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أيب ثؼذ،،،
سأد جبيؼخ جبصاٌ اسزكًبالً نذوسْب انشَبدٌ يف رطىسْب األكبدميٍ أٌ َىاكت ْزا
انزطىس انسري خبطىاد كجريح نذفغ ػجهخ انجحش انؼهًٍ دبجهخ ػهًُخ  ،فكبَذ والدح ْزِ
اجملهخ ىف حهخ قشُجخ وثضقخ ػبنُخ وثكم فخش واػزضاص كبَذ انجذاَخ إصذاس ػذدٍَ يف
انؼبو حُش ثذأد ْزِ األػذاد يف ثذاَخ شهش زلشو نهؼبو ْ3311ـ (دَسًرب 1133و) .ونقذ
احزىد اجملهخ ػهً فشػني يٍ فشوع انؼهى أحذمهب فشع نهؼهىو اإلَسبَُخ و اِخش نهؼهىو
انزطجُقُخ.
فًُز رنك انزبسَخ واجملهخ رصذس ثشكم دوسٌ يسزًش يزهًسخ خطًً صبثزخ وقىَخ فًُب
رُششِ يٍ أحببس يف رلبالهتب ادلخزهفخ سبػُخ أٌ رهحق ثشكبة اجملالد انؼبدلُخ ادلزخصصخ
يف حصىذلب ػهً رصُُف ػبدلٍ ػبلٍ وفقبً دلقذاس وجىدح يب رُششِ يٍ حبىس ػهًُخُ يُزجؼخ
ادلؼبَري ادلؼًىل هبب سبئشٍَ هبب إىل متُض َضؼهب يف يصبف اجملالد راد انزًُض انؼبدلٍ .وحنٍ
َسؼً أٌ َكىٌ انُشش فُهب ثؼىٌ اهلل يف أوػُخ َشش ػبدلُخ يف انقشَت انؼبجم .وَسؼً
جبْذٍَ أٌ َسزًش رضاَذ األػذاد سُىَبً يف فشوع انؼهىو اإلَسبَُخ َظشاً نإلقجبل انشذَذ
يٍ انجبحضني ػهً انُشش يف ْزا انفشع إىل جبَت سؼُُب احلضُش يف اخزُبس ُْئخ اسزشبسَخ
نهًجهخ يٍ روٌ اخلربح انكجريح يف االخزصبصبد ادلخزهفخ ممٍ َشي فُهى وهبى أٌ َجهغ ْزا
انصشح انؼهًٍ شأواً كجرياً يف سسبنزّ انيت رصجىا إنُهب.
وحنٍ ػهً َقني ثؼىٌ اهلل رؼبىل ودبسبػذح أصحبة انقشاس وانشؤي يف اجلبيؼخ أٌ
َصم هبزا انصشح انؼهًٍ إىل يشارت ػهُب رزُبست وطًىحبد مجُغ انؼبيهني فُّ وانجبحضني
ػهً حذ سىاء.

وفق اهلل على طريق النور خُطانا ...واحلمد هلل رب العاملني.
سئُس ُْئخ انزحشَش

أ.د.عبد اهلل بن حييى باصهي
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حممد عبدالرمحن أمحد حممد

التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا كتاب
"معجم لغة الفقهاء" منوذجًا
حممد عبدالرمحن أمحد حممد
قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة جازان  -المملكة العربية السعودية.

Q
هذا البحث مجعت فيه األلفاظ املعربة الىت جاءت يف كتاب "معجم لغة الفقهاء" ،وقد تركزت أهدافه فيما يلي:
 الكشف عن األلفاظ اليت استعملها الفقهاء من غري لغة العرب. بيان أصل األلفاظ اليت وردت يف معجم لغة الفقهاء ،وما حدث هلا من تغيري يف الناحية الصوتية والصرفيةوالنحوية والداللية.
أمًل يف بيان تأثره مبن سبقه وتأثريه فيمن حلقه.
 املوازنة بني ما جاء يف معجم لغة الفقهاء وما ورد يف غريه اوقد استخرجت كل ما نص عليه أنه معربُ ،متَّبِ اعا يف دراستها :املنهج الوصفي ،مث املنهج التحليلي ،فذكرت يف أول كل
رجحا ما
مسألة عنواناا مناسباا هلا ،مث ذكرت نص الكتاب مبيناا موقف املؤلف .مردفاا ذلك مبوقف من سبقوه ومن جاءوا بعده ُم ا
مشتمًل بعد املقدمة على متهيد،
حماوال الوصول إىل أصل الكلمة .ومن مثَّ جاء هذا البحث
ا
ومضعِّ افا ما أراه ضعي افا .ا
اجحاُ ،
أراه ر ا
وخصصته للحديث عن التعريب ومستوياته .وثًلثة مباحث هي :التعريب على املستوى الصويت .التعريب على املستوى الصريف
والنحوي .التعريب على املستوى الداليل .مث خامتة واشتملت على أهم النتائج الىت متخضت عن هذه الدراسة ،واليت منها :أنه
من املعرب ما له اسم أي لفظ مرادف يف لغة العرب .أهنم كانوا ينقلون اللفظ بعينه دون تغيري ،وجيرون عليه أحكام العربية من
تنوين ودخول الم التعريف ...إن حتديد أصل اللفظ إلحلاقه باللغة اليت أخذ منها حيتاج إىل نظر ال يكفي فيه املشاهبة اللفظية،
فكثريا ما تتفق كلمتان من لغتني يف لفظ واحد ومعىن واحد وال تكون بينهما عًلقة وإمنا يقع ذلك على سبيل النوادر باالتفاق..
ا
إال إذا دلت القرائن على انتقال إحدامها من لغة إىل أخرى ،وساعد االشتقاق على ذلك .كل كلمة فارسية ختمت باهلاء املختفية
يبدلوهنا جبيم أو قاف أو حيذفوهنا .كل كلمة جاءت على وزن فَعلول بفتح الفاء عند تعريبها يضمون الفاء؛ لعدم ورود فَعلول
يف لغة العرب .كل ما كان على وزن فَعليل بفتح الفاء عند التعريب يكسرون الفاء؛ لعدم ورود فَ ْعليل يف لغة العرب إال ما ندر.
وسلِّ ْم.
النىب ِّ
وص ِّل اللهم على سيدنا حممد ِّ
أخريا ذكرت فهرس بأهم مصادر الدراسة .هذاَ ،
األمى وعلى آله وصحبه َ
و ا
الكلمات المفتاحية :التعريب ،املصطلحات ،داللة ألفاظ القرآن ،الداللة (املعىن) ،فقه اللغة ،األصوات ،الصرف ،االستدالل،
املعاجم ،الفقه ،اللغات.

A

احلمد هلل رب العاملني أنزل على عبده الكتاب،
وجعله هدى وذكرى ألويل األلباب "ال يأْتِ ِيه ِ
الباط ُل ِمن
َ
ُ ا
ٍ ()1
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
يل من َحكيم ََحيد" ،
بَ ْني يَ َديه وال من َخْلفه تَْنز ٌ
والصًلة والسًلم على أفصح من نطق بلغة الضاد سيدنا
حممد خري العباد ،وعلى آله وصحبه ومن سلك طريق
 -1سورة فصلت .24 :

البريد االلكترونيmmjazan@yahoo.com :

اهلدى والرشاد .فالعرب قد استعاروا من معظم األمم
ألفاظاا للتعبري عن أشياء دعت إليها احلاجة أو الضرورة،
وقد عمدوا إىل بعض تلك األلفاظ فحوروا يف بنيتها
وجعلوها على نسج الكلمات العربية ،وتركوا بعضها
اآلخر على صورته حيناا آخر .ويكاد يتفق علماء اللغة
على أن معرفة نشأة اللغة العربية وتطورها التارخيي قبل
ردمد8651 -6095 :
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التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

اإلسًلم من املسائل الشائكة اليت تتسع فيها اآلراء،
ويقبل فيها اختًلف وجهات النظر؛ وذلك لعدة
أسباب ،منها :أن اللهجات العربية القدمية املروية يف
الكتب العربية ال توجد آثارها جلية واضحة يف الشعر
اجلاهلي (السبع الطوال) ،كما أننا نفتقر إىل نصوص
مكتوبة ،أو آثار نستطيع أن حندد على ضوئها تاريخ
العربية قبل اإلسًلم .لذلك نقول :إن اللغة اليت
نستخدمها اليوم يف الكتابة والتأليف واألدب ،هي :اللغة
اليت وصلتنا عن طريق الشعر اجلاهلي ،والقرآن الكرمي،
ض ِمن القرآن هلذه اللغة اخللود ،وقد
والسنة النبوية .لقد َ
ساعدت تًلوته على ثبات تلك اللغة ،وال سيما يف
تعرضا للتغيري
جانبها الصويت ،وهو أكثر جوانب اللغة ا
واالحنراف والتشويه ،ومل مينع ذلك من حدوث بعض
التطورات يف األداء الصويت من جانب ،ويف املفردات
والرتاكيب من اجلانب اآلخر ،وهذا من طبائع األشياء.
وليس معىن هذا أن املتأخرين خيرتعون األلفاظ ،أو
خيلقون لغة من العدم ،فاملادة األولية للغة ثابتة ،ولكن
أشكاهلا متجددة ،وأي باحث يدرك بأدىن تأمل أن
األشكال اللغوية ال تثبت على حال ،فهناك ِصيغ تولد
مل يكن الناس يعرفوها من ذي قَْبل  -كما ولدت
كلمات :سوكرة ،وتأمني ،وتأميم ...وغريها  -فتشيع
وتنتشر وتأخذ مكاهنا يف االستعمال إىل أمد ،مث ال يلبث
ِ
مكاهنا كلمةٌ أخرى،
ف َ
بعضها أن يذبل ،أو ميوت لتَ ْخلُ َ
كما كانت كلمة "النشيطة" وحل حملها كلمة "صفي"،
أو متوت ال إىل خلف كما ماتت كلمات :املرباع،
واملكس ،واإلتاوة ،واحللوان مبعىن األجر ...وغريها من
مئات الكلمات .وهناك أسباب كثرية تدعو إىل التطور
يف عناصر اللغة ،ومدلوالت ألفاظها ،ووالدة بعض
األلفاظ فيها ،فاللغة مرآة تنعكس عليها حضارة األمة،
ونظمها ،وعقائدها ،واجتاهاهتا العقلية .وبعد الفتوحات

اإلسًلمية دعت مرافق العمران من :زراعة ،وصناعة،
وجتارة ،ومًلحة ،وحياكة ،وطراز ،وهندسة ،وبناء ...وما
ِ ِ
ِ
األخذ عن األمم
أشبه ذلك من احلَرف والفنون إىل ْ
األخرى عادات ،ومصطلحات ،ومسميات جديدة يف:
املأكل ،واملشرب ،وامللبس ،والفرش ،والزينة ،واحللي،
واألواين ،واألدوات ،واألسلحة ،واألجهزة ،والطب،
والصيدلة ،وملا مل يعهد العرب التعبري عن هذه
املستحدثات يف حياهتم األوىل ،أخذوا يف نقل قسم من
ألفاظها األعجمية بعد تعريبها والتصرف هبا ،كما جلأوا
إىل االشتقاق والتوسع يف الكناية واجملاز ،وهكذا تولدت
ألفاظ مل تكن معروفة يف العربية .فكان هذا املوضوع
وتأصيًل كتاب
مجعا
ا
"التعريب يف مصطلحات الفقهاء ا
منوذجا" .وقد تركزت أهدافه فيما
"معجم لغة الفقهاء" ا
يلي:
 الكشف عن األلفاظ اليت استعملها الفقهاء من غريلغة العرب.
 بيان أصل األلفاظ اليت وردت يف معجم لغة الفقهاء،وما حدث هلا من تغيري يف الناحية الصوتية والصرفية
والداللية.
 املوازنة بني ما جاء يف معجم لغة الفقهاء وما ورد يفأمًل يف بيان تأثره مبن سبقه وتأثريه فيمن حلقه.
غريه ا
نص عليه أنه معربُ ،متَّبِ اعا
كل ما َّ
وقد استخرجت َّ
يف دراستها املنهج الوصفي ،مث املنهج التحليلي ،فذكرت
يف أول كل مسألة عنواناا مناسباا هلا ،مث ذكرت نص
الكتاب مبيناا موقف املؤلف .مردفاا ذلك مبوقف من
ضع افا
وم ِّ
سبقوه ومن جاءوا بعده ُم ا
رجحا ما أراه راج احاُ ،
حماوال الوصول إىل أصل الكلمة .وقد
ما أراه ضعي افا .ا
منعا لطول
اكتفيت بدراسة جمموعة من األلفاظ؛ ا
البحث ،ومراعاة لشروط النشر يف اجمللة ،أما الكلمات
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()4
األخرى فوضعتها يف جدول يف ذيل البحث ذاكرا تَوفِ ِيقي إِال بِاللّ ِه علَي ِه تَوَّكْل ِ ِ ِ
وص ِّل
َْ َ ُ
ب"  .هذاَ ،
ا ْ
ت َوإلَْيه أُني ُ
األمى وعلى آله وصحبه
النىب ِّ
النص الذي ورد يف معجم لغة الفقهاء ،ورقم اللهم على سيدنا حممد ِّ
الكلمة ،و ّ
وسلِّ ْم.
الصفحة .ومن مثَّ جاء هذا البحث
ا
مشتمًل بعد املقدمة َ
على :متهيد ،وثًلثة مباحث ،مث خامتة ،وفهارس بأهم التمهيد
مصادر الدراسة .فأما املقدمة فقد دار احلديث فيها  -1مفهوم التعريب:
حول أمهية املوضوع ،ومنهج البحث ،وخطته ،وأهم
التعريب يف اللغة هو :اإليضاح واإلبانة ،قال
الصعوبات اليت صادفت الباحث أثناء حبثه .وأما الزبيدي" :الت ْ ِ
يب املْن ِط ِق ِم َن اللَّ ْح ِن ،ويقال:
يب :تَ ْه ِذ
ُ
َّعر ُ
َ
الكًلم تَ ْع ِريبا ،وأ َْعر ُ ِ
التمهيد :فخصصته للحديث عن التعريب ومستوياته.
عراباا إِ َذا بيَّ ْنتَه له
بت له
َعَّر ُ
َ ا
بت له إ َ
َ
ني
* المبحث األول :التعريب على المستوى الصوتي .حىت ال يَ ُكو َن فِيه َح ْ
َّع ِريب :التَّبِي ُ
ضَرَمةٌ .وقيل :الت ْ
ِ ِ
ب عن نَ ْف ِسها" .قال
ب تُ ْع ِر ُ
* المبحث الثاني :التعريب على المستوى الصرفي وا ِإليض ُ
اح ،ويف احلَديث "الثَّيِّ ُ
َعرب مبع َىن
والنحوي.
َّ
الفراءُ :إِمنا هو تُ ِّ
عرب بالتَّشديد ،وقيل :إِ َّن أ َ
امها و ِ
اب والت ْ ِ
اح ٌد،
ب .وقال األ َْزَه ِر ُّ
يِ :إل ْعَر ُ
* المبحث الثالث :التعريب على المستوى الدالليَ .عَّر َ
يب معنَ َُ َ
َّعر ُ
ب أَي أَبا َن
َعرب عنه لسانه َ
وعَّر َ
* الخاتمة :واشتملت على أهم النتائج التى تمخضت وهو ا ِإلبَانَةُ .يقال :أ َ
()3
ِ
عن هذه الدراسة.
َفصح"  .أما يف االصطًلح فهو :اللفظ "الَّذي تَلَ َّقْتهُ
وأ َ
ِ
وقد واجهتىن بعض الصعوبات ىف سبيل إِمتام هذا الْعر ِ
ب م ْن الْ َع َج ِم نَكَراةَْ ،حن ُو :إبريسمُ ،مثَّ َما أ َْم َك َن َحَْلُهُ
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه
البحث ،أمهها وجود بعض الكلمات اليت مل أعرف َعلَى نَظريه م ْن األَبْنيَة الْ َعَربيَّة ََحَلُوهُ َعلَْيه َوُرَّمبَا َملْ َْحيملُ ُ
أصلها ،واللغة اليت أخذت منها.ومع ذلك كله فقد قمت َعلَى نَ ِظ ِريهِ بَ ْل تَ َكلَّ ُموا بِِه َك َما تَلَق َّْوهَُ ،وُرَّمبَا تَلَعَّبُوا بِِه
 بعون اهلل وتوفيقه  -بإعداد هذا البحث ،فإن وفقت فَا ْشت ُّقوا ِمْنه وإِ ْن تَلَقَّوه علَما فَلَي ِ ٍ ِيل فِ ِيه:
َ
َُ
س مبَُعَّربَ ،وق َ
ُْ َ ا ْ َ
()2
()1
ِ
ِ
اق" .
"وَما أ َْع َج ِم ٌّيِ ،مثْ ُل :إبْ َر ِاهيم َوإِ ْس َح َ
فمن اهلل وح ده ،ل ه ْ
قبل ومن ْبع ُد" َ ،
"األم ُر م ن ُ

 -1سورة الروم.2 :
 -4سورة هود.88 :
 -3تاج العروس( 333/3:ع ب ر) .وجزء احلديث يف:سنن ابن ماجه:
 ،204/1رقم .1884:مسند اإلمام أَحد ،134/2:رقم.18820:
 -2املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي .أَحد بن حممد بن علي
املقري الفيومي( :ع ر ب) .وقيل هو" :لَ ْف ٌ
ظ َغْي ُر َعَرِ ٍّ
استَ ْع َملَتْهُ
ِب َو ْ
ال َْعرب ِيف م ْعنَاهُ األ ْ ِ ِ
َي ِيف الْغَالِ ِ
ب .ينظر :حتفة احملتاج
َصل ِّي بتَ غْيِ ٍري َما ،أ ْ
َُ َ
ِ
ب يف َم ْع اىن
إىل أدلة املنهاج .380/14 :أو ُه َو :لَ ْف ٌ
ظ ْ
استَ ْع َملَتْهُ ال َْعَر ُ
ُو ِض َع لَهُ ِيف َغ ِْري لُغَتِ ِه ْم" .ينظر :حاشية البجريمي على شرح منهج
الطًلب .82/1 :والراجح أن التعريب يطلق على كل ما دخل العربية
باملعرب ما يُعرف بالدخيل،
وليس منها .ومن املصطلحات اليت اقرتنت َّ
وهو اللفظ الذي أخذته اللغة العربية من لغة أخرى يف مرحلة متأخرة
من حياهتا ،من غري أن تدخل عليه من التغيري َما جيعلُه مواف اقا ألبنية
كًلم العرب .أي أن الدخيل هو اللفظ املستعار من اللغات األجنبية؛
حلاجة التعبري به مع بقائه على وزن غريب على اللغة العربية ،وذلك

