمة على العقل والرياضيات واتمع.
  يف تصنيف جربائيل بشارة. ومن الطرق اليت حتوي هذا االجتاه وتؤديه الطرائق الكالمية كما جاء

ومن القنوات السيميائية غري الكالمية جند مسائل اللغة املترمجة إىل إشارات وصور ورسوم أو 
أيقونات أو التعبري عنها مبعادالت موضوعية تقريبية كاأللعاب والطرائف العلمية يف شكل قصص وحوادث 

ات فكرية وجتارب شعرية، ويكون ذلك غريبة أو مشكالت وشبكات الكلمات املتقاطعة أو من مباري
بتحديد اهلدف من اللعبة أو الطرفة التعليمية حتديدا دقيقا وتكون العالقة بني األلعاب وما تشري إليه عالقة 

، ويندرج حتت هذا الصنف من النظريات ١مفهومة كأن تكون طبيعية أو منطقية عقلية او متواضع عليها
  نية واإلشارة وإمياءاا والكتاب والرسوم والصور.والوسائل التق ٢التعليم باحلاسوب

  . احلقائق القائمة على املتعلم:        ج
وهو املعول عليه واملؤول إليه عملية التعليم والذي يفترض فيه استخدام كل قدراته العقلية 

حيث وتطبق عنده نظرية االكتشاف، وهي من بني الطرق املركزة على املتعلم،  ٣واحلسية واحلركية

                                                             
 .السابق املصدر -١

2 Charles. A. Drayer. (1976): Preparing for computer assistant instruction 
  .٧٥-٥٧:صص ،دراسة فاعلية برنامج التعليم الذايت باملقارنة مع التعليم املادي ين شعبان توق،حمي الد -٣
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يعاجل املعلومات اللغوية صوتيا وتركيبيا ومعجميا وحتويلها إىل مناذج ومنه يتوصل إىل املعلومات 
اجلديدة اليت تنقل إليه عن اللغة وأساليبها مستخدما االستقراء واالستنباط واالستدالل والتجريب، وما 

  لالكتشاف. على مرسل الرسالة اللغوية إال توفري سياق التواصل واملواقف املناسبة
حيث تساعد الربامج اللغوية ووسائلها  ١ومن بني الطرق اليت تعتمد على املتعلم مجلة التعليم الذايت

املتعلم باكتساب معلومات خاصة به ومبن حوله مبعلومات عن املرسل وأسلوبه، ومنه تتكون القواعد 
ن أهداف فيحصل على تغذية الذاتية للكالم ويستطيع بذلك أن يقارن ما اكتسبه بغريه وما سطّر م

راجعة فيعرف يف احلال أسلوبه الذي بذله من أجل التعلم، ويستعمل هذا النوع من الطرق التعليم 
  املربمج والتعليم عن بعد وبوساطة احلاسوب...وغري ذلك.

وهذه الطريقة تساعدنا على تصور املتعلم ملا حصل عليه من مكتسبات واستعماالا، وختربنا على 
ائص النفسية للمتعلم وصوره الذهنية واملدلوالت املنطبعة عنده، كما يساعدنا كذلك على اخلص

التفاعل اللغوي وتوليد الدالالت وإتاحة الفرصة للمتعلم باستثمار ما انطبع عنده من اللغة ومتنحه فرصة 
ملبادرة واإلبداع  يف التقومي والصح واخلطأ يف استعماالته، كما نتصور يف األخري أن نصل إىل امليل إىل ا

  خمتلف املواقف التربوية واالجتماعية.

                                                             
1- Boudell, 1976. 
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              اخلامتة:

إن البحث عن التكامل يف تعليم اللغة أمر مرهون بعدم وجود تناقض يف النظرية االتصالية، وهو 
ية إىل أمر يلجأ إليه الكثريون من املربني، غري أنه صعب التطبيق يف ظل وجود بدائل عن النظرية التواصل

حبث يف املنظور احلركي والفعلي للغة املكتسبة واملنتجة من طرف املتعلم والرقي إىل مصاف اللغات 
احلية اليت تفترض التفاعل يف الوسط االجتماعي الفعال والنشط والتخلي عن قواعد تقليدية عفا عنها 

ة، كما يفترض املنظور احلركي الزمن وتثبيت مقياس االستقاللية ومقاييس أخرى للتبعية لألجيال السالف
النشط عامل الثقة بالنفس وتزكية روح املبادرة وامليل إىل اإلبداع اللغوي بدل التلقي السليب والتقليد 

  األعمى.
إقامة منتدى هلا، يعىن بقضايا التنمية اقتصادا  ١يفترض منا البحث كذلك أن نسري بالتنمية اللسانية

استثمارا لنظم اللغة من ناحية، ومن ناحية أخرى احلديث عن ومعرفة وثقافة وسلوكا وتواصال و
فعاليات اللغة يف امليادين اإلجرائية  كالصحافة والسوق التجارية، وترقية أمناط اللغة ومظاهرها دوما 
وباستمرار استثمارها اجتماعيا واالعتزاز ا ال االستغناء عنها، والرقي ا مصطلحيا اة تغريات 

النتاجات املادية واملفاهيمية لكل ما يستجد على الساحة املعاصرة، والتعايش بقوانينها الدينامية  العامل يف
يف ميادين احلياة املختلفة، كتمثل العلوم والتقنية ومسايرة التطورات العاملية وقضاياها، وكذلك التعبري 

، ثقافة وإحساسا وتربية، ال عن وجدانيات الشخص وأفكاره وخصائصه اليت الميكن أن حتملها إال لغته
كاملدرسة واملسجد، بل إىل املمارسات وكل املمارسات مقابل  ٢داخل سجون اللغة وبواتقها ومزارعها

رفض التبعية للغري والتأثري فيه والتصدير له، وإضفاء ملا هو وارد روح العروبة وكذلك رفض السلبية 
فس وباللغة العربية اليت كان هلا اد يف سالف اليت طبعت لألسف كل مناحي حياتنا إىل الثقة بالن

وكذلك روح املبادرة وامليل إىل اإلبداع بدل التقليد ملا يستجد على الساحة اللغوية  مصطلحيا  ٣العصر

                                                             
 .على غرار التنميات املختلفة (االقتصادية ، البشرية ، البيئية...وغريها) -١

2 - Germain. C. (1973):La notion de situation en linguistique. 
 .، مقدمة الكتاباملدرسة اجلزائرية إىل أين ،مصطفى عشوي -٣
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ومفرداتيا وتركيبيا وتداوليا، ومن هنا يصح لنا احلديث حبق على التنمية السيكوسوسيو لسانية مقابل 

  واالجتماعية والبشرية...وغريها.    التنمويات  االقتصادية 
  ومنه ميكن أن تكون آفاق تعليم اللغة العربية يف : 
  االبتعاد عن استرياد القوالب اللغوية الغريبة مثل اللهجات املتأثرة باألساليب الغربية. -١
 إعطاء فُرص للتقارب اللساين بني األجيال. -٢

 إجياد معايري يف اللغة القياسية املكتسبة. -٣

 للغة العربية يف الوسط االجتماعي وحتفيز عوامل ذلك والدافعية لدى املتعلم.تفعيل ا -٤

تفعيل قواعد اكتساب اللغة بدل ملئها باملعارف عن اللغة، وتوخي العقول املنظمة دف  -٥
تبادل ونقل اخلربات واملعارف والتجارب واملواقف والتأثري يف املتلقني ضمن الشروط اخلاصة بعملية 

 مته.التواصل وسال

االستفادة اإلجيابية من النظريات احلديثة يف مقاربة اللغات كاملناهج البنوية والعقالنية  -٦
والرياضية والنفسية واالجتماعية والتداولية والتواصلية واحلركية واالستفادة كذلك من نقادها، وما 

    علي للغات.   توصلت إليه األحباث العاملية يف هذا امليدان كاملنهج احلركي واالستعمال الف
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  دراسة نقدية يف تسمية المية العرب
  سيد حممد موسوي بفرويي د.

  امللخص:  
غلـة يف القـدم،   ور متون بفضل قصيدة المية العرب منذ عصواألدباء يقروإنّ كثرياً من العلماء 

ع السـاعة الـذي   وضوهلذا كان مواملعاين العميقة واأللفاظ العذبة وأحلان ساحرة للكلمات الشتماهلا 
أنّ و االهتمامات يبدويتحدث فيه أكثر من له مقدرة يف مضمار األدب. لكن رغم كلّ هذه العنايات 

هذا  يفغة أمشل جند كثرة املبالوإذا أردنا أن نبحث بشكل أعمق واألمر ليس على ما عليه من احلقيقة. 
اقص مبقارنتها مـع أفضـل القصـائد    وإيضاح النوهذه املبالغات  يفاألمر. فاملقالة هذه، تريد تعديال 

تفهم  كيى، واحملتواملعىن  يفالتحليل والنابغة الذّبياين مع النقد ويب سلمى أاألخرى كقصيدة زهري بن 
قهـا  ون تسمية القصيدة ليست بسـبب تف صلت إليها املقالة بأو اليتمن النتائج وماهية هذه القصيدة 

املمـاألة إزاء  ون العامل الرئيس يف هذا الشأن العصـبية  وربما يكوأرجحيتها على القصائد األخرى و
  ليست من أمهها.وغريها فالمية العرب من إحدى قصائد جاهلية وبية أواحلركة الشع

  قصيدة.المية العرب، الشنفرى، األدب القدمي، نقد ال كلمات مفتاحية:
  املقدمة

ع خاص من املعيشة وتشمل أجياال كثرية هلم نوجمتمع جاهلي قبل اإلسالم  ىإنّ اجلاهلية تطلق عل
غري وإنشاد األشعار وثان وعبادة األول ئتفرق القباوف، وإكرام الضيواحلمية القبلية، وب، ولكثرة احلر

ا يف هذا الفـن شـعراء   واشتهروعر ن الشوا ينشدولكن منهم أناس عاشوذلك. هذا من حيث حيام 
ن يف الفيايف القاحلة ويهربوالقبائل  ىن علوا يغريوالذين كان والصعاليكأصحاب املعلقات وكالشنفرى 

ف بإنشاد ومعر وفني. فهوالشنفرى منهم. إنه من أكرب شعراء اجلاهلية املعرون معظم حيام فيها ويقض
ر والظاهر من تسميتها فهي القصيدة اهلامة اليت صـارت تـد   وكما هوالقصيده املسماة بالمية العرب 

كـذلك يف  وصف جمتمعه وبسبب مهارته يف و ر املاضية يف األدب العريب،وعلى ألسنة الناس منذ العص
                                                             

 - ا جبامعة مسنانمسنان، إيران.  أستاذ مساعد يف فرع اللغة العربية وآدا ،m_mousavi@profs.semnan.ac.ir  
 م١١/١٠/٢٠١٢ش= ه.٢٠/٠٧/١٣٩١ تاريخ القبول:      م ٦/١٢/٢٠١١ش= ه.١٥/٠٩/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ١٣٢   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
يه ا يف كثري من الكتب اليت كتبـت عـن   والتنوحنن جند الثناء وحية اجلميلة له وعات الروضونقل امل
  .اكثريه ا بوأشاد الشعراء،والشعر 

يـة أخـرى رغـم اإلشـادات     وفهذه القضية صارت داعية لكاتب املقالة كي ينظر فيها من زا
ن مـن حيـث   ودرك بأنها التكأ مقارنتها مع القصائد األخرىوعرب دراستها والتصديقات الكثرية و

لـرأي  ل بأنّ هذا اولكن نستطيع الق اجلمال بشكل جنعلها بيت قصيد لقصائد األدب العريب،واحلسن 
نريد أن نناقش يف هـذه املقالـة    مهما يكن من أمرو. ثالتريوضع التأمل ون موالشائع، ميكن أن يك

ث من اجلاهلية الذي اكتسب شهرة عاملية يف جمـال  ورواملول تسمية هذا األثر املتاح لدينا ونبحث حو
  خرى.حندد مكانتها باملقارنة للقصائد األواألدب 

صـاف  ومن أهم األ نستفيد التحليليوصفي والذي كان املنهج ال بحث،أما عن منهجنا يف هذا ال
  نقارا بالنسبة إىل سائر القصائد اجلاهلية لنفهم أرجحيتها إن تتمتع ا.ويف القصائد اجلاهلية  اليت

  سابقة البحث: 
المية كثرية وكتب مستقلة مثل كتاب ة تعريفها كتب أدبية تارخييوجد يف شرح المية العرب وت

شرح الميـة  وزيع والتوالنشر وملؤلف جمهول دار مكتبة احلياة للطباعة  لشنفرى شاعر األزدللعرب ا
شـرح الميـة   واين كلية اآلداب جامعة الرياض واحلل بتحقيق حممد خري العرب أليب البقاء العكربي

الـدكتور  شرح و سالمية غزةدي كلية األداب اجلامعة اإلود حممد العاموبتحقيق حمم يزالعرب للتربي
: منهم ،شرحوه أثناء كتبهمكثري من القدماء و م١٩٩٦دار الكتاب العريب بريوت، ،إميل بديع يعقوب

يف ) ه٢٩١ثعلب (و مجهرة اللغةيف ) ه ٣٢١ابن دريد (و الكامل يف اللغة واألدبيف ) ه٢٨٦املربد (
سـة نقديـة، خاصـة    ا بدراسـتها درا ومل يهتم إال أنهم )،ه١١٢١راملغريب(وابن زاكو جمالس ثعلب

عبـد  وقد مجـع  أخرى  جاهليةا مبقارنتها بقصائد ومواالجتاهات النقدية اجلديدة، إضافة إىل أم مل يق
شروح المية العـرب للعلمـاء   «يف كتاب مستقل باسم  هذه الشروح القدميةمعظم ي احلميد هنداو

دار اآلفـاق  والذي طبع يف  »األجالء املربد والزخمشرى وإبن عطاء اهللا املصرى وابن زاكور املغرىب
م كاتبها فيها بالتحليل مع رؤية نقدية جديدة ويق اليتحيدة ون املقالة هذه الوفمن املمكن أن تك العربية

  رة.وقصائد جاهلية مشهبمقارنتها و
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  آلخرينالميات الشعراء اوالالمية 

قـد أفـرغ   و، اًالم هو كون رويهاعة متميزة من القصائد، ينتظمها قاسم مشترك والالميات جمم
، مث يسـتغل الشـاعر   فيها باملآثر همتغنيومشاعرهم، واطفهم وعوأفكارهم وشعراء الالميات معانيهم 

مـن عصـارة    ويها من معني جتاربـه، أ قيست اليتنة من أفكار احلكمة ودع فيها خمزول القصيدة ليوط
تقبلتـها  ولذا تقبلها الفرد واعة، اجلموحلمتها من احلياة، حياة الفرد وام سداها وجتارب قوهي  أفكاره،

  ر.والدهومر األزمان  ىخلدت علولتها األلسن، وتداواجلماعة، 
إسـالمية  ور خمتلفة جاهليـة  ون إىل عصوا ينتموها كانويضاف إىل قيمها الكثرية أنّ الذين نظم

هلنديـة،  شبه القـارة ا وعة كاجلزيرة العربية، ون إىل مساحات جغرافية متنومتأخرة كما ينتموعصور 
ثنيـةَ  وجدت منها، فضالً عـن اإلسـالم، ال  وبالد املهجر األمريكية. فإذا التمست ديانات قائليها و
ن نقد بـدأها الشـراح يف   وعشرين شرحا د ىح المية العرب علو. زاد عدد شر١املسيحيةودية وهيلوا

ح الميـة  أعجب العجب يف شر) املسمى ٥٣٨ت أشهرها شرح الزخمشري (والقرن الثالث اهلجري 
 يوشرح لعطاء اهللا بن أمحد املصـر زعة ـالن يوحنأكثره و العكربيالبقاء  يبألشرح منها و ،العرب

  .العرب الميةشرح  يفاملسمى بنهاية األرب 
  فمن الميات األمم ميكن اإلشارة إىل:

 شكاية زمانـه وصف حاله والمية العرب يف لالشاعر معارضة  هاأنشد اليت للطغرائي المية العجم 
  الكرم.واألخالق  يفالنصائح وكيدهم واد سذم احلو
  مؤاللهود يلاالميةل من القرن وعاش يف النصف األ الذي كيماحل يدويهال اهلياجلشاعر ال ،لس

  .يالسادس امليالد
 هلويندي الد(ع) مننيؤمري املأيف مدح  المية اهلند لعبد املقتدر الك يقال هلـا القصـيدة   و علي

  ية.والعل
  هري ابن خلـد ؤادر الالميات للمومن ن يهو ،ك البن خلدونيلااملمالميةن صـاحب  ورخ الش

القضايا االجتماعيـة  وره اخلاصة وأموصفاته اجلميلة وخالق السلطان أ يف بيتاً ٦٧كتاب العرب يف 
  السياسية.و
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 ليد ولللشاعر املهجري أليب الفضل ا اتالميلل اومن أط وهي،  الفضل الوليديبالالمية األموية أل

  يني.ول األموحوهي  ،افتتحها مبخاطبة دمشقو ،نانبل يف م١٨٨٩ يف لدوأبيات  ١٠٧يف 
  سامية.املعاين الومن األفكار  كثري فيهاول قيم إنسانية عامة ور حوهذه الالميات تد

  الشنفرى والميته 
. ١امسه قيل الشنفرىوسم بسبب عظم شفته لُقّب ذا االو يس األزدوثابت بن أ والشنفرى ه  

 نيفوعراملمن الشعراء العدائني  وهوالدته بالضبط، ون زمن واملؤرخ وال يعرفكانت حياته يف اجلاهلية 
ـ  ائهم مجاعة من أغربة العرب يف اجلاهلية الذين طـردم قب و الصعاليكب يباألدب العر يف وء لـهم لس

أبناء احل من هموم سريم آباؤهم احلقيقيويعترف ببن ملوات بشيكان الشنفرى مثل غريه مـن  و .نو
قبيلة مـا، كـان يلجـأ إىل     ىمه علوبعد هجواألطفال واألحياء فيخيف النساء  ىيغري عل الصعاليك

ـ وش وحوة كثرية بني اليلواأياما متويلة وفيها مدة ط ىيبقوالقاحلة  ضياألراو يادوالب الـيت   واريالض
إذ ذاك أن ينتقم من قبيلته األزد  ىرأوفطردته  بني قبيلة األزدولسبب ما نشب خالف بينه و .يأنس ا
بعـض شـعره   وء من الغزل، شيفيه والفخر واحلماسة  يف"أكثر شعره و. ٢املرةو ها املرة تلوفراح يغز

   .اجلاهليني الصعاليكأيضا من و الذي ه ٣بني ابن أخته تأبط شراً"وحائر النسبة بينه 
كاً وقـد عـاش صـعل   و يائل القرن السادس املـيالد وأواية القرن اخلامس  يف" كانت حياته 

سالمان، بين ة رجلٍ من ئعنه أنه "حلف ليقتلن م وى. ير٤اجلبال" وىمعتصم له س ب اجلانب الومرهو
بعـد  وبن جابر مثّ قتلـه.   سيدو أُا عليه فأمسكه رجل منهم عداء هوتسعني منهم مثّ احتالوفقتل تسعة 

ـ  ةهم فرفس مججمته فدخلت شظيمن ته بسنني عديدة مر به رجلوم  ىمنها برجله فمات فتمت القتل
ن ونستطيع أن نصدقها بد خمتلف الكتب التارخيية فنحن ال يفال اليت جندها وغريه من األقوهذا  .٥مئة"

يصدقها العقل السـليم   ث ألنّ هذه القضية الالتريوصحتها بل إا جديرة بالتأمل  يفتدقيق وحتميص 
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لكن أخبار ورخيية األخرى أمن القضايا املبالغ فيها ككثري من القضايا الت هن هذوكتكن أن ميو .لةوبسه

  .١اياتوثالثه ر ىمقتله نقلت عل
و مـع  يعيش دائماً منفرداً أوينتقل من مكان إىل مكان آخر  ،الصحراءوكان الشنفرى ابن البادية 

ذهـب إىل  وضة عندهم فتركهم الشاعر فوملرنّ قبيلته طردته بسبب أعماله القبيحة األص وه اللّصزمالئ
ينـهاها  وه يلتفت إىل أمه وعندما قتل أخوش. وحوالقاحلة البيداء مع ال ضياألراو يالصحارواجلبال 

ل ما قاله من وكان أو ،يعرف كيف يثأر من قاتل أخيهومبصارع الرجال  ىأدرو عن بكاء أخيه ألنه ه
  ، إذ قال:الشعر عند قتل أخيه

ــيس ل ــاولَـ ــدةٍ هـ ـــاولـ   ُء هــ
ــف  ــدث أحوتطيــ ــهوتحــ   الَــ

   

  لُهــــا البنــــها دع دع وال قَو  
  غـــريك أملـــك باملّصـــرع  و

  

ل ليس من وفيق ،اله املاضيةوينهاها عن بكاء أخيه، ألنها تذكر أحوينشد هذه األبيات ألمه  هوف
هذا العمل  ىقادر علألنين لدي ويا  ترك (الثأر)اترك اهلا: ويشري إىل قو أخي ثأرب الديتواجلدير أن تم 

يريد وء. وفدعاها إىل اهلدو العد من ثأرال ى(الشاعر) أقدر عل أنّ غريك اعلميل الشاعر ألمه ولكن يق
  أخاه.وأمه ويهمها أهله  ن خاملة الوزع ّألن له نفسا أبيا ال تريد أن تكاجلمنها عدم 

  دةنظرة إىل أمهية القصي
 اليتجدناها يف اجلاهلية من حيث عرض احلالة الذاتية و اليتد من أهم القصائ المية العربتعترب 

؟ للقصيدة هذاإىل السبب الرئيس اللتفاتنا  ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، ما هوها وانغمر يف ج
ذا نظرنا إىل إل واآلن؟ نق افرة أكثر من الالزم حىتوبعبارة أخرى كيف نفهم بأنها صارت ذا أمهية و

  اب:وكن أن نصل إىل اجلة ميالياملالحظات الت
  كثرة الشروح: .١

اللفظ وصف وال ىة كثرية يف شرحها تركز علاليعات متتول المية العرب جند جممودراستنا ح يف
صف إذن ورة. فالورة بعد صوالتدرج صوالبالغة من خالل نقل اجلزئيات. نعم مثّة ظاهرة التكرار و
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كانت قصيدة و ل اقة بني قصائد أخرى ألنهومكانتها املرم ى. هذا يؤكد علتفصيلي يصف تكرارو

رة ليس وح مشهومبا أنّ الشرو ،أكثر من عشرين شرحاً تبلغ ح املتعددة اليتوعادية ملا رأينا هذه الشر
 يواللغا بتحليلها وشغلانقد ور ون ا منذ عصون يهتمواملؤرخو. فكان األدباء ١من الالزم ذكرها

ح وقع خاص ملا رأينا هذه الشروم يفجنعلها وم ا أكثر فأكثر علينا أن تو .تعليمها على اوعملو
  قصائد أخرى. ىقت علوكثرياً ما تفونظن أنها مركز فكري هام من مراكز األدب والكثرية 

  جعل حديث عنها: .٢
نبينا حممد(ص) وال عن عمر بن اخلطاب أورأينا حديثا نقل منحواآلن  يف عامل األدب عرفنا حىت

علّموا أوالدكم المية العرب فإا تعلمهم مكام : وهوتعليمها وهتمام ذه القصيدة ة االضرورل وح
غراض السالبة بسبب األهذه القضية العجيبية غرض من  يف .تعليمها ىحيث علوبنعت فريد ، ٢األخالق

 شيء كلّوتبليغ ون تفكر وشأن له أسراف كثري. هذه القضية  ففيه تعصب د يف ولد احلديث اعورو
  افرة أكثر من الالزم.ويعكس أمهية  ين من االهتمام الذولو ل فهوجند أثناء هذا الق

  إشادة األدباء ا: .٣
ا من التمجيدات وشادات كثرة اإلو هذه القصيدة ه يفتلفت النظر  اليتمن امليزات األخرى 

اضح لكل من له ومن الو املعاينوب اليبعض األس يف انب شىتوترسيمهم جورخني واملوجانب األدباء 
 ىداعية عل هل هذومن املمكن أن تقوال ال كثرية ليس من الالزم وص اجلاهلية أنّ هذه األقويد يف النص

و قيل: هوإن مل تكن من املعلقات و العريبمن أهم قطع الشعر » المية العرب«.أيضا ا هتماماال
إنها در  قيل عنها أيضا:و ٣ل إنسانيةوأص ىمد علتة فاضلة تعمدينبحث عن ييف هذا الشعر  )الشنفرى(

  .٤ءأصدق قطعة شعرية من أغاين الصحراومن درر القصائد العربية 

                                                             
 .٣٣٤ص  ،الشعراء الصعاليك، انظر:يوسف خليف - ١
 .١٦ص  ٢ج ،خزانة األدب، البغدادي ابن عمر :كر. - ٢
 .٧١ص  ،الشعر العريب قبل االسالم حسون الراوي، - ٣
 .١٧،ص  شنفرىديوان الانظر: شرح إميل بديع يعقوب، مقدمة  - ٤



 ١٣٧                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
أرجحيتها وقها وتف ىيدلّ بشكل غري مباشر علقد  مناذج منهااإلكثار من االشادات اليت نقلت  إنّ

  القصائد األخرى. ىعل
  دةدراسة تارخيية عن حنل هذه القصي

عر اجلاهلي عال خمتلفة وال أقإنّ يف هذا اة الشاع ونـزاع يف أنّ هنـاك د   الوعدمـه.  ون صح
أنّ األمـر يتعلـق بعـدد ضـخم مـن       ىتكرار نفس األخبار يدلّ علودة. ويرات املقصوعديدة للتز

يظهر ودها إال يف بداية القرن الرابع اهلجري وجوقيل إنّ هذه القصيدة أيضا مل يشر إىل و. ١يراتوالتز
انتشـرت  واجا منقطع النظري بني األدباء الشرقيني وقد لقيت هذه القصيدة روعها خلف األمحر أنّ صان
. ٢الدراساتواسطة الترمجات ومانسية انتشارا بعيدا يف عامل العرب بوتأثري الرواجها يف الشرق وبتأثري ر

رب يف القصيدة هـذه  رة العويه صون تشوا يريدوبية الذين كانوقيل بأّن هذه القصيدة من فعل الشعو
علي إمساعيـل بـن   و أب األمايلضع هذه القصيدة، صاحب كتاب ول من ام خلف األمحر بوفكان أ

هلا وبة للشنفري اليت أوأنّ القصيدة املنس«فقد نقل عن أيب بكر حممد بن دريد أنه حدثه:  ايل،القاسم الق
أـا مـن   ولف األمحـر،  خل يله، أ يه) أقيموا بين أمي صدور مطيكم/ فإني إىل قوم سواكم ألميل(

عـاتق   ىفإنّ عهدة االام تقع عل ايلإذا صدقنا كالم القو. ٣ »لوالطوالفصاحة واملقَدمات يف احلسن 
بامتـداح   ىاكتفوعليه اامه، بل أطلقه عارياً،  وضح األساس الذي بىنلكن ابن دريد مل يو ابن دريد.
الشـعر يف صـدر أحـد    وما ازدحم العلم «قيل أيضا: و ،ةاإلشارة إىل براعة خلف الشعريوالقصيدة 

  .٤»ابن دريد وازدحامهما يف صدر خلف األمحر 
  صالتهاإحنل القصيدة وعدم  يفالنقاد واألدباء  آراء

                                                             
 .٣٥، ص دراسات املشرقنيانظر: البدوي،  - ١
 .٣١٦يالين، ص كبراهيم الإترمجة  تاريخ األدب العريب، بالشري، - ٢
 .١٠٥و  ١٠٦ص  ،نقل إىل العربيه: عبدالكرمي النجارتاريخ األدب العريب،  لمان،كبرو كارل انظر: - ٣
 .٣١٨، ص ١تب العلمية، جكرالداتاريخ آداب العرب،  صادق الرافعي، ىمصطف - ٤



 ١٣٨   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
للشنفرى أشعار متفرقة كثرية توجد يف كتب خمتلفة تارخيية وأدبية كاألغاين واملفّضليات وكلّهـا  

قصـيدة الميـة    هيالصحراء. ولكن من أهم ما لدينا حىت اآلن  يف شةوصف الطبيعة وكيفية املعي يف
 العرب اليت كانت موضع عناية األدباء واألساتذة.

يقول بروكلمان: إننا النعرف أول من مساها وما هو وجه تسميتها، نعم قيل بأا مل يعرفها كثري 
زمن كان العرب والعجم يكافحون  يفا . ومن احملتمل كلّ االحتمال أنّ بناءها متام١من قدامى األدباء

. ومبا أنّ حركة الشعوبية كانت نتيجة ٢بالشعوبية مسيبعضهم بعضا فاصطنعها الرواة ردة فعل ملا 
أن تنعكس  الطبيعيحكم األمويني الذين يفتخرون بالفضائل اخلليقة للعرب وفضلهم على العجم فمن 

قيل بأّن هذه القصيدة من يف العامل العريب. فقد  على األدب، والشعر خاصة، ةتلك التطورات األدبي
ل من ام ون أما ذكرنا أالقصيدة فك هذه رة العرب يفويه صون تشوا يريدوبية الذين كانوفعل الشع

إذا و ٣.ايلعلي إمساعيل بن القاسم القو أب األمايلضع هذه القصيدة، صاحب كتاب وخلف األمحر ب
ضح األساس الذي ولكن ابن دريد مل يو ام تقع علي عاتق ابن دريد.فإنّ عهدة اال ايلصدقنا كالم الق

، و، فهاإلشارة إىل براعة خلف الشعريةوبامتداح القصيدة  ىاكتفوبين عليه اامه، بل أطلقه عارياً، 
  كما قال عنه، كان أقدر الناس على قافية.

ها كما ييشري إلو منها أال يأخذ ويتغافل عن ذكرها يف مؤلفاته ولة وقف يعدها منحوموهناك 
همة فعمد إىل العناية ا تقف مل يكترث للومو. »لسان العرب«صاحب و »األغاين«فعل صاحب 

جد وأنه  »الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي«سف خليف يف كتابه ور يويذكر الدكتوشرحها. و
أقدمها شرح أيب وح ورأبرز هذه الشوهلا أكثر من عشرين شرحاً يف فهرس دار الكتب املصرية، 

  ).ه ٥٣٨القاسم الزخمشري (ت. 

                                                             
  .١٠٥،ص  ١ترمجة: عبداحلليم النجار ، ج تاريخ األدب العريب،  لمان،كبرو كارل - ١
 .٤٤ترمجه آذرتاش آذرنوش ، ص تاريخ ادبيات عرب،عبداجلليل،  - ٢
 ١٠٥و  ١٠٦، ص ترمجة: عبداحلليم النجارتاريخ األدب العريب،  لمان،كبرو كارلانظر:  - ٣



 ١٣٩                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
أسباب  »مصادر الشعر اجلاهلي وقيمته التارخيية«كشف ناصر الدين األسد يف كتابه وقد 

أا وده الفنية، يلاتقوإن نظمت بلغته وليست من الشعر اجلاهلي  »المية العرب«أن وافع النحل، ودو
  . انهوردت يف ديوإن ولة على الشنفرى ومنح

يذهب إىل ولة على الشنفرى، والقصيدة منح اعترب »عصر القرآن«حممد مهدي البصري يف كتابه 
أكل واألطفال وقتل النساء وصية وبية ألا تصف العرب باللصوأا تسيء إىل العرب، فهي شع

  .التراب
حنلها وضع القصيدة وأن ابن دريد الذي اتهم خلفاً ب يرى ان الشنفرىوحمقق دي ،سف خليفويو

كان على صلة بتالميذ ومن رجال القرن الثالث اهلجري، و على الشنفرى كان قريب العهد به، فه
  أعماهلا. واملدرسة البصرية 

 انه كما جاءت يف وأثبتها يف ديوه يان الشنفرى، أكد نسبتها إلوعلي ناصر غالب، حمقق ديلكن
  ة.ن أدلو) ده ١٩٥سي (ت والسدو اية أيب فيد مؤرج بن عمرور

 مث غات،ولبعض هذه احلجج نصيباً من املس إنّ :»الالميتان«حي يف كتاب وعبد املعني امللوقال 
 هي ى حججهوأقوعن ابن دريد،  يلاعلي القو مل يشر ملا نقله أبوفند حجج خليف، وناقش البصري، 

  القاسم الزخمشري. و منهم أبو، ا عناية شراح القصيدة
قق ديوان الشنفرى وشارحه فقد رجح نسبة الالمية للشنفرى كما أنّ إميل بديع يعقوب حم

ترجيحاً قوياً، وذلك يف معرض رده على يوسف خليف يف عدم استشهاد اللسان بأبيات الالمية 
  وإمهال ذكرها، حيث أورد ثالثة أبيات وشطرا من الالمية، منها بيتان مع نسبتهما، واألبيات هي:

ـرِبـى مأكْه  ـأبـلُ   وال  جفْعي  فكَي أْنِـههـا يف  شعطَالي              ـهسربع 
  ورد يف اللسان يف مادة (كها).

  أوِ اخلَشـرم املَبعـوثُ حثْحثَ  دبـره           محابِيـض أرداهـن سـامٍ معسـلُ
 ورد يف اللسان يف مادة (حبض).

ـي بالغنع ـحبـألُوأصسي  رآخولٌ وـؤسم :السـاً           فَرِيقَـانـاِء  جصيم  
 ورد يف اللسان يف مادة (غمص).



 ١٤٠   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
  فَإِنْ يـك من جِـن  ألبـرح  طارِقـاً          وإنْ يك إنسـاً ما كَها  اإلنس  تفْعلُ

  .١ورد عجزه يف اللسان يف مادة (كها)
بديع يعقوب عددا من الكتب القدمية اليت نسبت الالمية للشنفرى، منها الدكتور إميل ويذكر 

األشباه والنظائر، وخزانة األدب، وذيل األمايل، وشرح شواهد املغين، والغيث املسجم يف شرح المية 
  .٢العجم، واملقاصد النحوية

ريني البصوفيني ومات الكوفالقصيدة إن كانت صحيحة أصيلة فإنها حقيقة ضائعة بني خص
هلا على وسف خليف على حق حني محله طوي وكان ميل آلراء البصريني،أابن دريد وتالميذهم، و

 وزمان معني، أ وال تشري إىل مكان حمدد، أوكأا قصيدة جتريدية، ال ترتبط مبناسبة  ،الشك فيها
بين سالمان،  وتائيته املفضلية مثالً قيلت يف غزف نفسه، ينطبق على الشنفرى ال هذاوحدث بذاته. 

ليس له شعر قيل يف ولصحبه يف الغارة، وص، حي من جبيلة، فيها ما حدث له وبائيته يف غارة على عو
  غري مناسبة. 

  مضامني القصيدة 
: نوع إجيايب وآخر سليب. فاملوضـوعات  عاتوضوامل نوعني من عندما نطالع القصيدة، جند فيها  

والغارة وعدم االهتمـام بالنظافـة   ة من العصبيات القبلية اليت ترتبط باجلاهلي السلبية هي املوضوعات
  وغريها.

إبـاء  و وقسوا الصحراء خشونة أمام ية العزيزةوالنفس البداإلجيابية فهي تشمل:  عاتوضواملأما 
  ل عنهم مثالً:وفيق وه،طرد نمه  الذيوق یش علوحوإيثار الوالصرب والضيم 
ـ  نكـم ود يلو   عملّـس  نَ سـيد وأهل

  

ــو   ــأرق ــألُول وط زهل ــاء جي   ٣عرف
  

  :لويق ومه.ق یعل يادوالبو يش الصحاروحوفضل قد ف
ـ  رضِ ضـيق األ يف ما لعمرك ــاً ىســر  امـرئ ى عل ــاً وأ راغب   يعقــلُو هــو راهب

                                                             
 .١٧، مجع وحتقيق وشرح إميل بديع يعقوب، صديوان ال ،الشنفرى -١
 .١٦، صنفسهاملصدر  -٢
 .١٢٨، صديوان الشنفرى - ٣



 ١٤١                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
ــاًو   إنــي كفــاين فقــدمن لــيس  جازي

  مشــيع فــؤاد أصــحاب: ثالثــة
  

ــين ــلُيف   ال و حبسـ ــه  متعلَّـ   قربـ
ــليت و ــيض إص ــلُوأب ــفراء عيط   ١ص
   

ل ويقوالفالح ويذهب يف طرق النجاح ويريد أن يتفكر  الذياسعة علي ويعتقد بأنّ األرض و هف
ـ  والط سيوقو املاضيالثقيل  سيفيوالشجاع  فؤادي، ميوقبدل  كفاينأيضاً  اين ويلة العنق ألنهـا أع

  ف.  وكلّ الظريف   جلسائيو
ـ والذلّة وء الضيم فيها من إبا اليتأخالقه الكرمية وصافه وأبيات أخرى جند  أيف  و عه وعدم خض

  ل:  ولمذلّة  فيقل
ــالَ ــ أدمي مط ــواجل ــه ىع حت أميت  

  لـه  ىاليـر  كـي األرض  أستف تربو
  

ــهو ــل أضــرب عن ــفحاً فأذه ص ــذكر   ال
  ٢لُوإلمرؤ متطـــومـــن الطّـــ ىعلـــ

  

يريد  ال أيب رجلوع ور علي اجلوهلذا حنن أمام شاعر صبوإنه أراد أن يعيش لنفسه عيشة مكرمة 
جماراة األيـام  وع وكان التخلق ذه السجية صعباً حيت أنه كان يبلع التراب لرفع اجلول من أحد والط
  :لوالصرب يق یعل قوي إنهو

ــاإف ــة  م ــريين كابن ــاحيا  ت ــل ض   الرم
ـ  ــإين ملـ ــزه    ىلوف ــاب ب ــرب اجت   الص

  

  لوال أنتعــرقــة أحفــي   ىعلــ
  ٣احلـزم أتنعـل  و السـمع  مثل قلب ىعل

  

 الـذي نه لبس ثياب الصـرب  ألعليه  رطيسييستطيع أن  بأن الفقر ال ىره يرواملذكاألبيات يف  
رقة  ىالبارزة للشمس عل ةقات كاحليور يف هذه األوجبانب الذّلّ، فإنه صبو ه الذيالترف  ىيفضله عل

  احلال. 
ال حيـزن  وقبال النعمة  إال يفرح كثرياً عند  ، حيثيف مكان آخر أشاد كثرياً بأخالقه احلسنة وأ

  احملزنة دائماًوف الفرحة واحدة يف الظرويف حالة وعند إقبال املصيبة. فه
ــف  ــة متكش ــن خلّ ــزع م ــال ج ــل و    ف ــين أختي ــت الغ ــرح حت   ١ال م

  

                                                             
 .١٢٨ص ،السابقاملصدر  - ١
 .١٢٩، ص املصدر نفسه - ٢
 .١٤٥، ص املصدر نفسه - ٣



 ١٤٢   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
  

 ىير تقشفا كما أنه الوالبؤس عذابا ويف الفقر  ىرأل ال ويق. حاالت هادئة لطيفةو فإنه رجل ذ
  اآلخر. ىحدمها علأمنافرة كثرياً يف ترجيح وعنده كراهية والغناء فخرا يهتم بأمره 

ال ميكن لـه  واجلاهلية يف   دها بسبب أنه عاشوجووهذه القصيدة صفات سلبية أيضاً يف  لكن و
ر النبيلة الشريفة لدي االنسان اجلـاهلي  وكانت اعتربت من األم اليتأخالقهم السلبية عن أن ينفصل 
  :ليقو .نهبوالالقتل وكالغارات 

ــدة،وأيتمــت و اناً،وفأميــت نســ   ل
  

ـ لأاللّيـلُ  وأبـدأت   عدت كماو     ٢لُي
  

 اللّيـل يف  قبائل كثرية  على إبقاء نسائهم أرامل ألنه رجلٌ يغريوإنه يفتخر بعمله يف قتل الرجال 
ـ السرقة املخيفة تدلّ علي شجاعة الشـخص  و، ألنّ مثل  هذه الغارة ويفتخر بسرعته ه حسـب  وقوت
  العقيدة اجلاهلية:

  هبـت لـه الـريح طــريت    ضـاف إذا و
ــد ــدهنِ  بعي ــس ال ــدهومب ــي عه   الفَل

  

  لبائــد عــن أعطافــه مــا ترجــلُ  
ـ     ٣لُوله عبس عاف من الغسـلِ مح

  

 مـن  تظنه عاله اإلفتالء حىتوسخ لبعده باالنظافة وشعر جمتمع فيه ال ،كما قال نفسه ،فأنّ للشاعر
  أذنابه.يف فة اوال اجلباألوبل ما تعلق بأذنابه من األبعار اإل

وهكذا نرى أنّ المية الشنفرى ال تستحق أن تنسب للعرب الذين طهرهم اإلسالم ونظّفهم، فإن 
قيل إنّ القصود م عرب اجلاهلية نقول إن االعتناء بالنظافة الشخصية واستعمال الدهن والعطر يعتـرب  

ه على تلك احلال الصعبة، وعلى كلّ حال جزء من شخصية اإلنسان، والواقع أنّ الشنفرى يفتخر بصرب
  كلتا احلالني مرفوضتني.

أما ظلم اآلخرين أو االعتداء عليهم وقتل النفس احملترمة دون مسوغ عقلي فمرفوض عقـالً وال  
فرق يف ذلك أن يكون قبل اإلسالم أو بعده، وما حلف الفضول يف مكة قبـل اإلسـالم إال صـورة    

  اإلسالم على تقنني تلك األمور وإضفاء طابع رمسي عليها.واضحة لذلك الرفض، وقد عمل 
                                                                                                                                                           

 .١٤٧، ص السابقاملصدر  - ١
 .١٥١، ص املصدر نفسه - ٢

 



 ١٤٣                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
ليس فيها شـيء   اليتصاف أيضا ال يطلقها أحد من فخر ألا تعد من األخالق السيئة وهذه األو

عـدم  واحلميـة  وصفام فكانت قلة الزاد و الصعاليكءة من ميزات وءة بل تعد املرواملرومن السيادة أ
رد الشـاعر  وة بن الول عروكما يق احلقيقيك ونة الفقراء من صفات الصعلوعاموالتعاشر مع األغنياء 

  ر:وك املشهوالصعل
ــ ــعل ا... ىحل ــه  كاً،وُص ــن ليلُ   إذا ج
ــد ــىن يع ــة  الغ ــلَّ ليل ــره ك ــن ده   م

مثّ يصـــبح ناعســـاً                       ينـــام عشـــاًء
ــاَء   ــني نس ــييع ــتعنه                       احل ــا يس م

  

ــايف ــزِر  مص ــل َّمج ــاً ك ــاش آلف   املُش
ــر   ــديق ميس ــن ص ــا م ــاب قراه   أص

ــ ــت احلَص ــر  ىحي ــه املتعفِّ ــن جنب   ع
ــيمس ــرِ   ف ســالبعري املُح ــاً ك   ١طليح

  

كاً خيتـار العظـم   وقد لعن الشاعر صعل –الظاهر و كما ه –رة واألبيات املذك يفكما نشاهد و
مل و و ميسر عد ذلك غىنمن طعام صديق له ه إذا مأل بطنهواضع أكل اللحم من اإلبل ويأنس مواللني 
يأيتليالً مث و يغز ينام أيضا لدناءة نفسه فالواحملتاجني ون من الفقراء يخرآخر من حاجة اآل بشيء يهتم 

ك بأنه يعني نسـاء  وصف الصعلويتابع و ىجائع حيت ما لصق به من احلصو ناعس أوهوالصباح عليه 
مـه حـىت  ول يوال يزال كذالك طوال يأنف و به تنع من قضاء ما يكلّفه، المييما احتجن إل يف احلي 
فيها  سليوك وصف الصعلو يفرة وكالبعري التعب. فنحن نشاهد القيم األخالقية يف األبيات املذك ميسي
بل الـدفاع   ،أطفاهلن يؤمتوناجهن ويقتل الصعاليك أز اللّايتالنساء الضعيفات و لضعفاء أعلى اغارة 
  يعد من الصفات احلسنة للصعاليك.وءة واملرو ه عنهن

   قصائد أخرىنيماضمبمقارنة مضامني الالمية 
ـ و اجلاهليعندما نطالع األدب  مرئ القـيس  اأشعار هذا العصر جند كثرياً من الشعراء ايدين ك

م الذين أشاد  املعلقات العشروغريهم من أصحاب املعلّقات السبع والنابغة الذّبياين وطرفة بن العبد و
رة وإني استشهدت بأبيات من أشعار الشعراء اجلاهليني إلثبات أنّ أشـعارهم املـذك  و األدباء والنقاد.
 وى، وخاصـة السـجايا  تاحملقصيدة الشنفرى من حيث برهم اشعأنريد مقارنة  هنا حننوأشعار رائعة. 

   بينها. يةوفهناك عالقة ق ،غريهاو والصرب الكرمواء وفالواخللقية احلسنه كإكرام الضيف 
                                                             

 .٢٢،ص ١ج أدباء العرب،فرام البستاين، أبطرس  -١



 ١٤٤   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
صف نفسـه  و يفبني أشعار الشنفرى وبني أشعاره  اًكثري تشااًجند  اهلذيلخراش  أيبأشعار  ويف

  حياته: يفاملشاكل وع  ودها أمام اجلوصمواألبية 
ــو ــي ُألث ــوإن ــينوي اجل ــىت ميلّ   ع ح
ــقو ــهى  إغتبـ ــاءالقراح فانتـ   املـ

  

ــايب   ــدنس ثي ــذهب مل ي ــيوفي   الجِرم
ــزا إذا ــزلَّجِ ذا ال ــى للم ــم د أمس   ١طع

  

حىت ميلّ اجلوع فينصرف عنه ويسكن أمله، وهو يسـتعيض عـن   ع واجل ىصربه علبيفتخر و فه
صاف احلميدة ومن األ النفسه كثري ىدعوا الطعام باملاء اخلالص غري املمزوج بغريه من السوائل املغذية.

  أقلّ درجة من الشنفرى. فيها مل يكن اليت
ـ   ، وقد كانالشاعر اجلاهلي اآلخر ىسلم أيبميلة عند زهري بن جند احلكم اجلو  يف ةشـعره قم

 :  واجلمال واحلكمةاحلسن و والبالغة ةفصاحال

  اهلا ختفى على الناس تعلمـإنْ خومن خليفة             ئن عند امرـمهما تكو
 إلّا صولسانُ الفىت نصف فلم  يبق              فؤاده  مِ ومِ رةُ  اللّحونصف٢الد  

يف و ى عليهم.ختف نلو ،ال حمالة ،علمها الناسسيل إن كان لإلنسان صفات خلقية مستترة ويق
الفؤاد وأنّ اللسان  داكمؤ الكشف عن شخصيته، يفأمهية لسان املرء  ، يتحدث عنالبيت الثاين

ة روا صالدم الّوما اللحم وفهما أصالن  ته،ن شخصيويتك ، أي يفنسانإكل لان رئيسيان وعض
ة كأنه يرة من التجارب اخللقوخلق أفضل صونحن نشاهد بأن الشاعر جرب خربته ف. إلنسانل ظاهرية

  .هذه األبيات يف حات مجيلة من أفكارهورسام ماهر يرسم لنا ل
يقول  .ليس أقلّ درجة من المية العرب وخلقية معرفة عقلية نرىهذا اال  يفأبيات أخرى  يفو
  :   زهري

  رمِـها فَتضوتضر إذا ضريتموةً                    مها ذميوها تبعثوتبعث ـىمت
  ٣تلقح  كشاًفا  ثُم  تنتج  فَتتئموبثفالها                    ىفَتعرككم عرك الرح

                                                             
 ١٢٧، ص٢، جشرح ديوان اهلذلينيري، كصنعي الس - ١
 .٨٨ص الديوان، ،بن أيب سلمى زهري - ٢
: خرقة أو جلدة تبسط حتتها ليقع عليها ثفال الرحى: شدة احلرب واستعار نارها، الضرى. ٨٢، صنفس املصدر - ٣



 ١٤٥                                     اجملة دراسات يف اللّغة العربية وآدا

  
 ىفيحثّهم بكلمات حكمية عل جندها بكثرة. اليتصف شدا ووقد  استنكر احلرب  الشاعرف  

بالغ يف حتليلها العقلي باستتباع الشر شيئني:أحدمها وء عاقبة نار احلرب ويعلّمهم سوالتمسك بالصلح 
  مها.آتإاآلخر ويامها القحة كشافا إجعله 

الشك أنّ هذه و ب.واحلر لترك الناس ودعوةخالهلا  من مةواحلكمة املفه يف القصيدة آراء يف
 يفأحاسيسه. هلذا كان له ويات الشعر ون يريد اصالح اخللق الذي يرفرف علي معنماآلراء صادرة ع

ذاك العصر مع كثرة استعمال معان  يف الفضائل االنسانية وطيد املكارم اخللقية وت يفأبياته فضل كبري 
من ة ؤه احلكيمآراوقد كانت  .بيةيير فلسفة جترواالمثال لتصومبتكرة كما كان يكثر من احلكم 

 يفوالعبارات وحسن اختيار األلفاظ  يفب التعليمي واحلكم باألسل يف بهوأسل مسي يثحب اجلمال
  .١ح الفكريوضوال

قصائدهم وغري ذلك  واألخالق واحلياة ون حلياة اجلاهليني من الثقافة وفمع أنّ هؤالء الشعراء ممثّل
؟ ومل تنسب هلم رة بالعربومل تلحق األشعار املذك لكنكماهلا ورة  باملعلقات بسبب حسنها ومشه

عات وضوم هناك كانتو أاإلقرار بتفضل الالمية علي غريها  إىلعا خاصاً يدفعنا وضود مننا الجنإ
 األخالقيةحنن نعتقد بأنّ املباحث . اردة من اجلاهلينيون سائر األشعار الكثرية العخاصة متيزها 

رين والشعراء املشهوعند سائر أصحاب املعلقات ويف معلقة زهري أومعلقة امرئ القيس أ يفدة وجوم
  قصيدة الشنفرى بالمية العرب فقط؟  نسميعلي األقل، فلماذا 

 يفراً هاماً ولعب دت اليتامل وعالمن  ، وهوالتعصب العنصري يف هذا اال قيلت اليت الومن األق
يف معارضة المية العجم، ألنّ الطغرائي أنشد قصيدته املسماة  دةا هذه القصيوجعل ثحي ،هذه التسمية

  .٢ان المية العرب هلذه القصيدة كذلكوجم فاختري عنبالمية الع
القيس  ئمراجيابية يف كثري من أبيات أخرى من املعلقات كجند الصفات اإل يف جانب آخر فانناو

أصـبحت   غريهم الذين استشهد العلماء ا بسبب حسـنها حـىت  وعنترة بن شداد والنابغة الذبياين و

                                                                                                                                                           
 : أن تلد األنثى توأمني. تآمإلاة مرتني. : أن تلقح النعجة يف السنالكشاف: محل الولد. قاحلاللقح والالطحني. 
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 ١٤٦   دراسة نقدية يف تسمية المية العرب

 
فيهـا  و للعـرب،  لألخالق الكرمية اذجون منولك القصيدة لتكبعضها مثالً بني الناس. فكيف تصلح ت

؟ من املمكن أن تسميتها كانت نتيجـة العصـر   وصور مقززة وب وسرقةر سالبة كثرية من قتل وص
املفـاهيم اجلاهليـة،   و العريبتغليب العنصر ومية العربية والقوجرت فيه اإلثارة العنصرية  يي الذواألم
العجـم  والعنصريه بني العرب  زرع بذور التفرقةهاما يف  اورذا دهلأن  بري الوإجيابية و كانت أ ةسلبي