املعرب
مثل( :مجرك ،وتليفون ،وتلفزيون ،وكمبيوتر) وغريها .فما مييّز َّ
املعرب يطرأ عليه حتوير يف بنيته مما جيعله مواف اقا
من الدخيل ،إذن أن َّ
ألبنية الكلمات العربية ،يف حني يبقى الدخيل على صورته مع إمكانية
حصول حتريف طفيف يف نطقه مبا يوافق النطق العرِب.
وكان العرب إذا عربوا كلمة صاغوها على غرار األوزان اليت تعرفوا عليها
موضحا مذهب العرب يف النطق بااللفاظ
إال ما ندر يقول اجلواليقي
ا
األجنبية" :اعلم أهنم كثري ما جيرتئون على تغيري األمساء األعجمية إذا
استعملوها فيبدلون احلروف اليت ليست من حروفهم إىل أقرهبا خمرجا
أيضا  -ورمبا غريوا البناء من الكًلم الفارسي
ورمبا أبدلوا ما بعد خمرجه  -ا
إىل أبنية العرب وهذا التغيري بإبدال حرف من حرف أو زيادة حرف أو
نقصان حرف أو إبدال حركة حبركة أو إسكان حمرك أو حتريك ساكن
ورمبا تركوا احلرف على حاله ومل يغريوه ،أي أن العرب لنفورهم من
العجمة واستثقاهلم هلا كانوا يتصرفون يف اللفظ األجنيب بأي طريق؛
جديدا .ينظر :املعرب.14 :
ليبعدوه بذلك عن أصل لغته ويلبسوه ثوباا ا
ميكننا أن نقسم األلفاظ اليت دخلت العربية إىل ثًلثة أقسام:
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والتعريب من القضايا اليت شغلت العرب منذ عهد
مب ّكر ،وكان سيبويه من أوائل الذين حتدثوا عنه ومسَّاه
مشريا إىل
إعراباا ،وحتدث عن طريقة العرب يف التعريب ا
يغريونه من احلروف األعجمية من إبدال
ما كان العرب ّ
أو تغيري حركات أو حذف إلحلاقها باألوزان العربية .كما
أشار إىل ما أخذه العرب من اللغات األخرى وأبقوه على
أساسا لِ َم ْن
حاله دون تغيري .وكانت القواعد اليت وضعها ا
عرف
جمة َّ
جاء بعده .وقد ذكر ابن حيَّان ،أن ُع َ
املعرب تُ َ
خروجه عن أوزان األمساء العربية
جبملة من األمور منهاُ :
(مثل :إبراهيم) ،وتَتابُع الراء والنون يف ّأوله أو آخره
(مثل :نرجسَ ،وَدنر) ،وبتتابع الزاي والدال فيه (مثل:
مهندز) .وقد ذكر "ابن جين" أنّه مىت وجدت كلمة
معراة من بعض هذه األحرف الستة
رباعية أو مخاسية ّ
(ر ،ل ،ن ،ف ،ب ،م) املسماة بأحرف الذالقة
والشفوية ،فاقض بأنّه دخيل يف كًلم العرب وليس منه.
باملعرب ما يُعرف
ومن املصطلحات اليت اقرتنت
َّ
بالدخيل ،وهو اللفظ الذي أخذته اللغة العربية من لغة
أخرى يف مرحلة متأخرة من حياهتا ،من غري أن تدخل
عليه من التغيري َما جيعلُه مواف اقا ألبنية كًلم العرب .أي
أن الدخيل هو اللفظ املستعار من اللغات األجنبية
حلاجة التعبري به مع بقائه على وزن غريب على اللغة
العربية ،وذلك مثل( :مجرك ،وتليفون ،وتلفزيون،
املعرب من الدخيل ،إذن أن
وكمبيوتر) وغريها .فما مييّز َّ
املعرب يطرأ عليه حتوير يف بنيته مما جيعله مواف اقا ألبنية
َّ

الكلمات العربية ،يف حني يبقى الدخيل على صورته مع
إمكانية حصول حتريف طفيف يف نطقه مبا يوافق النطق
العرِب.
ومبرور الزمن ،تطور مفهوم التعريب وأصبح له
تشعباا ،كما اكتسب معىن عصريًّا
دالالت زادته ّ
املتمثل اليوم يف إجياد
العمل االصطًلحي،
استهدف
َ
َ
مقابًلت عربية لأللفاظ األجنبية ،وذلك لتعميم اللغة
العربية واستخدامها يف كل ميادين املعرفة البشرية .وهبذه
فسي على
ب
الفكري الن َّ
ّ
النظرة اجلديدة اليت ق ّدمت التعري َ
التعريب اللفظي املعروف قدمياا ،يكون املفهوم قد َحل
عىن بالفرد العرِب وأصالة فك ِره
صبغةا إنسانية شاملة تُ َ
وشخصيتِه .وقد رافق هذا املفهوم النهضة العربية منذ
مطلع القرن العشرين ،حني بدأ احلديث عن تعريب
التعليم وتعريب اإلدارة والتعريب الفكري واالجتماعي،
أي استخدام العربية يف خمتلف هذه اجملاالت وغريها.
وهلذا بدأ علماء اللغة يف القرن الثاين عشر اهلجري،
الثامن عشر امليًلدي العمل بالتعريب بنِيَّة النقل ،أي
ترمجة األلفاظ واألفكار األعجمية الغريبة عن العربية،
املعرب والدخيل ضروريَّ ْني الزدهار اللغة .وأثريت
وأصبح َّ
بصدد التعريب قضايا لغوية حلَّلْته حبثاا وتنقيباا من زاوية
االقتباس من اللغات األجنبية ،وتداخل اللغات ،وتأثرها
اضحا
بعضها ببعض .وقد شهد عصرنا احلاضر ا
إقباال و ا
من العلماء على اللغات األجنبية يأخذون منها
الكلمات ،ويقتبسون من املصطلحات ما يسهم يف إثراء

أ -لفظ ليس له مرادف عرِب استعمله العرب للداللة على شيء مل
يعرفه العرب يف بيئتهم ،وذلك مثل قوهلم :اخلشكان وهو دقيق احلنطة
إذا عجن بشريك وبسط وملئ بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد مث
أيضا كقوهلم :الديباج
مجع وخبز وأهل الشام يسميه املكفن ،و ا
والدرياق .وينبغي يف هذا النوع أن حناول النظر يف املعاجم واملراجع
لعلنا جند لفظاا عربيا مساوياا له يف الوفاء باملعىن ،فنعرضه لًلستعمال
حىت تتمرن عليه األلسنة ،فإذا مل يتحقق ذلك وجب االلتجاء إىل
تعريب ما تدعو إليه الضرورة.

ب -ماله مرادف عرِب مساو له يف السهولة واجلرس وهذا جيوز
استعماله ،وذلك مثل :اخلربز والبطيخ.
ج -ماله مرادف عرِب ال يساويه يف اجلرس واالستساغة وال يف
االستعمال ،وهذا حمل نظر ،فقد يفضل املعرب  -حينئذ  -إذا كان
مهجورا ،وذلك مثل :كلمة التوت سهل النطق واجلرس؛
مرادفه العرِب
ا
استعماال من مرادفها العرِب .ينظر :الراموز على
اكثر
ولذلك فهي
ا
الصحاح .حممد بن السيد حسن.48 :
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العربية وجعلها مواكبة لضرورات العصر احلديث(.)1
 -2التعريف بكتاب "معجم لغة الفقهاء".
معجم لغة الفقهاء عرِب  -إنكليزي مع كشاف
إنكليزي  -عرِب باملصطلحات الواردة يف املعجم وضع.
د/حممد روا قلعة جي .د/حامد صادق قنيب .مجعا فيه
مصطلحا عربيًّا و()2380
ما يقرب من ()2330
ا
مصطلحا إجنليزيًّا .وقد سلكا املنهج التايل:
ا
 ردا هذه الكلمات االصطًلحية إىل أصوهلا اللغوية،وأثبتا تعريفها اللغوي ،مث أردفاه مبراد الفقهاء
اصطًلحا ،مث حاوال إثبات ما يقابل هذه
ا
أوال
املصطلحات قدميها وحديثها باللغة اإلجنليزية ا
فإن أعيامها املراد اإلنكليزي ذهبا إىل ما توفر لديهما
من املصطلح الفرنسي .الرتتيب :لقد راعيا ما يلي:
 -1أل التعريف مل حتتسب يف الرتتيب اهلجائي ،فلفظ
"النفل" يف حرف النون ،و"اهلدنة" يف حرف اهلاء،
و"اليتيم" يف حرف الياء.
 -4األلف املمدودة اعتربت ألفني ،فلفظة "اآلبق" تأيت
قبل "اآلفة" ،و"اآليسة" قبل "اآلية" ،وكلها تأيت قبل
"اإلباحة" و"األبد" و"األبراء".
احدا ،ومل يفكا إدغامه
 -3اعتربا احلرف املشدد حرفاا و ا
يف الرتتيب األلفبائي ،فلفظة "البت" قبل "البرت".
 -2اعتربت اهلمزة حرفاا ساب اقا لأللف ،ويف كل أشكاهلا
ُرمست على ألف أو واو أو ياء ،فلفظة "بائن" قبل
"الباب" ،ولفظة "بئر" قبل "البأس".
 -5يف املصطلحات املركبة يعتد باجلزء األول ويقدمه،
فمثًل" :بنو األخياف" قبل "بنو األعني" وكًلمها
ا
يسبق "البهرج".
 -2أما رموز "معجم لغة الفقهاء" فهي:
أ  )=( -للفصل بني املرتادفات ،أي أن املعىن الثاين
 - 1ينظر :املسوعة العربية العاملية.3 :

مياثل املعىن األول.
ب( -؛) فاصلة منقوطة /لًلنتقال إىل شرح املعىن
اللغوي الذي يعين الداللة العامة للفظ ،وقد يتفق
هذا املعىن (أي) الداللة العامة مع املفهوم
االصطًلحي يف كثري من األحيان؛ ألن الكلمات
اليت مل يثبت هلا معان معينة يف لغة الفقهاء ُحتمل
على مقتضى اللغة العربية.
ج )o( -دائرة صغرية :للداللة على بدء املعىن الفقهي
االصطًلحي للكلمة ،وقد وضع املعىن
االصطًلحي بعد املعىن اللغوي.
د( -ج) لبيان اجلمع ،واألصل تفضيل املصدر املفرد،
ومل يعدل عن املصدر أو املفرد إىل غريه من وصف
أو مجع إال إذا كان هو الغالب يف لغة الفقهاء،
أو كانت له داللة خاصة ال حتصل باملصدر أو
املفرد من حنو :مواقيت ،البدن ،تراويح ...وهلم
جرا.
ه  )* *( -األقواس املزهرة لآليات القرآنية.
و  )( -األقواس الكبرية املفردة للحديث النبوي
أيضا  -للعبارة
الشريف ،وقد تستعمل  -ا
اإلضافية املوضحة.
ز  " " -القوسني الصغريين املزدوجني لًلستشهاد
بنص بلفظه.
ح  )-( -اخلط األفقي يقوم مقام لفظ املصطلح،
ويغين عنه.
ط  )/ /( -اخلطان املائًلن يشريان إىل تبدل املعىن،
أي أن املصطلح حيمل معىن آخر غري ما سبق
ذكره.
ي ( -ر) فعل أمر من رأى :انظر (لإلحالة).
ق ( -مص) للمصدر.
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ل  )،( -فاصلة للمرتادفات اإلنكليزية.
م – ( )Fخمتزل كلمة فرنسية ،وحيث ال يوجد هذا
الرمز فهي إنكليزية.
 -3مستويات التعريب:
من املعروف أن العرِب مل يكن يستعمل الكلمة
األعجمية كما هي يف لسان األعجمي (غالباا) بل يدخل
عليها بعض التغريات حبيث جيعلها مًلئمة لنطقه وطبيعة
لغته ،ووف اقا للنظام العام الذي ختضع له األلفاظ العربية
والتغريات كثرية منها :اجلانب الصويت ،واجلانب الصريف،
واجلانب النحوي ،واجلانب الداليل( .)1وهذه اجلوانب
املختلفة اليت حيدث فيها التعريب هي ما نطلق عليها
مستويات التعريب( .)4وقد حوى الرتاث الفقهي  -من
خًلل الكتاب حمل الدراسة  -هذه املستويات ،حيث
نص الفقهاء علي أهنا معربة
أمكن تقسيم األلفاظ اليت ّ
وردها إىل املستويات السابقة.وسوف أعرض ملا ورد من
تبعا
ألفاظ معربة يف مصطلحات الفقهاء مصنفة ا
ذاكرا ألفاظ كل جانب مرتباا إياها
ملستويات التعريب ،ا
تبعا للرتتيب األلفبائي املعروف.
ا
 -1التعريب على المستوى الصوتي
املعلم الصويت املتمثل يف طابع العربية يف تًلقي
األصوات وعدم اجلمع بني صوتني يستكره أو يثقل
اجلمع بينهما ،أي كون احلروف غري مؤتلفة يف اجتماعها
غريبة يف تواردها وتًلقيها( .)3وقد عىن سيبويه يف احلديث
عن هذه الناحية الصوتية يف التعريب عندما حتدث يف
الباب الذي عقده للتغيري الذي حيدث يف الكلمة عند
تعريبها وهو "باب ما أعرب من األعجمية"( )2حيث

حصر فيه كًلمه على أمرين مها:

 -1ينظر:العربية خصائصها ومساهتا .أ .د/عبد الغفار حامد هًلل.282:
 -4ينظر :مق دم ة يف فق ه اللغ ة اللغ ة العربي ة واللغ ات الس امي ة .أ .د/
عبدالفتاح الربكاوي.123 :
 -3ينظر :قوانني التعريب بني فص حى الرتاث والفص حى املعاص رة أ.د/أَحد
عبد التواب الفيومي.25 :

 -2ينظر :الكتاب لسيبويه ،303/2 :ومقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات
السامية.123 :
 -5ينظر :العربية خص ائص ها ومساهتا ،282 :ومقدمة يف فقه اللغة اللغة
العربية واللغات السامية.122 :
 -2ينظر :مقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات السامية.122 :

 خضوع الكلمة املنقولة للنظام الصويت للغة العربية،وذلك بأنه إذا اشتمل اللفظ األعجمي على وحدة
صوتية ال توجد ضمن وحدات النظام الصويت
للعربية ،فإن العرب أبدلوها وحدة أخرى قريبة منها
غريون احلرف
مما يتضمنه النظام الصويت العرِب ،فهم يُ ِّ
غري املًلئم.
 إحلاق اللفظ بأبنية الكًلم العرِب بتغيري الصيغة غرياملًلئمة( .)5ويقصد بذلك خضوع الكلمة األعجمية
عند تعريبها إىل النظام املقطعي للعربية وليس الوزن
التصريفي الذي يبني احلروف األصلية والزائدة؛ ألن
الراجح أن هذه الكلمات ال توزن؛ لتوقف الوزن على
معرفة األصلي والزائد وذلك ال يتحقق يف
األعجمية( .)2وقد ورد النوعان يف مصطلحات
الفقهاء املعربة أوضحهما يف اآليت:
 تغيري احلرف غري املًلئم سواء غُ ّري فيه البناء اللغويعما كان عليه يف لغته األصلية أو ال .ومنه:
 -1إبد دددال م رد :وذل ك يف ك ل حرف يف
الكلم ة األعجمي ة ليس من حروف العربي ة
يبدل منه ما قرب منه من حروف األعجمية،
وهو يطرد يف مخس ة أحرف ،هي :الب اء،
والفاء ،والكاف ،واجليم ،والقاف.
وقد اش تملت على مص طلحات الفقهاء اليت
صرحوا فيها بأهنا معربة على ما يلي:
أ  -الجيم األعجمية (الخالية من التع يش):
جيما بثًلث
وهي توجد بالفارس ية فقط ،وتكتب ا
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نقط (ﭺ) ،وهي من الناحية الص وتية اجليم املهموس ة
(اجليم اليت كالش ني)( ،)1وهي اليت نس معها اآلن على
ألس نة القاهريني وغريهم من بعض أبناء البًلد العربية،
وق د تن اوهل ا العرب الق دم اء ب التغيري أو التعري ب"(.)4
فأبدلوا منها بعض احلروف ،هاك سردها:
 الكاف :تبدل الكاف من اجليم األعجمي كما يفاألمثلة اآلتية:
"اآلجر :بض م
 اآلجر :جاء يف معجم لغة الفقهاءُ :معرب واحدته :آجرة،
اجليم وتش ديد الراء .لفظ َّ
الطني يش وى بالنار ،ويس تخدم يف البناء ،ويعرف
باللنب املش وي ،وبالقرميد"( .)3وهو فارس ّي األص ل
ق ال س يبوي ه" :اعلم أهنم مم ا يُغَِّريون من احلروف
األعجمي ة م ا ليس من حروفهم ألبتّ ة ،فرّمب ا أحلقوه
ببِن اء ِ
كًلمهم ورمب ا مل يُلحقوه .ف أم ا م ا أحلقوه ببن اء
كًلمهم ف ِد ْرهم أحلقوه بِبن اء ِه ْجَرع وبَ ْهَرج أحلقوه
بس ْل َه ب ودين ار أحلقوه ب دمي اس وديب اج أحلقوه
َ
بذلك ...ورمبا َغ َّريوا احلرف الذي ليس من حروفهم
ومل يغريوه عن بن ائ ه يف الف ارس ي ة حنو :فِ ِرنْد وبَقَّم
وجْربُز .و"يب دلون من احلرف ال ذي بني
وآجٍّر ُ
ُ
اجليم؛ لقرهبا منها ومل يكن من إبداهلا
الكاف واجليم َ
بُدٌّ؛ ألهنا ليس ت من حروفهم ،وذلك حنو اجلُْربُز
()2
باملد وض ِّم اجليم على
اآلجُر ِّ
اآلجِّر واجلَْوَرب"  ،و ُ
و ُ
 -1ينظر :س ر ص ناعة اإلعراب ،22/1 :أس رار العربية البن األنبارى:
 353 :358شرح مجل الزجاجي.228 :
 -4من أسرا اللغة.148 :
 -3معجم لغة الفقهاء .حممد رواس قلعه جي ،وحامد ص ادق قنييب،35 :
وينظر  :املعرب ،واملص باح املنري( :أ ج ر) ،البحر الرائق،388/12 :
املطلع على أبواب املقنع ،202 :حاشية اجلمل ،85/13 :شرح النيل
وشفاء العليل،43/3 :
 -2الكتاب ،442/1 :مجهرة اللغة ،الص حاح( :أ ج ر) ،املخص ص:
 ،311/3املعرب ،18 :القاموس( :أ ج ر) ،شفاء الغليل.5 :
 -5والبيت من حبر الكامل ،ينظر :املفض ليات ،35 :منتهى الطلب من
أشعار العرب البن املبارك.333 :

ِ
ص َعري ِ
املازينُّ
ُ
اجلمع أَآجُر ،قال ثعلبةُ بن ُ
فاعل ..و ْ
يصف ناقةا:
ُ

تُ ْ ِ
الم ِ ُّي كأنَّها
ضحى إذا َد َّق َ
.:.
ن حي د دة شد د د د د د دداده ب د دداآلج ِر()5
َّ
فَ د د َد ُن اب ِ َ َ
َُ
ُ

بفتح
اآلجُر ِ
وليس يف الكًلم ُ
فاعل بض ِّم العني ..و َ
اآلجر بكس ِر اجليم ،و ِ
ِ
اآلجُرون بض ِّم اجليم
اجليم و ُ
ِ
اجلمع ،قال أبو ُد َواد:
وكس ِرها على صيغة ْ
ض د د د د در
دب ُ ْ
ولقد ددد كد ددا َن في َكتد ددائد د َ
.:.
ون (6
ب بد د د دداآل ِج د د د در ِ
وبَ د د د د اب يُد د د د ُ
ُ

)

وهو تعريب آ ْك ُور وهو تراب حيكم عجنه وتقريصه
مث حيرق ليبىن ..وقي ل :إن أص ل اللفظ ة أرامي ،وهو
موجود يف اللغ ة األش وري ة الق دمي ة( .)8وهو بلغ ة أه ل
ٌ
()8
ِ
مص ر الطوب ،وبلغة أهل الش ام القرميد"  .وقي س ورة
القصص قال" :فَأ َْوقِ ْد ِيل يَا َه َاما ُن َعلَى الطِّ ِ
ني"(.)3
 البَنج :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :البَنج :بفتح الباءوسكون النون لفظ معرب ،نوع من املخدرات
يستعمل يف الطب"( .)10وهو "تركي (باشك أويت)
وهو نبات ُمسبت ُمنوم"( .)11وهو "معرب بنك
 Bangبالفتح وهو بذره ال (أجواين) اخلراساين،
"وهو خمدر يسمى بالعربية احلشيش( ،)14قال أدي
شري" :تعريب بُنك وهو تغري بُنه ومعناه :األساس،
واألصل البَ ْن َج َجن ْست نبات ينبت يف املواضع القريبة
 -2ت اج العروس :زأ ب ق ،والبي ت من حبر اخلفيف ،وهو ألِب د اد
اإليادي ديوانه ،328 :لس ان العرب( :ب ل ط) ،املعجم املفص ل:
.438/8
 -8ينظر :األلفاظ الفارسية املعربة.8 :
 -8ينظر :معجم البلدان.58/1 :
 -3من اآلية .38 :يتظر :روح املعاين ،84/40 :وينظر :الكش اف/3 :
 ،180ورسالتان يف املعرب.111 :
 -10معجم لغة الفقهاء.110 :
 -11تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.8 :
 -14التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية ،131 :القاموس احمليط:
 ،180/1ب ن ج.
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التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