لتظهر إىل الوجود يف القرن الرابع اهلجري ممثلة بشجرة الشعوبية اليت سقتها وغذا ظـروف مؤاتيـة   
تسلّط فيها العنصر الفارسي على العنصر العريب سياسيا وأرض خصبة، فتصور الشـعوبيون املعـادون   

وللفرس على السواء  أنّ الفرصة مؤاتية فألصقوا هذا االسم بالعرب وذلك إلعجاب كثري مـن  للعرب 
األدباء ذه القصيدة من الناحية األدبية، فقاموا بشرحها، حىت إنّ الطغرائي نظم الميته املعروفة بالميـة  

العصر ممـا يسـبب   إىل هذا  ئنتباه القارا لفتاها الفخري يوإضافة إىل ذلك حمت العجم معارضة هلا.
زادت أمهيتـه   املعاينع األديب مع هذه وإثبات أنّ هذا املشر أي ،املعىن إيصاليف  ىواحملتون النص وتعا
ا وا أن خيلصويستطيع أنّ كثريا من الشعراء مل ىعل ة،نوآلايف هذه تسميتها كانت و الكثريون.اهتم به و

ـ و١اجلاهلية يفأيام قبائلهم وم ن بأنساوا يفخروظلومن االنتماء القبلي القدمي   ىشاع فضل العرب عل
  النثر.وطبعا هذه القضايا أثرت يف النظم والعجم 

القرن الرابع، كما أشرنا، فمن  يفالّ إإضافة إىل ذلك فإننا ال نرى القصيدة املسماة بالمية العرب 
أشـعل نارهـا    اليتبات نة، تلك التعصوهذه اآل يف ن التعصبات العنصرية قد اشتدتوكتاملمكن أن 

ميكن اإلشارة أيضاً إىل أن تسمية المية العجم كانت يف زمن حكم السالجقة يف القـرن  ون، ويواألم
أشهر شعره قصيدته الـيت  ويف الشعر خاصة، واخلامس اهلجري، حيث نبغ الطغرائي يف األدب العريب، 

خ أن الذي أطلـق اسـم   وتقد عمر فرفيما يعو. ٢"مساها المية العجم معارضةً لالمية العرب للشنفرى"
الطغرائي نفسه، يعتقد صالح الصفدي أنّ  النـاس  و المية العجم على قصيدة الطغرائي اآلنفة الذكر ه

ا المية العجم وحسبك أن الناس قالوها بذلك االسم، حيث قال: "وهم الذين مسا يف هده القصيدة  إ

                                                             
 .٢٧٧ص يف الشعر االسالمي واألموي، عبدالقادر القط،  -١
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نصني السابقني أنّ كال الكاتبني قد أكّدا على أنّ المية املالحظ على الو ١يف نظري تلك [المية العرب]"

العجم قد نظمها الطغرائي معارضةً لالمية العرب للشنفرى. مبعىن أنه إن كان للعرب قصـيدة الميـة   
إضافة الشـيء إىل شـيء   ون للعجم المية مثلها تناظرها واحلكم فإنه جيب أن تكورة باألمثال ومشه
  كثرية.                 الاحلكم القيمة ورف املضاف فإنّ فيها الصفات العالية اإلنسانية عظيم يدلّ على شور أومشه

  :بقوله تهالمييبدأ الطغرائي 
  حلية الفضل زانتين لدى العطلوأصالة الرأي صانتين عن اخلطل                 

الصـفات  ومـه  وعلودة فكره حيفظه من األخطاء الكثرية بسبب كثرة الفضل وفإنه يعتقد بأن ج
  :ولفيها يقوإن كان بعيدا من اإلمارة واجلميلة مجلته 

  يغري املرء بالكسلوحب السالمة يثين عزم صاحبه                عن املعايل 
املراتـب  واألمراض يصرف اإلنسان عن اكتساب الشرف ول حب السالمة من املهالك وإنه يق

  العالية.           
صح هذه تالصحراء فال وبالعرب هنا هم أهل البادية  املقصودأنّ فرضنا و ل ، حىتإضافة إىل ذلك

كلنـا نعتـرف   واألعراب ليس هلم فضل وليس العرب والتسمية هلا أيضا  ألنّ القرآن مساهم األعراب 
)" األعـراب" يف  ٩٧بـة/ و(ت» نفاقاً واألعراب أشد كفراً «  ل:وحيث يق، ل القرآن الكرميوبصحة ق

  ٢هذا رأي اكثر املفسرين.وملعتربة هم أهل البادية الكتب التفسريية ا

  النتيجة 
مع االهتمام جبانب  ،بالمية العرب املسماة قصيدةاللنا يف هذه املقاله أن ندرس سبب تسمية وحا 

كانت متتاز مبيزات أدبية أدت صلنا إىل أنها ووبني غريها من القصائد الشهرية وازنة بينها ووامل ضمونامل
ر لنا سـبب نسـبتها   دبية األماليات اجل تلك كانول .األدب العريب يف اإىل شهرمل تكن كافية لتفس

للعرب، حيث إنّ المية امرئ القيس، وهي معلقته، كانت أمجل منها وأكثر ابتكارا للمعاين. ومل يكن 

                                                             
 .٣٧ص١، شرح صالح الدين اهلوازي جعجمالغيث املسجم يف شرح المية الصالح الصفدي،  -١
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 ٣٠٣: ٢ج
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ثنا إىل جانب أخرى سلبية. لذلك حب إجيابيةالحتوائه على صفات  تسميتهامضمون القصيدة هو سبب 

كان األمويـون قـد   عنصرية نتيجة لتعصبات يف اجلانب التارخيي وتوصلنا إىل أنّ تلك التسمية كانت 
فأينعت وأمثرت يف العصر العباسي ويف القرن الرابـع منـه، حيـث    ي والعصر األم يف زرعوا بذورها

العـرب الـيت    والعجم فظهرت المية نار التفرقة العنصرية بني العرب تاشتعلف صادفت ظروفا مناسبة
ن والصفات السلبية. فالعرب ال يعد تلوتنا وقدقائلها كثرية لإنّ فيها انتقادات و. تنعتهم بأقبح النعوت

    ا من صفام. ىرنفشلرة يف القصيدة اليت افتخر اوكثريا من الصفات املذك
السـلبية ومليئـة    ولو نظرنا، يف املقابل، لالمية العجم اليت عارضتها لوجدناها خالية من الصفات

بالصفات اإلجيابية اليت حيق لكل شخص أن يفتخر ا. لكن ما غفلت عنه الشعوبية هنا هو أنّ الشاعر 
فيهما يتحدث عن نفسه وعن جتربته الشخصية وال يتحدث عن قومه ال من قريب وال بعيد ويـذكر  

  قربني إليه احمليطني به.فيها ما يالئم ظروفه اليت مر ا، بل ويشكو قومه أو دهره وحىت امل
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  السياب شاكر أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر
   *سيد رضا مريأمحديد. 
   **علي جنفي أيوكي د. 

  ***جنمة فتحعلي زاده 
  امللخص

مة اليت ظهرت كمصطلح نقدي يف األعوام األخرية إن تقنية احلنني إلی املاضي إحدی التقنيات امله
عند نقّاد األدب. هذه التقنية وإن كانت حديثة الظهور يف النقد األديب العريب، لكن توظيفها يف 
النصوص األدبية كان موجوداً، بدًء بالعصر اجلاهلي ومروراً بالعصر احلديث. فاحلنني إلی املاضي عند 

منهم، له أسباب خمتلفة، وهو منبعث من دواعٍ وعوامل كثرية، كالعوامل األدباء، وخاصة الشعراء 
الشخصية، والسياسية، واالجتماعية، والعاطفية، وغريها. والشاعر الذي ينـزع حنو هذا الفن تؤذيه 
الغربة واالغتراب عادة ويتضجر من ظروفه الراهنة، شخصية كانت أو اجتماعية، إذن مبقدورنا أن 

 - ني، بناء على العوامل املذكورة، إلی قسمني رئيسني: احلنني الفردي واحلنني االجتماعينقسم احلن
السياسي. وقد ظهرت هذه الظاهرة يف عصرنا احلاضر عند الشعراء العرب يف ظلّ األحداث السياسية 

  واالجتماعية واآلالم النفسية الفردية يف البالد العربية. 
بدر شاكر السياب ين يتجلّی الشعور بالشوق واحلنني يف أشعارهم هو ومن أبرز هؤالء الشعراء الذ

رائد الشعر احلر، حيث حن إلی الطفولة والشباب واألهل والوطن. وقد توصل م)، ١٩٦٤ –١٩٢٦(
عوامل عديدة، التجأ إلی ماضيه املفعم باألفراح والراحة، تسلية هلمومه اليت لأن السياب،  البحث إىل

جانب، ومن أهم تلك العوامل عاطفته اجلياشة العميقة اليت كانت جتره إلی األيام  أملّت به من كلّ
وهذه املقالة تعمد إلی دراسة هذه الظاهرة يف شعر الشاعر وأسباا  احلاملة اجلميلة اليت مل تتكرر أبداً.

  وأنواعها.
  : احلنني إلی املاضي، السياب، التحسر.مفتاحية كلمات
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 ١٥٢  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
  املقدمة 
ين اإلنسان يف عصرنا الراهن من اآلالم واملكابد املختلفة حيثما كان، وقليالً ما جند بني يعا

املعاصرين من يشعر بالراحة واهلدوء وفراغ البال. وإثر هذه اآلالم، يتراءی لنا نوع من الشعور عند 
 املاضي بصورة معظمة مفخمة. ولعلّ الشخص كالعودة إلی ماضيهم وتذكر ذا األشخاص وهو

يتخلص ذه العودة واحلينن والشوق إلی املاضي من املشاكل وتتسلّی مهومه بقدر اإلمكان. ومن 
املالحظ أنّ الشعراء العرب املعاصرين والسيما الرومانسيني بارعون يف تصور تلك العودة واحلنني يف 

لی املاضي واستدعاء قالب األلفاظ واألخيلة والقصائد اللطيفة ذات املعنی الرومانسي. وهذه العودة إ
  الذكريات السالفة تسمی "احلنني إلی املاضي" يف األدب العريب و"النوستاجليا" يف األدب الغريب. 

هذا وإنّ مفهوم احلنني إلی املاضي يدلّ يف مصطلح علم النفس علی احلزن الذي يتولّد من امليل 
  ٢لرجوع إلی الديار والشعور بالغربة.أو من التحسر علی املاضي وامليل ل ١الشديد إلی لقاء الوطن.

ومما جيدر ذكره هنا أننا ال نعثر علی حبث مفصل مستقلّ ملفهوم احلنني إلی املاضي يف الدراسات 
النقدية القدمية، لكننا نالحظ أنّ هذه الظاهرة برزت بوضوح يف نقد الشعر العريب املعاصر عند النقاد، 

توظيفها للتحسر والغربة واسترجاع األيام السالفة بشخصياا وتعرضت النصوص للدراسة يف 
  وأحداثها، وهذا ما جيعل صاحب النص يشعر باحلزن واالغتراب واحلنني إلی الوطن.

ويتمثّل هذا الشوق والعودة متثالً جلياً عند بعض الشعراء العرب املعاصرين. والسبب هلذه العودة 
للماضي نكهة خاصة عند األنسان السيما ذلك «لويسترجع املاضي وحيييه وأن اإلنسان بطبعه يود  هو

الذي أثقلت أحزان احلاضر كاهله وأخذ االغتراب خبناقه، فاملاضي علی وفق هذا التصور مرفأ يرتاده 
، وحنن نقصد يف هذه الدراسة ٣»الشاعر فراراً من األمل والتماساً للراحة وإن كانت يف احللم واخليال

تح جماالً يف البحث للداللة علی مفهوم احلنني وكيفية استعماله يف األدب العريب املعاصر السيما أن نف
بدرشاكر السياب«عند الشاعر العراقي .«  

                                                             
  .٤٣٦فارسی، ص  -فرهنگ جامع فرانسهان، . اعتمادي ١
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  احلنني إلی املاضي بني التراث واملعاصرة

نا ليس احلنني إلی املاضي ظاهرة جديدة يف األدب العريب، فالنصوص القدمية اليت بني أيدينا جتعل
كان معروفاً عند النقاد، دون أن ينظروا إليه كتقنية بيانية، أي املادة كانت املفهوم نستنتج بأنّ هذا 

موفورة لدی العرب أما االسم والتعاريف أُحدثت يف عصرنا املعاصر تبعاً للتيار الغريب الذي أخذ يعاجل 
فهوم هذه الظاهرة النقدية عند الشعراء النصوص األدبية من هذا املنظور. إذاً يمكننا أن نعثر علی م

  :العرب من اجلاهلية حتی احلديث؛ والبيت التايل خري مثال عليها عند امللك الضلّيل
   ١بسقط اللِّوی بني الدخول فحومل    قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل 
جذور يف اللغة يف األدب الغريب تقريباً. وللنوستاجليا  ٢واحلنني إلی املاضي يعادل النوستاجليا

اليونانية؛ إذ تشري إلی األمل الذي يعانيه املريض إثر حنينه للعودة إلی بيته وخوفه من عدم متكنه من 
ذلك لألبد. مضافاً الی هذا فإنه يف مرجعيته الغربية يدل علی التحسر علی املاضي أو البلد الذي أُبعد 

ی املاضي وحب شديد له واستدعاء شخصياته أبسط تعريفها تدلّ علی الرجوع إلويف ، ٣عنه ألسباب
وأحداثه وأمكنته مع البسط والتفصيل يف الذكريات اليت تتعلق به. ولوأنّ هناك بعض النقاد العرب 

الداللة الغربية ملصطلح النوستاجليا تبدوأكثر حمدودية؛ ألا تدلّ علی حالة التحسر اليت هي «يرون أنّ 
الغريب املفهوم ، وما يستنبط من هذه الفقرة أن ٤»ديها املكاين والزماينمرحلة من مراحل املأساة يف بع

  العريب للحنني يف كثري من األحيان.املفهوم مع حمدوديته مياشي 
وأما عن سبب ميل الشاعر العريب املعاصر إلی هذه الظاهرة، حيث يهرب من احلاضر ويلتجئ إلی 

لشعر احلر يف القرون األخرية يبحثون عن مفقود غاب عن املاضي، جييبنا الباحثون يف األدب أن رواد ا
اتمع اإلنساين منذ مدة طويلة وهلذا يعودون إلی املاضي ليجدوا مفقودهم ويتكلّموا معه ويبثّوا 

وة الذكريات السابقة الشكوی إليه. وذا املنهج يلوذون من حاضرهم إلی ماضيهم ويتذوقون حال
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ميلة الغابرة. وقد تكون عودة اإلنسان إلی ماضيه ألسباب خمتلفة تعود ويقومون بإحياء األحداث اجل

التضجر هو لشخصيته وذاته.والعنصر املشترك الذي يدفع الناس عامة والشعراء خاصة إلی هذه العملية 
   ١وامللل والشعور بعدم الرضا من احلياة واآلالم واملكابد اليت يتحملها االنسان يف العصر الراهن.

ضوع الغربة واحلنني إلی األهل والديار واألوطان والشوق للحمی وصور الفراق وآالم الغربة ومو
حب «كان واليزال يسترعي أذهان كثري من الباحثني يف العامل العربی، فظهور الدراسات املعنونة بـ:

البغدادي، حملمد بن مرزبان » احلنني إلی األطان«للجاحظ، و» طانورسالة احلنني إلی األ«، و»الوطن
احلنني «أليب حيان التوحيدي، » احلنني إلی األوطان«أليب الفرج األصفهاين، و» أدب الغرباء«و

ليحيی » احلنني والغربة يف الشعر العريب احلديث«ملاهر حسن فهمي، و» والغربة يف الشعر العريب
قراء جهود الباحثني اجلبوری خري دليل علی أمهية املوضوع. غري أنّ التقصي يف هذه الدراسات واست

املعاصرين يف هذا اال يبدي لنا أم أغمضوا عن دراسة شعر بدرشاكرالسياب من هذا املنظور، 
بينما هذا املوضوع علی أعظم جانب من اخلطورة ويلعب دوراً بناءاً يف جتربة السياب الشعرية. 

الهلا وتكشف الستار عن الزوايا ول مالمح هذه القضية وظاوالدراسة تتوخی لتسد هذا اخللل وتتن
  اجلمالية هلذه التقنية.

  املاضي إلیأشكال احلنني 
ينقسم احلنني إلی املاضي يف الشعر العريب املعاصر إلی قسمني علی اإلطالق: الفردي: وهي نوع 

من  من احلنني إلی املاضي بصورة تتجلّی يف الذِّكريات الشخصية للشاعر حيث نراه يف ألواح حياته
األحداث واملواقف واملشاعر. وبعض األسئلة اليت تطرح يف هذا اال هي: ماذا حدث للشاعر يف 
املاضي وأي فرح أو حزن أثّر يف نفسه وبعث يف أعماقه الشوق واحلنني إلی ذلك الزمن؟ و... 

، يف شقائهم واالجتماعي: ففي هذا القسم يساير الشاعر أفراد جمتمعه ويشاركهم يف آالمهم وأفراحهم
وسعادم، وحين إلی ما فام من التراث الشعيب والقيم االجتماعية. فالشاعر املعاصر عند تصوير هذا 

  القسم، كأنه لسان شعبه الذي يسلّيهم عن اهلموم باخليال والرؤيا املصور يف شعره ويستعطفهم.

                                                             
، بدر شاكر السياب شاعر الوجعو بطرس،  ٤٩-٥٢، صص االغتراب يف الشعر العراقيينظر: راضي جعفر، .  ١

  .١٥٤و ١٥٣صص 



 ١٥٥                                     يف اللّغة العربية وآداا جملة دراسات

  
والتأخر الزمين ينقسم إلی  غري أنّ بعض النقاد يعتقدون أن احلنني إلی املاضي علی حسب التقدم

مستحيالً؛  ولكن القسم األول من القسمني يبدو ١قسمني: احلنني إلی املستقبل واحلنني إلی املاضي.
ألنّ اإلنسان ال يتحسر علی ما حيدث له يف املستقبل، بل يأمله أو يتحسر علی الغموض الذي ال 

  ينكشف له، بل التحسر كلّه حيدث ملا مضی وفات وغرب.
  بدرشاكرالسياب واجتاهه حنو احلنني إلی املاضي

إنّ السياب شاعر عاش طوال حياته حيلم بالطفولة والعودة إلی األم ويری املاضي عزاء عن 
شاعر ذوحب  وهو ٢يزخرف املاضي؛ ألن يف ذلك التمويه تعويضاً عن قسوة احلاضر. احلاضر، بل هو

عادة وقد جنح يف الربط بني املاضي واحلاضر، كما يری شديد للماضي وتذكر ما فيه من األفراح والس
النقاد أنه استطاع أن جيدد الشعر العريب بطريقة مل تسمح له أن يقطع صلته باملاضي، ويف الوقت نفسه 

   ٣مل متنعه من أن يكون ذا عالقة وثيقة باحلاضر.
ی من حرمان احلب فالشاعر عاش حرمان عاطفة األم وحناا، وعاش فقد جدته، كما عان 

حلبيباته والفشل يف حبه، ويف اية حياته عانی آالماً فظيعة، فهذا كله جعل السياب شاعراً ينظر إلی 
احلياة نظرة خائب، لذلك نراه يف السنني األخرية من حياته أصبح ال يطيق وال حيتمل شيئاً، فيحن إلی 

ة إلی حياة بدرشاكر السياب تتبين لنا أنه مييل الی املوت ختلصاً من هذا العيش املرهق. فالنظرة الفاحص
  احلنني لبعض العوامل أمهّها:

موت األم املبكر: والسياب كان يف السادسة من عمره حيث فقد عاطفة األمومة وملجأ أمن يلوذ  -١
فسية الشاعر هي به؛ إذ حرم بفقد األم من دفئها ولطافتها وهذه املصيبة املرة اليت أثّرت فيما بعد يف ن

  من أهم عوامل االنصراف إلی احلنني عنده. 

                                                             
  .١٢٧، ص امام زمان(عج) نوستالژی آيندهغين پور ملكشاه،  . ١
  .٧١، ص اجتاهات الشعر العريب املعاصرعباس،  . ٢
  .١٩٢، ص بدر شاكر السيباب حياته و شعرهبالطة،  . ٣



 ١٥٦  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
زواج األب الثاين وفقدان عطوفته: ويبدوأن هذه احلالة اجلديدة قد زادت من عمق آالمه وأيقظت -٢

 ؛ ألنّ األب انشغل عن اإلبن بالزوجة. ١شجونه

ذلت قصاری جهودها موت اجلدة: عاش السياب يف أحضان جدته ألبيه بعد موت األم وهي اليت ب-٣
لتربية الطفل والعطف عليه. ولكن بعد مدة ماتت اجلدة، والسياب ذاق مرارة فقدان العطوفة وحرمان 

 األمومة مرة أخری. واحلق أنّ موت اجلدة أثّر يف أعماق السياب تأثرياً كبرياً حتی رثاها قائالً: 

  نـي لسـكونـيإذ قضی من يرد              أسلمتـين أيدي القضا للشجون 
  ٢صاب األم الرؤوم احلنونــين م          قد فقدت األم  احلنون  فأنستـ

فهذه القصيدة الرثائية جلدته رثاء وجداين مفجع، يذكر فيها الشاعر ما عاناه من اآلالم وما حتملته 
عة، من خطوب ويذكر موا ودفنها ويشكوالوحدة دوا. والقصيدة مفعمة حبس االفتقاد واللو

  ٣واخلطاب موجه إلی القرب أن يكون رحيماً عليها كما هي ربت اليتامی بلني ومودة.
    ٤مثلما ربت اليتامی بلني      أيها القرب كن عليها رحيماً

احلب الفاشل: عاش السياب عدة جتارب غرامية، ينتقل خالهلا من امرأة إلی أخری، فلم يظفر -٤
الً أوده من حنان األم وعطف األب، ومل جيد فيهن من تبادله احلب لدی أي منهن مبا يعوضه ما افتق

. وهذه ٥وتشاطره آالمه وآماله ثانياً، غري أن افتقاره إلی احلد األدنی من الوسامة حال بينه وبني مبتغاه
الظروف أثرت عليه وجعلته يذكر املاضي وحبيباته يف الكثري األكثر ويتجلّی أحد أسباب ذكر املاضي 

لرجوع إليه هو الشوق إلی احلبيبات ملا فيه من الفشل واليأس، فالشاعر يعترف بأن مجيع النسوة وا
  الاليت أحبهن مل يبادلنه احلب ومل يعطفن عليه:

                                                             
  .١٥، ص موسوعة أعالم الشعر العريب احلديثاخلري،  . ١
  .١٠٢، ص ٢، ج ديوانالسياب،   .٢

  .٦٦، ص بدر شاكر السياب شاعر األناشيد و املراثيحاوي،  . ٣
  .١٠٣، ص ٢، ج ديوان. السياب،  ٤
  .١٧، ص اإلغتراب يف الشعر العراقي. راضي جعفر،  ٥



 ١٥٧                                     يف اللّغة العربية وآداا جملة دراسات

  
وما من عاديت نكران ماضي الذي كانا/ ولكن كلّ من أحببت قبلك ما أحبوين/ وال عطفوا علي؛  

 ١.عشقت سبعاً كن أحيانا

من ضعف يف  من السقم: كان السياب قد أصيب مبرض عضال مل ميهله؛ إذ أخذ يشكوالتوجع -٥
ساقيه، فدخل املستشفی وعجز األطباء عن عالجه وظلّ يتردد بني مستشفيات الكويت وباريس 

مأساة السياب  ١٩٦٠ – ١٩٤٤فقد شكلت هذه السنوات األخرية بني عامي «ولندن وبريوت. 
. ٢»يث عانی املوت بني ضلوعه واحلال ليس لديه إال صوته ومناجاته الشعريهالصحية واالجتماعية، ح

هلذا ميكن القول إنّ العودة الومهية إلی ماضيه السامل أصبحت ملجأه األخري من وجع حاضره الذي 
  خيزه كلّ حلظة.

  أشكال احلنني إلی املاضي عند السياب
ة اجتماعية سوية، مارس فيها نشاطه إن بدر شاكر السياب عاش يف حياتني منفصلتني: واحد

السياسي والوظيفي كاآلخرين، وثانية عاطفية معقدة، أرهقته بطفاليتها، وأغرقته يف جلج املاضي، فبدا 
وإثر هذه  ٣منقسماً وغري قادر علی التوفيق بني شطريه ورجع إلی املاضي استرداداً حلريته املسلوبة منه.

   عنده كاآليت:الظروف واحلاالت نری أشكال احلنني
١- ة وجتربته الفردية وما يتضمنه، احلنني الفردييتعلق هذا القسم من احلنني حبياة السياب الشخصي :

  كالرجوع إلی طفولته وقريته وأمه وحبيباته وأسرته، ما جيدر تفصيلُه هنا. 
ة يف شعر : من غري شك أنّ احلنني إلی الطفولة أحد املوضوعات الرئيسياحلنني إلی الطفولة  - أ

وينه الشعرية، ا، ويذهب النقّاد إلی أن تذكار طفولة السياب يلعب دوراً هاما يف دو٤الرومانسيني
من يقرأ شعر السياب «وحب الطفولة عنده بذكرياته املَرِحة شيء ال ينكر، فإحسان عباس يری أنه 

                                                             
  .٦٣٩، ص ١، ج ديوان. السياب،  ١
  .٢٠، ص موسوعة أعالم الشعر العريب احلديثخلري، . ا ٢
  .١٥٦، ص بدر شاكر السياب شاعر الوجع. بطرس،  ٣
  .٧٢، ص بدر شاكر السياب شاعر األناشيد و املراثي. حاوي،  ٤



 ١٥٨  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
 ١».وال اعتراه أي وهن حب مل يتغري حلظةهو سيلحظ فيه ذلك احلب العنيف لكل مظاهر الطفولة، و

، يلعب مع األطفال اآلخرين عند ر بويب، ويذكر يف »جيكور«الّذي عاش يف طفولته يف هو ف
  »: النهر واملوت«قصائده ما رأی يف األيام السالفة حيث يقول يف قصيدته 

نضح بويب... بويب...أجراس برج ضاع يف قرارة البحر/ املاء يف اجلرار والغروب يف الشجر/ وت
فيدهلم يف دمي حنني/ إليك »/ بويب يا بويب:!«اجلرار أجراساً من املطر/ بلّورها يذوب يف أنني/ 

   ٢.يابويب، يا ري احلزين كاملطر
ميثّل هذا املقطع موقفاً من الذاكرة أو املاضي، فيعود الشاعر بنا إلی أيام الطفوله واألحالم 

وال يقتصر هذا املاضي علی ما خيص الشاعر، ولكنه ميثل ما ميثل املاضي » بويب«األسطورية اجلميلة. 
خيص الطفولة بشكل عام، وببيان آخر أصبحت هذه التجربة الذاتية عامةً ملقدرة الشاعر العظيمة يف 
التعبري، لذلك يعاين السياب يف هذا املقطع فقدان ذاك املكان وذاك الزمان. تأسيساً علی هذا الفهم 

ناً جازماً إلی جكيور والريف من خالل احلنني إلی هذا النهر، وكأن املاضي أو فاملقطع يشكل حني
  ٣الطفولة أجراس برج ضاع يف قرار البحر كما تضيع مياه بويب يف النهاية.

ويف قصيدة أخری تعود إلی السياب كلّ ذكريات صباه، حيث يستعرض مراحل حياته ويری أن 
نعم بشيء من السعادة. ومضت طفولته وشبابه هدراً ويبحث يف األمل والعذاب رافقاه والزماه، فلم ي

    ٤مفكرة أيامه، فال يعثر علی واحة فرح واحدة؛ لذلك يتساءل واألمل خينق صوته:
طفوليت صباي، أين... أين كلّ ذاك؟/ أين حياة اليحد من طريقها الطويل سور/كشر عن بوابة كأعني 

ن باحلياة ينبض: املياه والصخور/ وذرة الغبار والنمال واحلديد/ وكلّ حلن الشباك / تفضي إلی القبور؟/ والكو
  ٥ كل موسم جديد:/ احلرث والبذور والزهور

                                                             
  .٣٩٩، ص اجتاهات الشعر العريب املعاصر. عباس،  ١
  .٤٥٣، ص ١ج ديوان. السياب،  ٢
  .٢١، ص ة املعاصرةبنية القصيدة العربي. موسی،  ٣
  .٢٤٣، ص بدر شاكر السياب شاعر الوجع. بطرس،  ٤
  .١٤٦، ص ١ج  ديوان. السياب،  ٥



 ١٥٩                                     يف اللّغة العربية وآداا جملة دراسات

  
والنص الشعري هذا يدعونا إلی االعتقاد بأنّ الطفولة يف خيال الشاعر طريق طويل ال ينتهي أبداً، 

ه احلياة يشاهدها الشاعر يف املياه والصخور وهو يراها عامل أفراحه وسعادته والكون ينبض باحلياة وهذ
واحلرث والزهور، وكلّ هذه مشاهد الطفولة، ترتسم كروضة يف ذاكرة الشاعر جعلته يبكي علی 

  أيامه الذاهبة إلی العدم. 
؛ إذ ميتزج هذا احلنني »شناشيل ابنة اجلليب«إضافة إلی أننا نالحظ لوناً آخر من احلنني يف قصيدته 

ود خميلته ويصف ألعاب افرح؛ ألن تذكار الطفولة عذب وظلت صور األوالد الصغار تروالرجوع بال
  طفولته مسترجعا الذكری: 

وإخويت » غَيثَك يا إله«وكنا جدنا اهلدار يضحك أو يغني يف ظالل اجلوسق القَصبِ/ وفالحيه ينتظرون: 
دق يف ظالل اجلوسق السمراء يف النهر/ ونرفع يف غابة اللعب/ يصيدون األرانب والفراش، و(أمحد) الناطور حن

 ومض وأشعلهن /فعی السالنهر وارتعشت ذُر نّ قاعللسحاب عيوننا: سيسيل بالقَطر/ وأرعدت السماء فَر
  ١ الربق أزرق مث اخضر مث تنطفیُء/ وفتحت السماُء لغيثها املدرار باباً بعد باب

يلعب مع األطفال اآلخرين ويصيدون األرانب والفراش يف هو ا كما يبدومن النص الشعري فبينم
غابة النخيل بعيداً عن البيت إذ هطل املطر وأجلاءهم إلی جوسق قصيب حيث جعل جده يتلوعليهم 

  قصصاً ليمأل الفراغ، بينما الناطور يدير كؤوس الشاي.
حساسا باملفارقة، فجذوره : السياب من أعمق الشعراء العرب املعاصرين إاحلنني إلی جيكور -ب

 ٢مازالت تشده إلی القرية وطفولته اليت ودعها يف القرية مترح يف حقول جيكور وتسبح يف ر بويب.
ينسها أبداً وكأا املدينة الفاضلة اليت جلأ إليها الشاعر عندما أحس مبفارقتها  و"جيكور" هي اليت مل 

  عنها بل هي أمه كما يقول يف قصيدته "جيكور أمي": واجلنة املفقودة اليت ضاعت واليزال باحثاً
 ة كان الصيبا جيكور: جنتلك أمي، وإن أجئها كسيحاً/ المثاً أزهارها واملاء فيها، والترابا/ هيهات... إ

  ٣.فيها وضاعت حني ضاعا

                                                             
  .٥٩٨و  ٥٩٧، صص١، جالديوان. السياب،  ١
  .١٥٨، ص احلنني و الغربة يف الشعر العريب احلديث. حسن فهمي،  ٢
  .٦٥٧و  ٦٥٦، صص ١، ج ديوان. السياب،  ٣



 ١٦٠  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
جع أمجل وهلواء جيكور ومناظرها قوة السحر فيه؛ إذ خيتزل الزمن إلی الوراء وإلی األمام، ويستر

هو حلظات العمر، أو يستشف املرحلة اآلتية، فتنسحب عليها كآبته ويأسه، أو تفاؤله وسعادته، فتز
  : ١الربوع، وترتدي حلة ربيع دائم

جيكور، جيكور، يا حقالً من النور/ يا جدوالً من فراشات نطاردها/ يف الليل،.../... يا باب األساطري/ 
   ٢من أين جئناك، من أي املقادير؟ يا باب ميالدنا املوصول بالرحم/

يصور السياب أشجار املدنية كأا أعمدة من الرخام، فالتسقط «ويف مقارنة بني جيكور واملدينة، 
 أوراقها، والتصفر وكأن الشاعر هنا يصر علی احلزن والكآبة، وأما ليل املدينة فهو ساهر أبداً اليغفو

 حيييها السكاری، بينما تنعم جيكور بألوان الصيف والشتاء وال ينام، وفجره يطالع أقداح اخلمر اليت
؛ لذلك نراه منشداً يف قصيدته "جيكور ٣»وتغيري الفصول ألنه سنة الطبيعة اليت ال تعرفها املدينة

  وأشجار املدينة" :
من أشجارها دائمة اخلضره/ كأا أعمدة من رخام/ العري يعروها وال صفره/ وليالها ال ينام/ يطلع 

أقداحه فجره/ لكن يف جيكور/ للصيف ألواناً كما للشتاء/ وتغرب الشمس كأنَّ السماء/ حقلٌ ميص املاء/ 
   ٤.أزهاره السكری غناء الطيور

ولعلّنا الجنانب الصواب حني نذهب إلی القول بأنّ هذه األبيات تبين لنا أن السياب يفضل 
احليوية والنشاط ويعيش مع الرجاء وفراغ البال، بينما اليستطيع جيكوره علی املدينة، إذ يتمتع فيها ب

أن يعيش يف املدينة عيشاً هنيئاً، ألنه قروي املولد والنشأة. واملالحظة اهلامة هي أنّ الشاعر بقدر ما 
أيضاً؛ إذ جيعله ر السعادة املاضية والطفولة » بويب«كان حريصاً علی جيكور كان معنياً بنهر 

  ة والذكريات احللوة، ويشتاق إليه كشوق العاشق إلی املعشوق: املفقود
  صب يفيض الشوق من زفراته  يا ر عاد إليك بعـد  شتائه            
           حريان يرمق ضفّتـيك بلوعة  هصـرع شوقه عبـراتفيكاد ي  

                                                             
  .١٥٧، ص اب شاعر الوجعبدر شاكر السي. بطرس،  ١
  .١٨٦، ص ١ج  ديوان . السياب، ٢
  .١٢٨، ص االغتراب يف شعر السياب. الشقريات،  ٣
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  غـدواتـه للحب أو روحـاته  كم رافقتك وآنستك خطاه يف           

  ١أم قـد نسيت عهوده ومساته  نت تذكـره وحتفظ عهده            أفـأ
  إلی أن يقول:   

  ٢يا ساقي الشجرات مالك ال تری          إال كئيـباً جلّ فـي حسـراته
؛ حيث ال يری نفسه إال »بويب«فالشاعر هنا يزيل الستار عن حالته النفسية ويبثّ شكواه مع 

عليها. تأسيساً علی هذا الفهم ميكن القول بأن أبرز شيء يشتاق إليه كيئباً قد فقد آماله ويتحسر 
ر ألعابه وذكرياته وطفولته وصباه، وهذا الشوق جعله يركز علی » بويب«هو الشاعر يف جيكور 

  ذكره يف عدد من قصائده.
، يقول لكنه خبياله املتوقّد وعشقه األسطوري هلا، جيعل منها جنته اليت تنتظر بعثها علی يديه

  : ٣الشاعر
جيكور... ستولد جيكور/ النور سيورق والنور/ جيكور ستولد من جرحي/ من غصة موايت، من نار 

  ٤رمادي/ سيفيض البيدر بالقمعِ/ واجلزن سيضحك للصبح
١-٣- اب يف أجلی وأمسی معانيه شكل احلنني إلی األممن املؤكد أنّ شعر األمومة لدی السي :

توفّر أشعارٍ يتذكر الشاعر هو وينه التذكر واحلنني. ولعلّ أول ما يلفت النظر عند قراءة دومن أشكال ا
فيها أمه ويشتاق إليها. ومبا أن شاعرنا افتقد أمه يف طفولته، إذاً كلّ ما يكتبه من شعر فيها ينبثق مما 

» الباب تقرعه الرياح«ارتسم يف ذاكرته، وجعله الرجوع إلی املاضي لتصوير هذا اجلانب. وقصيدته 
  خري مثال علی هذا النوع من اللوعة وفراق األم حيث يقول:

الباب ما قرعته غري الريح.../ آه لعلّ روحاً يف الرياح/ هامت متر علی املرايفء أو حمطات القطار/ لتساءلَ  
هي روح أمي هزها الغرباء عين، عن غريب أمسِ راح/ ميشي علی قدمني، وهو اليوم يزحف يف انكسارِ/ 

آه يا ولدي البعيد عن الديار! وياله كيف تعود وحدك، ال دليلَ «احلب العميق،/ حب األمومة فهي تبكي: 
                                                             

  .٣٠٣، ص ٢، ج ديوان. السياب،  ١
  .٣٠٦، ص املصدر نفسه.  ٢
  .٥٢، صاإلغتراب يف الشعر العراقي. راضي جعفر،  ٣
  .٥٩٨، ص ١، جديوان. السياب،  ٤



 ١٦٢  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
أماه ليتك ترجعني/ شبحاً وكيف أخاف منه وما امحت رغم السنني  قسمات وجهك من »... وال رفيق؟

  ١نني إلی العراقِ؟يذحبه احلهو خيايل؟ أين أنت؟ أتسمعني/ صرخات قليب و
 ،اب تعبرياً عن جدل العالقة بني الشاعر واالمفريی النقّاد أن هذه القصيدة هي أكثر قصائد السي
وأقرب تلك القصائد إلی أدب األمومة من وجهة النظر الفنية والفكرية، فقد كتب السياب القصيدة 

ويعاين الغربة وينتظر يف غرفته  ٢إلی العراق.اليزال يف لندن، ينهش قلبه املرض ويعذّبه احلنني هو هذه و
  من يقرع عليه الباب وها هي روح األم الّيت تأتيه وتستظل عليه وتشفق علی ولدها. 

ويف قصيدة أخری يتذكر السياب أمه أيام طفولته ويف جيكور اليت يهب فيها نسيم الليل ويأمل أن 
  ی؛ ألن األم هي أيضاً بعض منهم: يذهب لدی أمه، إلی عامل املوتی وهو يعشق املوت

نسيم الليل كاآلهات من جيكور يأتيين/ فيبكيين/ مبا نفثته أمي فيه من وجد وأشواقِ... فما أمشي، ومل 
 ٣أهجرك، إين أعشق املوتا/ ألنك منه بعض؛ أنت ماضي الذي ميضي/ إذا ما اربدت اآلفاق يف يومي فيهديين!

ه القصيدة كان راقداً يف املستشفی وعلی فراش املرض، وقد حتقّق له أن ومبا أن شاعرنا عند إنشاد هذ
األطباء يتقاصرون دون عالجه، هلذا يلوذ بأحضان أمه وينتظر خارقاً. ولعلّ احلنني إلی األم عند 

اليت حظيت اهتماماً كبرياً لدی » أنشودة املطر«ضح يف قصيدته املشهورة أوالسياب يتجلّی بصورة 
  ب العريب املعاصر حيث صور فيها إحساسه الذايت باألم وحنينه إليها قائالً: نقّاد األد

اليت أفاق منذ عام/ فلم جيدها، مث حني جلّ يف السؤال/ قالوا  -كأنّ طفالً بات يهذي قبل أن ينام:/ بأن أمه
تنام نومةَ اللحود/  / البد أن تعود/ وإن امس الرفاق أنها هناك/ يف جانب التلّ-» بعد غد تعود...«له: 

   ٤.تسف من تراا وتشرب املطر
هذه فاجعة اليتم كما أخرب السياب عنها بنفسه عندما توفيت عنه والدته، يلح يف السؤال عنها  

   ٥فيواعدونه، مث يدرك أا عادت إلی رحم األرض والتراب وإا احنلت يف عناصر الطبيعة.
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أنه عانی معاناة كثرية هو ي يلفت النظر يف قراءة حياة السياب : األمر الّذحبيباته إلیاحلنني  -ج

وقلقاً نفسياً شديداً من جتاربه العاطفية الفاشلة وكما ذكرنا آنفاً مل جيد عند أي امرأة التوفيق يف احلب 
ه كلّه إلی الفشل. بل قد ال نبالغ إن زعمنا أنّ السياب قد عاش حمروماً من عطف املرأة أُماً وأفضی حب

كانت أو حبيبةً؛ إذ أنه فقد أمه صغري السن، وحبث عن حبيبة كبري السن لكنه ضرب علی حديد 
فقدت أمي ومازلت طفالً صغرياً فنشأت حمروماً «بارد. لذلك النستبعد كالمه حينما يقول السياب:

الفراغ وكان عمري انتظاراً  من عطف املرأة وحناا، وكانت حيايت وماتزال كلها حبثاً عمن تسد هذا
   ١».للمرأة املنشودة وكان حلمي يف احلياة أن يكون يل بيت أجد فيه الراحة والطمأنية

الفتاة القروية، ورمبا » هالة«حبه لـ والظاهر أنّ أقدم احلب للسياب وأقدم جتربته العاطفية هو
ناً ممتازاً يف نفس السياب من بني اللوايت كان أقدم جتاربه إطالقاً. وإن قصة حبه لتلك الفتاة حتتل مكا

وكانت هالة راعيةً ريفيةً لقيها الشاعر صدفةً يف املراعي عند رعي األغنام. وقام الشاعر  ٢أحبهن.
  »:ذكريات الريف«باحلنني إلی هذه احلبيبة يف قصيدته 

 با/ وبني املراعي يف الرياض الزواهر/ ورنسرب الرعيات علی الر د تذكرتا/ تنهات أجراس القطيع كأ
أقداحٍ علی ثغر شاعر/... وما كنت لومل أتبع احلب راعياً / وال انصرفت حنو املروج خواطري/ إليها طويت 

   ٣.الليل بالليل صابياً/ وطاردا مستهوناً باملخاطر
اً وامتأل قلبه أنّ الشاعر عشق هذه احلبيبة عشقاً مجهو إنّ ما ميكن أن نستشفه من قصائد السياب، 

ذا احلب وانساب يف جواحنه، ولكنه فوجيء عند ما مسع أا صارت لغريه وتزوجت من شخص 
آخر؛ فأصبح هذا احلب أول حب فاشل ترك أملاً عميقاً يف نفس الشاعر. غري أنه بعد مرور السنني 

  قائالً:» بويب«، فيوجه خطابه الی »هالة«اليزال غري قادرٍ علی نسيان 
والربيع الطلق يف نسيانِه/ ولَّي صباها فهي ترجتف الكهولةَ/، وهي حتلم بالورود/ » هالةُ«ا ر إن وردتك ي

   ١.يف أكفانههو يف حني أثقلها اجلليد، كان نبعاً يف اللحود / متتص منه عروقها دمها، فقل: مل ينس عهدك / و

                                                             
  .٣٣٤، ص شعر العريب املعاصراحلداثه يف ال. محود،  ١
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ذات «بفتاة أخری اليت كان يطلق عليها اسم هذا وإنّ شاعرنا بعد دخوله دار املعلّمني ببغداد تعلّق 

وهي كانت أكرب منه سبع سنوات، لكنها فضلت رجالً ثرياً علی السياب تاركةً إياه. » املنديل األمحر
وجيعل جتربته العاطفية السالفة » أراها غداً«والالفت للنظر أنّ الشاعر يستدعي هذا احلب يف قصيدته 

  ، فريجورؤيتها غداً: جسراً ليعيش حياته الراهنة
أراها غداً، هل أراها غداً/ وأنسی النوی، أم حيول الردی/ فؤادي وهل يف ضلوعي فؤاد/ لقد كدت أنساه 
لوال الصدی.../ كأين به خاذيل إن تمر/ علی بعد ما بيننا من مدی / مشی العمر ما بيننا فاصالً/ فمن يل بأن 

طوال/ ستمضي دموعي وحبي سدی/ أراها فأذكر إين القريب/ وأنسی أسبق املوعدا/ ومن يل بطي السنني ال
عمرها/  وعمري أخو الفتی الشارد املُبعدا/ أراها فأنفض عنها السنني/ كما تنفض الريح برد الندی/ فتغدو

   ٢.ويستوقف املَولد املولدا
بيبات، مضافاً الی هذا إنه مل وميكن القول، تبعاً ملا تقدم، إنّ الشاعر قد خاب يف حبه لتلك احل

 ه مع حبيباته » ذات املنديل األمحر«و» هالة«حيبي يف ديوانه يبوح لنا بسرفحسب، بل التقص
علی أية حالٍ ». إقبال«وغريها من اللوايت حيبهن وكان آخر حب له زوجته » األقحوانة«األخری كـ

لی احلنني إلی املاضي والرجوع إلی الزمن املاضي إنّ احلب واملرأة من العوامل التی جرت السياب إ
  واسترجاع الذكريات السالفة؛ حيث الميكن اإلغماض عنها عند دراسة شعره. 

الً وإلی أطفاله ثانياً بعد أو: يتجلّی حنني السياب إلی زوجته الزوجة واألطفال إلیاحلنني  -د
ليت نشاهد فيها هذا اللون من احلنني هي مرضه ونأيه عن الوطن. وميكن القول بأن أبرز أناشيده ا

العشرة حيث ينادي فيها "إقبال" من غري مرة وكأنه يصغي إلی أطفاله وخاصة » سفر أيوب«أناشيد
  الذي ينادي أمه يف غياب األب:» غيالن«إلی ابنه 

  ٣أمسع غيالنَ يناديك من الظالم/ من نومه اليتيم يف خرائب الضجر
  يف أعماق نفسه يأمل أن يقبل خد غيالن وكأن حاجزاً  مينع بني فم األب وخد الولد: هو و
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وقبلة بني فمي وخافقي تحار/ كأا التائه يف القفار/ كاا الطائر إذ خرب عشه الرياح واملطر،/ مل حيوها 

   ١خد لغيالنَ وال جبني/ ووجه غيالن الذي غاب عن املطار!
  عر أنغام الغربة املفعمة باحلزن، املكتوية بنار احلنني لزوجته "إقبال": مث يعزف الشا 

   ٢.وأنت اذ وقفت يف املدی تلوحني/ إقبالُ إنّ يف دمي لوجهك انتظار،/ ويف يدي دم، إليك شدةُ احلنني 
 ويف القسم الثالث من هذه األنشودة حيزن علی ابتعاده عن "جيكور" وبيته وخياطب "إقبال" بأا

  سنا داره وسراج بيته: 
 داري، يا سنا داري/ وأحلی ما لقيت بعيداً عنك، يف جيكور، عن بييت وأطفايل... ولوال الداء ما فارقت

   ٣.علی خريف العمر من مثر
الده وكلّ ما كان فيه حياته أومث يف القسم التايل من القصيدة يصور نفسه بأنه "أيوب" وقد فقد 

  لرب: وسالمة جسمه، فينادي ا
يا رب أيوب قد أعيا به الداُء/ يف غربة دومنا مالٍ وال سكن،/ يدعوك يف الدجن/... أعدين إلی داري، 

إال أنا؟/ ضاعوا ضياع اليتامی يف دجی شات ٤.إلی وطين! أطفالُ أيوب من يرعاهم   
لثواين لرجوعها، ويتضرع عند الرب بأن ترجع إليه حياته وخاصةً أطفاله وزوجته اليت تعد ا

  وتشتاق إلی لقائها علی أحر من اجلمر وتأمل رويتها يف صحة جيدة، دون عكاز، ماشيةً علی قدميها: 
يا رب أَرجِع علی أيوب ما كانا:/ جيكور والشمس واألطفالَ راكضةً بني النخيالت/ وزوجه تتمری 

   ٥ه رجعا/ مشاءةً دون عكازٍ به القَدم!وهي تبتسم/ أو ترقب الباب، تعدوكلَّما قرعا:/ لعلّ
  : ٦يف لفتة إلی ابنه غيالن يعبر عن ارتباطه باحلياة وعن رغبته اآلسرة بالبقاءهو و 

غيالن، مل »/أيب كيف ختلّيين/ وحدي بالحارس؟«أمسعه يبكي ينادي/ يف ليلي املستوحد القارس/ يدعو: 
   ١أهجرك عن قصد.../ الداء، يا غيالن أقصاين
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كما يلوح من النص أنّ قلب األب ينبض حبب ابنه وبعاطفة ال تتناهی، حيث ضاق صدره هلذا 

الذي أبعده عن  األب، فيجيبه يف حالة يشكومن دائه معتقداً بأنّ املرض هو الولد ويتصوره وهو يدعو
  الولد واألسرة. 

اليت الختتص باحلياة  هذا القسم من احلنني نعين به األمور السياسي:-احلنني االجتماعي -٢
الشخصية للشاعر بل جندها عند الناس عامةً، ناهيك عن أنّ هذا القسم يشتمل علی أشياء يعرفها 

وتتعلق باالجتماع وهي احلنني إلی الوطن، والتراث الشعبی، واحلكايات والقصص،  الناس
لك نسلِّط الضوء هنا علی والشخصيات التراثية واحلضارة، ومصدر هذا النوع التجربة اجلماعية، لذ

  املوضوعات املذكورة يف شعر السياب:
: احلنني إلی الوطن طبيعة يف النفس البشرية ومرتبط بكرامة اإلنسان الوطن إلیاحلنني  -٢-١

فالشعراء أنشدوا يف الغربة والبعد عن الوطن  ٢وعزته، وكانت والتزال  الغربة عن الوطن مهاً شديداً.
        تار قلوم وتشعل احلرقة يف فؤادهم، وهذا عنترة بن شداد القائل:أو والديار اليت متزق

  ٣الدوطان واألوأحرقتين نار اجلوی والبعاد                        بعد فقد األ
، ومما الشك فيه أن السياب ٤احلق أنّ الشعور بالعزلة والغربة خاصة من خصائص الرومانسني

سية بشكل بارز وواضح، كما عرفناه قبل ذلك يف حبه جليكور وأمه وزوجته شاعر تتجلّی فيه الرومان
ويظهر حبه للوطن يف زمن هروبه إلی الكويت يف مطلع اخلمسينيات وينشد يف ذاك الزمن ». إقبال«

إحسان «اليت نالت اهتماماً وافراً لدی النقاد والباحثني؛ حيث يقول فيها » غريب علی اخلليج«قصيدته
داللة أخری سوی داللتها علی املرحلة الفنية » أنشودة املطر«و» غريب علی اخلليج«: قصيدتا»عباس

اليت كان الشاعر قد بلغها، فقد صورتا إحساسه الذايت بغربة قاسية فريدة وعذابه األليم يف تلك 

                                                                                                                                                           
  .٢٨٧، ص ١، ج ديوان. السياب،  ١
  .٩، ص احلنني و الغربة يف الشعر العريب. اجلبوري،  ٢
  .١٨١، ص ديوان. عنترة،  ٣
  .٢٠، ص الغربة يف شعر حممود درويش. مغنية،  ٤



 ١٦٧                                     يف اللّغة العربية وآداا جملة دراسات

  
حساسه التجربة الكويتية اإليرانية، وحني أخذ يتأمل يف طبيعة تلك الغربة وذلك العذاب، ازداد إ

  ؛ لذلك نراه قائالً:١بالعراق
حيتضن العراق/ واحسرتاه، هو هناك أمجلُ، ف -حتی الظالم-الشمس أمجل يف بالدي من سواها والظالم/ 

متی أنام/ فأحس أن علی الوسادة/ من ليلك الصيفي طال فيه عطرك يا عراق؟ / بني القری املتهيبات خطاي 
  ٢.ك احلبيبةواملدن الغريبة/ غَنيت تربت

فالشمس واحدة ومثلها الظالم، إال أن ثبوما يشخص يف حدقة العلم واملنطق، أما الشاعر فيؤثر 
مشساً علی أخری وظالماً علی ظالم، كأن لكل بلد مشساً أو ظالماً ختصانه؛ ذاك أنه ال يتولّامها 

دأب الشعراء هو معزولني مستقلني بل يضفي عليهما من ذكريات ويطبعهما بسمات نفسه كما 
، إنه يفضل الظالم يف العراق، اعتقاداً بأنّ الظالم يف بالده أمجل من الظالم يف غريها، ٣الوجدانيني

  وهذا يوصلنا مبعنی احلب الشديد للوطن والعصبية اخلاصة بالنسبة إليه. 
قصيدة، واملالحظة األخری هي أن السياب بالغ يف صعوبة العودة إلی وطنه. فالعراق يف هذه ال

علی حد تعبري بالطة، سلسلة من الذكريات الشخصية العزيزة تستثريها دورة أسطوانة موسيقية مسعها 
   ٤الشاعر يف منفاه.
  يقول يف حب الوطن:» وصية من حمتضر«ويف قصيدة 

 ةحوأين أصداء الغناِء/ خفقت كأجنق؟ وأين مشس ضحاه حتملها سفينة/يف ماء دجلةَ أو بويب؟أين العرا
ا وطين تدثرها أزاهري السهول؟/إن مت ي من كل بيت يف العراء؟/من كل رابيةاحلمام علی السنابل والنخيلِ/

   ٥هو ماأريد من احلياه.ي.وإن سلمت فإن كوخاً يف احلقول/أقصی منافقرب يف مقابرك الكئيبه/

                                                             
  .٢١٧، ص  بدر شاكر السياب دراسة يف.... عباس،  ١
  .٣٢١و  ٣٢٠، ص ١، ج ديوان. السياب،  ٢
  .١٧، ص ١، ج بدر شاكر السياب شاعر األناشيد و املراثي. حاوي،  ٣
  .٦٩، ص بدر شاكر السياب حياته و شعره. بالطة،  ٤
  .٢٨١ -٢٨٢، ص ١، ج نديوا. السياب،  ٥



 ١٦٨  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
يريد  ور بويب، وهوالشاعر يف ابتعاده عن الوطن يبحث عنه ويتذكر مشاهد مجاله كماء دجلة 

أن يكون يف العراق، ميتا كان يدفن يف مقابرها أو القياً سالمته يعيش يف كوخ من حقوهلا والأمنية له 
  ويف مكان آخر من نفس القصيدة يقول:  غري هذا.