من املياه وأغصانه صلبة وورقه كورق الزيتون معرب
بَْنج اَنْكشت ،وأصل معناه :مخس أصابع ،ويقال له
بالرتكية :بش مارماق وآيد أغاجي ،وبالعربية ذو
مخس أوراق وذو مخس أصابع وحلبه حب الفقد،
قيل :إن حبه ينفع من ع لة االستسقاء"( ،)1وقد
"صرح به غري و ٍ
احد من األَئِ ّمة"( ،)4وتكلمت به
َّ َ
ُ
العرب قال ابن الرومي:

فهو "تعريب ُك ْورب ،وأصله ُكوربا ،أي قرب الرجل،
العربِيَّ ِة:
ومنه الرتكي ُجوارب والكردي ُكوزه..
ُ
"ونظريه من َ
ال َق َش ِ
اع َمةُ"( ،)3ويقال له حالياا :جوارب ،ويف العامية
َشَراب بلهجة أهل القاهرة"( .)10فالتعريب حدث بإبدال
الكاف حرفاا بني الكاف واجليم وهو اجليم ،إذ أصله
جيما ،حيث كانوا
الفارسي كورب أبدلت فيه الكاف ا
جيعلون اجليم اخلالية من التعطيش وهي أحد األصوات
جيما أو قافاا(.)11
الفارسية كافاَ أو ا
وذهب بعض الباحثني إىل أن جوارب أصلها:
جواريب ،أُسقط منها الصائت الطويل عند تعريبها
فصارت جوارب على وزن فواعل .وهذه اللفظة
(جواريب) دائرة على ألسنة العراقيني ،ومفردها ُج ْوراب
على وزن فُ ْوعال ،مثل :طُْومار مبعىن الصحيفة ،وهو قليل
ِ
قياسا على
االستعمال يف العربية .وعليه فيصح جواريب ا
طوامري ،وملا أرادوا تعريبه أسقطوا الصائت الطويل،
فقالوا :جوارب فوافق زنة العربية؛ ألن فواعل كثري شائع
فيها ،مثل :جوائز باإلضافة إىل خفة اللفظ بعد إسقاط
حرف املد(.)14
ب -الكاف األعجمية:
وهي توجد يف مجيع اللغات اليت أخذت منها
العرب ،وتكتب بالفارسية كافاا بزيادة خط على جزئها
األول (گ) ،وهي من الناحية الصوتية الكاف اجملهورة،
ورمزها يف الكتابة الصوتية الدولية هو (ﮒ( Kوتبدل

 -1األلفاظ الفارسية املعربة.48 :
 -4تاج العروس( :ب ن ج).
 -3من الرجز ينظر :ديوانه.431 :
 -2البيتان من حبر الرجز ينظر األغاين.325 /3 :
 -5معجم لغة الفقهاء.128 :
 -2ينظر :املص باح املنري( :ج ر ب) ،حترير ألفاظ التنبيه .44 :تفس ري
األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.44 :
 -8البيت من حبر البس يط ،وهو لرجل متيمي يف مجهرة اللغة،1185/3 :
املعجم املفصل.432/5 :
 -8املعرب ،55 :لس ان العرب ،القاموس احمليط( :ج و ر ب) ،ش فاء،

الغلي ل ،5 :والبي ت من حبر الك ام ل ،وهو لن افع بن لقيط الفقعس ي
األس دي يف لس ان العرب ،تاج العروس( :أ ل ق ،د ف ر) ،وبًلنس بة
يف هتذيب اللغة ،248/12 :أس اس البًلغة ،لس ان العرب :ذ ف ر،
املعجم املفصل.218/1 :
 -3األلفاظ الفارسية املعربة ،28 :تاج العروس( :ج و ر ب).
 -10التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات
الرشيدية.118 :
 -11من أسرار اللغة.148 :
 -14ينظر :قوانني التعريب بني فص حى الرتاث والفص حى املعاص رة
أ.د/أَحد عبد التواب الفيومي.185 ،182 :

ج د د د د د ْ ِر البَد ْنج
ت َك َ
اله ْفد د ُ
وأصد د د د ددب َ

.:.

الح فج وال في ال د ددد ِ
م د ددا ُك َّن في َ

( )3

وقال رجل من بين عذرة:

ع دن د ددا وعددن ق دي د

د دددا ال دمددر

.:.

إذ ي د د دث د د دق د د دفد د ددون د د دق د د دف د د دا

ب د د دند د ددج () 4

ب :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اجلورب:
ْج ْوَر ُ
 ال َبفتح اجليم والراء ،لفظ معرب ،ج جوارب ،ما يلبس
من القماش وحنوه بالقدمني إىل ما فوق الكعبني"(.)5
ب من الفارسية،
فَ ْ
ب :على وزن فَ ْو َعلَ ،وُه َو ُم َعَّر ٌ
اجل ْوَر ُ
ِ
ِ
ت(" ،)2وقد كثر حىت
َومجَْ ُعه َج َوا ِربَةٌ بِا ْهلَاءَ ،وُرَّمبَا ُحذفَ ْ
صار كالعرِب .قال رجل من بين متيم لعمر بن عبيد
مع َمر:
اهلل بن ْ
ِ
الج ْوَر ِ
ب ال َخلَ ِ
انْبِد د د ْذ بَِرْملَد د دة نَد ْبد د د َذ َ
.:.
وعش بعيجد د د دة عيجد د د دا يدر ِذي رن ِ ()7
ِ
ََ
ْ
َ ْ
َْ

 ..وقال الشاعر:

ت َكيَّد دةَ رأْ ِسد د د د د د د ِ
وُمد دأ َْولَ ا أَنْ َ
ض د د د د د ْجد د ُ

.:.

وتَد د د َرْك د دتُد د د ُ ذَفد ددرا َك د دري د د ِ

ب()8
ال د دج د دور ِ

َ َْ
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منها اجليم يف بعض اللغات والقاف يف أُخرى ،ورمبا
عربت كلمة واحدة باحلرفني ،حنو :قريزوجريز من َكريز
ّ
لكن إبدال اجليم منها أكثر ،ورمبا أبدلت منها الكاف
أيضا  -الغني
كما يف :كردن من َكردن ،وأبدلت منها  -ا
كما يف :جغرافيا من ج َكرافيا ،ومما ورد من هذا اإلبدال
ما يلي:
اف :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اجلزاف:
ْج َز ُ
 -ال ُ

جيما؛ لوجود عًلقة صوتية سوغت
أبدلوا الكاف ا
التبادل بينهما وهي قرهبما يف املخرج ،واشرتاكهما يف
معظم الصفات "وبعد التعريب خضع لقواعد العربية
فأخذ منه املصدر والفعل وبقية املشتقات ،فيقال:
ف جمازفة ِ
وجزافاا بالكسر(،)2
جازف جيازف وجا ِز ْ
وقد ورد كًلم العرب قال اهلمذاين:

ضد د د د ددرب ددت صد د د د ددروفه ددا أنفد دا وعيند دا

.:.

بتثليث اجليم ،احلدس والتخمني يف البيع والشراء،
فارسي معرب ،وقوهلم :ألقى قوله جزافا ،أي :بغري
ومنه حديث" :رأيت الناس يف عهد النيب ( (إذا
وزن أو تبصر"( .)1ف "اجلزاف :ب يع الش ِ
ضَربُو َن"(.)2
َّيء ال يُ ْعلَ ُم ابتاعوا الطعام جزافا يُ ْ
َْ ُ ْ
ِ
ِ
ف ُجمَ َازفَةا م ْن بَاب  -ال ِ
ص  :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اجلص :بفتح
ْج ُّ
اس ٌم ِم ْن َج َاز َ
َكْي لُهُ َوال َوْزنُهُ َوُه َو ْ
ِج َع ْن الْ ِقيَ ِ
اسَ ،وُه َو فَا ِرِس ٌّي
قَاتَ َلَ ،و ْ
ب ،ما تطلى به البيوت من
اف بِالض ِّ
اجلَُز ُ
َّم َخار ٌ
اجليم وكسرها ،لفظ ُم َعَّر ٌ
()8
ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
َن ِْ
ِ
يل ِيف
ب؛ أل َّ
الص َاد ال
يم َو َّ
يل :أ ْ
"وُه َو ُم َعَّر ٌ
تَ ْعر ُ
َص ُل الْ َكل َمة َدخ ٌ
يب ُكَزاف َوم ْن ُهنَا ق َ
الكلس" َ .
اجل َ
ِ ِ ِ ِ ٍ ٍِ ِ ِ
ف ِيف الْ َكْي ِل َجْزفاا أَ ْكثَ َر
اص
الْ َعَربِيَّ ِة .قَ َ
ال ابْ ُن الْ َقطَّ ِاعَ :جَز َ
يل :ا ِإل َّج ُ
َْجيتَم َعان يف َكل َمة َعَربيَّةَ ،وهلََذا ق َ
ِمْنهَُ ،وِمْنهُ ْ
ب( .)8وهو "يوناين يسميه العوام جبصني ،ويف
اهلَةُ
اجلَِز ُ
اف َوالْ ُم َج َازفَةُ ِيف الْبَ ْي ِعَ ،وُه َو الْ ُم َس َ
ُم َعَّر ٌ
َوالْ َكلِ َمةُ َد ِخيلَةٌ ِيف الْ َعَربِيَّ ِةَ ،ويُ َؤيِّدهُ قَ ْو ُل ابْ ِن فَا ِر ٍس:
األكدية ( )Gassuويف الًلتينية ( )Plasterوهو
ال لِ َم ْن يُْرِس ُل
سلفات الكلس املمتزج باملاء يطلى به"( )3قال
ْ
َخ ُذ بِ َكثْ َرةٍ َكلِ َمةٌ فَا ِرِسيَّةٌَ ،ويُ َق ُ
اجلَْز ُ
ف األ ْ
ون :جاز َ ِ ِ ِ ِ
ِ
يم
ص ليس بعرِب صحيح"()10؛ ألن
اجلواليقي" :واجلِ ُّ
ًلمهُ ْإر َس ااال م ْن َغ ِْري قَانُ ٍ َ َ
َك َ
ف يف َكًلمه فَأُق َ
القاف واجليم ال جيتمعان يف ٍ
الصو ِ
اب ُم َق َام الْ َكْي ِل َوالْ َوْزِن"( .)4فجزاف
كلمة واحدة يف كًلم
ُ
نَ ْه ُج َّ َ
جتتمع يف كلمة من غري حرف
احلدس والتخمني يف البيع والشراء تعريب كِزاف،
العرب ،واجليم والتاء ال ُ
َذ ْولَِق ّي ،وهلذا ليس اجلِْبت من َْحمض العربية ،واجليم
وأصل معناه :األخذ بكثرة دون تقدير ،وقالت فيه
اجلص
وجتزف وغري
العرب :جزف وجازف واجتزف َّ
والصاد ال يَأْتلفان يف كًلم العرب ،وهلذا ليس ّ
ابن درستويه يف شرح
ذلك"( .)3فأَصلُه َكَزاف بال َفْت ِح فلما أرادوا تعريبه
وال َّ
بعرِب ..وقال ُ
الص ْوجلان ّ
ف د ددألفي د ددت المنى قسد د د د ددم

 -1معجم لغة الفقهاء.412 ،123 :
 -4املص باح املنري( :ج ز ف) ،التوقيف على مهمات التعاريف،423 :
الدر املختار ،330/2 :حترير ألفاظ التنبيه ،133 :املطلع على أبواب
املقنع ،420 :درر احلكام شرح غرر األحكام ،334 ،122/2 :شرح
الني ل وش ف اء العلي ل ،435/12 :طلب ة الطلب ة ،112/3 :الق اموس
الفقهي ،24 :شفاء الغليل.23 :
 -3األلفاظ الفارسية املعربة.21 :
 -2ينظر :التعري ب وأثره يف الثق افتني العربي ة والف ارس ي ة مع ترمج ة كت اب
املعربات الرشيدية.181 :

الجزاف()5

 -5البيت من حبر الوافر.
 -2ص حيح مس لم باب بطًلن البيع قبل نقل القبض ،82/8 :النهاية:
.124/1
 -8معجم لغة الفقهاء.122 :
 -8املص باح :ج ص ص ،وحترير ألفاظ التنبيه ،24 :واجملموع،415/4 :
واملطلع على أبواب املقنع.480 ،32 :
 -3تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.40 :
 -10املعرب ،53 :وشفاء الغليل.22 :
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التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

كج  ،Gachأُبْدلت
الفصيح" :اجلَص
ٌّ
فارسي معرب ّ
فيه اجليم من كاف أعجميّة ال تُ ْشبه كاف العرب،
ص
والصاد من جيم أعجميّةُ ،
وبعضهم يقول :ال َق ّ
( )1
بالفتح ،وهو أفصح ،وهو لغةُ أهل احلجاز"
ِ
العَربِيِّ ِة واجلِيم،
"وقيل :فا ِرسيُّة اجلَ ِّ
ص َك ّج بال َكاف َ
وقِيل :بال َك ِ
اف الفا ِرِسيَّ ِة"(" )4وليس جيتمع يف كًلم
َ
العرب جيم وصاد يف كلمة ثًلثية وال رباعية إال ما
معرب ،وقد قالوا
ص
ال يثبت ،فأما اجلِ ُّ
ففارسي َّ
ّ
صص اجلِْرو إذا فتَّح عينيه"( )3وكلمة كج تستعمل
َج َّ
اليوم يف إيران مبعىن الطباشري الذي يكتب به على
السبورة"(.)2
وذهب بعض الباحثني إىل أنه "ليست هناك صلة
لفظية أو نطقية بني اللفظني حىت يقال ،أو يصح أن
يقال :إن هذا معرب ذاك .فهنا يًلحظ أهنم يربطون بني
ألفاظ أو كلمات مبجرد تقارب معانيها مع أن الصلة
الصوتية بينهما منقطعة"( ،)5وقد تكلمت به العرب قال
ص وم ِ
لبون امل َدر(.)2
العجاجِ :من عاتِ ِق اجلِ ِّ
َ
َ
َ
 -الجوهر :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اجلوهر :لفظ

الشيء :أصله فارسي معرب ..قال املعري :ولو َحل
داال عليه،
على أنه من كًلم العرب لكان االشتقاق ا
فإهنم يقولون :فًلن (جهري) ،أي حسن الوجه
والظاهر ،فيكون اجلوهر من اجلهارة اليت يراد هبا
احلُ ْسن .وقد تكلمت به العرب قال حسان:

يَم ددانو َن تَد ددعون ددا َس د د د د دب ددا فَدنُجيبَهد ددا

.:.

واه ِر()9
الج ِ

ِ
الج َ
المكنون َ ي ِر َ
إِلى َ
وه ِر َ

وقال أبو دهبل اجلمحي ،أو عبدالرَحن بن حسان:

وه ددي َزْهد د َراءُ ِمد دثْد د د ُا لُد د ْ لُد د َ ِ الد دغَد د َّوا
.:.
ون()10
ِ ِ
ت ِم دن ج دو َه د ار م د ْك دنُ د ِ
ص م ديد َدز ْ ْ َ ْ َ

وقال عمر بن أِب ربيعة:

ِ
الم َهد د َّذ ِ
ب ِمن تَيد
الج َ
أَن ددت في َ
وه ِر ُ
.:.
دال وعم()11
ِ
ا
د
د
ين
ب
دد
د
د
ج
الم
ََف
َ َ
ام ذُرى َ

وقال املعري" :عرِب وأما استعماله ملقابل العرض
فمولد ،وليس يف كًلمهم هبذا املعىن"( ،)14فهذا خارج
عن العربية يف األصل وجمري فيها باالستعمال.
 السرجين :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :السرجني:بفتح السني وكسرها ،وسرقني لغة فيه ،لفظ معرب،
الزبل (ر :زبل)"( )13من َسْرﮒين ،ومعناه الروث،
معرب ،وهو الذي خيرج من البحر ،وما جيري جمراه
وال يصح بفتح السني؛ ألنه ليس من كًلمهم فَعلني،
يف النفاسة ،كالياقوت والزبرجد ،واحدته جوهرة"(،)8
وجمري فيها باالستعمال ،وهو "التيين )(stercus
وهو "معرب َك ْوَهر"( ،)8قال اجلواليقي" :وجوهر
ويف اإليطالية ) ،(stercoوهو الدمال ،والزبل،

 -1املزهر ،483/1 :وقوانني التعري ب بني فص حى الرتاث والفص حى
املعاصرة.101 :
 -4تاج العروس :ج ص ص.
 -3اجلمهرة( :ج س ر).
 -2التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات
الرشيدية هامش رقم ( )2ص.123 :
 -5قوانني التعريب بني فصحى الرتاث والفصحى املعاصرة.104 :
 -2من الرجز ديوانه.341 :
 -8معجم لغ ة الفقه اء ،128 :وينظر :املطلع على أبواب املقنع،3 :
وجمموع فتاوي ابن تيمية.320/4 :
 -8التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية ،155 :واأللفاظ الفارس ية
املعربة.22 :

 -3البيت من حبر الطويل ،وهو يف ديوانه.144 :
 -10املعرب ،52 :53 :ولس ان العرب ،والقاموس احمليط ،وتاج العروس:
ج و ه ر ،والبيت من حبر اخلفيف ،وهو يف ديوان أِب دهبل،23 :
والكامل يف اللغة ،388 :ولس ان العرب ص ر ،س ن ن ،واملعجم
املفصل.428/8 :
 -11البيت من حبر اخلفيف ،وهو يف ديوانه.23 :
 -14شفاء الغليل.28 :
 -13معجم لغة الفقهاء ،423 :وينظر :الص حاح ،والقاموس احمليط :س
ر ج ن ،ورس التان يف املعرب ،12 :املعرب ،33 :والبص ائر والذخائر:
 ،433وش فاء الغليل .118 :وحترير ألفاظ التنبيه ،182 :واجملموع:
.503/4 ،182/1
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والفرث ،والسلح ،والنجو ،أي اخلراء والدمن"(.)1
 ال ِْم ْه َر َجا ُن :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الْ ِم ْهَر َجا ُن:بكسر فسكون لفظ معرب ،عيد اخلريف عند
الفرس )4("Festival...فهو "ي وم ِيف طَر ِ
اخلَِر ِ
يف
ف ْ
َْ ٌ ْ
ِ ()3
ِ
معَّر ِ
يد ِان لِْل َم ُجوس"
يلُ :مهَا عِ َ
َُ ُ
ب م ْهر گانَ ،وق َ
"وقيل :عيد للفرس كان يقع يف السادس عشر من
شهر (مهرماه) يف االعتدال اخلريفي ،وهو منحوت
ِ
ب ومشس و( ْكان) أي متصل"(،)2
من (مهر) أي ُح ّ
ومعناه حمبة الروح" ،ووقع يف شعر البحرتي ،ومل يرد
يف الكًلم القدمي"( .)5فقال:

ِ()8
ب
"م َعَّر ُ
َعلَْيه  ،واختلف يف تعريبه ،فقيل :هو ُ
()3
ب ِش ْد َرنْ َج"( ،)10وقيل :معرب
"م َعَّر ُ
ششرنك  ،وقيلُ :
جتورنك ،وهو لفظ هندي ،وجتور مبعىن أربعة ،وأنك
مبعىن عضو؛ ألن الشطرنج له أربعة أركان وهي الفيل
والفرس والر والبيدق"( )11قال اجلواليقي" :والشطرنج
فارسي معرب .وبعضهم يكسر شينه؛ ليكون على مثال
من أمثلة العرب ِ
كج َرد ْحل؛ ألنه ليس يف الكًلم فَ ْعلَ ّل
بفتح الفاء"(" )14وقيل :هو عرِب من املشاطرة؛ ألن لكل
شطرا ومن جعله أشطرا والصحيح أنه معرب صدرنك
أي مائة حيلة واملقصود التكثري ،وقيل :معرب شدرنج
أي من اشتغل به ذهب عنا ه بطًل"( )13أو ُش ْد َرنْك...
شت َرنْك أي ستة ألوان؛ ألن له ستة أصناف من
وقيلْ :
القطع اليت يلعب هبا فيه ...وعندي أن الفارسي شرتنك
أصله :شاه تَُرنْك ،أي الشاه لطيف ،أو الشاه اللطيف،
ت ،وهو ختفيف شتل ،ويطلق على
أو مركب من َش ْ
احلصة اليت املقامر يعطيها بعد هناية اللعب للذين حضروا
اجمللس ،ومن َرنْك ومعناه القمار ،أو مركب من َش ْرت وهو
ورنْك ،ومعناه احليلة واملشية ،أي
العدو باللغة اهلندية َ
()12
و"ش ْرتنْكك ،بكاف فارسية،
حيلة العدو أو مشيته" َ ،
هو لعبة معروفة من خمرتعات داهر احلكيم اهلندي...
وذهب قوم إىل أن هذه اللعبة اخرتعت يف زمان
أنوشروان ،وأن وزيره بزرمجهر اخرتع قبالتها لعبة النَّرد،

 -1تفس ري األلف اظ ال دخيل ة يف اللغ ة العربي ة ،35 :والتعري ب وأثره يف
الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات الرش يدية،138 :
واأللفاظ الفارسية املعربة.83 :
 -4معجم لغة الفقهاء.228 :
 -3ينظر :معجم لغة الفقهاء ،228 :والعناية شرح اهلداية.185/3 :
 -2تفس ري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية ،81 :وينظر :رس التان يف
املعرب،132:التعري ب وأثره يف الثق افتني العربي ة والف ارس ي ة مع ترمج ة
كتاب املعربات الرشيدية  ،403:واأللفاظ الفارسية املعربة.128 :
 -5شفاء الغليل .402 :وينظر :رسالتان يف املعرب.138 :
 -2البيت من حبر الطويل ،وهو يف ديوانه.28 :
 -8معجم لغة الفقهاء .423 :

 -8املص باح املنري :ش ط ر ج ،وحترير ألفاظ التنبيه ،324 :واملطلع على
أبواب املقنع ،203 :ورد احملتاج ،308 /15 :وحاش يته،422/2 :
وحاشية الصاوي على الشرح الصغري.334/3 :
 -3الفواكه الدواين على رسالة بن أِب زيد القريواين.182/18 :
 -10رد احملت اج ،235/42 :وينظر :تفس ري األلف اظ ال دخيل ة يف اللغ ة
العربية.21 :
 -11التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات
الرشيدية.132 :
 -14املعرب.103 :
 -13شفاء الغليل.131 :
 -12األلفاظ الفارسية املعربة.101 :

المهرج د ِ
ِ
دان َولَم تَ ُكن
َر َد َ
دت َهد دداي ددا َ
.:.
فادها()6
لِتَس ددخو النُفوا الوفر َعن مس ددتَ ِ
ُ
ُ ُُ

إبدال الدال طاء وقد ورد ذلك في لفظ واحد .هو:
 ال ف"الشطَْرنْ ُج:
ج َْرنْ ُج :جاء يف معجم لغة الفقهاءِّ :
ب ،لعبة تلعب
بكسر الشني وسكون الطاء .لفظ ُم َعَّر ٌ
على رقعة ذات أربعة وستني مربعا ،متثل دولتني
متحاربتني باثنتني وثًلثني قطعة متثل امللكني والوزيرين
واخليالة والقًلع والفيلة واجلنود.)8("..
اجلوالِ ِيق ِّي ِيف كِتَ ِ
اب َما تَ ْل َح ُن فِ ِيه الْ َع َّامةُ:
"قَ َ
ال ابْ ُن ََْ
ِ
الشطَْرنْ ُج بِ َك ْس ِر
ض ُّمهُ َوُه َو ِّ
ْسُر َوالْ َع َّامةُ تَ ْفتَ ُحهُ أ َْو تَ ُ
َوممَّا يُك َ
الش ِ
ني قَالُواَ :وإَِّمنَا ُك ِسَر؛ لِيَ ُكو َن نَ ِظ َري األ َْوَز ِان الْ َعَربِيَّ ِة ِمثْ ُل:
ِّ
ِ ٍ
س ِيف األَبْنِيَ ِة الْ َعَربِيَّ ِة فَ ْعلَلٌّ بِالْ َفْت ِح َح َّىت ُْحي َم َل
جْرَد ْحل إ ْذ لَْي َ
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والشطرنج معرب عن شرتنكك"( .)1وقد تكلمت به
العرب ،قال امر القيس:
والعبتُها ال ف
ادفَت
ج د د د د َرنج َ يلى تَد َر َ
َ

.:.

ِ
دار ِبالج د د د د دداه َ َ
ور ى َعليها َ
ُ
ِ
"الش طْرنج َمْيس ُر
وق ال رس ول اهلل (ِّ :(
بالع جا()2

()3
َص ح ِ
اب الن َّْرَد ِش ِري
َ
الع َجم"  .وقال" :ال يُ َس لَّ ُم َعلَى أ ْ َ
()2
الشطَْرنْ ِج" " .وقياس كًلم العرب أن تكسر؛ ألن من
َو ِّ
م ذهبهم أن ه إذا عرب االس م األعجمي رد إىل م ا
يس تعمل من نظائره يف لغتهم وزنا وص يغة وليس يف
كًلمهم فعل ل بفتح الف اء ،وإمن ا املنقول عنهم يف ه ذا
الوزن فعلل بكس ر الفاء؛ فلهذا وجب كس ر الش ني من
الش طرنج؛ ليلحق بوزن جردح ل وهو الض خم من
اإلبل .)5("...وهذا ليس بص حيح؛ لقول س يبويه" :رمبا
أحلقوه ب أبني ة كًلمهم ،ورمب ا مل يلحقوه ،وذكر مم ا أحلق
بأبنيتهم قوهلم درهم هبرج ،وما مل يلحق حنو آجر وفرند
وإبريسم"(.)2

إبدال الهاء جيما الية من التع يش .ورد ذلك يف
لفظني .مها:

 الْبَد ْه َر ُ  :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الْبَ ْهَر ُج :لفظ()8
"وُه َو فَا ِرِس ٌّي..
الرِديءُ"
ب ،الباطلَّ ..
ُم َعَّر ٌ
َ
وفَا ِرِسيَّتُه نَب هره وقَ ْد يستَ عمل مع الن ِ
ال:
ُّون ،فَيُ َق ُ
ُ َْ ُ َ ُ ْ َْ ُ ََ
َ
()3
()8
النَّبَ ْهَر ُج" بسكون اهلاء  -وهو لفظ معرب أ َْو
 -1ينظر :برهان قاطع ،100 :واملفصل يف األلفاظ الفارسية.130 :
 -4البيت من حبر الطويل ،وهو يف ديوانه.28 :
 -3النهاية ،420/2 :ونيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى
األخبار .الشوكاين.185/8 :
 -2منتخب كنز العمال.185/2 :
 -5درة الغواص ،182:ورسالتان يف املعرب البن كمال واملنشي.84:
 -2ينظر :الكتاب.324/4:
 -8معجم لغة الفقهاء.111 :
 -8طلبة الطلبة ،103/3 :واملطلع على أبواب املقنع.135 :
 -3معجم لغة الفقهاء.282 :
 -10جممع األهنار.142/2 :
 -11املعرب ،31 ،30 :وش طر البيت من الرجز يف ديوانه ،82/4 :تاج

َصلُهُ نَْب َهُر (وقيل :نابَ ْه ْره) َوِه َي
(نَبَ ْهَر َجةٌ) ،و"أ ْ
ًلمهَا ِم ْن ِجْن ِ
َّر ِاه ِم َوفِضَّتُ ُه َما
َو َّ
ف كِ ُ
الزيْ ُ
س الد َ
َغالِبَةٌ"( .)10قال اجلواليقي" :البهرج الباطل وهو
بالفارسية نَْب َهرهُ وأنشد للعجاج:
بدهرجا"()11

ض
وَكا َن ما اهتَ َّ
ُ
الجحاف َ ْ

()14

والبهرج لفظة معربة هنديه نقلت إىل الفارسية"
()13
معربة .وقيل :هي
"وأصل معناه بًل ّ
حصة" "واللفظة ّ
الرديء فنقلت إىل
كلمة ِهْندية أصلها نَبَهله ،وهو َّ
الفارسية ،فقيل :نبهره مث ُعّربت ،فقيل :بَ ْهَرج"( )12قال
أدي شري" :البهرج :الباطل والرديء والدرهم الذي فضته
رديِّة معرب بَ ْهره الفارسية عن األزهري وعن ابن األعراِب
السكة ،وقد استعري لكل رديء .قلت :وإن هبره
املبطَل ّ
بالفارسية معناها احلصة والنصيب فالبهرج إذاا معرب عن
هره أي عدمي احلصة أو عن نَبَ َره وهو مبعىن البهرج..
نَبَ َ
ت الشيء
ويقال فيه :نبهرج وهبرج  ...ويقال :هبَْر ْج ُ
هبرجة فهو ُمبَ ْهَرج"( )15فاألصل املشتق منه هبرج
َ
()12
الرباعي وهي كلمة فارسية قد استعملها العرب
حمارم اللَّ ِيل هلن هبرج "(.)18
وتصرفوا فيها ،قالُ :
وحديث احلجاج "أنه أُِيتَ ِِجبَراب لؤلؤ بَ ْهَرٍج"(،)18
"أما إ ْذ بَ ْهَر ْجتَِين فًل أ ْشَرُهبا أبدا"(.)13
وحديث ّ
 الْ ِه ْم ُ  :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اهلملجة:العروس :ط ر ف ،املعجم املفصل.421/3 :
 -14ينظر :لسان العرب :ب ه ر ج ،وشفاء الغليل.33 :
 -13األلفاظ الفارسية املعربة.150 :
 -12النهاية ،100/1 :ولس ان العرب ،وتاج العروس ،واملعجم الوس يط:
(ب ه ر).
 -15األلفاظ الفارسية املعربة ،43 :وينظر :رسالتان يف املعرب.133 :
 -12التعريب بني القدمي واحلديث.152 :
 -18من الرجز ينظر :غري ب احل دي ث البن قتيب ة ،331/4 :والف ائق:
.144/1
 -18غريب احلديث البن اجلوزي  ،34 /1 :والنهاية.232/1 :
 -13النهاية.232/1 :
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بفتح اهلاء والًلم وسكون امليم .لفظ معرب ،حسن
()1
ِ
فارسي
ًلج
ٌّ
السري مع شيء من التبخرت"  ،ف "اهل ْم ُ
معرب"(ِ )4
"مهْلَه أي ِ
الربَذون"( .)3وهو بكسر اهلاء
َّ
اسم الفاعل للذكر واألنثى .فهو لفظ فارسي أصله
ِ
جيما،
مهْلَ ْه ،فلما أراد العرب تعريبه أبدلوا اهلاء ا
وأضافوا أل افا قبلها .وقد ورد يف كًلم العرب قال
الراعي:

ص د َي العي َ تَهدي ِهم َوقَد َس د ِد َرت
َونَ ف
.:.
( )4
ُكد د د ُّا ُجم د دداليَّد د د اة َكد د دال َفح د د ِدا ِهم ِ

 إبدال الهاء قافا :ورد ذلك يف لفظني .مها: -1اإلستبرق :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :االستربق:
معرب ،الديباج الغليظ  -الثوب الغليظ الذي يكون
سداه وحلمته من احلرير"(.)5
يف هذا النص إشارة إىل أن لفظ استربق معرب من
الفارسية ومعناه غليظ الديباج ،وهذا دليل وجود املعرب
يف القرآن الكرمي.
(استَ ْرَوه) ،ونقل من
"وأصله
ْ
(استفره) ،وقال ابن دريدْ :
العجمية إىل العربية ،فلو ُح ّقر استربق ،أو ُك ِّسر لكان يف
التحقري (أُبَ ِْريق) ،ويف التكسري (أبارق) حبذف التاء
مجيعا"(.)2
والسني ا
"قال ابن أِب حامت ..." :االستربق :الديباج
 -1معجم لغة الفقهاء.235 :
 -4ينظر :الصحاح :ه م ل ج ،واملعرب ،125 :ولسان العرب ،والقاموس
احمليط ،وتاج العروس :ه م ل ج ،وشفاء الغليل ،435 :ورسالتان يف
املعرب .404:منح اجلليل ش رح خمتص ر خليل ،480/11 :واجملموع:
 ،44/15واملطلع على أبواب املقنع.433 :
 -3األلفاظ الفارس ية املعربة ،158 :واملفص ل يف األلفاظ الفارس ية املعربة:
.428
 -2البيت من حبر البسيط ،وهو يف ديوانه .25 :وينظر:ديوان زهري،184:
وديوان ر بة ،30 :ولسان العرب ،وتاج العروس( :ه م ل ج).
 -5معجم لغة الفقهاء ،58 :وينظر :املص باح املنري(12/1 :ا س ت ب ر
ق) والتوقيف على مهمات التعاريف.52 :
 -2املعرب من الكًلم األعجمي ،12 :وينظر :مجهرة اللغة ،والص حاح،
والقاموس احمليط ،وتاج العروس ،واملعجم الوس يط :ا س ت ب ر ق،

الغليظ ،وهو بلغة العجم :استربه ...وممن صرح بأنه
بالفارسية أبو عبيد ،وأبو حامت وآخرون"( )8وعللوا ذلك
بأن "هذا البناءَ من ليس من كًلمهم وليس َمْن ُق اوال عن
ِ
الف ْعل إذ لو كان ذلك لكانت أل ُفه موصولةا وال نعلم
وإستَ ْرب َق )8(فإنه
ا
صلها ،فأما قراءةُ اب ِن ُحمَْيصن ْ 
أحدا َو َ
()3
ِ
ب
"معَّر ٌ
على هذا ف ْعل استَ ْف َعل من بََرق بَْي ُر ُق" وهو َ
ِ
بًل ِخ ٍ
عند أ َّ ِ ِ
ص اللَّي ِ
َهل
ًلف َ
ث :ومل خيَْتَل ْ
َئمة اللُّغَة ونَ ُّ ْ
فأ ُ
اللُّغَة في ِهما أ ََّهنما معَّرب ِ
قال
السْن ُدس وا ِإل ْستَْب َرقَ .
ان ،أَي ُّ
َُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شيخنَا :ويُ ْشك ُل َعلَْيه أَنَّه َوقَع ذ ْكُره يف ال ُقْرآن والشافع ُّي
ُ
ب يف ال ُقرآنِ
وع املعَّر ِ
رَحه اهلل تَ َعاىلَ -ومجَ َ
اعةٌ َمنَ ُعوا ُوقُ َ َُ
ْ
ِ
فكيف ب ْن ِفي اخلِ ِ
ًلف و ّ ِ ِ
اع
الشافع ُّي الذي ال يَْن َعق ُد إِ ْمجَ ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صر ٌح باخلًلف كما يف ا ِإلتْ َقان وغريه؛ ولذلك
بدونِه ُم ِّ
قال مجاعةٌ :لعلَّه من تَوافُ ِق الُّلغَ ِ
َش َار إِليه
َ
ات كما أ َ
َ
َ
()10
املانِ ُعو َن ، "..وقرىء :واستربق بوصل اهلمزة
َ
والفتح على أنه مسمى باستفعل من الربيق ،وليس
أيضا-؛ ألنه معرب مشهور تعريبه ،وأن أصله
بصحيح  -ا
استربه"( )11وأصل معناه الغليظ"(" .)14فإن أراد الفصيح
أن يرتك هذا اللفظ ويأيت بلفظ آخر مل ميكنه ،ألن ما
يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة ،وال جيد
احدا يدل عليه؛ ألن الثياب من احلرير
العرِب لفظاا و ا
عرفها العرب من الفرس ،ومل يكن هلم هبا عهد وال وضع
َ
ورس التان يف املعرب .135 :وتفس ري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية
مع ذكر أصلها حبروفه ،3 :والتعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارسية
مع ترمجة كتاب املعربات الرشيدية.184 :
 -8الزين ة ،132 /4 :وامله ذب فيم ا وقع يف القرآن من املعرب،3 :
واالتقان ،130/4 :والبحر املديد.418/2 :
 -8الكهف ،31 :والرَحن ،52 :وينظر :القراءة إمًلء من ب ه الرَحن:
 ،454/4وال ب ح ر احمل ي ط ،203 /10 ،225/8 :وف ت ح ال ق دي ر:
.181/8
 -3املخصص.133/1 :
 -10تاج العروس :س ن د س.
 -11البحر احمليط ،203/10 :وتفسري القرطيب.122 /13 :
 -14األلفاظ الفارسية املعربة.10 :
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يف اللغة العربية للديباج الثخني اسم ،وإمنا عربوا ما مسعوا
من العجم واستغنوا به عن الوضع؛ لقلة وجوده عندهم
وندرة تلفظهم به .وأما إن ذَكره بلفظني فأكثر فإنه يكون
قد أخل بالبًلغة؛ ألن ذكر لفظني مبعىن ميكن ذكره
بلفظ تطويل ،فعلم هبذا أن لفظ إستربق جيب على كل
فصيح أن يتكلم به يف موضعه وال جيد ما يقوم مقامه،
وأي فصحاحة أبلغ من أن ال يوجد غريه مثله؟"(.)1
(ستربك) بكاف يف آخره
وقيل معرب" :عن كلمة ْ
عًلمة تصغري (سترب) مبعىن ثخني ..فأبدلوا الكاف قافاا
خشية اشتباه الكاف بكاف اخلطاب ،والذي يف
القاموس :ا ِإلستربق :الديباج الغليظ معرب
(استَ ْرَوه)"(.)4
ْ
وقيل" :بل هو الفعل العرِبُ ،مسّي به فهو استربق
من الريق فغُّري حني مسي به بقطع األلف ،ويقوي هذا
القول أن ابن حميصن قرأ ِ م ْن ُسْن ُد ٍس وإِ ْستَْب َرق فجاء
موصول اهلمزة حيث وقع وال جيزمه ،بل بفتح القاف،
ذكره األهوازي ،وذكره أبو الفتح ،وقال هذا سهو أو
كالسهو"( .)3قال أبو حيان" :وقرأ ابن حميصن
واستربق بوصل األلف وفتح القاف حيث وقع جعله
فعًل ماضياا على وزن استفعل من الربيق ،ويكون استفعل
ا
فيه مواف اقا للمجرد الذي هو برق كما تقول :قر واستقر
بفتح القاف ..قال ابن حميصن وحده{ :واستربق}
بالوصل وفتح القاف حيث كان ال يصرفه ..فظاهره أنه
فعًل ماضياا بل هو اسم ممنوع من الصرف .وقال
ليس ا
ابن خالويه :جعله استفعل من الربيق "ابن حميصن"

فظاهره أنه فعل ماض وخالفهما صاحب اللوامح قال
ابن حميصن{ :واستربق} بوصل اهلمزة يف مجيع القرآن
فيجوز أنه حذف اهلمزة ختفي افا على غري قياس ،وجيوز
أنه جعله عربياا من برق يربق بري اقا .وذلك إذا تًلأل الثوب
جلدته ونضارته ،فيكون وزنه استفعل من ذلك فلما
تسمى به عامله معاملة الفعل يف وصل اهلمزة ،ومعاملة
املتمكنة من األمساء يف الصرف والتنوين ،وأكثر التفاسري
على أنه عرِب وليس مبستعرب دخل يف كًلمهم
فأعربوه"( )2وقالوا "فيه :أعجمي وعرِب خملط من كًلم
العرب وكًلم العجم"( .)5ف "هي لفظة أعجمية ُم َعَّربة
استَْب َره .وقد ذكرها اجلوهري يف الباء من القاف
أصلها ْ
على أن اهلمزة والسني والتاء زوائد وأعاد ذكرها يف السني
من الراء وذكرها األزهري يف مخَُ ِ
اس ّي القاف على أن
استَ َفَره.
مهزهتا وحدها زائدة ،وقال :أصلها بالفارسية ْ
ِ
األلفاظ حروف عربِيَّة وقع
أيضا :إهنا وأَمثاهلا من
وقال ا
فيها وفاق بني األعجمية والعربِية .وقال هذا عندي هو
الصواب"(" .)2واإلستربق الغليظ بالفارسية حبذف
القاف"( .)8ويشري التوجني إىل أن أصلها إستربك
ومعناها :حرير قماش منسوج من احلرير والذهب ،معرهبا
"استربق"( ،)8والقاف يف الكلمة متثل الكاف
الفهلوية(.)3
من هذا وضح لنا أهنم اتفقوا على أن الكلمة
أعجمية إال أهنم اختلفوا يف أصلها إىل رأيني:
األول :أهنا فارسية .غري أن أصحاب هذا الرأي مل
يتفقوا على أصل له يف الفارسية؛ فقال بعضهم :استربه

 -1اإلتقان.153 ،158/1 :
 -4التحرير والتنوير.310/12 :
 -3احملرر الوجيز.308 /2 :
 -2البحر احمليط ،225/8 :ويراجع :تفس ري غري ب القرآن البن قتيب ة:
 ،428والكش اف ،133/2 :وال در املص ون .5811/1 :وروح
املع اين ،334/8 :ودراس ات ألس لوب القرآن الكرمي.258/1 :
وتفسري األلوسي.422/11 :