 يا إخويت املتناثرين من اجلنوب إلی الشمال/ بني املعابر والسهول وبني عالية اجلبال،/ أبناء شعيب يف
قُراه ويف مدائنه احلبيبة.../ ال تكفروا نِعم العراقِ.../خري البالد سكنتموها بني خضراٍء وماِء، الشمس، 

   ١نوراهللا، تغمرها بصيف أو شتاء / ال تبتغوا عنها سواها/ هي جنةٌ فحذارِ من أفعی تدب علی ثراها.
وإخفاقاته أكثر مما حتمله اآلخرون واجلدير بالذكر هنا أن السياب حتمل من آالم العمل السياسي 

من الشعراء الرواد. فقد دخل املعتقالت، كما فُصل من وظيفته وعرف احلاجة والفقر وانتهی به األمر 
مطارداً خارج وطنه يف إيران، مث يف الكويت، حيث عاش فترة ذاق فيها ذلّ الغربة وانكسار النفس 

عمه والغربة حمور مهم تتركز عليه عدسة الشاعر يف فحب الوطن واحلرمان من ن ٢ووحشة الروح.
معظم جتاربه؛ هلذا يطلب يف القصيدة إلی أبناء وطنه أن يقدروا للعراق حق قدرها ويشكروا نعمها 

  ومينعوا من اجم األجانب إلی هذه اجلنة.
السيما التراث  : إن الشعر العريب املعاصر قد استلهم التراث الشعيبالتراث الشعيب إلیاحلنني  -٢

العريب واإلسالمي ويسعی شاعره أن خيتار من هذا التراث اإلنساين ما مييزه البطوالت واألجماد وجند يف 
شعر الشعراء املغتربني أم استدعوا القصص واحلكايات الشعبية وهم يوازنون بني ماضيهم الذي 

استقراء منوذج من الشعر العريب يكتنـز باد والعزة وحاضر حافل باملآسي، حاضر مغترب. ومن 
املعاصر يتضح لنا أنّ مصادر التراث يف هذا الشعر تتوزع بني القرآن الكرمي واملرويات والتراث الشعيب 

  ٣واملواقف التارخيية والشخصيات اإلنسانية.
ئده االستفادة من الرموز التراثية يف قصاهووهكذا نری عند شاعرنا السياب ما تعتز به الشعوب و

تعبرياً عن مأساة احلاضر. ويعتقد النقاد أنه اهتم بآفاق التراث الشعيب اإلسالمي تارخيا وأدبا وأسلوباً. 

                                                             
  .٢٨٢ -٢٨٣، ص  املصدر نفسه.  ١
  .٢٣، ص اإلغتراب يف الشعر العراقي. راضي جعفر،  ٢
  .٣٠، ص الشعر العريب املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية. امساعيل،  ٣



 ١٦٩                                     يف اللّغة العربية وآداا جملة دراسات

  
وكان للشعيب من التراث مضامني وشخصيات وصوراً تبني يف شعره، حبكم ظروف البيئة وانسجام 

نه علی ما يتردد يف تلك نفسي يعرب عن مرحلة الطفولة والصبا واليت عاشها يف ريف البصرة، وفتح عيو
  ١البئية من حكايات وصور ورموز وتفسري للظواهر اليومية والكونية.

فإنا علی حسب هذه الظروف والثقافة العربية عند السياب، ميكننا أن نعد للتراث الشعيب يف شعره 
: ما يتضمن ثالثه أقسام، األول: ما يشتمل علی احلكايات والقصص الشعبية والتارخيية، والثاين

العودة إلی احلضارة الغابرة اليت كان ميتلكها العرب يف هو الشخصيات التارخيية والدينية، والثالث 
  املاضي واليزال يبحث عنها. 

: استخدم بدرشاكر السياب كثرياً من القصص واألساطري احلكايات والقصص إلیاحلنني  -أ
  ص جيعلها حية وخيلِّدها يف أذهان الناس. الشعبية واحلكايات يف قصائده ويف استخدامه القص

يستغل قصة احلب البدوي اليت تتردد يف التاريخ العريب ويف املأثور الشعيب وهي قصة عنترة هو ف
  حيث يقول:» إرم ذات العماد« وعبلة وذلك يف قصيدته

منها جنميت البعيده/تنام فوق سطحها وتسمع فالحت جنمةٌ وحيده/ذكرت الغيم يا  وانفرج) رار/تنضحاجل
  ٢.وقع حوافرٍ علی الدروب)/ يف عالَم النعاس؛ ذاك عنتر جيوب. دجی الصحاري. إن حي عبلةَ املزار

وهكذا يكون املأثور الشعيب بشخوصه ووقائعه اخلاصة مادة حية يف ضمري الشاعر املعاصر ميثّلها «
  ٣».هأبعادا روحية وفكرية تعكس لنا وجوده بأزماته وتطلعات

ويف مقطع آخر من هذه القصيدة يذكرنا السياب بقصة إرم، تلك اجلنة املدفونة  حتت األرض 
  واليت حين اإلنسان املعاصر إليها: 

حتی بلغت يف اجلدار موضع العماد/ تقوم فيه، كالدجی، بوابةٌ رهيبة/ غلفها احلديد، مد حوهلا حنيبه/ أراه 
   ٤.م فيه عفَن الزمان والعوالمِ العجيبة من إرمٍ وعادبالعيون ال حتسه املسامع/ أش

                                                             
  .١٣٩، ص بدر شاكر السياب قراءة أخری. حداد،  ١
  .٦٠٣ -٦٠٤، ص ١، ج ديوان. السياب،  ٢
  .٣٦، ص الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية. امساعيل،  ٣
  .٦٠٥، ص ١، ج ديوان. السياب،  ٤



 ١٧٠  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
ويف هذه القصيدة يتذكر بدر قصة رواها له يف صغره جده، وحتدث فيها عن التجربة العيانية ملدينة 
إرم املستوردة علی ما تروي األساطري. ويصور بدر فيها حنني اإلنسان الدائم إلی السعادة وسعيه 

   ١ی لوجوده مينعه غالباً من الوصول إليه ضعف جسده.املتواصل إلجياد معن
  مييل الشاعر إلی العناصر الشعبية، املرتبطة بشخصية النيب أيوب، قائالً: » سفر أيوب«ويف قصيدته 

لك احلمد، إن الرزايا ندی،/ وإن اجلراح هدايا احلبيب / أضم إلی «ولكن أيوب إن صاح صاح: / 
  ٢.»هداياك يف خافقي ال تغيب، / هداياك مقبولةٌ. هاتهاالصدر باقاتها،/ 

 يف النص وب مثالً، كتوظيفهم يف العراق: هو العنصر الشعيب املعينتوظيف العرب العاميني صرب أي
  .٣"صربك صرب أيوب"، ويف فلسطني: "يا صرب أيوب علی الوعد واملكتوب"

مظهر هو شخصيات الشعبية يف شعر السياب، : استخدام الاحلنني إلی الشخصيات التراثية -ب
تأثره بالتراث الشعيب وهذه الشخصيات يف مصادرها متنوعة، كشخصيات دينية وأدبية وتارخيية 

ويتخذ الشاعر جتربة بعض الشخصيات العربيه واإلسالمية مؤشراً علی الصورة املشرقة «وغريها، 
   ٤».التاريخ األمة اليت جيدر ا أن تستعيدها أو تفخر 

حيث «؛ »السندباد«هو ومن الشخصيات التارخيية واألسطورية اليت أكثر الشاعر من استخدامها 
يری نفسه سندباد مهزوماً كسريا، أسرته آهلة البحار يف قلعة سوداء ويطلب من زوجتة الوفية املنتظرة 

  : ٥»لن يعودهو أال تنتظره بعد، ف
لن هو / والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود./ وجلست تنتطرين عودة سندباد من السفار

   ٦.لن يعودهو ما علمت بأنه أسرته آهلةُ البحار/ يف قلعة سوداء يف جزرٍ من الدمِ واحملار./ أويعود،/ 

                                                             
  .١٤٦ -١٤٧ص بدر شاكر السياب حياته و شعره،. بالطة،  ١
  .٢٤٩، ص ١، ج ديوان. السياب،  ٢
  .٧٩٣، هامش ص االتجاهات واحلركات يف الشعر العريب احلديث. ينظر: اجليوسي،  ٣
  .٢٠ - ١٩، صين النصمعا. الرواشدة،  ٤
  .١٥٧، ص استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر. عشري زايد،  ٥
  .٢٢٩، ص ١، ج ديوان. السياب،  ٦



 ١٧١                                     يف اللّغة العربية وآداا جملة دراسات

  
واملالحظة اهلامة هنا أن شخصية السندباد قد ظفرت باهتمام معظم الشعراء املعاصرين إن مل ينقل 

وكم فجر «ح أي ديوان جديد حتی يواجهك السندباد يف قصيدة منه أو أكثر. كلّهم ويكفي أن تفت
قات أنه والشعراء يف هذه الشخصية الشعبية الفنية من دالالت. لقد تصور كل شاعر يف وقت من األ

  ١».وجوه السندباد«السندباد ومن مث تعددت هو 
يف الشعر العريب هو ، وقابيل«والسياب يتخذ جتربة شخصية دينية أخری وهذه الشخصية «

احلديث لفت انتباه الشعراء ويعتقد النقّاد أن قابيل أخذ يف الشعر املعاصر داللة قريبة من داللته الدينية 
رمز للضحية، فالالجیء » هابيل«املوروثة. فقابيل رمز لكل سفّاح ولكل قاتل ولكل معتد، بينما 

  : ٢»هم قابيل الفلسطيين هابيل، واجلناة الذين شردوه من أرضه
أرأيت قافلة الضياع؟ أما رأيت النازحني؟ / احلاملني علی الكواهل، من جماعات السنني/ آثام كل 

علی الصليب / أركام طني؟ هو و» هابيل«اخلاطئني/ النازفني بال دماء / السائرين إلی وراء/ كي يدفنوا
قابيل، أين «. كورت النجوم إلی نداء/ مجعت السماء/ آمادها لتصيح»/ قابيل، أين أخوك ؟ اين أخوك؟/«

   ٣:يرقد يف خيام الالجئني»/ «أخوك؟
يصور بدر يف هذا املقطع من قصيدته اتمع العريب بكل مشاكله ومصائبه اليت يعانيها. فيسأل 
املهامجني من األبرياء الذين يقتلون دون ذنب ويشردون من ديارهم وهكذا ينبهنا إلی احلروب واملظامل 

  يف عصرنا احلاضر. 
، وهذه الشخصية »يف املغرب العريب«وقد استخدم السياب شخصية النيب حممد(ص) يف قصيدته

أخذت دالالت متنوعة كثرية يف قصائد الشعراء احملدثني وأكثر هذه الدالالت شيوعاً هي استخدامها 
قصيدة يصور الشاعر من خالل رمزاً شامالً لإلنسان العريب سواء يف انتصاره أو يف عذابه. ويف هذه ال

   ٤شخصية حممد(ص) انطفاء جمد اإلنسان العريب املعاصر.

                                                             
  .٣٥، ص الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية. امساعيل،  ١
  .١٠١، ص استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر. عشري زايد،  ٢
  .٣٦٨، ص ١، ج ديوان. السياب،  ٣
  .٧٩ -٧٨، صاستدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر. عشري زايد،  ٤



 ١٧٢  أشكال احلنني إلی املاضي يف شعر بدر شاكر السياب  

 
يف هو كمئذنة تردد فوقها اسم اهللا / وخطَّ اسم له فيها، / وكان حممد نقشاً علی آجرة خصراء/ يز

زف منه؛ ـقدمِ / وتنأعاليها... / فأمسي تأكل الغرباء/ والنريان، من معناه،/ ويركله الغزاة بال حذاء/ بال 
  ١./ فقد مات.../ ومتنا فيه، من موتی ومن أحياء؟ / فنحن مجعينا أموات-دونَ دمِ،/ جراح دومنا أملِ

والسياب ذه التقنية املصوغة يف تلك الشخصيات، يصور لنا اتمع اإلنساين يف ماضيه وينقلنا 
  وة فيه. االشق إلی ذلك اتمع من خالل قصائده ويرينا حالة السعادة أو

: إن أمر غربة عرفها اإلنسان هي غربة احلضارة؛ ألن املصاحل احلضارة الزائلة إلیاحلنني  -ج
املادية باعدت ما بني الناس وهجرت قلوم، فضاعت املروءة والشهامة، وحتولّت مساكن احلجر 

الف، يف الشعر العريب املعاصر، واحلنني إلی احلضاره الزائلة والعزة وجمد العرب الس ٢الفخمة إلی مقابر.
هي إحياء املاضي واحلياة املتجددة، واملاضي ال حييا إال يف احلاضر. ويسعی الشعراء العرب املعاصرون 

  بإحياء ذلك املاضي وتذكر األجماد والبطوالت واملآثر اليت كان العرب يعتز ا يف فترة من الزمن. 
 قصيدة (يف املغرب العريب) ينوح علی جمد اإلسالم يفهو «والسياب واحد من هؤالء الشعراء و

انه. وقد تالحمت له اآلثار العربية هوالذي مل يبق منه إال آثار تدلّ علی عز املاضي وخزي احلاضر و
قرأت امسي علی صخره/ هنا، يف وحشة  :٣»هناك وكأا بقايا قرب كبري هائل رقد فيه جبار روع التاريخ

ةإنسانٌ يری قربه؟ الصحراء،/ علی آجر ٤محراء،/ علی قربٍ. فكيف حيس   
والصخرة واآلجرة احلمراء والقرب هي رسوم املاضي العظيم املندثر، تثري يف الشاعر مشاعر االعتزاز 
واالمشئزاز معاً يف آن واحد؛ فكيف يبقي من ذلك اد العظيم هذه اآلثار الصامتة اهلزيلة. هناك رقد 

األبد، بالرغم من أنه مازال حييا، مات مبوت جده وإن كانت احلياة مازالت حتقق  اإلنسان العريب إلی
  :٥حي أم ميتهو منه حتی أن الشاعر ليحار يف ذلك فال يدرك أ

                                                             
  .٣٩٥، ص ١، ج ديوان. السياب،  ١
  .١٥٦ -١٥٥، ص بدر شاكر السياب شاعر الوجع. بطرس،  ٢
  .٩٧، ص ١، ج بدر شاكر السياب شاعر األناشيد و املراثي. حاوي،  ٣
  .٣٩٤، ص  ١، ج ديوانالسياب،  . ٤
  .٩٧ -٩٨، ص ١،  ج بدر شاكر السياب شاعر األناشيد و املراثي. حاوي،  ٥
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 فيه:/ أحي هو يراه وإنه ليحار /معفرة ؟ فما يكفيه/ أن يری ظلَّا له علی الرمال، / كمئذنةأم ميت

   ١.كمقربة / كمجد زال
ر الشاعر بأن كل ما ميتلك  العرب من الفخر والعزة، اضمحلّ واتمع العريب يف الزمن يشع

حي أم ميت؟ ويظن أنه يستطيع أن يعيش مع تلك اآلثار املندرسة هو احلاضر حريان؛ ألنه اليدري أ 
  املتبقِّية من التراث وحييا معها. 

بأنه ميت مع موت احلضارة والثقافة  ويف مقطع من مقاطع القصيدة هذه، يخيل إلی شاعرنا
  العربية، حيث يقول: 

ومن آجرة محراء ماثلة علی حفره. أضاء مالمح األرضِ / بال ومض/ دم فيها، فسماها/ لتأخذ منه 
معناها. ألعرف أا أرضي/ ألعرف أا بعضي/ ألعرف أا ماضي ال أحياه لوالها/ وإين ميت لواله، أمشي 

   ٢.ابني موتاه
ومن الواضح أن السياب يف تذكار جمد العرب الغابر، يشعر باحلزن والغم علی التراث الذي ال 

  يرجع ثانية وليس مبقدورنا أن نستعيده بعد زواله وموته. 
  

  نتيجة البحث: 
يستفاد مما تقدم عن احلنني إلی املاضي بأنّ املصدر احلقيقي هلا عاطفة اإلنسان حنو حاضره األليم 

ملفعم مبا يسخطه ويوجعه من ناحية، وحنو ماضيه املليء مبا يرضيه ويفرحه من ناحية أخری. فاإلنسان ا
ول أن ينسی االذي مييل إلی احلنني إلی املاضي يری كل شر يف احلاضر وكل خري يف املاضي؛ لذلك حي

ن الراهن وإجيابية الزمن ل املُمل ويتذكر الثاين املنعش، اذن حتدث عالقة جدلية بني سلبية الزمواأل
  املنصرم. 

ويستنبط مما أسلف ذكره أن السياب أكرب شاعر عريب معاصر اشتاق إلی عامل ماضيه وانشغل به، 
وجاء شعره مملوًء باحلنني والشوق والذكريات؛ فاملاضي ظهر عنده مالذاً يساعده علی اهلرب من 

                                                             
  .٣٩٤، ص ١، ج ديوان. السياب،  ١
  ٤٠١، ص املصدر نفسه.  ٢
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وال حنيد عن الصواب عندما نقول إنّ عاطفة الشوق  احلاضر الكئيب األليم واملستقبل اهول املاضي.

إلی األم واألهل والتربم باحلاضر املؤمل املخزي والتضجر من املرض املهلك والتنفّر من الغربة والشعور 
باقتراب املوت هي العوامل اليت أدت بالشاعر إلی احلنني؛ أمر كان يبعده، ولولربهة قصرية، إلی ما 

يعيش مع ذكرياته وحييا هو اضي املرضي عنده، وباعتباره إنساناً له تاريخ خيصه، وكان يأمله من امل
اجس السياسية  ال ميكن اإلغماض عن تأثري اهلوجاع. مثوبتذكارها، ويسلِّي نفسه عن اهلموم واأل

  واالجتماعية علی هذا امليل للشاعر. 
د ما يكون تعطّشاً إلی املاضي، ال ألنه تأسيساً علی هذا الفهم خنلص إلی أنّ بدرشاكر السياب أش

يكره احلاضر فحسب، بل ألنه يرتاح بالرجوع إلی ما مضی من طفولته وصباه وأمه وحبه وأسرته 
وحياته السياسية واالجتماعية اليت عاشها، فبقدر ما كان الشاعر حريصاً علی النفور من احلاضر، كان 

ذلك قام احلنني إلی املاضي بدورٍ ال يستهان به يف مكوناته الشعرية، معنياً أيضاً بالعودة إلی املاضي، ل
  وجيب علی القارئ أن يأخذ هذه املسألة بعني االعتبار وإلّا يبقی شعر الشاعر وراء ستار اإلام.

  
  قائمة املصادر واملراجع

  العربية:  . أ
دارالعودة، : بريوت، واملعنويةالشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية إمساعيل، عز الدين،  -١

  .١٩٨٨الطبعة اخلامسة، 
، التحقيق والشرح: حنا الفاخوري، داراجليل، بريوت، الطبعة األولی، ديوانامرؤ القيس،  -٢

  م.١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، بدر شاكر السياب شاعر الوجعبطرس، انطونيوس،  -٣
  د.ت.
  م.    ١٩٨١، دارالنهار للنشر، بريوت، الطبعة الثالثة، بدر شاكر السياب حياته وشعره بالطة، عيسی، -٤
  م.٢٠٠٠، احتاد الكتاب العرب، الشعر العذري( يف ضوء النقد العريب احلديث)بلوحي، حممد،  -٥ 
والتوزيع،  وي للنشر، دار جمدالطانواحلنني والغربة يف الشعر العريب: احلنني إلی األاجلبوري، حييی،  -٦

  م.٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨لی، والطبعة األ
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، دار الفارايب، بريوت، لبنان، الطبعة األولی، الغربة يف شعر حممود دريشجواد مغنية، أمحد،  -٧

  م.٢٠٠٤
، دار الكتاب اللبناين، بريوت، الطبعة بدر شاكر السياب شاعر األناشيد واملراثيحاوي، إيليا،  -٨

      م. ١٩٨٣الثالثة، 
، دارأسامه للنشر والتوزيع ، األردن، عمان، بدرشاكر السياب، قراءة أخریعلي،  حداد، -٩

 م. ١٩٩٨

، الكويت، الطبعة الثانية، احلنني والغربة يف الشعر العريب احلديث، دارالقلمحسن فهمي، ماهر،  -١٠
 م.١٩٨١هـ ، ١٤٠١

، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، هرهااحلداثة يف الشعر العريب املعاصر بياا ومظامحود، حممد العبد،  -١١
  م.١٩٩٤

، موسوعة أعالم الشعر العريب احلديث، بدرشاكر السياب ثورة الشعر ومرارة اخلري، هاين -١٢
 م. ٢٠٠٦لی، و، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، جرمانا، الطبعة األاملوت

  م. ١٩٩٩احتاد الكتاب العرب، دمشق،  ،راقياإلغتراب يف الشعر العراضي جعفر، حممد،  -١٣
، الدارالعربية للموسوعات، بريوت، الطبعة احلزن يف شعر بدرشاكرالسيابرشيد نعمان، خلف،  -١٤

 م.٢٠٠٦لی،واأل

، وزارة الثقافة، عمان، معاين النص، دراسات تطبيقية يف الشعر احلديثالرواشدة، سامح،  -١٥
 م. ٢٠٠٥األردن، 

 م.  ١٩٦٥، دارالثقافة بريوت، لغة الشعر بني جيلنيي، إبراهيم، السامرائ -١٦

 . ١٩٨٩، دارالعودة، بريوت، ديوانالسياب، بدر شاكر،  -١٧

 ، دارعمار، د. ت. اإلغتراب يف شعر السيابالشقريات، أمحد عودة ا...،  -١٨

عمان، األردن، الطبعة ،دارالشرق للنشر والتوزيع، اجتاهات الشعر العريب املعاصرعباس، احسان،  -١٩
 هـ. ١٤٢١م، ٢٠٠١الثالثة،

، دارالثقافة، بريوت، لبنان، الطبعة بدر شاكر السياب دراسة يف حياته ويف شعرهــــــ،  -٢٠
  . ١٩٨٣اخلامسة، 
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دارغريب للطباعة  ، استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر،عشري زايد، علي -٢١

  م. ٢٠٠٦رة، والنشر والتوزيع، القاه
، الشرح والتقيم والتحديث: خليل شرف الدين، دار ومكتبه اهلالل، بريوت، ديوان ومعلقتهعنترة،  -٢٢

  م.١٩٨٨الطبعة األولی، 
، دارالنيابيع، دمشق، الطبعة األولی، املرأة يف حياة السياب ويف شعرهالقنطار، سيف الدين،  -٢٣
 م.٢٠٠٤

 م.  ٢٠٠٣، احتاد كتاب العرب، دمشق، ربية املعاصرةبنية القصيدة العموسی ، خليل،  -٢٤

  الفارسية:   . ب
، انتشارات كمانگري، چاپ سوم، فرهنگ جامع فرانسه_ فارسیاعتماديان، حممد رضا،   -١

١٣٦٧. 

، روانپزشكی وزمينه های وابسته -فرهنگ جامع روانشناسیپور افكاری، نصرت اهللا،  -٢
 .١٣٧٣، چاپ نوار،  چاپ أول، ٢جفارسی،  -انگليسی

، »امام زمان (عج) نوستالژی آينده گرا در اشعار سلمان هراتی«غنی پور ملكشاه، أمحد، و...،  -٣
، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی، مشاره فصلنامه علمی ختصصی در گستره ادبيات وهنر دينی

  .٨٩أول، زمستان 



  م٢٠١٢.ش/ه١٣٩١خريف، احلادي عشر مة، العددكّجملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا، فصلية حم
  

  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف
   د. مالك حييا

  لخص امل
ـا  ؛ ألإيصال املعـىن ؛ غايتها القصوى لغة التفاهم والتخاطبإن اللغة العربية كغريها من اللغات 

، وقد بين البحث أن بعض ما بينهم جر التعمية واللبس يف الغالب ليسهل على منسوبيها التواصل يف
إىل املماثلـة يف   ، وأن بعضها اآلخر يرجع لبسهالبناء الصريف يف كثري من الصيغمواضع اللبس يعود إىل 

  .الرسم اإلمالئي
ق األمن ملواضع اللبس، فبين أن للحركـة  ئل اليت حتقهذا البحث حاول أن يقف على أهم الوسا 

املعىن لألبنيـة الصـرفية   ، والقرائن املعنوية واللفظية دوراً رئيساً يف حتقيق أمن اللبس وتوضيح الصرفية
  ، وأظهر أيضاً أن لاللتزام بالرسم االصطالحي أثراً مهماً يف وضوح املعىن وجالئه.  املختلفة

مالئي يف بعـض األلفـاظ ألمـن    دة أو املغايرة يف الرسم اإلودعا البحث إىل عدم احلذف أو الزيا
  .اللبس

 .واإلمالئية، الصرفيةمواضع اللبس  :كلمات مفتاحية
 
  قدمة:امل

، ملعىن املراد بوضوح وجالء تامنيتم اللغة العربية بألفاظها وتراكيبها املختلفة اهتماماً بالغاً بإيصال ا   
وجر التعمية واللبس يف الغالب، ألما ليس مـن   ،أو الغموض شائبة من شوائب اللبس ال تشوما

؛ ولذلك يطالعنا لغويونا القدماء أن تكون وسيلة للتفاهم والتخاطب ؛ ألن اللغة املُلبسة ال تصلحمساا
، وهذا ينطبق على اللغة فنون حبد املصطلحات حدوداً دقيقة، ليظهر مرادها بوضوح وجالءيف خمتلف ال

  .ختلفة ليسهلَ التفاهم والتخاطباليت جتمع يف أثنائها األلفاظ العربية ومعانيها امل يف مظاا

                                                             
  .أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة تشرين، الالذقية، سوريا 

  م١١/١١/٢٠١٢ش = ه. ٢١/٨/١٣٩١تاريخ القبول:        م ٤/٠٦/٢٠١٢ش= ه.١٥/٠٣/١٣٩١تاريخ الوصول: 
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تعود إىل وضوح معناه، وتآلف  ولعل ما يعزز أن العربية جر اللبس والغموض أن فصاحة الكالم "   

  .١، وهجر التعقيد"كلماته
عرب " أن يراعي ما يقتضيه ظـاهر  ويرى ابن هشام األنصاري أن من اجلهات اليت تدخل على املُ    

  .٣وأن يراعي معىن صحيحاً وال ينظر يف صحته الصناعة"، ٢الصناعة وال يراعى املعىن"
ملختلفة لكل حرف من حـروف العربيـة، يف   ويطالعنا اللغويون يف تآليف النحو والبالغة باملعاين ا    

 قوهلم: إما أن تكلّمين وإال فاذهب، مبعىن "(إال) يف، فـ التراكيب املختلفة؛ لئال يلبس املعىن أو يغمض
، ويف إالّ قرياطاً، مبعىن أستثين، ويف قولنا: هذا درهم إال قرياط، مبعىن (غري): هذا درهم (إما)، ويف قولنا

وجتيء إال عاطفة  ]١٥٠[البقرة :  ﴿ لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا ﴾قوله تعاىل : 
  .٤"مبعىن الواو

، ولذلك يفتتح ابـن هشـام   ذوف لئال يلبس الكالم ويغمضواحلذف ال يصح إال بدليل على احمل   
" على احملذوف ليكـون املعـىن بينـاً    "بوجود دليل حايلّ أو مقايلّاألنصاري شروط احلذف الثمانية 

اليت ال يوجد للذكور مثلها، حنـو : حـائض،    إلناث. ولذلك مل تلحق تاء التأنيث أوصاف ا٥واضحاً
ىن موضع املفرد إذا . والقول نفسه يف وضع املعاعب، ناهد، ألن املعىن بين من غريها، كطامث، مرضع

  .   تعزز کون العربية لغة غري، وغري ذلك من املسائل اليتأُمن اللبس، حنو: لبيك وسعديك وأضراما
، وقد  كثري من املواضعالنحو والصرف ال ختلو من اإلشارة إىل اللبس وأمنه يف ويالحظ أن مؤلفات   

كون الضمري يوهم أنـه  إزالة اللبس حيث ية مكاناً الزركشي، باباً عنوانه (أفرد من القدماء هلذه املسأل
هر ر يف فلـك وضـع الظـا   ، ولكن هذا الباب يدو٦) غري املراد)، يف مصنفه (الربهان يف علوم القرآن

  .  موضع املضمر
                                                             

 . ٧٥ص ،اإليضاح يف علوم البالغةقزويين، اخلطيب ال -١
 .٦٨٤، صمغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام،  -٢
 .٦٩٨ص ،نفسهاملصدر  -٣
 .٣/١٩، األشباه والنظائر يف النحوجالل الدين السيوطي،  -٤
 .٧٨٦، صمغين اللبيبابن هشام األنصاري،  -٥
 .الربهان يف علوم القرآنبدر الدين الزركشي،  -٦



 ١٧٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، ١) ناً حتت عنوان (اللبس حمذور) يف كتابه (األشباه والنظائر يف النحووالسيوطي الذي أفرد هلا مكا   

  ولكنه اكتفى به بتدوين أقوال النحاة يف إزالة اللبس من بعض مسائل النحو واللغة.  
ـ أن حتقيق أمن اللبس يتم ، إذ يرى ديث عامأما من احملدثني فيطالعنا الدكتور متام حسان حب    القرائن ب

، واألداة، "اإلعراب والرتبة، والصيغة، واملطابقة، والربط: قرائن اللفظية اليت تتناولاملختلفة. وال سيما ال
  .  ٢والتنغيم" 

ن ، ووسائل أم البناء الصريف والرسم اإلمالئييهدف هذا البحث إىل الوقوف على املواضع امللبسة يف   
  .  عل املعىن واضحاًاللبس اليت جت

ورصدها، وتتبعها، مث ، الظاهرة يقوم البحث يف معظمه على املنهج الوصفي الذي يعتمد على قراءة   
عن ذلك  . وقد ينحرف املنهجنيفها تصنيفاً خيدم الغرض املرجو، ليتم بعد ذلك تصوصفها وصفاً دقيقاً

. سواء أكان ذلـك علـى   لمادة املدروسةجلزئيات البحثية ل، وفق معطيات اإىل التحليل وبيان الرأي
  .فية أم على مستوى الرسم اإلمالئيمستوى األبنية الصر

 :  البناء الصريف -١
الكالم العريب اسم وفعل وحرف، وهو عند الدكتور متام حسان "اسم وصفة وفعل وضمري وخالفـة     

، واجلامد مـا  امد ومشتقدور يف حتقيق أَمن اللبس املعنوي، فاالسم ج، ولكل مما مر ٣وظرف وأداة " 
  .أما املشتق فما دل على هذه الصفة، ل على ذات من غري مالحظة الصفةيد
ربية أبنية خاصـة ذات  ، وله يف العدر من اجلوامد على املذهب البصري، وهو أصل االشتقاقواملص   

ـ ، ومفعوالًؤكداً أو مبيناً للنوع أو العدد، فهو يقع مفعوالً مطلقاً مدالالت خاصة ، وال يقـع  ه معه ول
  . أُول مبشتق على املذهب البصري حاالً إال إذا

فة ، كتلك اليت تدل على احلرصدر صيغ خمتلفة محالً على الفعل، ولكل صيغة داللتها اخلاصةوهلذا امل   
) أثر رئيس يف حتقيق أمنِ لَبسـها  أو الصوت أو اللون أو غري ذلك. وللقرينة الصرفية (احلركة الصرفية

                                                             
 .١/٢٧٠، األشباه والنظائر يف النحولسيوطي، ا -١
 .١٩٠، صاللغة العربية معناها ومبناهاحسان،  متام -٢
 .٩٠ص ،نفسهاملرجع  -٣



 ١٨٠  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
، ويتحقق أمـن  ، وفَتح وفَتحٍ، وركَض وركْضٍ، وبالصيغ املصدرية األخرى: لعب ولعبٍل، حنوبالفع

وقعه الوظيفي يف التركيب اللغوي، ويتضح ذلـك  ، ومبصيغه ببعض املشتقات بكونه جامداًلبسِ بعض 
بهة ، صفة مش: كرمي وعظيم وصديقو) حنيل، وبناء ( فَعالنقيق والصهِيل مصدرين :يف بناء (فَعيل) حنو

ة واحلاقّـة  : الطّامة والصاخلقول نفسه فيما كان منه من باب (فاعلة ) حنو، واأو مثاالً من أمثلة املبالغة
ت مصادردوالقول نفسه أيضاً فيما جاء من اسم الفاعل املشتق من هذا البناءـ وما كان من ـ إنْ ع .

  .١فعول كالود واملعقول وارباملصدر على زنة اسم امل
، ولكل من املـذكر  ) بناء٣٨٨إىل أكثر من ( )٢(، أوصلها الزبيدي الصرفية واالسم اجلامد له أبنيته   

  .  ا من القرائن كاملعنوية أو غريهاواملؤنث ألفاظ يفرق فيها بينهما بعالمة تأنيث أو بغريه
، أو ممـا  ا أَمن اللبس بغريها من مثيالاة صرفية خاصة تحقِّق هلواملشتقات بأنواعها املختلفة هلا أبني   

  .  مساء اجلامدة على صيغها كما مرجاء من األ
لمصدر الذي يدل علـى  ، فلد هذه الصيغ ذات الدالالت اخلاصةوللحركة الصرفية أثر بين يف حتدي   

ي ينتهي باهلاء بوصفه حنو: دعـوة واحـدة،   صدر الذ، ويتحقق أمن لَبس اسم املرة باملاملرة بناء (فَعلَة)
واحدة ةمحوالقولُ نفسه فيما كان خمتوماً بتور .   اء التأنيث من مصادر غري الثالثي، حنـو: اسـتقامة

واحدة واستمالة ،من الثالثي، وللواحدة (لةعف) لَبسـه  مصدر الذي يدل على اهليئة بناء نويتحقق أَم ،
  .اء الوصف أو اإلضافة، حنو: نِشدة عظيمة، ونِشدة امللهوفر املختوم بتباملصد

املفعول إذا كانا ، وهلما بناء اسم (مفْعل) و (مفْعل) إذا كانا من الثالثي والمسي الزمان واملكان بناءا   
حذف حيح الالم ت) إذا كان من ثالثي غري معتلّ الفاء صمن غري الثالثي، وللمصدر امليمي بناء (مفْعل

  . بناء اسم املفعول من غري الثالثي، وله فاؤه يف املضارع؛ ألن ذلك له بناء (مفْعل)
؛ ألن احلركـة  ظيفَة كل منها يف التركيب اللغـوي ويتحقق أَمن اللبس فيما مر بالقرينة املعنوية وو   

  .البناء الصريف نفسه الصرفية عاجزة عن حتقيقه فيما كان من

                                                             
 .٨١، صذيب التوضيحأمحد املراغي وزميله،  -١
 .٢٠، صأبنية الصرف يف كتاب سيبويهخدجية احلديثي،  -٢



 ١٨١                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
خاصة متيزها  فاعل وأمثلة املبالغة واسم املفعول والصفة املشبهة واسم التفضيل أبنيةولكل من اسم ال   

فَاعـلَ وفاعـل    :شات أبنيته من املشتقات وغريها، حنو، ويتحقق أَمن اللبس فيما تعن بعضها بعضاً
لك الصفات اليت يستوي فيهـا  . أما تعلٍ ومفَعلٍ، باحلركة الصرفية، ومفَوفاعلٍ وفاعلٍ، ومفْعلٍ ومفْعلٍ

، وبـذكرها إنْ  وف فيها إنْ حذفَت تاء التأنيـث املذكر واملؤنث فيتحقق أمن اللبس فيها بذكر املوص
، ، وكاعـبٍ تطالعنا يف املؤنث من غري التاء، حنو: طالقٍ، وطامث، وناهـد  حذف، أما الصفات اليت

، أما ما يطالعنا منـها  املذكرس فيها بأا ليست من صفات ، ومرضعٍ وغريها فيتحقق أمن اللبوحائضٍ
: ى أا تستوي فيها اإلناث مجيعاً، ومن ذلك قوله تعـاىل بالتاء فللداللة على أا متوافرة فعالً زيادة عل

﴾ تعضا أَرمع ةعضرلُ كُلُّ مذْها تهونرت وم٢[احلج:  ﴿ ي[ .  
ق أَمن اللبس فيه باحلركة الصرفية أو بقرينة من القرائن األخرى إذا اسـتثنينا  ويف العربية ما ال يتحق   

 واملفعولني الـيت مـن   ، ومن ذلك أمساء الفاعلنياليت يعد الفارق فيها تقديرياً املعنوية يف بعض احلاالت
للبس فيها ملا أصاا من ا ، فهذه األمساء ال يتحقق أَمنل ومبتاع ومقْتاد وأضراا: مكْتاباب مختار، حنو

اللبس يبدو بيناً يف مثل قولنا: رأيـت خمتـاراً   ، فمفْتعل)) والفاعل (إِعالل، فاسم املفعول وزنه (مفْتعلٌ
  .  لبس قراءة ومساعاً، فالقرائن يف هذا القول عاجِزة عن حتقيق أَمن الميشي

) مثالً كإبقاء بناء املفعول على (مفْتعـلٌ ، قرينة لفظيةقيق ذلك فال بد من ويتراءى يل أنه إذا أُريد حت   
ولعل ما يعزز ذلـك   ،مة مميزة السم الفاعل من املفعول، أو بوضع عالمن غري إعالل كما يف استحوذَ

اللغة واسم املفعول إال بالقرائن، فيكـون  : " فال يقع فَرق بني اسم الفاعل على هذه قول ابن عصفور
ختتقترنُ به "ارٍنظري (م ن بقرينةمفعولٍ حىت يتبي لٍ واسم١) يف أنه حيتمل أنْ يكونَ اسم فاع.  

 ؛ ألن أصل اسم الفاعل هـو ومن ذلك اسم الفاعل واملفعول (مقتل) من ( قتلَ ) يف إحدى اللغات   
 حدث اإلدغام، وأصل اسم القاف كُِسرت اللتقاء الساكنني، مث، على أن التاء األوىل سكِّنت و(مقْتتل)

، القاف كُِسرت اللتقاء الساكنني، مث حـدث اإلدغـام  ) على أن التاء األوىل سكِّنت واملفعول (مقْتتلٌ
  . ٢، والقول يف هذه املسألة كالقول يف سابقتهااء الثانية اتباعاً حلركة القافوكُِسرت الت

                                                             
 .املمتع يف التصريف ،ابن عصفور -١
  .٢/٦٤٢، ملمتع يف التصريفاابن عصفور،  -٢



 ١٨٢  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
   أَراسم الفاعل من (ج (جائر) و(سائلٌ) اسم الفاعل ، و(*)ومن ذلك ،(جار) اسم الفاعل من (رجائ

أَمن اللبس فيهما يف مثـل قولنـا:    ، فال يتحققمن (سأَلَ) و(سائلٌ) اسم الفاعل من (سالَ) وأضراما
، ويظهر يل أن أَمـن  ظية أو معنوية يف التركيب اللغوي، إال إذا صحبتهما قرينةٌ لفرأيت جائراً جالساً

  .  املهملة يف اسم الفاعل من (سال)ما كان من هذا الباب بإعجام الياء  حتقيقه يف اللبس ميكن
اسـم الفاعـل   ، فمن ذلك ما كان من باب (شاد يشاد فهو مشاد) وأضرابه المسي الفاعل واملفعول   

دشادأما املفعول فَم ،دشادءى يل أن ، ويتـرا د حذف حركة الدال األوىل لإلدغام، فالتبسا بعأصله: م
، إال بوضع عالمة مميزة ألحدمها إذا مل يكـن  بس ال يمكن حتقيقه يف مثل قولنا: شاهدت مشاداًأَمن الل

  .  حوباً بقرينة لفظية أو معنويةمص
   عدومما ي (لفْعم) عن (ٍلفْعم) غىن فيه بـستلْبِساً ما يبمهسن*: مصحوم ،  لْفَـجـر *، ومتهوم ،*، 

ن ما مر أمساء ، ويظهر يل أ١، ولقد عد اجلوهري ما جاء من ذلك من باب الندرة*، ومجرش*ومجدع
ما يعزز ما نـذهب إليـه أن (   ، ولعل ى خالف ذلك، على الرغم من أن النحاة علمفعولني ال فاعلني

  :٢باً ) قد ورد عن العرب، ومن ذلك قول اجلعديمسهِ
  غَري عيي وال مسهِبِ

   بههِب واملُساهلاء يف إحدى روايتني، وجاء يف (لسان العرب): "واملُس ٣: الكثري الكـالم " بكسرة ،
ذوفاً استتر الضمري فيه بعد ، وهو أن يف الكالم مضافاً حم(مسهب) ويظهر يل وجه آخر يف اسم املفعول

هكالم بهسحذفه، والتقدير: م.  
، أما مسهِب بالكسـر  الفتح الذي يكثر الكالم يف اخلطأمسهباً ب" أن وذهب أبو علي الفارسي إىل   

  .١فالذي يكثر الكالم يف الصواب"
                                                                                                                                                           

من جأر هو: الذي يرفع صوته مع تضرع واستغاثة، وجيشان النفس.  اجلائر، مادة (جأر). لسان العربابن منظور،  *
 : الذي ال أصلَ لـه وال املُجدعمن أَهتر فهو مهتر.  هتراملُ: املُفْلس. املُلْفجبكسر اهلاء وفتحها: الكثري الكالم.  املُسهِب
 من أَجرشت اإلبل إذا مسنت. املُجرشةثبات. 

 .٢/١٣٨، ص  شرح التصريح على التوضيحخالد األزهري،  -١
 ، مادة (سهب).لسان العرب. ابن منظور، ١٩٨، صديوان ال ،النابغة اجلعدي -٢
 ، مادة (سهب).لسان العربابن منظور،  -٣



 ١٨٣                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، كالقرينة املعنوية أو العهدية الذهنية اليت تدور يف فلـك  من اللبس يف ما مروال بد من قرينة حتقق أَ   

  .  الفاعلنيربية مراداً ا أمساء العلم بأا خلقت هكذا يف الع
، وأضـراا  بِساً ما بين للمفعول من األفعال: خفْت، وبِعت، وعقْت، وخفنا وبِعنا وعقْناومما يعد ملْ   

، وهـي  أمر أا للفاعل واملراد للمفعولما  ؛ ألنه يتوهم يفاملبين للمفعول باملبين للمعلوم مما يلتبس فيها
، ا للفاعل تكون أوائلُها مكسـورة ، فعلى تقدير كوفرق التقديريسيبويه مكتفياً بال مسألة قد أجازها

  .٢أما على تقدير كوا للمفعول فمضمومة

ولعل ما ذهب إليه ابن مالك من حيث ضم أولِ ما كان من هذا الباب أَولَى وأظْهر؛ ألن الضم هو    
  . ٣األصل يف هذه املسألة 

، فال بد مـن وضـع   وقُدنَ املسندين إىل نون النسوة، م: رعنا يتحقق فيه أمن اللبس بغري الضومم   
  .بسالكسرة فيما كان مبنياً للمفعول من هذه املسألة ليتحقق أمن الل

   ضارملومن ذلك (تن حمكعلى البناء للفاعل أو املفعول) الذي ي نه للفاعل يكون ، فعلى تقدير كوه
الرغم من عدم حتقق أَمـنِ   ، فحذفت حركة الراء لإلدغام علىمن باب (تفاعل)، وللمفعول (تضارر)

، فال بد من عالمة فارقة يف هذه املسألة إذا مل تتوافر القرينة اللفظية أو املعنوية، كاليت يف قولـه  اللبس
  .٤: غري مضار بورثَته] أي١٢﴾ [النساء: : ﴿ أو دينٍ غري مضار وصيةً من اِهللا ... تعاىل

ومما ميكن عده ملْبِساً " ما جاء يف صيغة املفعول من األفعال مراداً به الفاعل، حنـو: جـن وسـلَّ       
دمها ، أو بعد ما بعملسألة بالقرينة العهدية الذهنية، ويبدو لنا أن أَمن اللبس يتحقق يف هذه ا٥وأضراما"

. وممـا  ى الظاهر أقلُّ تكلّفاً، وأكثر اطراداً يف القياساحلملَ عل؛ ألن مفعولَ ما مل يسم فاعلُه، وهو أوىل

                                                                                                                                                           
 .املساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل،  -١
 .١/٢٩٥، شرح التصريح على التوضيحاألزهري،  خالد -٢
 .١/٢٩٥املصدر نفسه،  -٣
 .١/٣٣٧، ص  التبيان يف إعراب القرآنأبو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي،  -٤
 .٣١، صكتاب شذا العرف يف فن الصرفأمحد احلمالوي،  -٥



 ١٨٤  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
، ]. بالبنـاء للمفعـول  ٢٥[الفرقان:  ﴿ ونزلَ املَالئكَةُ تنزِيالً ﴾: قراءة حبيشٍيمكن عده من ذلك " 

  .  ، والقياس عليها مردود ومرذول١وهذه األفعال شاذة عند ابن جين"
، ميكن التخلص حيث إنه ال يقال فيها: جنةُ اهللا، وال سلَّه وال حمهلنحويون من ولعل ما ذهب إليه ا   

  . العودة إىل مظان اللغة املختلفة منه بأن ذلك تقديري فيما مل يقل فيه ذلك بعد
    زعزالعربية ال متيل إىل اللبس أنّ قياس اسم املفعول م کونومما ي  (ـلفْعم) ن الثالثي أن يكون على

ــلُ)ليكــون ج فْعــاً علــى املضــارع (ي ــن اري ــول م ــبس باســم املفع ــك يلت   ، ولكــن ذل
  . ٢)" "عدلَ عنه إىل (مفْعول: مكْرم، ولذلك (أَفْعلَ) حنو

، وأخرب يخبِر ،يف مضارع الثالثي املزيد باهلمزة، حنو: أَكْرم يكْرِمضم ياء املضارعة "ومن ذلك أيضاً    
  .٣؛ ألن اهلمزة املزيدة تسقط يف املضارع "ثي مفتوح ياء املضارعةارع الثاللئال يلتبس مبض

: اسـتخرج،  نيني للمفعول لئال يلتبسـا بـاألمر  ومنه أيضاً " ضم التاء يف حنو: استخرِج واستحلي مب
ـ  : اخرِج كما يف: اخرج واضرِب، والقول نفسه يف "امتناع اإلتباع يف٤استحلِ " رب ، لئال يلتـبس اخل
  . ٥باألمر "

مضـارع ذوات اليـاء   ، أما مضارع ذوات الواو ضمت عينه، حنو: يقُولُ، يعود وأضراماومنه أن    
  .٦، لئال يلتبساأضراما، وفكُِسرت عينه، حنو: يبيِع، يسيِلُ

، ويتحقق أمن اللبس رةع التكسري بنوعيها القلة والكثومما يعد من البناء الصريف يف هذه املسألة مجو   
الياء ختفيفاً مما كان من باب (مفاعيل) إذا  ، ولذلك ال يصح حذفباحلركة الصرفية والبناء الصريف فيها

  .  ٧، وال يصح حذف يائه لئال يلتبس مبطاعم مجع مطْعممجع مطْعامم ي، فمطاعكان يلتبِس ببناء آخر

                                                             
 .احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءاتأبو الفتح عثمان ابن جين،  -١
 .  ١/٢٧١، األشباه والنظائر يف النحوالسيوطي،  -٢
 .١/٢٧٢، املصدر نفسه -٣
 .مهع اهلوامعجالل الدين السيوطي،  -٤
 . ٦/٢٢٤، املصدر نفسه -٥
 .٢/٥٣٠، املمتع يف التصريفابن عصفور،  -٦
 . ٥/٣٣٣، مهع اهلوامعالسيوطي،  -٧



 ١٨٥                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
، وغري ذلك مـن  كما فعلوا يف بقرة وبقرٍ، وشجرةً وشجرٍ ى حيومن ذلك أم مل جيمعوا حيةً عل   

  .١؛ لئال يلتبس حبيمما يفرق بينه وبني مفرده باهلاءأمساء اجلمع اجلنسي 
ال يلتبس بفواعل ؛ لئكور العقالء ال يجمع على فواعلومن ذلك أن ما كان من باب فاعل صفة للذ   

، وما جاء من كـالم العـرب   وقوائم، وزاهرة وزواهر وغريها مجع فاعلة حنو: كاتبة وكواتب، وقائمة
  .ك يعد من باب الشذوذ عند النحاةخالف ذل

عنويـة أو  وعليه فال بد من قرينة م ٢ويبدو أن كثرة ما جاء من شواهد تعزز إجازة ما منعه النحويون   
عنوية أو اللفظية ما جاء مـن مجـوع   ، ومما يعد ملْبِساً إن مل تتوافر القرينة امللفظية لتحقيق أمن اللبس

جاء فيه الفلـك مفـرداً   ، ومما ٣، وهجان ودالصٍ وغريهاالتكسري داالً على الواحد واجلمع، حنو: فُلْك
مل ؛ ألنه يستع]، على أن الفُلك للجمع املؤنث١١٩الشعراء: [  ﴿ يف الفُلْك املشحون ﴾: قوله تعاىل

﴿ والفُلك اليت جتـري يف  : مالً اإلفراد واجلمع قوله تعاىلا جاء منه حمت، وممواحداً ومجعاً مذكراً ومؤنثاً
  . ]١٦٤ :[البقرة البحر ﴾

  .٤ولعل للقرينة اللفظية أثراً بيناً يف حتقيق أمن اللبس فيما مر    
 بيسرٍ ومما يعد دليالً بيناً يف هذه املسألة على أن العربية جر اللبس ومتيل إىل اإليضاح وإيصال املعىن   