 -5البحر املديد.203/5 :
 -2النهاية.105/1 :
 -8الربهان يف علوم القرآن.488/1 :
 -8املعجم الذهيب فارسي عرِب.22 :
 -3املعرب والدخيل يف اللغة العربية ،8 :واملعرب يف القرآن الكرمي دراس ة
تأصيلية داللية.153 :
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واست ْفَره ،وقال آخرون :أصله :اسرتوه ،وقالواَ :سْترب
استَ َربَه .ومن
واسترب .الثاين  -أهنا رومية ،وأصلهاْ :
الواضح أن لفظة "استربة" ليس هلا جرس اللغة الًلتينية؛
إذ يعين :الديباج يف الًلتينية ".)1("brocus
كذلك جند بعض احملدثني خيرج هذه اللفظة من
العجمية ،ويصرح بأهنا عربية ،فيقول" :أما الزعم بأنه
فارسية فيبطله احلقائق اآلتية:
 ليس يف الفارسية (اس ت) يف أول الكلمة؛ إذ هذهمسة عربية خالصة ،وهي أحرف الزيادة يف صيغة
استفعل؛ فيبقى من الكلمة ثًلثة أحرف هي (ب ر
ق) سبق بيان داللتها يف "إبريق".
 تصغريها على أُبريق ،وتكسريها على أبارق ،وهذهمسة عربية أخرى ليست من خصائص الفارسية.
 قول "ابن جين"" :إن استريق صورة الفعل البتة مبنزلةاستخرج ،وكأنه ُمسي بالفعل ،وفيه ضمري الفاعل.
فحكى كأنه مجلة .وهذا باب إمنا طريقه يف األعًلم.
وذر حبًّا ،وشاب قرناها ،وليس
شرا" َّ
ك "تأبط ًّ
اإلستربق علَ اما يسمى بًلمجلة ،وإمنا هو قولك:
البصر
بِْزيَ ُون (سندس) .وعلى أنه إمنا
َ
استربق :إذا بلغ َ
الربق .قال الشاعر:
إىل َ

من املعروف أن تعريب الكلمة يعين إبدال احلروفالعربية حبروف اللغة األخرى اليت ليست يف العربية وقد
وضح أن حروف العربية تامة ،وعددها اثنان وأربعون
حرفاا ،فَلِ َم تُغري العربية حروفاا موجودة فيها؟ وِملَ ال
تكون الفارسية هي اآلخذة؟(،)5
عرف املعجم العرِب اإلستربق بأنه الغليظ من الديباج،
 َّوالديباج عرِب خالص(،)2
اإلستربق يف اللسان الفارسي :ديبا ستِرب( .)8وديبايهي ديباج العربية بعد إبدال اجليم ياء ،وهو ما يعرف
()8
يف العربية بالعجعجة ،وأمثلتها يف العربية كثرية
وعشي) .فأين هذا من إستربق
(علج ،العشج يف علي
ّ
اليت تدل داللة وثيقة على معناها املشتق من اللمعان.
والديباج يف الفارسية :ديبا ،حبذف الياء من آخرها،
ِ ِ
ِ
ِِ
باش ْد،
يشم َ
أو جامه أبْريشمني كه تار وبود آ ْن َمهه ْاز اب ِر ْ
ك(،)3
ك ،أو :ديبا تَ ْن َ
والسندس يف الفارسية :ديباي تَْن َ
وسَرق؛ وال سيما
وقد تفسر إستربق بأهنا مجْ ُع بني بََرق َ
السرق يف العربية هو احلرير( ،)10كل هذا يدل على
أن
َ
أن الكلمة عربية األصل.
وقد حدث يف اللفظ تطور داليل إذ يف األصل
تطلق على الغليظ مث خص بغليظ الديباج .قال
(استرب) أي الشديد
براجشرتاسر" :واالستربق مشتقة من ْ
والثخني بإحلاق ( )akوهي كثرية جدًّا يف األوصاف
الفارسية ،فأصل املعىن :نسيجة ثخينة ،مث أطلقت على
غليظ الديباج"(.)11

 -1معجم وبسرت ،134 :معرب القرآن الكرمي عرِب أصيل.33 :
 -4البيت من حبر البسيط ينظر :لسان العرب ،تاج العروس( :ب ر ق).
 -3احملتسب ،302/4 :واخلصائص.22/1 :
 -2ينظر :لسان العرب ( :ب ر ق).
 -5معرب القرآن الكرمي عرِب أصيل.38 :
 -2يراجع :اخلصائص.144/1 :

 -8مقدمة األدب.355 :
 -8ينظر :سر صناعة اإلعراب.185/1 :
 -3مقدمة األدب.355 :
 -10معرب القرآن الكرمي عرِب أصيل.25 ،22 :
 -11التطو النحوي للغة العربية.415 :

يَ ْستَْب ِر ُق األفُ ُ األق َ ِ
ابتس َمت
ْصى إذا َ

.:.

ف ِسوى أَ ْ ِ
السي ِ
مادها ُ ُ
ْلم َع ُّ ُ
َ

ب()2
القض ِ

هذا إن شئت قلت :معناه :تستربق أبصار أهل
بالربق منه"(،)3
األفق ،وإن شئت قلت :تُربقه ،أي تأيت َ
بالربق"(،)2
ويف كًلم العرب :استربق املكان :إذا ملع ْ
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 -2الْبَاذَ ُق :ومما عرب من ألفاظ األشربة الباذق ،جاء

يف معجم لغة الفقهاء" :الباذق - :بكسر الذال -
ب ،ويسمى القنديد ،عصري العنب إذا طبخ فتبخر
ُم َعَّر ٌ
()1
ِ
يدا َوُه َو ُم ْس ِكٌر...
ص َار َشد ا
منه أقل من نصفه" "فَ َ
()4
باده ،أي
وأصله باذَه  ،وهو"معرب من الفارسية من َ
مخر ونبيذ"( ،)3وملا كانت الباءُ َعربِيَّةا أبْ َق ْوها علَى
َّ
ِ ()2
ض َعه بَنُو أ َُمية؛
َحاهلَا  ،وأبدلوا اهلاء قافاا .وأ ََّول من َو َ
ليْنقلُوه عن اسم اخلمر وُك ُّل ِ
سم ال
َ
ْ
مسكر مخَْر؛ ألن اال َ
ِ ِ
قلتَ :كيف يكو ُن ذلِك،
املو ُجود فيهُ ...
يَنقله عن معناه ْ
ابن َعبّ ِ
قال :سبق حممد ( (الباذق
اس ،فَ َ
سئل َعْنهُ ُ
وقد َ
فه َو حرام" فهذا يدل على أنه معروف ِ
قبل
وما أسكر ُ
بين أميةَ ،ومعىن احلديث ،أي سبق قولُه ِ
فيه ويف غريه من
ََ
َّ َ
()5
ِ
ِ
يل :أَي مل يكن يف َزمانه فتأمل"  .قال أبو
جنسه ،وق َ
األسود:
راب بِ ُمف ِ ار
دت َوإِن َع َّز ال َ
لَسد د د د د ُ
جد د د د د ُ

.:.

َعلى بددا َذ اق ِمم دا تَقوم بِ د ِ
ُ

السد د د د ددوق()6

ُ

ِ
"مي"
ومن وهم أن َ
"باده" يف لغة الفرس يرادف ْ
فقد وهم "مي" يف لغتهم اخلمر"(.)8
 إبدال الفاء باء ،وقد ورد ذلك يف لفظ واحد .هو: البندق :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :البندق" :بضممعرب ،واحدته
الباء والدال ،بينهما نون ساكنة ،لفظ َّ
 -1معجم لغة الفقهاء.104 :
 -4املص باح املنري :ب ذ ق ،وس بل الس ًلم ،32/2 :وطلبة الطلبة:
.28/2
 -3ينظر :تعريب الكلمة األعجمية ،82 :وتفس ري األلفاظ الدخيلة يف
اللغة العربية ،8 :والتعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارسية.188 :
 -2تاج العروس :س ل ف.
 -5تاج العروس :ب ذ ق،
 -2البيت من حبر الطويل ،وهو يف ديوانه.32 :
 -8رسالتان يف املعرب.31 :
 -8معجم لغة الفقهاء ،110 :وينظر :املطلع على أبواب املقنع.148 :
 -3ش فاء الغليل ،24 :وبرهان قاطع .1808 :وجزء احلديث يف مس ند
اإلمام أَحد ،380/2 :رقم.13211 :

بندقة ،ما يرمى به مطل اقا ،سواء أكان من احلجر أم
الطني أم احلديد ،أو حنو ذلك Bullet -..النبات
املعروف"( .)8وهو "املأكول ليس بعرِب حمض ..لكنهم
استعملوه ،والذي يرمى به كأنه من هذا على طريق
"وَال تَأْ ُك ْل ِم ْن
التشبيه ،وقد ورد يف ...حديث عدي َ
ِ
ت"( .)3وهو "فارسي "فندق" ،وهو
الْبُ ْن ُدقَة إَِّال َما ذَ َّكْي َ
شجر"(.)10
 إبدال الكاف اء ،ورد ذلك يف لفظ واحد.هو: الْ َف ْر َس ُخ :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الْ َفْر َس ُخ :بفتحب (ج) فراسخ ،مقياس من
فسكون لفظ ُم َعَّر ٌ
مقاييس املسافات مقداره ثًلثة ،)11("...وهو
"فَا ِرِس ّي (فَ ْر َسْنك) معناه :بعثة ومسري ساعة على
ظهر اخليل حنو :مثانية كيلو مرتات"( ،)14واألرجح أنه
عرِب؛ لكثرة معانيه( )13وقد ورد يف حديث ُح ّذيْفة:
ب َعلَْيكم الشَُّّر فَر ِاس َخ إالَّ
ص َّ
"ما بَْينكم وبني أ ْن يُ َ
موت ٍ
رجل"( ،)12يعىن :عمر بن اخلطاب  -رضى
ْ
ب َعلَْيكم الشِّر
ص َّ
اهلل عنه  -فَلَو قَ ْد َ
مات ُ
اسخ"(.)15
فر َ
فلفظ فرسخ أصله الفارسي فرسنك ،فلما أرادوا
تعريبه أبدلوا الكاف خاء؛ ألن (گ) ليس يف العربية؛
وهلذا استبدلوا به اخلاء ،وحذفوا النون اليت قبلها؛ ختفي افا
فصارت فرسخ.
 -10تفسري األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية.12 :
 -11معجم لغة الفقهاء ،323 :وينظر :س بل الس ًلم ،383/4 :واملطلع
على أبواب املقنع ،102 :وني ل األوط ار ،443/5 :ومعجم لغ ة
الفقه اء ،323 :والق اموس الفقهي ،484 :وينظر املعرب،143 :
والصحاح ،ولسان العرب ،وتاج العروس :ف ر س .
 -14تفس ري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية ،50 :واأللفاظ الفارس ية
املعربة.118 :
 -13ينظر ه امش ص 143 :من املعرب ،والتعري ب وأثره يف الثق افتني
العربية والفارسية.125 :
 -12غري ب احل دي ث ألِب عبي د ،144/2 :والف ائق ،114/3 :والنه اي ة:
.843/3
 -15هتذيب اللغة :ف ر س .
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إبدال ال م همز  :ورد ذلك يف لفظ واحد.هو:

الشعر اجلاهلي .واصطلحت العامة إذا عظموا
اخلَ ِ
ص ّي أن خياطبوه باألستاذ .وإمنا أخذوا ذلك من
األستاذ الذي هو الصانع؛ ألنه رمبا كان حتت يده
غلمان يؤدهبم .فكأنه أستاذ يف حسن األدب ولو
الستذ،
كان عربيًّا لوجب أن يكون اشتقاقه من ّ
وليس ذلك مبعروف"( ،)10ويرجع احلكم بعدم
عربيتها عدم وجود مادة (س ت ذ) يف العربية(،)11
"وفارسيته أستاد ،ومنه أست بالرتكية والكردية"(.)14
فلفظ أستاذ أصله الفارسي أستاد ،فلما أرادوا تعريبه
دال ،فقالوا :أستاذ ،وقيل :أستا ْذ فحركوا
أبدلوا الذال ا
الذال(.)13

 األُ ْشنَا ُن :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :األُ ْشنَا ُن لفظمعرب ،احلرض ،وهو نبات من فصيلة السرمقيات
تستخرج منه الصودا املستعملة يف صناعة الزجاج،
وكان يستعمل قدمياا "يف غسل الثياب كأداة من
()1
ض
ال لَهُ بِالْ َعَربِيَّ ِةْ :
"ويُ َق ُ
احلُْر ُ
أدوات التنظيف" َ .
وتَأَشَّن َغسل ي َده (بِاألُ ْشنَ ِ
ان)(" .)4وفارسيته
َ َ ََ َ ُ
لُ ْشنان"( ،)3وهو "ومهزته أصل؛ ألنك إن جعلتها
زائدة مل تصادف شيئاا من أصول أبنيتهم .وحكم
النون أن تكون الًلم كررهتا لإلحلاق ب قرطاس"(.)2
ُفعاال؛ ألن
ف "إن كان عربيًّا فهو فُعًلل وال يكون أ ا
هذا البناء ليس يف الكًلم وال ُجيعل ا
أصًل ملوضع إبدال الجين سينا :ورد ذلك يف لفظ واحد ،هو:
اإلشكال"( ،)5فاألشنان "ال نظري له يف العربية،
المستقة :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :املستقة :بضم
ُ
ُ
وعربيته حرض"(.)2
امليم والتاء وسكون السني ...لفظ معرب ،فرو طويل
 إبدال الذال داال :ورد ذلك يف لفظ واحد ،هو:الكمني"( ،)12وقيل" :اجلُبَّةُ الواسعةُ"(" ،)15وأصلها
 األستاذ :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :األستاذ :لفظفعِّرب .وروي عن عمر أنه كان
(م ْشتَ ْ
قه) ُ
بالفارسية ُ
معرب بضم اهلمزة ،املاهر يف صناعة يعلمها غريه"(،)8
وهي عجمية معربة من "الفارسية"()8؛ ألن السني
والذال ألبته ال جيتمعان يف كلمة عربية"( .)3قال
اجلواليقي" :فأما األستاذ فكلمة ليست بعربية يقولون
للماهر بصنعة :أستاذ .وال توجد هذه الكلمة يف

يصلي وعليه ُم ْستُ َقةٌ ،وفيها لغة أخرى (مستَقة) بفتح
التاء ،وعن أنس بن مالكِ َّ :
أهدى
ك الروم َ
"أن َمل َ
إىل رسول اهلل ُمستَقة من سندس ،فلبسها رسول اهلل
( (فأين أنظر إىل يديها تذبذبان فبعث هبا إىل
أبعث هبا إىل أخيك النجاشي وأ ِ
ُنش َد:
جعفر فقالَ :

 -1معجم لغة الفقهاء.80 :
 -4املص باح املنري :أ ش ن ،واجملموع ،583/4 :وحترير ألفاظ التنبيه،34 :
واملطلع على أبواب املقنع ،35 :والقاموس الفقهي.40 :
 -3األلفاظ الفارسية املعربة.11 :
 -2املعرب ،13 :وينظر :مجهرة اللغة ،442/4 :املخص ص.218/4 :
لسان العرب ،القاموس احمليط ،وتاج العروس :أ ش ن.
 -5املخصص ،218/4 :وحياة احليوان الكربى .الدمريي.82/2 :
 -2ش فاء الغليل ،13 :وينظر :املزهر ،88/1 :وبرهان قاطع،1438 :
واملفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة.448 :
 -8معجم لغة الفقهاء.52 :
 -8تفسري األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية.4 :

 -3التوقيف على مهمات التعاريف ،52 :وحاش ية رد املختار،211/1 :
وتكملة حاشية رد احملتار.211 :
 -10املعرب ،13 :واملعجم الوسيط.35/1 :
 -11شفاء الغليل ،13 :والتعريب بني القدمي واحلديث.51 :
 -14األلف اظ الف ارس ي ة املعرب ة ،10 :والتعري ب وأثره يف الثق افتني العربي ة
والفارسية مع ترمجة كتاب املعربات الرشيدية.151 :
 -13رسالتان يف املعرب.132 :
 -12معجم لغة الفقهاء.248 :
 -15املعرب ،128 :والفائق ،48/3 :وش فاء الغليل ،402 :واملفص ل يف
األلفاظ الفارسية املعربة.128 :
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ِ
ت َمس د د د د د د ددات َقه د ددا ني
سد د د د د د د د ْ
إذا لب َ

.:.

المس د د د د د د ددات ِ م د ددا
فيَد د دا َوْي َ َ

لقين د ددا()1

َوُمسد ددتَ ا
جيب تَ ُ
نج يَسد د َدم ُع ُ
خال ال َ
صد د َ
.:.
إِذا تدرجع فيد د د ِ القيند د دة الفضد د د د د د د دا()7
َُ ف ُ
ََ ُ ُ ُ ُ

فالصْن ُج
 ...ومنه حديث عمر "أنه صلَّى بالناس ويداهُ يف وقيل" :صنجة امليزان :عياره تعريب َسْنجه"(َّ .)8
الدفُ ِ
العرِب الذي يكون يف ُّ
الصْن ُج ذو
ُم ْستَ َقه"(.)4
وف وحنوها .فأما َّ
ّ
دخيل.
إبدال السين صادا :ورد ذلك يف لفظ واحد.هو:
األوتار فهو ٌ
الص ْن ُج :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الصنج :بفتح  -إبدال الكاف قافا :ورد ذلك يف لفظ واحد .هو:
 َّمعرب ...صحيفة مدورة من حناس  -الْ ُق ْم ُق ُم :جاء يف معجم لغة الفقهاء"َ :الْ ُق ْم ُق ُم :بضم
فسكون لفظ َّ
ب ج قماقم ،ما
وحنوه تضرب إحدامها باألخرى تثبت على الدف؛
القافني وسكون امليم ،لفظ ُم َعَّر ٌ
يسخن فيه املاء من حناس عادة ،ويكون ضيق
لتعطي صوتاا معيَّ ناا حسب ضربة الضارب به ،أو
الرأس.)3("...
تثبت يف األصابع يضرب هبا الراقصون وحنوهم"(.)3
وذكر الفيومي أنه ِ
ب"( ،)10وقيل هو:
ال
(وِمْنهُ) قَ ْولُهَُ " :ويُك َْرهُ ُّ
ات"َ ،ويُ َق ُ
الصنُو ُ َوالْ ُكوبَ ُ
"روم ٌّي ُم َعَّر ٌ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج "فارسي "كم كم" (ويقال :كم) ،وعربيه منضحة
لِ َما ُْجي َع ُل يف إطَار الد ِّ
ُّف م ْن ا ْهلنَات الْ ُم َد َّوَرةُ :
صنُ ٌ
()2
الصنج الذي تعرفه ِ
وحمَ ّم"(" ،)11وقد تكلَّمت به العرب يف الشعر الفصيح.
 أَيْ اضا "...قال اجلواليقي" :و َّ ْ ُ
العرب هو :الذي ي ت ِ
َح ُد ُمهَا قال عنرتة:
ص ْف ٍر يُ ْ
ُ َ
ضَر ُ
َّخ ُذ م ْن ُ
ب أَ
وك د ددأن ُربد د دا أو ُكد د َحد د ْيد د ُمد د ْعد د َقد د ددا
اآلخ ِر ،قال األعشى:
بِ َ
.:.
ِ
ا
ا

والد دنَّد د داي نَد د ْرم وبَد د ْربَد دذ ذي بُد د َّجد د دة
.:.
كي شد د دجوه أن يوضد د دعا()5
ِ
يب
وال َّ
صد د د ْن ُج ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ

ق م قم() 12

 -1البيت من حبر الوافر ،ينظر :هتذيب اللغة ،333 /3 :لس ان العرب:
س ت ق ،م ت ق ،والق اموس احمليط ،وت اج العروس :س ت ق،
واملعجم املفصل.82/8 :
 -4النهاية.33/2 :
 -3معجم لغة الفقهاء.488 :
 -2املغرب ،واملص باح املنري :ص ن ج ،وحتفة احملتاج ،433/41 :وهناية
احملتاج ،141/15 :وحاش ية البجريمي على اخلطيب ،53/3 :وينظر:
خمتار الص حاح :ص ن ج ،واملنجد يف اللغة واألعًلم ،232 :وجامع
التعريب.138 :
 -5البيت من حبر املتقارب ،وهو يف ديوانه ،52 :والشعر والشعراء.138 :
 -2املعرب ،108 :وينظر :العني ،وهتذيب اللغة ،والص حاح ،ولس ان
العرب ،والقاموس :ص ن ج ،وشفاء الغليل.121 :
 -8البيت من حبر البس يط ،وهو يف ديوانه ،28 ،2153 ،:واملخص ص:

 ،14/2احملكم ،ولسان العرب ،وتاج العروس ( :ص ن ج).
 -8األلفاظ الفارسية املعربة ،108 :واملفصل من األلفاظ الفرسية.52 :
 -3معجم لغة الفقهاء.380 :
 -10املصباح املنري :ق م ق م.
 -11تفس ري األلف اظ ال دخيل ة يف اللغ ة العربي ة ،58 :والتعري ب وأثره يف
الثقافتني العربية والفارسية.131 :
 -14البيت من حبر الكامل ،ديوانه ،402 :مجهرة اللغة،440/1 :
هتذيب اللغة(138/1 :ق م م)  .املخصص ،21/12 :تاج العروس:
ك ح ل ،وبًل بسبة يف :لسان العرب :ع ق د ،املعجم املفصل:
.335/8
 -13ينظر :مجهرة اللغة ،440/1 :وينظر :املعرب ،148 :ولسان العرب،
والقاموس :ق م ق م ،وشفاء الغليل.182 :
 -12الصحاح :ق م ق م.