حقق أمن اللبس على الـرغم  قيد یوسهولة أن املفرد واملثىن واجلمع قد يوضع أحدمها موضع اآلخر ب
 ت قُلُوبكُمـا ﴾ ﴿ قَد صغ: ا وضع له، ومن ذلك قوله تعاىلمن أن األصل أن يوضع كل لفظ على م

]، أي: قلباكمـا،  ٣٨ائدة: [امل ﴾سارق والسارقةُ فاقطعوا أيديهماوال﴿: ]، وقوله تعاىل٤[التحرمي: 
، لتبس؛ ألنه إن كان له أكثر اكل واحد من املضاف إليه شيء واحد، وقُيد ذلك بأن يكون لوميينيهما

  .٥: قطعت أذين الزيدين لإللباس يف عدد املقطوعضع املفرد أو اجلمع يف مثل قولنافال يصح أن يو

                                                             
 .١/٢٧٣، األشباه والنظائر يف النحوالسيوطي،  -١
 .٧٩-٧٥، صالفيصل يف ألوان اجلموعباس أبو السعود، ع -٢
 ، مادة (فلك)، ص  .لسان العربابن منظور،  -٣
 .١٠٢-١٠٠، ص احملاجاة باملسائل النحويةحممود بن عمر الزخمشري،  -٤
 . ١/١٧١، مهع اهلوامع. والسيوطي، ١٧٨، املصدر السابق -٥



 ١٨٦  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
ل مل يعلُّ يف حتقيق أمن اللبس ما يطالعنا يف اإلعالل من مسائولعل ما يعزز أن للبناء الصريف أثراً بيناً    

؛ ألنـه  أم مل يعلُّوا: اسواد، واعوار، وأضراما ، ومن ذلكفيها االسم أو الفعل؛ لئال يلتبس ببناء آخر
، فيلتـبس ذلـك   : ساد وعارلو نقلت فتحة الواو إىل الساكن قبلها وحذفت إحدى األلفني ألصبحا

  .١املضاعفبفاعل 
ومن ذلك إعالل اسم املكان من (قام) وأضرابه لتحقق أمن لبسه بـ (قام)؛ لـذلك يقـال فيـه       
  .٢)ممقا(

 ٣)؛ ألما لو أُعال ألصبحا: مقَاالً ومخاطاًيعلُّوا مقْواالً ومخياطاً؛ لئال يلتبس بـ (فعالومنه أم مل    

  .لعرب إعالهلمامل يثبت يف كالم ا على الرغم من أنه
  ؛ لـئال يلتبسـا بعـد النقـل واحلـذف بِفَعـال       ه يف عدم إعالل تقْـوال وتيسـار  والقول نفس   

  .٤)(تقَال وتسار
ومنه التصحيح يف مثل: نزوان، وقَطَوان؛ ألما يصبحان: نزان وقَطَان، بعد النقل واحلذف، فيلتبس    

حيح يف مثل: عصوان ورحيان؛ ألما يصبحان: عصان ورحان، بعد ، ومنه التص ٥)عالف(فَعالن) بـ (
  .٦: يدان ودمانثنية املقصور بتثنية املنقوص حنو، فتلتبس تالنقل واحلذف

) وحذفت إحدى الواوين الساكنتني (سور وغُور؛ ألما لو أُعال ٨وغُوور ٧ومنه التصحيح يف سوور   
ل من حيث اإلعالل والقلب واحلذف، فيلتبس (فَعول) بــ  ، والقول نفسه يف قَوولعول بفُعاللتبس فُ

  .١)(فَعل

                                                             
 .٣/١٤٤، شرح الشافيةرضي الدين األستراباذي،  -١
 . ٢/٤٨٦، املمتع يف التصريفابن عصفور،  -٢
 .٣/١٢٥، شرح الشافيةالرضي،  -٣
 .٣/١٢٥ املصدر نفسه، -٤
 .٢/٥٥٢، املمتع يف التصريفابن عصفور،  -٥
 .٢/٥٥٢ املصدر نفسه، -٦
 (سور). من سرت سووراً إذا وثبت وثُرت . لسان العربابن منظور،  -٧
 من غارت العني غُووراً.  (غور). لسان العربابن منظور،  -٨



 ١٨٧                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
بعـد   : رؤيا وروية اللتني أصبحتامن ذلك عدم قلب الواو ياء يف مثل: سوير وبويع، كما فعلوا يفو   

  .٢)تبسان ببناء (فُعلسيرا وبيعا، فيل :القلب: ريا ورية؛ ألما لو عومال كذلك ألصبحتا
  ) عنـد إسـنادمها إىل ألـف االثـنني     ومن ذلك عـودة الـواو فــ (يغـزا) واليـاء يف (رمـى      

  .٣)(غَزوا ورميا
  . )٤(؛ لئال تقلب ياء فيلتبس اجلمع باملفرد ) إليهارضيضم ما قبل الواو عند إسناد ( ومن ذلك أيضاً    

 :  اإلمالئيالرسم  -٢
، أو تلك اليت اختذ فيها األلفاظ اليت يغاير لفظها رمسها وان واضحني يف كثري منلعل اللبس وأمنه يبد   

مدة يف التمييز بينها وبني غريهاالرسم ع.  
، وذهـب  ومن النوع الثاين (حاشا) اليت تأيت امساً أو اسم فعلٍ، أو فعالً، أو حرف خفضٍ يف العربية   

س عنـده أن  ، والقيـا و (كلتا)) كلزوم األلف يف (كاليست الزمة األلف فيها ل"ابن درستويه إىل أن 
وذكر األستاذ عبد   ،٥، فالفعلية ال بد من كتبها بالياء"تكتب بالياء املُهملة، لئال تلتبس احلرفية بالفعلية

  .٦؛ ولذلك تكتب بالياء"سم على الصحيحا"السالم هارون أا 
، رفية أو االمسية تعرف من السياق، ألن الفعلية أو احلسمال ضرورة هلذه املغايرة يف الرويظهر لنا أنه    

ما مضى بعض األلفاظ األخرى حنو (عدا) و (خـال) و (إىل)  وال بد أن نخضع لذلك أيضاً محالً على 
 .حرفني وامسني يف بعض االستعماالت) و(على

                                                                                                                                                           
 .  ٤٩٤-٢/٤٦١: املمتع يف التصريفابن عصفور،  -١
 . ٣/١٤٠، شرح الشافيةالرضي،  -٢
  .٣/١٥٧، شرح الشافيةالرضي،  -٣
 . ٢/٥٢٩، املمتع يف التصريفابن عصفور ،  -٤
 . ٤٥ص ،كتاب الكتابعبد اهللا ابن درستويه،  -٥
 . ٢٥-٢٤ص ،قواعد اإلمالءعبد السالم هارون،  -٦



 ١٨٨  والرسم اإلمالئي مواضع اللبس وحتقيق أمنه يف البناء الصريف

 
و: ريا، وعلْيا، ودنيا، ثة أحرف بألف فيها ياء حنومن ذلك ما انتهى من الصفات اليت تزيد على ثال   

من هـذه   ، واستثينروف يف هذه الصفات أن ترسم بألف، أما إذا سمي ا فبياء مهملة، فاملعوأضراا
  .١؛ ألا ليست صفاتوأضراما )املسألة ما كان من باب (عطايا) و(هدايا

ة إىل املغـايرة؛ ألن قرينـة   والقول نفسه يف هذه املسألة كالقول يف سابقتها من حيث إنه ال ضرور   
قرينة الرسم اإلمالئـي أوضـح   التكلم أو القرينة الذهنية أو اللفظية تغين عن ذلك على الرغم من أن 

  .وأظهر
تلتـبس باألمسـاء   ولعل لرسم األمساء املقصورة اليت تزيد على ثالثة أحرف بالياء املهملة عذراً لئال    

(بِشـراً) املنصـوبني   ) وبـ (ذكـراً إذ لو كتبت بألف اللتبس ، املنصوبة املنونة، حنو ذكرى، وبشرى
كـثرياً مـن    ؛ ألن٢، ولسنا مع من يدعو إىل وضع فتحتني فوق ألف التنوين للتفرقة بني ما مراملنونني

يصار إىل احلركات يف بعض املسائل؛ ألا أقل تكلفـاً  ، على الرغم من أنه قد الكتاب يهملون الضبط
  .  وأكثر وضوحاً

رأ) قَا يلبسها باملسند إىل املفرد (؛ ألن حذفه: قرأا، يقرأانومن ذلك وجوب رسم ألف التثنية يف مثل   
بس عنـد مـن   ، ولعل القرينة اللفظية والسياق يغنيان عن هذا الل٣) املسند إىل نون النسوةو(مل يقْرأنَ

  .  رابهد هلم من رمسها فيما مر وأض، أما غريهم فال بيتقنون قواعد العربية
ذلك يكون قد خالف نظائره كما مر؛ ألنه علم ، وبومنه (حيىي) علماً للفرق بينه وبني (يحيا) فعالً    

ا يفهـم مـن   ، ولكن هذا اللبس يمكن إزالته مبمشهور يكثر استعماله، وقيل إنه شاذ، فال يقاس عليه
  .٤، أو بالقرينة املقاميةالتركيب اللغوي للجملة

                                                             
 .٧٤، صأصول اإلمالءعبد اللطيف اخلطيب،  -١
 .١٠٥، ص١٩٥٥، ٨العدد ، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة -٢
 .٥٢، صأصول اإلمالءعبد اللطيف اخلطيب،  -٣
 .٤٥، صكتاب الكتابابن درستويه،  -٤



 ١٨٩                                     جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداا

  
يف األمـر  ، ومنها زيادة األلف بعـد واو اجلماعـة   دة حرف على كلمة لئال تلتبسك زياومن ذل   

ريني ، ومل يلحق بعض البصواملاضي املسندين إليها، واملضارع املسند إليها، حنو: قالوا، قولوا، مل يقولوا
  : األلف باملضارع املشار إليه، وهلذه الزيادة أسباب منها

  .واو ينتهي إىل خمرج األلف، وهو قول اخلليل بن أمحدملد بالأا زيدت ألن فصل صوت ا -١
، علـى أن  املنفصل يف مثل قولنا: ضربوا هـم  أا زيدت للفصل بني الضمري املتصل والضمري -٢

يد للمتصل، ومل تلحق الضمري يف قولنا: ضربوا هـم؛ ألنـه يف موضـع    الضمري املنفصل توك
 .نصب

، ولذلك مل تلحق حنو: كفروا، وردوا، وجاؤواللفصل بني واو اجلمع وواو النسق،  أا زيدت -٣
، والقول نفسـه يف الفعـل   املتصلة باحلرف الذي قبلها، حنو: ضربوا، ألمن اللبس بواو اجلمع

 .فرد، حنو: يدعو؛ ألن يف االتصال أمناً للبساملسند إىل امل
 . الواو املتحركة والواو الساكنة، وهو مذهب الفراءأا زيدت للفرق بني -٤
 .١دت للفرق بني االسم والفعلأا زي -٥

؛ ألن يف زيادا ز ادعاء زيادة هذه األلف الفاصلةويظهر لنا أن ما مر من أسباب ليست كافية لتعزي   
ب يهملـون الضـبطني   ؛ ألن مجهور الكتاللبس مع مثل: دعوا، وغَزوا، ومل يدعوا، ومل يغزواإحداثاً 

أن النـاس  ، وص منه بترك فرجة بني كلمة وأخـرى عوم يتخلَّ، ولعل هذا اللبس املزالصريف والنحوي
) دعت إىل عـدم  (عامل الغد، ولعل ما يعزز ما نذهب إليه أن جلنة حترير جملة يسمعون أكثر مما يقرؤون

  .٣، وأنكر هذه الدعوة عبد الكرمي الدجيلي٢زيادا لبعض التيسري يف الطبع والقراءة والكتابة
بعد راء (عمرو) علماً غري مضاف، غري مصغر، عـري مقتـرن بــ (أل)، غـري     ومنها زيادة الواو    

، ولعـل هـذه   )٤(، للفرق بينه وبني عمر املمنوع من الصـرف  منسوب، وليس منصوباً أو قافية بيت
إن كان ال بد  ، وميكن أن يستعاض عنهان الناس يسمعون أكثر مما يقرؤون؛ ألالزيادة ليست ضرورية

                                                             
 .٣٢٥-٦/٣٢٤، مهع اهلوامعالسيوطي،  -١
 . ٢٠٠ص ،ت اللغوية يف العراقالدراساجعفر عبد اجلبار القزاز،   -٢
 .٩٠-٨٨، صوجوب األلف الفارقة بعد واو اجلماعةعبد الكرمي الدجيلي،  -٣
 .١٨٦، صاملفرد العلم يف رسم القلماهلامشي، أمحد،  -٤
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كتابة ولفظاً هلذا العلم على الكاتب لكثرة استعمال العرب ؛ ألن ذلك أخف م (عمرو)منها بإسكان مي

  .مه كافية لتحقيق أمن اللبسإذا مل تكن قرينة الصرف أو عد
ــواو يف (أُويل) و(أُولــو      ) امللحــق جبمــع املــذكر الســامل للفــرق بــني ومنــها زيــادة ال
، والقول نفسـه يف  )١(مولة يف هذه املسألة على املنصوبة ) املرفوعة فمحأويل) و(إىل) اجلارة، أما (أولو(

 ؛ولست أرى ضرورة ملثل هـذه الزيـادة  ، املذكر) من حيث كوا من باب محل املؤنث على (أُوالت
  .الواو ألمن اللبس يف هذه املسألة، وهو أظهر من ادعاء زيادة ألن الياء جيب إعجامها يف الطبع

زيدت يف األول للفرق بينه وبني ، على أا و(أويل) اسم اإلشارة املقصورومنها زيادا يف (أولئك)    
؛ أيضاً ضرورة إىل مثل هذه الزيـادة ، ولسنا نرى ٢) قد تستعمل امساً يف العربيةإىل(إليك) وخباصة أن (

 مسألة تزيل ما قـد  ، وهيهلمزة ال بد من كتابتها يف الطبع، وألن ان الناس مساعهم أكثر من قراءمأل
  .يتراءى من لبس

ولية؛ ألن الثانية مقترنـة بــ (أل)   ) املوص) اإلشارية؛ لئال تلتبس بـ (اُألىلأوىلوالقول نفسه يف (   
  .زيادة على مجلة الصلة

ضرورة أيضاً إىل مثل هذه الزيادة، ، وال  ٣)ومنها زيادا يف (أُوخي) املصغر للفرق بينه وبني (أخي    
  . الزيادة أيضاً يف غري هذه اللفظة، ومل تطالعنا هذه األن أكثر الناس ال يكتبو

عـدم الزيـادة أوىل يف هـذه     ) ولعلف يف (مائة) للتفرقة بينها وبني (مئْة) أو (فئةومنها زيادة األل    
، ويعزز ذلـك  م من كوا زائدة يف الرسم أيضاً؛ ألن كثرياً من الناس ينطقوا باأللف على الرغاللفظة

، وأن أبا حيان النحوي قـد أجـاز   ةً على أن اهلمزة ال بد من كتبهاالعربية معجمة زياد أن احلروف
  .٤ذلك

                                                             
 .٦/٣٢٧، مهع اهلوامعالسيوطي،  -١
 . ١٠٨، صأصول اإلمالءعبد اللطيف اخلطيب،  -٢
 .٦/٣٢٨، مهع اهلوامعالسيوطي،  -٣
 .٦/٣٢٩، املصدر نفسه -٤
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، باليت بعد حذف األلف والـالم منـه   ؛ لئال يلتبسنحاة واللغويون احلذف فيه الاليتومما مل جيوز ال   

سـم  ؛ ألن رسـاً لنا أن حذف الالم ليس ملْبِ ، ويظهرلب حذفها على الرغم من هذا اللبسوأجاز ثع
﴾  وإليـه مـآبِ   : ﴿الياء من األول كقوله تعاىل، والالت إذا حذفت األلف يحقق أمن اللبس باليت

) ولكن هذا اللبس يـزول  ذف الالم فيها جيعلها تلتبس بـ (إال، أما ( الالء ) فقيل إن ح]٣٦[الرعد: 
  .  ا يقرؤونأن الناس يسمعون أكثر مم، وبا يظهر لنا برسم اهلمزة يف االسمكم
    ام حذفوا األلف من لفظ اجلاللة (ومنها أيف الوقف هللا)؛ لئال تلتبس بالاله .  
ألن اللـبس   :ارث علماً وإثباا يف حارث صفة، لئال يلتبس حبرِث علماًومنها حذف األلف من احل   

ا ال تدخل على كل علممع حرف التعريف منتف١؛ أل.  
و: طاحلات؛ ألنه يلتـبس  ألف مجع املذكر السامل إذا كان هذا احلذف ملْبِساً حن ومنها أم مل حيذفوا   

ذرين. والقول نفسه يف مجع املبِطَلَحاتوالقول نفسـه أيضـاً يف مجـع    ذكر حاذرين لئال يلتبس بِح ،
  .٢التكسري حنو دراهم لئال يلتبس بـ درهم

 يلتبسا بكوما غري مقترنتني ا إذا سبقا مزة ومل يجوزوا أن تحذف الالم من اللحم والرجل لئال   
؛ ألن مهزة الوصل تحذف أما مهزة ا أن هذا اللبس يزول بوصل الكالم، ويظهر لن ٣االستفهام أو النداء

  . أن تكتب إذا مل تخفّف القطع فاألصل
جبـالء ووضـوح    املعـىن  ؛ ألن الوضوح وإيصالجر اللبس والتعميةويتضح لنا مما مر أن العربية    

فيه باحلـذف أو الزيـادة أو   ، فما تراءى للنحويني التباس رمسه بغريه من ألفاظ العربية تصرفوا غايتها
د بقواعد الطبع أو ، ويتضح لنا أيضاً أن كثرياً مما تصرف فيه ألمن اللبس ميكن إزالة لبسه بالتقيغريمها

) وكسـرها يف  م (عمرو) وفتح نون (قارئنيط بعض احلروف كما يف إسكان مي، أو ضبالكتب احلديثة
مـن بـاب    ، يف كثري مما يعـد لجأوا للحركة يف مثل هذه املسألة، وكنا نود من النحاة أن يارئنيِ)(ق

تعـد األلفـاظ: معـرِض،    ؛ ألن ذلك أخف يف الكتب وخباصة ما كثر كتبه، أال األلفاظ املُلْبسة رمساً

                                                             
 . ٦/٣٣٠ ،السابقاملصدر  -١
 . ٦/٣٣٢ املصدر نفسه، -٢
 .٣/٣٣٠، شرح الشافيةالرضي األستراباذي،  -٣
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بس بـاللجوء إىل القرينـة   ، أمل تتلخص العربية من هذا اللبس لفظهومعرض، ومعرِض، من باب ما يلْ

  املناسبة؟
  :اخلامتة

ضع اللبس يف بعض األبنية الصرفية، وبعض حاالت الرسم اإلمالئي، ووسائل رصد هذا البحث موا   
بس بغريها ا أمن الل، فدل على أن املشتقات بأنواعها املختلفة هلا أبنية صرفية خاصة تحقق هلحتقيق أمنها
  .من مثيالا

ملصدر الذي يدل ، فاحتديد الصيغ ذات الدالالت اخلاصةكما وضح أن للحركة الصرفية أثراً بيناً يف    
صدر الذي ينتهي باهلاء بوصـفه حنـو: دعـوة    ، ويتحقق أمن لبس اسم املرة باملعلى املرة بناء (فَعلَة)

ةدواح.  
ية ووظائفها، يف حتقيق أمن اللبس يف بعض أمساء الفاعلني وأبان البحث دور القرائن املعنو -
ن حتقيق أمـن اللـبس قـراءة    ، عاجزة عاليت من باب خمتار، حنو: مكْتال، ومبتاع وأضرااواملفعولني 

مفْتعل) من غري إعـالل كمـا يف   ؛ لذلك ال بد من قرينة لفظية مثالً كإبقاء بناء املفعول على (ومساعاً
  .)(استحوذَ

األلفاظ اليت يغاير لفظها رمسها،  وأظهر البحث أنه ال ضرورة إىل املغايرة يف الرسم لبعض -
  .رفية أو االمسية تعرف من السياق؛ ألن الفعلية أو احلحنو (عدا)، و (خال)، و(حاشا)

وب رسم ألف التثنيـة  ، ومن ذلك وجالرسم اإلمالئي يف بعض الكلمات وبين أيضاً أمهية -
إىل نـون  ) إىل املسـند  يلْبِسها باملسند إىل املفرد (قرأ)، و(لَم يقْرأْنَ، يقرأان؛ ألن حذفها قرأا يف مثل:
  . النسوة

ن الناس وأوضح البحث أخرياً أن زيادة بعض حروف الرسم اإلمالئي ليست ضرورية؛ أل -
أللفاظ اليت ) وغري ذلك من او(عمر )يسمعون أكثر مما يقرؤون، ولعل ذلك يبدو بيناً يف (مائة) و(عمر

  .يتعثَّر يف نطقها
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  املصادر واملراجع قائمة
  . القرآن الكرمي -

  دار إحياء الكتب العربية.  :، القاهرةشرح التصريح على التوضيحاألزهري، خالد،  -١
، ومعه شرح شواهده لعبد القاهر البغدادي، حتقيق حممد نور شرح الشافيةاألستراباذي، رضي الدين،  -٢

 دار الكتب العلمية.   :سن وزميليه، بريوتاحل
، حتقيق علي النجدي ناصـف  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءاتابن جين، أبو الفتح عثمان،  -٣

 م. ١٩٦٩ - ه١٣٨٩الس األعلى للشؤون اإلسالمية، دار إحياء التراث اإلسالمي، :وزميله،القاهرة
 م. ١٩٩٨ - ه١٤١٨الطبعة الثالثة،القاهرة، عامل الكتب، ، اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، متام،  -٤
 ، د.ط، د.ت.  كتاب شذا العرف يف فن الصرفاحلمالوي، أمحد،  -٥
 م.١٩٨٣ - ه ١٤٠٣مكتبة الفالح، :، الطبعة األوىل،الكويتأصول اإلمالءاخلطيب، عبد اللطيف،  -٦
 :اهيم السامرائي وزميله، الكويتحتقيق د. إبر ،الطبعة األولی، كتاب الكتاب، ابن درستويه، عبد اهللا -٧

 م .  ١٩٧٧دار الكتب الثقافية، 
دار صـادر،   :بريوت ، مجعه وحققه وشرحه د. واضح الصمد، الطبعة األولی،ديوان النابغة اجلعدي -٨

١٩٩٨. 
عيسـى   :، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، القـاهرة الربهان يف علوم القرآنالزركشي، بدر الدين،  -٩

 م.  ١٩٧٩الطبعة الثانية، البايب احلليب، 
مطبعة  :بغداد، حتقيق د. يجة باقر احلسيين، احملاجاة باملسائل النحويةالزخمشري، حممود بن عمر،  -١٠

 م.١٩٧٣أسعد، 
 .  ، د.تدار املعارف :، القاهرةالفيصل يف ألوان اجلموعأبو السعود، عباس،  -١١
مكتبة  :ه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، حتقيق طاألشباه والنظائر يف النحوالسيوطي، جالل الدين،  -١٢

 م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٦٥الكليات األزهرية، 
  هـ.  ٣٩٥البحوث العلمية،  :، حتقيق د. عبد العال سامل مكرم، الكويتمهع اهلوامع -

منشـورات دار   :، حتقيق فخر الدين قباوة، الطبعة الثالثة، بريوت، املمتع يف التصريفابن عصفور -١٣
 م.  ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨اآلفاق اجلديدة، 

 م. ١٨٩١دار الرشيد،  :، بغدادالدراسات اللغوية يف العراقالقزاز، عبد اجلبار،  -١٤
دار الفكـر،   :، حتقيق د. حممد كامل بركـات، دمشـق  املساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل،  -١٥

 م.  ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠
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علي حممد البيجـاوي،   ، حتقيقالتبيان يف إعراب القرآنالعكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني،  -١٦

 دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب. :القاهرة
 . ه ١٣٨٨دار صادر،  :، بريوتلسان العربابن منظور،  -١٧
 .١٩٦٧مكتبة األمل،  :، الطبعة الثانية، الكويتقواعد اإلمالءهارون، عبد السالم،  -١٨
 م.  ١٩٢٨املكتبة التجارية، ، ١٥الـ، الطبعة املفرد العلم يف رسم القلماهلامشي، أمحد،  -١٩
، حتقيق د. مازن املبارك وزميلـه، مراجعـة سـعيد    مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام،  -٢٠

 م. ١٩٧٩ :األفغاين، الطبعة اخلامسة، دار الفكر، بريوت
  االت :  

  .١٩٤٥، ، العدد العاشرجملة عامل الغد ،الرحيلي، عبد الكرمي، وجوب األلف الفارقة بعد واو اجلماعة -١
  م. ١٩٥٥، ٨، العدد جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة -١
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گرایش آن به آزادشدن از دیدگاه تحلیل  و راوي درونی کشمکشبررسی 
  »دونده ي بادبادك« روانی ادبیات در رمان

   *زوبارى فوزیه دکتر      
  :چکیده

را بـر مبنـاي   (دونده ي بادبادك) » عداء الطائرة الورقية«خالد حسینی متن رمان خود 
حوالت هوشیاري را در این ذات تأثیر گـذار و  زندگی نامه و خیال داستانی بنا می نهد تا ت

تأثیر پذیر با آنچه که پیرامون آن رخ مـی دهـد و شخصـیت هـاي دیگـري کـه حـوادث        
داستان را پیش می برند و به آینده، حال و گذشته آن خوش بـین هسـتند روایـت کنـد؛     

دارد  که نگاه ذاتی و درونی آن بر هـر چیـز تسـلط     را راوي درونینویسنده نقش محوري 
مد نظر قرار داده و به نقد و انتقاد آن مـی پـردازد؛ بـه نـاتوانی آن در مقابـل بسـیاري از       
حوادث می نگرد و تالش هاي آن را به تصویر می کشد که سعی می کند ضعف خـود در  
مقابل موضوعاتی که تشکیل دهنده ي واقعیت هاي اجتماعی، فرهنگی و تاریخی زنـدگی  

تا در نهایت بتواند امتحان نفس در گرایشش به آزادشـدن از   هستند را پشت سر گذاشته
  عذاب هاي خود به سوي آینده ي موعود را با موفقیت پشت سر بگذارد.

   ذات، گرایش، کشمکش، آزادگی. کلید واژه ها:

                                                             
  .هسوریاستادیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تشرین، الذقیه،  - *

 م09/06/2012ش = ه. 20/3/1391تاریخ پذیرش:    م 5/01/2012ش= ه.15/10/1390تاریخ دریافت: 

 چکیده هاي فارسی



 ١٩٦  چکیده هاي فارسی

 
  جنبه هاى آن در متن هاى (معلقات) دوگونه هاى متضاد و

   هغیثاء قادر دکتر
  ده:یچک

در هماهنگى  و ،اختالف دارند ک ساختارى است که شباهت وی ،دوگونه هاى متضاد
زیبایى  تفاوت باعث نوآورى و متن آشکار یا پنهان مى باشند. این اختالف و ساختار

ى از حالت روحى اواسطه ى ساختار شعرى متن یک ترجمه ه که ب، شعرى مى شود
  . می آیدبه شمار  او،احساسات درونى  شاعر و

هاى جدا گانه مى  هآمیختگى بین پدید ت که بر اساس پیوستگى ودوگونه: اصطالحى اس
. می کند که محیط به شاعر تحمیل اند این دوگونه ها نتیجه دو احساس متفاوتى باشد.

  عبارتند از:می شوند درون شاعر بیدار که بنابر این دو احساس متضاد 
ین دو احساس را احساس تسلط دیگران بر هستى خود. شاعر ا و ،احساس به هستى خود

که این تصاویر اساس  ،آشکار در متن شعرى خود منعکس کرد به شکل تصاویر پوشیده و
، جدا شدن وصل/ ،فنا شدن مهمترین این ها: جاودانگى/ این پژوهش است. وبنیاد

  . می باشد مرگ زندگى/ ،روشنى تاریکى/ ،رفتن برگشتن/
ممکن است مکمل همدیگر باشند.  مى گیرند وقرار این دو طرف متضاد مقابل همدیگر

                          هیچ اهمیتى براى یک طرف نیست. بدون طرف مقابل اما
 ،از متن شعراى معلقات ییبررسى نمونه هابه این پژوهش یک بررسى نو است که 

تفسیر آن دوگونه  عالوه بر تحلیل و ،ژرف در ساختار زبان متن یبراساس دیدگاه
  پرداخته است.

که این کار با  ،این امر از راه پى گیرى کردن دوگونه هاى متضاد در متن مى باشدو
همچنین  ،مفهوم ها در این دوگونه هاى متضاد آشکار ساختن سمبل ها ونشانه ها و

  شود.محقق مى  ،جنبه هاى روانشناسى آن در متن
 .ساختار متن، دوگونه هاى متضاد کلید واژه ها:

                                                             
  سوریه ،دانشگاه تشرین، ان وادبیات عربىروه زبگدانشیار.   

 م.17/06/2012ش =ه. 28/3/1391: پذیرشم  تاریخ 15/01/2012ش= ه.25/10/1390: دریافتتاریخ 



 ١٩٧                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  اثر سمیح القاسم» ةخطاب من سوق البطال« تکرار در شعر ه يآرای

  دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
  چکیده

لفظـی باعـث    بهلفظی ومعنایی قابل توجه است؛ از جن بهتکرار در شعر عربی از دو جن
  گردد. معنایی سبب تأکید معنی می بهشود واز جن غناي موسیقی شعر می

ر مشـهوري از سـمیح القاسـم شـاعر     تکـرار را در شـع   یهاین نوشته بر آن است که آرا
اي از بازار بیکـاري) بررسـی نمایـد     (خطبه» ةخطاب من سوق البطال«بزرگ فلسطینی با نام 

هایی را که ممکن است فلسطینیان از سوي اسرائیل متحمل شوند به  که شاعر در آن رنج
شـمن کـه   ها موضع شاعر در برابر د تصویر کشیده است، ولی با وجود تمامی این دشواري

  همان مقاومت و پایداري است در هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.
تکرار را در شعر مـذکور، در سـطوح مختلـف آن، یعنـی تکـرار       یهما در این نوشته آرا

کنیم. همچنین هـدف شـاعر را    هاي صرفی بررسی می واژگان، تکرار عبارات و تکرار صیغه
  دهیم. و بررسی قرار می از به کارگیري تکرار در شعر خود، مورد نقد

  : تکرار، موسیقی، تأکید، مقاومت.ها کلید واژه

                                                             
 بوشهر ،دانشگاه خلیج فارس، یوادبیات عربزبان یار دانش.  

 م19/06/2012ش = ه. 30/3/1391: پذیرشم تاریخ 05/03/2012ش= ه.15/12/1390: دریافتتاریخ 



 ١٩٨  چکیده هاي فارسی

 
  »املی نصراهللا«اثر »پرواز برخالف زمانه« مهاجرت و زن در رمان                  

  علی گنجیان خناري دکتر
    حورا رشنو

  چکیده
با احساسات لطیف ودیدگاه عمیـق خـود، توانسـته اسـت در مجموعـه      » املی نصراهللا«
مسائل زنـان   مهاجرت و نهاي خود، توجه خواننده را به مسائل اجتماعی چون جنگ ورما

 مـی یـابیم بشـر امـروزي در     جلب کند. اهمیت این مساله زمانی روشن می شود کـه در 
  ارزش هاي معنوي چون ایمان وعشق متزلزل شده است.

ه آن را پایـداري در راه آن تاکیـد مـی کنـد چـرا کـ       املی نصراهللا بر عشق بـر وطـن و  
  قابل طرح می داند. همچنان، مهم و

 ، ازمعایب ومحسنات هجرت سخن می گویـد و »پرواز برخالف زمانه«نویسنده در رمان
غربت مقایسه می کند. این بررسـی هـا بـر پایـه فطـرت انسـانی        پیوسته خاك وطن را با

  ووجدان بشري صورت گرفته است.
مدافعان خود نیاز دارد اما مهـاجرت  طبیعی است که کشور در زمان جنگ به مبارزان و

م) از لبنان به دیگر کشـورها صـورت   1975-1990وسیعی که درزمان جنگ در سالهاي (
مـی افکنـد    آن پرده بر گرفته پیامدهاي ناخوشایندي به همراه خود داشت که نویسنده از

  گمشدگی هویت انگشت می گذارد. واز آن میان بر
» پــرواز بــرخالف زمانــه«مضــمون رمــان  ایــن پــژوهش در تــالش اســت بــه بررســی

مهاجرت بپردازد. چرا که این دو مضمون محور اصلی رمان مورد نظـر   درچهارچوب زن و
از سویی دیگر، زندگی نویسنده و شخصیت آن را نیز مورد مطالعه قـرار داده   می باشند. و

  از داستان رمزگشایی می کند.و 
موازنـه بهـره    ه دارد. گاهی نیز از نقـد و روش فنی وروان شناختی تکی این پژوهش، بر 

  جسته است.
  املی نصراهللا، رمان پرواز برخالف زمانه، مهاجرت، زن، پایداري ملی.کلید واژه ها: 

                                                             
 دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانیزبان وادبیات عرب دانشیار ،. 
 دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایرانیادبیات عرب کارشناس ارشد زبان و ،.  
 م10/08/2012ش = ه. 20/5/1391: پذیرشم  تاریخ 6/04/2012ش= ه.18/01/1391: دریافتتاریخ 



 ١٩٩                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  غرور برتري تا خودشیفتگی و ابن اثیر؛ از نبوغ و

  
  *عیسی متقی زادهدکتر 

  **محمد کبیري

  چکیده:
شخصیت نابغه به شخصیتی خود  این جستار به بررسی نمونه اي از تحول یک   

شیفته می پردازد.خودشیفتگی آدمی را از حالت طبیعی ومعمول خود خارج ساخته واو 
  خودپرستی قرار می دهد. را در فضایی آکنده از غرور، خودپسندي و

بررسی هاي که در مورد شخصیت نابغه انجام داده اند دریافتند که  روانشناسان با 
  شتري به خودشیفتگی و خودپسندي دارد.این نوع شخصیت میل بی

در این پژوهش به بررسی یکی از شخصیتهاي نابغه به نام ابن األثیر پرداخته شده 
است، این شخصیت برجسته ي ادبیات عربی، گامهاي نوینی در جهت احیاي زبان 

ویژه سده هفتم هجري که ستاره ادبیات عرب رو به ه ب وادبیات عرب در سده ششم و
گذاشته بود، برداشته است.اما این شخصیت نابغه از خودشیفتگی حاصل از نبوغ در افول 

  به شخصیتی خودشیفته تبدیل شد. امان نماند، و
در این جستار پس از بررسی زندگانی ابن اثیر وحیات ادبی عصرش،  ابتدا به تبیین 

شده است، خودشیفتگی و رابطه ي موجود میان آنها پرداخته  مفاهیمی همچون نبوغ و
سپس به بررسی جلوه هایی از نبوغ وبرتري او و نمونه هایی از آنچه خودشیفتگی او را در 

  نشان می دهد پرداخته شده است. المثل السائرکتاب مشهورش 
 

  برتري، خودشیفتگی، المثل السائر ثیر، نبوغ وابن اکلید واژه ها: 

                                                             
  .بی دانشگاه تربیت مدرس تهراناستادیار گروه زبان وادبیات عر -  *

   .کارشناس ارشد رشته ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس تهران - **
 م10/08/2012ش =ه. 20/5/1391: پذیرشم تاریخ 15/01/2012ش= ه.25/10/1390: دریافتتاریخ  



 ٢٠٠  چکیده هاي فارسی

 
  مبانی آموزش زبان عربی با تکیه بر پژوهش هاي تطبیقی نوین

  دکتر جمعی محمود بولعراس
  دکتر محمد خاقانی اصفهانی

     دکتر آمال  فرفار
  چکیده    

در این جستار، هدف ما ارائه مبانی آموزش زبان عربی در پرتو زبان پژوهی غربی نوین 
از پژوهش هاي تاریخی آغاز شده، و با  است، که در افق آن مباحث آموزش زبان عربی

فراتر رفتن از بررسی صرف قواعد زبان، به شیوه هاي یادگیري و فرایند تعامل دوسویه در 
  آن می پردازد.

این پژوهش براي تحقق هدف باال به بررسی روش هاي کارکرد دوسویه و پویایی در 
بان از چارچوب کالس درس کاربرد زبان همت می گمارد، تا از این طریق بستر آموزش ز

فراتر رفته، همه فضاي اجتماعی را فراگیرد. ما مبانی این آموزش نوین به شیوه غربی را 
باز می نماییم تا در رفع کاستی هاي آموزش زبان سنتی در حیطه زبان عربی گامی 

  برداشته باشیم.
زایشی و  گرا، مکتب آموزش زبان عربی، نحو آموزشی، مکتب ساختار :کلید واژه ها

  گشتاري، مکتب زبانشناسی اجتماعی تداولی

                                                             
 ریاض ،دانشگاه ملک سعود، استاد کرسی پژوهش هاي آموزش زبان عربی براي غیر عرب زبانان، 

 .عربستان سعودي
  عربی دانشگاه اصفهان زبان وادبیات استاد گروهkhaqani@khaqani.org 
  الجزائر ،عربی دانشگاه تبسهزبان وادبیات استادیار گروه.  

 م07/09/2012ش = ه. 17/6/1391: پذیرشم تاریخ 28/01/2012ش= ه.08/11/1390: دریافتتاریخ 



 ٢٠١                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  »عرب ه يالمی« ي وجه تسمیه قصیده نقديبررسی 

  *وسوي بفروییم محمد دکتر
  چکیده    
به علت کلمات ومحتواي خوب  ياست که ادیبان ودانشمندان زیاد يعرب شعر ه يالمی

بحث مذکور موضوع  آن بر سایر قصاید اقرار کرده اند، وبه همین خاطر يآن به برتر
رسد که حقیقت امر  یدر میان آنها می باشد اما علیرغم این توجهات به نظر م یشایع

زیرا اگر بخواهیم به طور عمیق ودقیق این موضوع را بررسی کنیم در می  اینگونه نباشد،
یابیم که مبالغات زیادي در آن صورت گرفته است لذا این مقاله بر آن است که این 

نواقص را با مقایسه با قصاید مهم دیگر مانند قصیده زهیر بن ابی  را تعدیل ومبالغات 
با نقد وتحلیل در معنا ومحتوا بررسی کند تا ماهیت این قصیده  ینابغه ذبیان سلمی و

فهمیده شود. از نتایجی که به آن می توان رسید این است که این وجه تسمیه به علت 
بوده که عرب در قبال نهضت  یدر این مورد تعصبات یبرتري آن نبوده بلکه عامل اساس

  شعوبیه داشته است لذا این قصیده می تواند یکی از قصیده هاي جاهلی باشد نه باالتر.
  .قدیم، نقد قصیده یاتعرب، شنفري، ادب ه يالمی :کلید واژه ها

                                                             
  سمنان.ادبیات عربی دانشگاه  استادیار گروه زبان و -  *

  م11/10/2012ش= ه.20/07/1391 :پذیرشتاریخ   م 6/12/2011ش= ه.15/09/1390: دریافتتاریخ 



 ٢٠٢  چکیده هاي فارسی

 
  گرایی در شعر بدر شاکر السیاب هاي گذشته گونه

  *حمدياسیدرضا میردکتر 
  **علی نجفی ایوکیدکتر 

  ***نجمه فتحعلی زاده
هاي  هاي نقدي است که در سال گرایی) یکی از اصطالح اصطالح نوستالژي (گذشته

اخیر در میان منتقدان شعر رواج یافته است. گر چه این اصطالح در نقد ادب عربی 
اب و تازگی دارد، اما مفهوم آن از همان عصر جاهلی وجود داشته است. این شگرد از اسب

هاي شخصی، عاطفی، سیاسی، اجتماعی، و... سرچشمه  هاي فراوانی همچون انگیزه انگیزه
اجتماعی زمان خویش  آزارد یا از اوضاع شخصی و و را میاگرفته است. شاعري که غربت 

توان این رویکرد را بر اساس عوامل  آورد، بنابراین می در رنج است به نوستالژي روي می
سیاسی تقسیم کرد. گفتنی است که در دوره ي معاصر  _واجتماعییاد شده به فردي 

اجتماعی و دردهاي فردي شاعران عرب نمود  این پدیده در پرتو حوادث سیاسی و
ترین شاعران  م) نیز از برجسته1926-1964( بیشتري در شعر پیدا کرده است. سیاب

زمان کودکی و  معاصر عرب در این رویکرد است که احساس اشتیاق و آرزومندي به
  .گر است هایش بسیار پر رنگ جلوه جوانی و نیز به خانواده و وطن در سروده

هاي پژوهش حاضر آن است که بدر شاکر سیاب تحت تأثیر عوامل  ترین نتیجه از مهم
فراوان، به ویژه عاطفه ي سرشار و ژرفی که او را به روزهاي رؤیایی و زیباي بی تکرار 

هایی را که از  برد تا اندوه ها پناه می ها و آسودگی ي لبریز از شاديکشاند، به گذشته  می
  به فراموشی سپرد. هر طرف به او روي آورده

  گرایی)، سیاب، بازگشت، اشتیاق، گذشته، حسرت. : نوستالژي(گذشتهکلید واژه ها

                                                             
  استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان. -  *

  ان.استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاش -  **
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان. -  ***

  م15/11/2012ش = ه. 25/8/1391: پذیرشم  تاریخ 26/04/2012ش= ه.07/02/1391: دریافتتاریخ 



 ٢٠٣                                     اللّغة العربية و آداا جملة دراسات يف

  
  نگارشی در ساختار صرفى و آنبر طرف شدن  وابهام  موارد

  مالک یحیى کترد
  چکیده: 

کردن گفتگو با هم  متقابل وك هاى زبانى مانند در هدیدپ زبان عربى در برخوردارى از
دورترین هدف زبان عربی رساندن معنی است زیرا غالبا  .گر استهمانند زبان هاى دی

که رساندن آنچه که میان دو طرف است آسان  کند تا این ابهام را رها می کلی گویی و
بعضی دیگر به  موارد ابهام به ساختار صرفی و یکه بعضکند  شود این مقاله مشخص می

  .گردد همانندي کلمات در نوشتار بر می
معنوى در روشن  شباهت لفظى و حرکت صرفى واصلی  این مقاله به توضیح دادن نقش

نین این مقاله تأکید مى کند چردازد. همپمى  سازى معناى ساختارهاى مختلف صرفى
  .    اثر مهمی دارد معناشدن آشکار  درحى به طرح اصطال که متعهد بودن

  
  .، صرفگارشن ،صرفى ابهام موارد :ه هاژوا کلید

  

                                                             
 -  سوریه.، دانشگاه تشرین، زبان و ادبیات عربیاستادیار  

 م11/11/2012ش = ه. 21/8/1391: پذیرشتاریخ    م 4/06/2012ش= ه.15/03/1391: دریافتتاریخ 



  

 

 

  
Narrating Self Conflict and its Inclination towards 
Liberation from the Psychological-Analytical Perspective of 
Literature “The Kite Runner” as a Model 

Dr. Fawzieh Zoubari* 

Khaled Hussain builds up the text of his Novel “The Kite 
Runner” on the borders of the biography and novel imagination 
and chronicles the changes of the consciousness in this active and 
reactive self about what happens with it and what goes around it, 
and with the other characters that direct the events of narration, 
its development and its interaction with openness to the future, as 
it was opened to its present and past. He also targets the role of 
the narrator, whose self-vision dominates everything, thus he 
criticizes him and his surroundings, and looks at his disability in 
the face of many events, and his attempts to overpass his 
weakness towards the issues that constitute the social, cultural, 
and historical realities in which he lives, to be able at the end to 
pass the test in working for liberation from its torments towards a 
promising future. 

Keywords: Self, Tendency, Conflict, Liberation.  

                                                             
* - Assistant Professor, Tishreen University, Syria. 
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Contrastive Dualities and their Dimensions in texts of Long 
Poems 

Dr. Ghaithaa kadra* 

Abstract 

Contrastive dualities are linguistic structures with both overlaps 
and contrasts in meaning and pronunciation. This difference 
brings about creativity and beauty in the poems. Because of the 
poetic structure of the poem, it is a translation of the 
psychological state of the poet and his internal feelings. Duality 
is the term which refers to the connection between separate 
phenomena. These dualities result from dual feelings awakened 
in the poet, which include: feelings toward self and feelings 
toward the dominance of others over the poets’ self. The poet 
expresses these two types of feelings in this poetry in the form of 
images. These images form the basis of this study. The most 
important include: immortality/destruction, connection 
/separation, return/departure, light/darkness, and life/death. These 
contrasts may complement each other but one is not important 
without the other member of pair. This research is a new 
investigation dealing with poetic examples of some of the poets 
of long poems. It analyzes and interprets them by going to the 
depth of poetic structures. This is done by tracing the 
contradictory dualities in texts which in turn, is done by revealing 
symbols, and sings for these dualities in the light of their 
psychological dimensions. 

Key words: Contrastive dualities, textual structure 

                                                             
*  Associate Professor, Tishreen University, Syria. 



Abstracts in English 206 

 
Aesthetics of Repetition in “An Address from the Market of 
Idleness” by Samīh Al-Qāsim 
Dr. Ali Asghar Ghahramani Moghbel* 
 
Abstract 
In Arabic poetry, the device of repetition functions at two levels: 
form and meaning. In form, repetition makes for musical 
richness, and in meaning, it makes for emphasis. The present 
article is a study of repetition in “An Address from the Market of 
Idleness” by Palestinian poet Samīh Al-Qāsim. The poem depicts 
actual and possible Palestinian sufferings inflicted by Israelis and 
stresses that the poet’s resistance against the enemy will not be 
affected. In this article, the device of repetition is studied by 
considering repeated words, phrases and similar verb forms, and 
the poet’s intention in using repetition.  
 
Keywords: Repetition, Music, Emphasis, Resistance 
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Immigration and Women in "Flight against Time" by Emily 
Nasrallah 
 
Dr. Ali Ganjian Khenari* 
Hawra Rashnow** 

 
Abstract  
Emily Nasrallah, with her tender feelings and profound thoughts, 
has directed our attention, in her works, towards social issues 
such as war, immigration and women affairs. The fact that 
modern man no longer holds to his spiritual values such as faith 
and love demonstrates how significant these social issues are. 
Emily Nasrallah emphasizes patriotism and resistance, because 
she believes these to be still important. In her novel "Flight 
against the Time", she discusses the merits and demerits of 
immigration and constantly compares homeland with Diaspora. 
These comparisons are based on human nature and conscience. 
It is natural that at the time of war any country needs its militants 
and soldiers. In Lebanon, however, large numbers of people 
migrated to other countries at the time of war which had 
unfortunate consequences including loss of identity. This 
Lebanese novelist has addressed these consequences. The present 
research aims at investigating the theme of "Flight against Time" 
with reference to women and immigration which are the two 
dominant themes of the novel. Moreover, it examines the life and 
character of the author. This paper utilizes a technical and 
psychological method as well as criticism and comparison.  
 
Keywords: Emily Nasrallah, "Flight against Time", Immigration, 
Woman, War, National resistance 
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Ibn al-Asir: From Genius and Superiority to Narcissism 
 
Dr. Eisa Motaghizadeh* 

Mohammad kabiri** 
 
Abstract 
This study fouses on the transformation of a genius to a 
narcissist. Narcissism removes man from the normal situation 
and puts him in an atmosphere of arrogance and conceit.  
Psychologists have found that genius tend to become narcissists 
and be afflicted with conceit. This article investigated the 
Personality of Ibn-al-Asir. This figure in Arabic literature took a 
creative step in reviving Arabic literature and literature in 6th and 
7th centuries, when Arabic literature was in decline. But, he was 
not immune to narcissism arising from his genius. In this 
investigation, having surveyed Ibn-al-Asir’s life and literary 
context, we elaborate on such concepts as genius and narcissism 
and their interrelationship. Then we consider some of the 
manifestations of this genius and his superiority and examples of 
his narcissism as found in his well-known book, Al-Masal Al-
Saer. 

 
 
Key words:  Ibn al-Asir, Genius, Superiority, Narcissism, Al- 

Masal Al- Saer. 
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Principles of Teaching Arabic: Possible Contributions of 
Recent Approaches 
 
Dr. Boulaares Djemai*   
Dr. Mohammad Khaqani Isfahani** 
Dr. Amal Fafar*** 
 
Abstract 
The purpose of this paper is to review the principles of teaching 
Arabic according to contemporary approaches of teaching second 
and foreign languages in the West. It explores the possibility of 
benefitting from these approaches to enrich Arabic teaching 
practice. The paper follows the evolution of language teaching 
approaches from basing instruction on syntactic knowledge up to 
acquiring the ability to use the language collaboratively, 
interactively, and communicatively. It closely examines the 
communicative approach, particularly one of its components, the 
interaction perspective. This perspective focuses on using 
authentic language, not only within the confines of the 
classroom, but also in social settings. 
  
Keywords: 
Teaching Arabic Language, Teaching Syntax, Structuralism, 
Generative-transformational grammar, Social-constructivism. 
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A Critical Study of the Ode, Lamyat-ol-Arab and its Title 

Dr. Sayyed Mohammad Mousavi Bafrooei* 

Abstract 

Lamyat-ol-Arab is a Poem which has been widely acclaimed and 
considered superior to other odes by many scholars and literary 
figures due to its high quality. But, in spite of this acclaim, it 
seems that this should not be case and if the work is investigated 
deeply and accurately, many cases of exaggeration will be 
revealed. This article aims to modify these exaggerations and fill 
up the gaps by comparing this ode with other important odes 
such as the odes by Amr-ol-Ghays and Nabeghah Zobyani, 
criticizing and analyzing both their form and their content. One 
conclusion is that the name of the ode under investigation is not 
given to it because of its superiority but mainly because of 
prejudices of Arabs against Shoubiah movement. So, this ode can 
be just one of the pagan odes, not the best ode. 

Keywords: Ghaseedah (ode), Lamyat-ol-Arab, Pagan, Al-Shanfara 
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Types of Nostalgia in Bader AL- Shaker AL-Sayyab Poetry 
 
Dr. Sayyed Reza Mirahmadi* 
Dr. Ali Najafi Ivaki** 
Najmah Fathalizadfh*** 
 
Abstract 
Nostalgia is a term frequently used in recent years by poetry 
critics. Though recently gaining momentum in Arabic criticism, 
it had existed since per-Islamic era and is motivated by personal، 
political، social, and emotional factors. A poet living in exile or 
suffering from the socio-political situation may resort to 
nostalgia. Taking the above-mentioned factors into 
consideration, we can categorize this technique into personal and 
social types. At present, nostalgia originates in political, social, 
and personal concerns and AL-Siab, the pioneer of blank poetry, 
is a one of the most popular poets whose poems reflect his desire 
and enthusiasm for his childhood, country and homeland. 
The findings of the present research indicate that Badr Al-Shaker 
often took refuge in his happy, cheerful past to forget the 
sorrows engulfing his life. This article studies nostalgia ,types, 
and reasons in Al-Siabs poetry. 
 
Key Word: Nostalgia، Al-Siabs, Enthusiasm, Past, Yearning
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Ambiguity and Disambiguation in the Syntactic Structure 
and Spelling of Arabic 
Dr. Malik Yahya* 

Abstract 

Arabic language is similar to other languages in linguistic 
phenomena such as mutual comprehension and conversation. 

The main aim is conveying meaning because ambiguity and 
generalization is given up in the interest of clear communication. 
This article shows that some cases of ambiguity are syntactic and 
some are lexical. It explains how syntax and lexical similarity 
play their roles in clarifying the meaning of different syntactic 
structures. This article also emphasizes that respecting spelling 
conventions contributes to communication. 

Key words: Syntactic ambiguity, spelling errors 
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