الو ُ
دب ُ ْ
قود بد د د جوان د د َ
َحش َ

صبَه .وقال قوم
وقد قالوا يف الدعاء :قَ ْم َق َم اهللّ َع َ
ص بِِه الْ َع َج ُمَ ،و ُمهَا من أهل اللغة :قَ ْم َق َمه :قبضه ومجعه .ورجل قَ ْمقام ،وهو
 ...فأ ََّما َّ
تختَ ُّ
الصْن ُج ذُو األ َْوتَا ِر فَ ْ
ُم َعَّربان ،ومسوا األعشى صنَّاجة العرب؛ جلودة شعره ...السيد ،وأحسب أن اشتقاقه من قوهلم :حبر قَ ْمقام :كثري
()13
دار ال ُق ْم ُق ُم ،أي إىل هذا
وصنجة امليزان َّ
معربة .قال ابن السكيت :وال تقل املاء" " .ويف املثل :على هذا َ
خبريا
صار معىن اخلََرب ،يضرب للرجل إذا كان
سنجة"( ،)2وقال األعشى:
ا
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س،
وهو"معرب كمكم"(.)1
و َّ
فلما أعربوه قالوا :طَ ٌّ
س ،بالعربيّةّ .
لكن الطّ ْ
وسا.)2("...
وجيمع
إبدال التاء طاء :ورد ذلك يف ثًلثة ألفاظ .هي:
طيساسا ،وطُ ُس ا
ا
فالتغيري هنا بسبب اإلدغام؛ إذ أصلها طس ،وهي
 ال َّ ْست :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الطست:بكسر فسكون ،لفظ معرب ،إناء كبري مستدير لغة طيء أبدلت إحدي السينني تاء؛ لدفع ثقل
س التضعيف .وقد وردت يف كًلم العرب قال األخطل:
يوضع فيه املاء للغسل وحنوه .)4("...و"أ
َصلُ َها :طَ َّ
ْ
ِ
دال أَب د ددا ُسد د د د د د َل ا
يم
ِِ
ِ ِ
ض َّع َف ْ ِ
اع َل َقد د دد تَد َر َن النك د د ُ
اجتِ َم ِ
إح َدى الْ ُم َ
ني تَاءٌ؛ لث َق ِل ْ
فَأُبْد َل م ْن ْ
.:.
دال()7
َكظَه ِر ال َسد د د د د د ِ
دت لَي بِدذي قِبد ِ
ِ
الْ ِمثْ لَ ْ ِ
س ِمثْ ُلَ :س ْه ٍم
ال ِيف ْ
ني؛ ألَنَّهُ يُ َق ُ
َ
اجلَ ْم ِع :ط َسا ٌ
ومن ذهب إىل أهنا أعجمية فقد أخطأ؛ ملا عرفت
و ِسه ٍام ،وِيف التَّصغِ ِري طُسيسةٌ و ُِ
ضا -
ت – أَيْ ا
مج َع ْ
ْ
َْ َ َ
َ َ َ
معربة ،واألعجمية لفظة لفظت ط ْشت ...والطس:
أهنا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ر
ا
ب
ت
اع
ب
وت
س
ط
ى
ل
ع
و
،
ل
َص
أل
ا
ر
ا
ب
ت
اع
ب
وس
َعلَى طُ ُس
ّ
َْ
َْ
ْ َ ََ ُ ُ
ال الْ َفَّراء َكًلم الْمعَّر ِب تعريبها؛ ألن الطس مرخم من الطست ،كما أن الطش
ي :قَ َ
اللَّ ْف ِظ .قَ َ
ال ابْ ُن األَنْبَا ِر ِّ
ُ ُ َُ
س بِغَ ِري تَ ٍاء ،وِهي مؤنَّثَةٌ مرخم من الطشت ...وكذلك جانب الصواب اجلوهري
تَ ،وقَ ْد يُ َق ُ
طَ ْس ٌ
ال :طَ َّ ْ
َ َ َُ
ال :هو الطَّس ِ
لف لفه فيما ذهبوا إليه من أنه قد أبدلت إحدى
ال ومن ّ
تَ ...وقَ َ
ت َوه َي الطَّ ْس ُ
َوُم َذ َّكَرةٌ ،فَيُ َق ُ ُ َ ْ ُ
ي :السينني تاء؛ لًلستثقال ،فإذا مجعت أو صغرت ردت
الس ِج ْستَ ِاينُِّ :ه َي أ َْع َج ِميَّةٌ ُم َعَّربَةٌ َوِهلََذا قَ َ
ال األ َْزَه ِر ُّ
ِّ
فصلت بينهما بألف أو بياء ،فقلت:
ِهي َد ِخيلَةٌ ِيف َك ِ
ًلم الْعر ِ
ب؛ أل َّ
َن الطَّاءَ َوالتَّاءَ ال السني؛ ألنك َ
َ
َ
َ
اح َدةٍ"( ،)3وهو "تعريب (تَ ْشت) ِطساس ،أو طُ َسْيس(.)8
ان ِيف َكلِم ٍة و ِ
َجيتَ ِمع ِ
ْ َ
َ َ
َّ
َّ
وج:
س
ط
"ال
الفقهاء:
لغة
معجم
يف
جاء
:
و
س
ال
َّ
ُّ
ُّ
الفارسي ،...ومنه الدست عند العامة ،أي حلة من
ُ
ُ
()3
ب ،القرية وحنوها. "...
حناس كبرية"( ،)2والرتكي تاس وتست وتشت،
بفتح فضم ،لفظ ُم َعَّر ٌ
ال :أَردبِيل ِمن طَس ِ
يج ُحْل َوا َن"( .)10قال
اس ِ
والكردي تَشت ،وطشت ،وطست ،وطاس .قال
َ
"ويُ َق ُ ْ َ ُ ْ َ
وج ملقدار من الوزن كقوله :فربيون
اجلواليقي" :ومما دخل يف كًلم العرب الطِّست والت َّْوُر
األزهري" :الطّ ُّس ُ
بطَ ُّسوج ،وكًلمها معرب"( ،)11وقيل :معناه الناحية
والطاجن ،وهي فارسية كلها ،قال الفراء :طيء
وهو مركب من (تا) ،أي إىل ومن (سو) ،أي
تقول :طَ ْست ،وغريهم يقول :طَس ،وهم الذين
جانب"( .)14فطسوج معرب عن طسو .فله
يقولون :لصت للص ومجعهما طُ ُسوت ولصوت
حب
عندهم .ويف احلديث عن أِب بن كعب يف ليلة
معنيان :أحدمها  -ربع الدانق ووزنه حبتان من ّ
ٍ
احلنطة ،الثاين  -الناحية.
س ليس هلا
القدر" :أن تطلع
الشمس غدتئذ كأهنا طَ ٌّ
ُ
()5
ور :بضم
س هو الطَّ ْست - :ال ُّْنبُ ُ
ُشعاع"  .قال سفيان الثوري :الطَّ ُّ
ور :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الطُّْنبُ ُ
 -1تاج العروس :ق م ق م.
 -4معجم لغة الفقهاء.431 :
 -3حاشية اجلمل.52/14 :
 -2تفس ري األلف اظ ال دخيل ة يف اللغ ة العربي ة ،22 :والتعري ب وأثره يف
الثقافتني العربية والفارسية ،141 :واأللفاظ الفارسية املعربة.113 :
 -5مسند أَحد.130/5 :
 -2يراجع :املعرب ،110 :هت ذي ب اللغ ة ،133/14 :اجملم ل،584 :
الص حاح ،القاموس احمليط( :ب ر د) ولس ان العرب ،وتاج العروس:
(ط س س) ،وش فاء الغليل ،128 :واملفص ل يف األلفاظ الفارس ية

املعربة.135،432 :
 -8البيت من حبر الوافر ،وهو يف ديوانه.50 :
 -8ينظر :رسالتان يف املعرب.35 :
 -3معجم لغة الفقهاء.431 :
 -10املغرب :ط س ج ،ومعجم لغة الفقهاء.431 :
 -11هتذيب اللغة :ط س ج ،وينظر :الص حاح ،والقاموس احمليط ،وتاج
العروس :ط س ج ،واملعرب.82 :
 -14األلفاظ الفارسية املعربة ،114 :واملفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة:
.432
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التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

فسكون فضم لفظ معرب ،آلة من آالت اللهو
والطرب .ذات أوتار .)1("Guitar, harp...أي
ض ِّم
"وُه َو فُْن ُع ٌ
ول بِ َ
ب به من آالت املًلهيَ .
الذي يُْل َع ُ
ِ ِ
ض َّم َحَْ اًل َعلَى ب ِ
اب
بَ ،وإَِّمنَا ُ
الْ َفاء فَا ِرس ٌّي ُم َعَّر ٌ
َ
ص ُفوٍر(" )4وقد استعمل يف لفظ العربيّة"(" .)3قال
ُع ْ
أبو حامت عن األصمعي :الطُّنبور دخيل؛ وإمنا شبِّه
ِ
(دنْب بََره)،
بره ُ
بألية احلَ َمل ،وهو بالفارسية ذُنْبَه ْ
()2
وس ُكون النّون
فقيل :طُْنبُور"
"بضم الدال املهملة ُ
ّ
املوحدة وتَ ْش ِديد الر ِاء
وفتح َّ
املوح َدة ،وبََّرهُ بفتح ّ
فدنْبَه هي األَلْيَة وبَره:
املفتوحة ُشبّه بأَلْيَ ِة احلَ َم ِل ُ
احلَ َم ِل"( )5فهو تعريب عن تنبور ،وأصله ُدنْبَه بََره،
أي ألية احلمل؛ ُمسي به على التشبيه"(.)2

وخْرطال
من غري املضاعف مل يرد فيه سوىَ :خْز َعالَ ،
ب :قَ ْه َقار(.)10
وقَ ْسطَال ،وزاد ثَ ْعلَ ٌ
ب -إبدال ير م رد :ويتحقق ذلك عندما تشتمل
الكلمة األعجمية على حروف ال تأباها العربية،
وبرغم ذلك يبدلوهنا إىل حروف عربية أخرى،
وذلك يف حروف ال يطرد فيها اإلبدال وهي:
السني ،والشني ،والعني ،والًلم ،والزاي(.)11
فمن إبدال الشني الفارسية سيناا لفظ الدست،
فقالوا :دست للصحراء ،وهي يف الفارسية دشت.
وكذلك لفظ إبريسم أصله الفارسي :إبريشم عندما أرادوا
تعريبه أبدلوا الشني سيناا ،فقالوا :إبريسم .وكذلك لفظ
مسيح أصله مشيح بالشني فأبدلت الشني عند التعريب
سيناا .وكذلك لفظ عسكر ،أصله الفارسي :لشكر.
فالعرب كانوا يبدلون األصوات اليت ليست من أصوات
خمرجا؛ لئًل يدخل يف كًلمهم أصوات
كًلمهم إىل أقرهبا ا
أعجمية.

 -1معجم لغة الفقهاء.433 :
 -4املص ب اح املنري :ط ب ر ،وحترير ألف اظ التنبي ه ،342 :واملطلع على
أبواب املقنع ،488 :وتبيني احلق ائق ش رح كنز ال دق ائق،138/3 :
والفواك ه ال دواين ،258/18 :واجملموع ،428/1 :وحتف ة احملت اج يف
ش رح املنه اج ،223 /28 :ومغين احملت اج إىل معرف ة ألف اظ احملت اج:
 ،224/12وحاشية البجريمي على اخلطيب.485/14 :
 -3العني ،ولسان العرب ،وتاج العروس :ط ن ب ر.
 -2هتذيب اللغة 232/2 :ط ن ب ر ،واملعرب ،114 :القاموس احمليط:
ط ن ب ر ،وشفاء الغليل.128 :
 -5تاج العروس :ط ن ب ر.
 -2ينظر :املخص ص ،13/13 :األلفاظ الفارس ية املعربة ،113 :برهان

قاطع ،512 :املفصل من األلفاظ األعجمية.52 :
 -8معجم لغة الفقهاء.235 :
 -8األلفاظ الفارس ية املعربة ،153 :وتفس ري األلفاظ الدخيلة يف اللغة
العربية.85 :
 - 3الصحاح( :ه ن د م) ،هتذيب اللغة ،اللسان ،القاموس احمليط ،التاج،
املعجم الوسيط( :ه ن د م).
 -10ينظر :احمليط يف اللغ ة (138/4 :ز ع ل) ،وت اج العروس( :ك ر
ب س) ،والتعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارسية.113،131 :
 - 11ينظر :املزهر ،382/1 :العربية خص ائص ها ومساهتا ،285 :قوانني
التعريب بني فصحى الرتاث والفصحى املعاصرة.102 :

 -إبدال الهاء همز  :ورد ذلك يف لفظ واحد .هو:

 الهندام :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اهلندام :بكسرفسكون لفظ معرب ،حسن القد واعتداله"( ،)8وهو
"فارسي (أندام) معناه :القامة ،وهيئة اجلسم ..وقالوا
فيهّ :هْن َد َم ،وهندمة"( .)8قال اجلوهري":يقال :هذا  -إبدال الواو ياء :ورد ذلك يف لفظ واحد.هو:
وز :بفتح
معرب - ،النَّد ْيد ُر ُ
وز :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الن َّْي ُر ُ
شيء ُم َهْن َد ٌم ،أي ُم ْ
صلَ ٌح على مقدار .وهو ّ
معرب ،اليوم
دام ،مثل :مهندس ،وأصله
وأصله بالفارسية أنْ ْ
النون وسكون الياء وضم الراء .لفظ ّ
احلادي والعشرون من شهر مارس من السنة امليًلدية،
ذازْه"( .)3فهندام إما معرب أندام أو َهندام بالفتح
أنْ َ
وهو عيد الفرح عند الفرس = عيد رأس السنة
وهي لغة فيه ،وهذا أفضل؛ ألهنم صرحوا بأن فَ ْعًلَل
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ِ
الكربج ،وأحياناا صوت الكاف ،فيقال :الكربك،
وز لُغَةٌ،
عندهم .)1("...وزنه "فَْي ُع ٌ
ول بَِفْت ِح الْ َفاء َوالن َّْوُر ُ
وأحياناا صوت القاف ،فيقال :ال ُك ْربَق(.)3
السنَ ِة لَ ِكنَّهُ ِعْن َد الْ ُفْر ِس ِعْن َد
ب َوُه َو أ ََّو ُل َّ
َوُه َو ُم َعَّر ٌ
احلم ِل ،و ِعْن َد الْ ِقب ِط أ ََّوَل تُ ٍ
ِ
َّم ِ
وت - ،إبدال الزاي شينا :ورد ذلك يف لفظ واحد .هو
ْ
نُُزول الش ْ
س أ ََّوَل َْ َ َ
والْياء أَ ْشهر ِمن الْوا ِو؛ لَِف ْق ِد فَو ُع ٍ
ول ِيف َك ِ
ًلم
"الرْوشن :بفتح
الروشن :جاء يف معجم لغة الفقهاءَّ :
ْ
َ َ ُ َُ ْ َ
الْعر ِ
ب"(.)4
فسكون ،لفظ معرب معناه بالفارسية الضوء ،ج
ََ
وهو "معَّرب نَور ْوز ،ومعناه :الْي وم ْ ِ
يد ،فَنُو ِمبَْع َىن
رواشن ،ال ُكوة"( .)10وهو "معرب ْروزن"( .)11وأصل
اجلَد ُ
ُ َ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ُ
اجل ِد ِ
يد َوُر ْوز ِمبَْع َىن الْيَ ْوِمَ ،والْ ُمَر ُاد ِمْنهُ :يَ ْوٌم َِحت ُّل فِ ِيه
معناه بالفارسية :املضيء ،املنري ،املصقول ،الواضح،
َْ
ِ
ب مهركانَ ،والْ ُمَر ُاد
س بُْر َج ْ
واملراد به ال ُكوة .معناه :جيزمي بَِربو ْن أورده براي
احلَ َم ِلَ .وم ْهَر َجا ُن ُم َعَّر ُ
الش ْ
َّم ُ
س ِيف الْ ِميز ِان ،وه َذ ِان الْي وم ِ
َّم ِ
ان
ِمْنهُ :أ ََّو ُل ُحلُ ُ
روشين"(.)14
َ ََ
ول الش ْ
ََْ
()3
ِع ِ ِ
َ
يدان لْل ُفْر ِس"  ،فهو "وقد تكلمت به العرب  -إبدال حركة بحركة :كما وقع التعريب يف
()2
قدمياا . "...وقيل" :أصله بالفارسية نيع روز ،وتفسريه:
مصطلحات الفقهاء عن طريق إبدال حرف بآخر
جديد يوم"( .)5من السنة اإليرانية ،اليوم األول من شهر
وقع بإبدال حركة بأخرى حيث تناول "التعريب تغيري
عيدا وطنيًّا لدى اإليرانيني ،ويوافق
فَ ْر ْوردين الذي يعترب ا
يف عدد من الصوائت ( )vowelsسواء أكانت
احلادي والعشرين من شهر آذار من كل سنة ،وهو
صوائت طويلة ) ،)vowelslonأم صوائت قصرية
عيدان نَ ْوروز عامة ونوروز خاصة ،وكل عيد ستة أيام(.)2
( ،)vowels shortفالطويلة :األلف ،والواو،
 إبدال القاف جيما :ورد ذلك يف لفظ واحد .هو:والياء إذا سبقتا حبركة جمانسة هلما ،والقصرية:
 الكربا  :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الكرباج:الفتحة ،والضمة ،والكسرة.
()8
بكسر الكاف ،لفظ معرب ،ج كرابيج ،السوط"  .أوال :ما يتعل بالصوائت ال ويلة :ل صورتان ،هما:
"قال سيبويه :واجلمع َكَراجبَةٌ أَ َحلقوا اهلاءَ ل ُلع ْجمة -1 .إسقاب الصائت ال ويا عند التعريب:
ِ
َعجمي؛
نص عليها الفقهاء أهنا معربة
قال :وهكذا ُوج َد أ ُ
َكثر هذا الضَّْرب من األ ّ
ضمت األلفاظ اليت َّ
ابج .ويقال للحانوتُ :ك ْربُ ٌج ،وُكْربُق،
تيسريا على الناطق،
ورمبا قالواَ :كر ُ
إسقاط صوت املد عند التعريب؛ ا
وقُ ْربُ ٌج"( .)8فالصوت الذي بني اجليم والكاف..
للمعرب من
ا
ووصوال إىل ما يًلئم الوزن العرِب ،و ا
متييزا ّ
استبدل به  -أحياناا  -صوت اجليم العربية ،فيقال :الدخيل( .)13ومن األلفاظ اليت وردت يف مصطلحات
 - 1معجم لغة الفقهاء.230 :
 - 4املصباح املنري :ن ر ز ،ودرر احلكام.481/2 :
 - 3رد احملتاج ،343/8 :وحاش يته ،213/4 :والعناية ش رح اهلداية:
185/3
 - 2املعرب من الكًلم األعجمي ،120 :التعريب وأثره يف الثقافتني العربية
والفارسية ،124 :األلفاظ الفارسية املعربة.154 :
 - 5لسان العرب ،القاموس احمليط ،تاج العروس :ن ر ز.
 - 2ينظر :رس الت ان يف املعرب البن كم ال واملنش ي :ه امش ()5
ص.400:

 - 8معجم لغة الفقهاء.388 :
 -8يراجع :لسان العرب ،وتاج العروس ،واملعجم الوسيط :ك ر ب ج.
 -3ينظر :فقه اللغة د /علي عبدالواحد وايف ،402 :واملفص ل يف األلفاظ
الفارسية املعربة.428 :
 -10معجم لغة الفقهاء.448 :
 -11التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات
الرشيدية ،138 :األلفاظ الفارسية املعربة.83 :
 -14قصد السبيل .842 :ورسالتان يف املعرب.158 :
 -13ينظر :قوانني التعريب بني فصحى الرتاث والفصحى املعاصرة،182 :
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التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

الفقهاء ،وتدخل يف هذا النطاق ما يلي:
 الْبُ ْستَا ُن :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الْبُ ْستَا ُن :لفظمعرب ،احلديقة من النخل وحنوه .)1("..ووزنه
ال
فُ ْعًل ٌن ،ومعناهْ :
ِبَ ،وقَ َ
اجلَنَّةُ "قَ َ
ال الْ َفَّراءَُ :عَرِ ٌّ
ِ
ِ
ني"( .)4فلفظ
بَ ،و ْ
بَ ْع ُ
اجلَ ْم ُع الْبَ َسات ُ
ض ُه ْمُ :روم ٌّي ُم َعَّر ٌ
البستان من األلفاظ اليت اختلف العلماء يف بيان
أصلها إىل رأيني:
األول :ذهب بعض العلماء  -وعلى رأسهم الفراء
 إىل أن بستان كلمة عربية األصل ،ومعناهااجلنة .وقد تكلمت به العرب ،قال األعشى:

الرائحة .وقيل :جممع الرائحة ،كما يقال :هندوستان،
مث خفف ،وقيل :ستان هنا ناحية ،وخطيء من فسره
بغريه وليس بشيء ،وهو احلديقة ،ويطلق على
و"مقتضى تركيبه من (بو) و(ستان)
األشجار"(.)8
َ
ِ
الرائحة ،...وهو املعروف يف اللِّسان،
أَ ّن يكون آخ َذ ّ
حىت
وسقط الو ُاو َ
عند االستعمال ،مث تُ ُو ِّسع فيه ّ
()8
أَطلقوه على األَشجار" .
فلفظ بستان معرب عن الفارسية ،وأصله بُ ْو ْستان،
وملا أرادوا تعريبه حذفوا منه الواو؛ اللتقاء الساكنني؛ ألنه
غري جائز يف العربية ،وجائز يف غريها من اللغات ،ومن
معرب البد من إزالته عند
مث فعندما يلتقي ساكنان يف ّ
التعريب حبذف أحد الساكنني.
 البَيدر :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :البيدر :بفتحالباء وسكون الياء ...لفظ معرب ،املوضع الذي
جيمع فيه احلب"( .)3وهي "أرامية (بِيت إِدرا) مبعىن
أي موضع تُدرس فيه احلنطة"( )10والشعري معرب باي
در أي الرجل الساحقة الدائسة"(.)11
القهز
 الخز :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اخلز والقز و ْلغات فيه :لفظ معرب ،ضرب من الثياب ،وفيه
أقوال :قيل :ثوب نسج من الصوف واحلرير أو من
احلرير فقط * النسيج الذي سداه احلرير اخلالص
وحلمته غريه"( .)14ومنه حديث على "أنه نَ َهى عن
رُكوب اخلَّز واجللوس عليه"( .)13قيل :أراد به اخلز
املعروف اآلن وهو املصنوع مجيعه من احلرير ،وقال

.185
 -1معجم لغة الفقهاء.108 :
 -4املص باح املنري :ب س ت ،وحترير ألفاظ التنبيه ،183 :واملطلع على
أبواب املقنع ،431 :ومغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج،103/8 :
وحتفة احملتاج يف ش رح املنهاج ،488 /18 :وحاش ية البجريمي على
اخلطيب.32/11 :
 -3البي ت من حبر اخلفيف ديوان ه ،53 :ومجهرة اللغ ة ،وهت ذي ب اللغ ة،
ولسان العرب :ج ر ر ،ب غ ا.
 -2تفسري األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية.11 :
 -5األلفاظ الفارسية املعربة.43 ،44 :

 -2املعرب ،33 ،34 :وينظر :لس ان العرب ،والقاموس ،وتاج العروس:
ب س ت ،ورسالتان يف املعرب.123 :
 -8شفاء الغليل.20 :
 -8تاج العروس( :ب س ت).
 -3معجم لغة الفقهاء.114 :
 -10تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.15 :
 -11األلفاظ الفارسية املعربة.34 :
 -14معجم لغة الفقهاء ،135 :وينظر :تبني احلقائق ش رح كنز الدقائق:
 ،328/12والبحر الرائق.25/12 :
 -13النهاية يف غريب احلديث واألثر.82/4 :

الجلَّد د دةَ الج ِ
يد َهد د دب ِ
راج َر ك د ددالب
َ
َ ُ
.:.
د د د د د د د د د د دتَد د د ِ
ان

ْ
دال()3
تدحدنددو لِد د د َد ْرق أطدف د د ِ

ب
الثاين :ذهب كثري من العلماء إىل أن اللفظ ُم َعَّر ُ
ِ
بوستا ْن ،لكنهم اختلفوا يف حتديد اللغة اليت أخذ
منها ،فقيل :من الرومية ،وقيل :من الفارسية ،ومعىن
"(بوى) ،أي رائحة ذكيةِ ،
و(ستان) ،أداة تدل على
ُ
()2
أيضا  -بستان
ومنه
حمل..
"أي
املكان"
ظرف
ا
بالرتكية والكردية ،ومن الفارسي مأخوذ البستان
أبروز ،وهو :نبات حنو ذراع القضان وفرفريي الزهر،
دقيق األوراق ال مثر له ،ونستان كار وهو ضرب من
أحلان املوسيقى يتفرع من احلجاز"( .)5قال اجلواليقي:
ت) ومل
"ومن لفظ البستان هذا الذي يقال له( :بَ ْس ٌ
حيك أحد من الثقات كلمة عن العرب مبنية من باء
وسني وتاء"(" .)2ومعناه حبسب األصل :آخذ
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يف املغرب :اخلز اسم دابة ،مث ُمسي الثوب املتخذ من
خزا ..وقال فرنكل :إن هذه اللفظة إما فارسية
وبرها ًّ
أو أرامية ..قلت :واألرجح أهنا معربة عن خاز
بالفارسية ،وهو ثوب منسوج بغاية اإلتقان
واإلحكام ،أو عن َخز ،وهو الثوب املنسوج من
احلرير أم القز مبعىن احلرير أو ضرب منه ،فهو معرب
عن كز ،وهو اإلبريسم الغري املشغول ،أما األكراد
فيطلقون اسم كز على املرعز"(" .)1والظاهر أن
القز"(.)4
اللفظة صينية حيث منشأ دود ّ
 -2إضافة صائت طويا:
قد يلجأ العرِب عند تعريب لفظ ما إىل إضافة
صائت طويل يقتضيه الوزن كما يف :دملوك وتبل اللتان
عربتا إىل :دمالوك ،وتابل ،لكن هذه الصور مل تأت يف
معجم لغة الفقهاء حمل الدراسة.
انيا :ما يتعل بالصائت القصير:
قد يكون التعريب املتعلق بالصوائت حذفاا للصائت
وإحًلل السكون حمل الصائت القصري ،أو إبدال حركة
قصرية حمل حركة قصرية أخرى ،وقد جاء هذا بإحًلل
الكسرة فتحة ،وبإحًلل الضمة حمل الفتحة ،وإليك
البيان والتفصيل:
 إبدال الفتحة كسر  :وردت ألفاظ أعجمية حمركةبالكسر ،وعندما أراد العرب تعريبها وإخضاعها
لنظامهم أبدلوا الكسرة فتحة ،وذلك يف ألفاظ سبعة،
هي:
سم :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اإلبريسم:
 األبْريْ ُ -1األلفاظ الفارسية املعربة.52 :
 -4تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.42 :
 -3معجم لغ ة الفقه اء ،200 ،102 ،33 :وينظر :املغرب،81/1 :
وحترير ألف اظ التنبي ه ،83 :واملطلع على أبواب املقنع،354 ،434 :
واملص باح املنري :ب ر س م ،والتوقيف على مهمات التعاريف،142 :
واجملموع ،238/2 :ورد احملت اج ،482/13 :والتوقيف على مهم ات
التعاريف ،142 :والقاموس الفقهي.11 :
 -2املعرب ،40 :ومجهرة اللغ ة ،181/4 :ولس ان العرب ،والق اموس

بكسر اهلمزة والراء وفتح السني .لفظ معرب ،أجود
أنواع احلرير ،أو احلرير املنقوض قبل أن خترج الدودة
من الشرنقة"( ،)3فهو "أعجمي معرب بفتح األلف
والراء ،وقال بعضهم :إبريسم بكسر األلف وفتح
ص ُع ادا ،قال ذو
الراء .وترمجته بالعربية :الذي يذهب ُ
الرمة:

ت ذُرى األجي د د ِ
دال
ك د ددأ نَّم د ددا َ
اعت َّمد د د ْ َ

.:.

ال ده د ْل دهد د دال"()4

ب د ددال د َق د فز واإلبددريسد د د د د ددم َ َ

وقيل :أصل ا ِإلبريسم  -بفتح اهلمزة أو كسرها -
األبْ ِريْ ُشم( .)5وفيه لغات" :فتح السني وضمها ،فتح
اهلمزة والراء ،كسر اهلمزة وفتح السني ،كسر اهلمزة
والسني والراء ،ومنعها ابن السكيت؛ ألنه ليس يف كًلم
العرب إفعِلِيل بكسر العني والًلم ،فإن لقب به رجل
انصرف؛ ألن العرب أعربته يف نكرته وأدخلت عليه
األلف والًلم وأجرته جمرى ما أصل بنائه هلم ،وكذلك
الفرند ،والديباج ،والراقود ،والشهريز ،واآلجر ،والنريوز،
والزجنبيل(.)2
 البرسام :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الربسام :بكسرالباء ،لفظ معرب ،ورم يف الدماغ يتغري منه عقل
اإلنسان فيهذي ،ويقال ملن ابتلي به" :مربسم"(.)8
وهو "فارسي مركب من (بَر) ،أي صدر و(سام) أي
التهاب"( ،)8وقالوا فيه :بَْر َسم وبُْرِسم وبَْل َسم"(.)3
 إبراهيم :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :قال املاورديمعناه بالسريانية أب رحيم :قال اجلواليقي وغريه:
احمليط ،وتاج العروس ،واملعجم الوس ط( :ب ر س م) ،وش فاء الغليل:
 ،33واأللفاظ املعربة والدخيلة يف شعر اجلاحظ ،3 :والبيت من الرجز
ديوانه ،488 :واملعجم املفصل.204/11 :
 -5ينظر :رسالتان يف املعرب.114 :
 -2ينظر :تاج العروس( :ب ر س م).
 -8معجم لغة الفقهاء.200 ،102 :
 -8تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.3 :
 -3األلفاظ الفارسية املعربة.40 :

مجلة جامعة جازان  -فرع العلوم اإلنسانية

اجمللد  4العدد  1ربيع أول 1416هـ (يناير 1015م) 24

التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

اجملاز؛ ليدل على كتاب القوانني واحلسابات وجملس
أمساء األنبياء  -صلوات اهلل وسًلمه عليه  -كلها
العمال"( .)14وهو "يوناين ()ARSENIKON
حممدا وصاحلاا وشعيباا وآدم"( .)1ف
أعجمية إال ا
معناه مذكر وهو مادة صلبة شبيهة باملعدن لوهنا
"إبراهيم اسم قدمي ليس بعرِب .وقد تكلمت به
أبرش بصاص وهو عنصر بسيط أما تعريفه يف كتب
العرب على وجوه ،فقالوا :إبراهيم "وهو املشهور
اللغة بأنه حجر له ألوان كثرية ففيه نظر"( )13وهو
"وإِ ِذ ابْتَ لَى
و"إبراهام" قرأ ابن عامر وابن الزبري وغريمها َ
"تعريب ازْر َين"(.)12
إِبْ َر ِاه َام"( ،)4و"إبر َاه ُم" وإبر ُاهم على حذف الياء،
و"إبْ َرَهم"  -حبذف األلف وفتح اهلاء ،وعلى هذا ال  -الفهرا :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الفهرس:
يكون إبراهيم معرباا" .)3("...وقيل :معناه قبل ِ
النقل:
بكسر الفاء والراء وسكون اهلاء لفظ معرب...
رحيم"(" )2إبراهيم بلغة توافق السريانية"( .)5هذا
ملحق يذكر فيه حمتويات الكتاب من املوضوعات
ٌ
أب ٌ
()15
وإبراهيم معربة عن العربية وأصله (ابرام) وهو لغة يف
خاصا" و"اللفظة
واألعًلم وحنو ذلك مرتبة ترتيباا ا
األب ،رفيع أو عال .أو األب يف
فارسية وفارسيتها بكسر الفاء وإسكان اهلاء وكسر
(أبرام) ومعناهّ :
األعايل( ،)2واهلمزة يف األصل مفتوحة إال أهنا كسرت
الراء املهملة تليها سني مهملة ساكنة مث مثناة فوقية
عند التعريب ،وقلبت األلف ياء احتذاءا بإمساعيل
أيضا ومعناه إمجال األشياء؛ لتعديد أمسائها
ساكنة ا
وإسرائيل(.)8
وحصرها مطل اقا على الرتتيب .مث إهنم عربوه فقالوا:
()12
ِب
يخ :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الزرنيخ- :
 ال فز ْرنِ ُ"ليس َبعَر ٍّ
فهرس يفهرس فهرسة كدحرج" فهو َ
َْحم ٍ
ب ...فِ ْه ِر ْست .وقَد ا ْشتَ ُّقوا منه
بكسر الزاي  -لفظ معرب ،حجر كثري األلوان،
ض ولكنَّه ُم َعَّر ٌ
()8
ِ
س كِتَابَهُ فَ ْهَر َسةٌ"( )18أو هو تعريب
"وُه َو فَا ِرِس ٌّي
خيلط بالكلس فيحلق الشعر" َ .
الف ْع َل فقالوا :فَ ْهَر َ
()3
عن فِ ْهَر ْست( )18بفتح الراء.
"زْرنيخ بالفتح"( )10وقيل" :معرب
ب" َ ،
ُم َعَّر ٌ
زرنه"( )11و"معناه شياطني وجان "وديوانه" معناه  -الند َّْر ُد :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الن َّْرُد :بفتح
ب :لعبة تعتمد على احلظ ،ذات
جمنون أي الشيطان حال فيه فقد نقل من الفارسية
فسكون لفظ ُم َعَّر ٌ
صندوق وحجارة وزهرين وينتقل فيها احلجارة حسبما
إىل األرامية "ديوا" ومعناه شيطان مث نقل على سبيل
 -1حترير ألفاظ التنبيه.81 :
 -4روح البيان .182 /1 :روح املعاين .382/1 :إحتاف فض ًلء البش ر:
.483 /1
 -3املعرب من الكًلم األعجمي على حروف املعجم للجواليقي،14 :
شفاء الغليل.14 :
 -2ال در املص ون ،2/4 :اللغ ات يف القرآن ،1 :امله ذب ،1 :وتعري ب
الكلمة األعجمية.140 :
 -5اللغات يف القرآن.1 :
 -2قاموس األمساء العربية واملعربة وتفسري معانيها.13 :
 -8ينظر :املعرب والدخيل يف اللغة العربية .د /عبدالرحيم عبدالس بحان:
 ،3املعرب يف القرآن الكرمي دراسة تأصيلية داللية.128 :
 -8معجم لغة الفقهاء. 434 :
 -3املعرب ،83 :لس ان العرب ،املص باح املنري ،تاج العروس :ز ر ن ،

املطلع على أبواب املقنع ،133 :شفاء الغليل.112 :
 -10التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات
الرشيدية.125 :
 -11أقرب املوارد.341/1 :
 -14تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.30 :
 -13تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.34 :
 -12األلفاظ الفارسية املعربة.83 :
 -15معجم لغة الفقهاء.350 :
 -12شفاء الغليل.182 :
 -18ت اج العروس :ف ه ر س ،ف ذ ل ك ،وينظر :لس ان العرب،
والق اموس احمليط :ف ه ر س ،والتعري ب وأثره يف الثق افتني العربي ة
والفارسية مع ترمجة كتاب املعربات الرشيدية.180 :
 -18األلفاظ الفارسية املعربة.144 :
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()1
الداللة.
ال
"ويُ َق ُ
يأيت به الزهران ،وتعرف اليوم ب "الطاولة" َ .
لَه :النَّرَد ِشري بَِفْت ِح الد ِ
الش ِ
ني َو َّ
َّال َوَك ْس ِر ِّ
اس ُم  -الْ ِه ْميَا ُن :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :ا ْهلِ ْميَا ُن:
الشيِّ ُر ْ
ُ ْ ُ
ِ
ِ
ٍِ ِ
ِ
ِ
يلَّ :
إن الشَّيِّ َر َم ْعنَاهُ ا ْحلُْل ُو،
يس ُْجت َع ُل فيه النّقود
بكسر اهلاء .لفظ ّ
َملك ُوض َع لَهُ الن َّْرُد  ...ق َ
معرب ...ك ٌ
وفِ ِيه نَظَر قَالُوا :هو ِمن موض ِ
ور بْ ِن أ َْرَد ِش َري
ب
َويُ َش ُّد َعلَى الْ َو َس ِط"(" )8قَ َ
ال األ َْزَه ِر ُّ
َُ ْ َْ ُ َ
يَ :وُه َو ُم َعَّر ٌ
وعات َسابُ َ
ٌ
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ِ
ِ
ِ
ِ
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َّ َ َّ َ ُ َ َ َ ٌ ُ ْ ٌ ْ َ َ َ
ثَ ُ ُ
َ ٌ َ ْ َ َ ُُْ َْ ٌ َ َ َ َ َ ْ ُ
بِا ِإل ْمجَ ِاع قُ ُه ْستَ ِاينُّ( ،)4وهو "يف الفارسية (نَرد) وهو
َصًل َوالنُّو َن َزائِ َدةا فَ َوْزنُهُ فِ ْعًل ٌن"( )3وهو
فَ َج َع َل الْيَاءَ أ ْ
لعبة اخرتعها أردشري ملك الفرس أو بزرمجهر أو
(مهْيَان)
(مهيان)" .وقد مسَّت العرب ُ
"يف الفارسية َ
غريمها ،وتعرف عند العامة بًلعبة الطاولة"( .)3ويف
الرجاز"(" )10قال
دي أحد ُّ
وهو ُمهْيان بن قُحافة َّ
الس ْع ّ
"من لَعِب بالن َّْرَد ِشري فكأمنا َغ َمس يَ َده يف
ابن دريد" :أحسبه فارسياا معرباا"(")11من َمهْيان"(،)14
احلديث َ
)
2
(
حلم خنزير"  .و"مثل الَّ ِذى ي ْلع ِ ِ
وم
وقد ورد يف كًلم العرب ،قال احلارث بن حلزة:
ب بالن َّْرد ُمثَّ يَ ُق ُ
ََ ُ
ََ ُ
اخلِْن ِزي ِر ُمثَّ ي ُقوم يدحدبددون ب د ددالددز ددف الدفديددو عدلددى
صلِّى َمثَ ُل الَّ ِذى يَتَ َو َّ
ضأُ بِالْ َقْي ِح َوَدِم ْ
فَيُ َ
َ ُ
.:.
)
5
(
هد د دمد د دي د دداند د ده د ددا واألدم ك د ددالد د دغ د ددرا() 13
فَيُ َ ِّ
َّاس إِ ِّىن قَ ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِىف َه َذا
صلى"  .و"يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ت أَ ْن ُآمَر ِحبَُزِم ومنه احلديث" :إن يوسف حل اهلميان ،وقعد منها مقعد
الن َّْرد َوَملْ أ ََرُك ْم أ ْ
وها َولََق ْد َمهَ ْم ُ
َخَر ْجتُ ُم َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ْ ِ
ين ِه َى ِىف بُيُوهتِِ ْم اخلاتن"(.)12
احلَطَب ُمثَّ أ ُْرس َل إ َىل بُيُوت الذ َ
ُحِّرقَ َها َعلَْي ِه ْم"( .)2وهنا فقد حيدث أن تستعري أمة  -إبدال الضمة كسر  :ورد ذلك يف لفظ واحد.هو:
فَأ َ
ك ،جاء يف معجم لغة الفقهاء" :املسك:
نوعا من ألعاهبا ،وتستعري معه األلفاظ  -ال ِْم ْس ُ
من أمة أخرى ا
األجنبية اليت تصطنع فيه .فقد استعرنا لعبة النرد من
ب تُ َس ِّم ِيه
بكسر فسكون لفظ ُم َعَّر ٌ
ب كانت الْ َعَر ُ
الفرس واستعرنا معها طريقة الفرس يف الع ّد كاليك
وم ،وهو أطيب من دم الغزال.)15("...
الْ َم ْش ُم َ
ضل الطِّ ِ
والدوه .)8(...ولعلنا ندرك أثر االستعارة يف تطور
بالضم
يب"(" )12فارسي"(ُ )18م ْسك
ِّ
و"أَفْ َ ُ

 -1معجم لغة الفقهاء ،288 :ينظر :املص باح املنري :ن ر د ،واملطلع على
أبواب املقنع ،203 :والق اموس الفقهي ،350 :وأس ىن املط ال ب:
 ،212/44ونيل األوطار.218/14 :
 -4رد احملت اج ،235/42 :والبحر الرائق ،413/13 :وفت اوي األزهر:
.123/10
 -3تفس ري األلف اظ ال دخيل ة يف اللغ ة العربي ة ،83 :والتعري ب وأثره يف
الثقافتني العربية والفارسية .135 :
 -2ينظر :املعرب ،158 :ولس ان العرب ،والقاموس ،وتاج العروس :ن ر
د ،وش فاء الغليل ،402 :والتعريب يف الثقافتني العربية والفارس ية:
 ،128واأللفاظ الفارس ية املعربة ،151 :واحلديث يف مس ند اإلمام
أَحد  ،354/5والنهاية.132 /2 :
 -5مس ند اإلمام أَحد  ،380/5حديث رقم ،43188 :وش عب اإلميان:
 ،420/5حديث رقم.2515 :
 -2الس نن الكربى ،415/10:ح دي ث رقم ،40825 :ومنتخ ب كنز
العم ال ،185/2 :ينظر :الق اموس احمليط( :ن ر د) ،واملفص ل يف
األلفاظ الفارسية املعربة.153 :
 -8دالل ة األلف اظ د /إبراهيم أنيس ،151 :مكتب ة األجنلو املص ري ة،
1338م.

 -8معجم لغة الفقهاء.235 :
 -3املص باح املنري :ه م ن ،واملطلع على أبواب املقنع ،181 :والقاموس
الفقهي.352 :
 -10املعرب للجواليقي ،123 :وينظر :مجهرة اللغ ة ،هت ذي ب اللغ ة،
اللس ان ،القاموس :ه م ي ،ش فاء الغليل ،432 :تفس ري األلفاظ
الدخيلة يف اللغة العربية.85 :
 -11لسان العرب :ه م ي.
 -14األلفاظ الفارسية املعربة.158 :
 -13البيت من من جمزوء الكامل ،وهو يف ديوانه.52 :
 -12غريب احلديث البن قتيبة ،123/4 :والنهاية.221/5 :
 -15معجم لغة الفقهاء.248 :
 -12املصباح املنري :م س ك ،وحترير ألفاظ التنبيه ،20 :ومنح اجلليل شرح
خمتص ر خلي ل ،28/1 :واملطلع على أبواب املقنع ،184 :وحتف ة
احملت اج ،415/3 :ومغىن احملت اج ،328/1 :واإلقن اع،22/12 :
والقاموس الفقهي.338 :
 -18املعرب ،153 :وينظر :املزهر ،82/1 :والقاموس :م س ك ،وش فاء
الغليل ،402 :ورسالتان يف املعرب.114 :
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وس ُك ِ
ون امل ْع َجمة ،فهو "ليس بعرِب حمض "وكانَت
ُ
ُ
()1
وم"  ،وقيل" :اللفظ عرِب لكثرة
ب تُ َس ِّميه املَ ْش ُم َ
العَر ُ
َ
()4
اشتقاقه" وقد تكلمت به العرب ،قال األعشى:

فرع من السنسكريتية كما هي يف اإلجنليزية بطريق التفرع،
وكما هي يف الًلتينية؛ ألهنا أخت السنسكريتية ،ومن
الًلتينية انتقلت إىل الفرنسية؛ ألهنا فرع من
الًلتينية"(.)10
التغيير إلزالة البدء بالسكون (تحريك الساكن):
قد يبدأ املعرب بالسكون وهو ما يقبله كثري من
اللغات ،وترفضه العربية فغريوه إما بزيادة مهزة متحركة يف
بداية الكلمة أو بتحريك الساكن ومما ورد من هذا النوع
ما يلي:
 ال ِْخ َوا ُن :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :اخلوان ما
يوضع عليه الطعام ليؤكل فارسي معرب"( ،)11وأصله
( )xvanبالفهلوية فلما أريد تعريبه حرك أوله إلزالة
البدء بالسكون ،ومنه قوله (َ ..." :(ح َّىت إِ َّن أ َْه َل
اخلَِو ِان لَيَ ْجتَ ِم ُعو َن َعلَى ِخ َواهنِِ ْم )14("...و"أصل معناه
ْ
ما يؤكل أي طعام مشتق من خوردن أي أ َكل ،مث ما
يوضع عليه الطعام ليؤكل من مساط أو مًلءة أو ريطة
أو صينية ،ويف أيامنا مائدة أي لوحة ذات أربع قوائم
جلدا حتت اخلوان أي السماط يقال
وكانوا يبسطون ا
لهُ :سفرة"( .)13وهو "أعجمي معرب ،وقد تكلمت
به العرب قدمياا"( )12قال عدي:

 -1الصحاح ،وهتذيب اللغة ،ولسان العرب ،وتاج العروس :م س ك.
 -4هامش املعرب رقم 8 :ص.153 :
 -3البيت من جمزوء الكامل ،وهو يف ديوانه.55 ،52 ،33:
 -2ديوانه .43 :طبقات فحول الش عراء .433/1 :ديوانه ،432 :ومجهرة
اللغة ،والصحاح :ب ذ ل ،ديوانه ،20 :واألغاين.302/44 :
 -5املطففني.42 :
 -2سنن الرتمذي باب ماجاء يف املسك للميت ،105/2 :وسنن النسائي
باب املسك.281/2 :
 -8املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة.85،125 :
 -8اللغة العربية كائن حي.18 :
 -3ينظر :التطور النحوي للغ ة العربي ة ،415 :واملعرب وال دخي ل يف اللغ ة

العربية.280 :
 -10اللغة العربية كائن حي ،21 :واملعرب يف القرآن الكرمي دراسة تأصيلية
داللية.304 :
 -11معجم لغة الفقهاء .43 :وينظر :املصباح املنري :و ن ،والقاموس
الفقهي.145 :
 -14مسند األمام أَحد ،341/14 :حديث رقم ،8338 :والنهاية:
 ،83 /2 .183/4وسرية ابن هشام.25/1 :
 -13تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.45 :
 -12املعرب.28 :
 -15البيت من حبر اخلفيف ،وهو يف ديوانه ،85:ومقاييس اللغة(:أ د ب).

دال ريد د د د د
داد ال د د د دع د د د دتد د د د ُ
بد د د د َ
داد ،وفد د د د َ

.:.

د د د د د د د د د المس د د د ِ
دك ،إ ْذ
ْ
هجمت قباب ْ
ُ

()3

كما ورد يف شعر عدي بن زيد ،وأِب الذيّال
()2
اليهودي ،وجريرِ ،
وجر ِان ِ
صْيب بن َرباح.
الع ْود ،ونُ َ
َ
ِ
قال تعاىلِ :
ك فَ ْليَتَ نَافَ ِ
س
"ختَ ُامهُ ِم ْس ٌ
ك َوِيف ذَل َ
الْمتَ نَافِسو َن"( ،)5ويف احل ِد ِ
يث "أَطْيَب الطِّ ِ
يب
َ
ُ
ُ ُ
()2
ِ
سك"  ،و"املسك فارسيته ُمشگ  .قال يف منتهى
امل ُ
است معرب"(.)8
األرب ِمسك بالكسر ُم ْش ْ
ك فارسي ْ
واحلقيقة أنه سنسكرييت ،ولفظه فيها مشكا(.)8
دخلت الفارسية ُمشگ  ،ومنها دخلت إىل اآلرامية
( ،)muskaومنها عربت بعد إبدال الشني سيناا كما
دخلت هذه الكلمة يف كثري من اللغات األوربية فهي:
( )uooxosباليونانية ،و( )muscusبالًلتينية ،ومنها
( )muskباإلجنليزية ،و( )muscبالفرنسية( .)3فهو
موجود يف العربية والفارسية والسنسكريتية وفروعها...
فإذا عرفنا أن املسك حيمل إىل العامل من توكني وتبت
ونيبال والصني ،وأن اهلنود القدماء كانوا حيملون الطيب
إىل األمم القدمية وميرون بسفنهم ببًلد العرب ،ترجح َز َج د د دا َع د د دجد د د ُدزهُ يُد د دجد د ددا ِوبُد د د ُ ُدف
.:.
عندنا أن العرب أخذوا هذه اللفظة عن اهلنود ،كما
وان م د د دأدوب د د د اة وزم د د ديد د ددر () 15
ف لِد د د ُخ د د د ا
َ
َ َ َ
ُ
أخذها الفرس منهم ...أو هي يف الفارسية باعتبار أهنا
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حممد عبدالرمحن أمحد حممد

"وقال الشاعر:

ُد در َجد دح د ددا ِجد د َحد د دة بد دي ددض َمد درا ِزبَد د دة

.:.

كثير إِلى ج ْن ِ ِ
الخو ِ
ان ابْتِ َرا ُك ُ
َ
ب َ

أُس د ددد تُدربفب في الغُيض د د ِ
دات
َ ُ

()1

أَش د ددباال()9

وحكي عن ثعلب أنه قال ،وقد سئل :أجيوز أن وقال عدي بن زيد يف املرازب:
يقال :إن اخلِوان إمنا مسي بذلك؛ ألنه نتخون ما عليه ،ب د دعد د د َد بَد دنِ د دي تُد دبصد د د د د د ددع نَد د َخد د دا ِوَر
.:.
ق د ددد اط دم د ددأن د ددت ب ده د ددا م درازب ده د ددا"()10
ْ
يبع ُد ذاك .والصحيح أنه
ََ ُ
أي نتنقص؟ فقال :ما ُ
معرب"(" )4خوان ،وأصل معناه :الطعام والوليمة"( ،)3مث وقال أمية بن أِب الصلت:
َ
م د د دداذا بِد د د دبَد د د د ْد ار والد د د د َعد د د د َقد د د د ْن د د د د َقد د د د ِا
اتسع معناه عن طريق اجملاز فأصبح يطلق على الذي
.:.
ِ
ا
ِ
م د د د د د ْن َم د د د د د َرازبد د د د ددة َج د د د د د َح د د د د داج د د د د د ْ
يؤكل عليه.
"أتيت احلِريةَ فرأيتُهم يسجدون ملْرُزبا ٍن
حديث
ومنه
ُ
ِِ َ
 ال َْم ْرُزبَا ُن :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الْ َمْرُزبَا ُن:ِ
َ
ب إِ َىل َمَرا ِزبَتهَ :علَْي ُك ْم
ْت
ك
ي
ن
ا
و
ر
وش
ن
أ
ن
ا
ك
"
وحديث
هلم"
َ َ ُ َْ ُ َ ُ ُ
بفتح امليم وسكون الراء وضم الزاي .لفظ ُم َعَّر ٌ
السخ ِاء؛ فَِإنَّهم أَهل حس ِن الظَّ ِّن بِ ِ
ب ...بِأَه ِل الشَّجاع ِ
اهلل
و
ة
َّ
ْ
َ َ َ َ
ُْ ْ ُ ُ ْ
وهو عند الفرس :الرئيس دون امللك يف املرتبة"(.)2
()11
ِ
ظ احلَ ّد" .
 َعَّز َو َج َّل " -وتفسريه بالعربية :حاف ُاالستِ َع َارةِ؛ ألَ َّن
الزأَْرةِ َعلَى
ال لِأل
"ويُ َق ُ
َس ِدَ :مْرُزبَا ُن َّ
ْ
َ
َ
 لزياد  :وردت ألفاظ تصرف فيها العرب عند تعريبهاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َسد َوُه َو
َّ
الزأَْرَة ْاأل َ
َمجَةُ َوه َي فَ ْعلَةٌ م ْن َزئري األ َ
بالزيادة على األصل األعجمي وتكون الزيادة إما
ِ
احهُ"( )5وهو فارسي "مركب من ْمرْز وبان ،حافظ
صيَ ُ
بالقاف ،أو اجليم يف آخر اللفظ وغالباا ما يكون يف
احلدود وحارس التخوم"( )2مرز بالفارسية :حدود
الكلمات املنتهية باهلاء ،أو بالواو ،أو اهلمزة منها:
البًلد ،وبان :احلامي واحلارس" .وقد تكلمت به
 ياد الجيم :ورد ذلك يف لفظني ،مها:العرب...أنشدين أبو زكريا جلميل:
 لدفيبَا ُ  :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :الديباج :بِ َك ْس ِردت َك د د دلُ د د د ْ لُ د د د َ ِ ال د د دم د د درزبد د د ِ
وأند د د ِ
دان
َ ْ
.:.
الد ِ
َّال َوفَْت ِح َها  -لفظ معرب ،الثوب الذي َس َد ُاه
دك لددم ت دعصد د د د د د ِر()7
ب دم د د ِ
ِ
د
د
ي
د
ب
دا
د
د
ب
د
د
د
د
داء شد د
ُْ َ
()14
َو ُحلْ َمتُهُ من احلرير . "..قال اجلواليقي" :والديباج
وقال أوس يف صفة ٍ
أسد:
بآصال()8
معرب (ديبا) .وقد تكلمت به العرب قال مالك بن
ِ
باني عيَّال
كالم ُ
رز ف
َ
نويرة:
وقال أبو الصلت الثقفي يف وصف الفرس:
 -1شطر البيت من حبر الطويل .
 -4املعرب ،28 :وينظر لسان العرب ،والقاموس ،وتاج العروس:
واملزهر ،483/1 :وشفاء الغليل.88 :
 -3األلفاظ الفارسية املعربة ،58:واملعجم الذهيب ،422:وبرهان
قاطع.883:
 -2معجم لغة الفقهاء.241 :
 -5املغرب :ر ز ب ،واجملموع ،538/4 :واحمللي ،332/8 :واحمللى:
.332/8
 -2األلفاظ الفارس ية املعربة ،125 :وتفس ري األلفاظ الدخيلة يف اللغة
العربية ،23 :والتعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة
كتاب املعربات الرشيدية.400 :
و ن،

 -8البيت من حبر املتقارب ،وهو يف ديوانه.58 :
يث علَ ِيه ِ
ي ِه ِربيَةٌ ،وهو
ن
م
الربِد ِّ
 -8عجز البيت من حبر البس يط وص دره :لَ ٌ َ َ َ
يف ديوانه.105 :
 -3البيت من حبر البسيط ،وهو يف سرية ابن هشام.28/1 :
 -10املعرب ،151 ،150 :وش ف اء الغلي ل ،408 :والبي ت من حبر
املنسرح ينظر :ديوانه ،28 :وهتذيب اللغة ،325/8 :وشعراء اجلاهلية:
 ،258ولسان العرب :ن ر ،واملعجم املفصل.414/1 :
 -11ينظر :النهاية ،83 /2 :وسرية ابن هشام.25/1 :
 -14معجم لغة الفقهاء ،414 :وينظر :املص باح املنري :د ب ج ،وحترير
ألفاظ التنبيه ،82 :واجملموع ،235/2 :حتفة احملتاج يف ش رح املنهاج:
 ،55/10والقاموس الفقهي.148 :
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التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

وال ي د ِ
س د د د د د َهد دا
ُ
داب م َن الد ددفيب ددا ِ تَدلْبَ ُ
.:.
هي ِ
ياد وما في النف
الج ُ

قال األُح ِ
يمر السعدي:
َ

ب()1
دب ِ

من َ

سددددددد ُ
َويَ ُتركو ال َخ َّز َوال د ددديب د ددا َ يَلبَ ُ
.:.
ن()2
ِ
الع َك ِ
ُ
الموالي َذوو األَعندداق َو ُ
بيض َ

"وأصل الديباج بالفارسية ِ
ِ
"د ْيو بَ ْ
اجةُ
اف أي ن َس َ
اجلِ ِّن"( ،)3وقيل" :إن ديبا مركب من ديو أي جن ،وباف
أي نسيج ،وقالت فيه :العرب دبَج ،أي نقش ،ودبّج
أي زين ،والدبّاج والديباجة إىل غري ذلك"( ،)2والصحيح
أنه معرب "ديبا"( .)5فأصله الفارسي ديبا مث أضافوا إليه
حرف اجليم عند التعريب ،فقالوا :ديباج.
الس ْفتَ َجةُ :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :السفتجة:
 َّبفتح السني  -وقيل بضمها  -والتاء بينهما فاء
ب ...وتعرف اليوم باحلوالة املالية،
ساكنة لفظ ُم َعَّر ٌ
وهي :دفع شخص ماله يف بلد لشخص آخر ليقبضه
من وكيله يف بلد آخر ،درءاا خلطر الطريق ومؤنة
ُّج ُار اآل َن
احلمل"( .)2وهو "فَا ِرِس ٌّي"(َ .)8ويُ َس ِّم ِيه الت َّ
ِ ِ ()8
َصلُهُ ُس ْفتَةٌَ :وُه َو
بوليصةَ ،وكِ ُ
س ب َعَر ٍّ
ِب" و"أ ْ
ًلمهَا لَْي َ
ض بِِه ِإل ْح َك ِام
َّيءُ الْ ُم ْح َك ُمُ ،مسِّ َي َه َذا الْ َقْر ُ
الش ْ
أ َْم ِرهِ"(" )3وأصلها أ ْن يكون لواحد متاع ببلد عند
رجل أمني فيأخذ من آخر عوض ماله ويكتب له
()10
(سفتَه) -
خوفاا من غائلة الطريق" وهو "فارسي ُ
وقد أخذ منه العرب الفعل واملصدر فقالوا :سفتج
 -1البيت من حبر البس يط ينظر :اجليم ،485/1 :واملعجم املفص ل:
.383/1
 -4البيت من حبر البسيط ،وهو يف ديوانه.138 :
 -3املعرب ،84 :ولس ان العرب ،وتاج العروس :د ب ج ،وش فاء الغليل:
 ،32 ،2والتعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارسية.121 :
 -2األلفاظ الفارس ية املعربة ،20 :واملعرب ،83 :وبرهان قاطع،308:
واملعجم الذهيب.282 :
 -5املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة.38 :
 -2معجم لغة الفقهاء425 :
 -8املص باح املنري :س ف ت ج ،والعناية ش رح اهلداية،133/10 :
والقاموس الفقهي. 183 :

سفتجة  -معناه مثقوب ،ويف اجلرمانية ZETTEL

معناه حوالة"(.)11
 زياد الياء ،ورد ذلك يف لفظ واحد هو:البازي :جاء يف معجم لغة الفقهاء :البازي معرب...
من جوارح الطري يصاد به"( )14وهو ضرب من الصقور
وهو أشد اجلوارح تكبّ ارا وأضيقها خل اقا يوجد بأرض الرتك
ويؤخذ للصيد فارسيته باز وتركيته طوغان"(.)13
 -2التعريب على المستويين الصرفي والنحوي
أ  -التعريب على المستوى الصرفي:
يتمثل املعلم البنائي (الصريف) يف خروج الكلمة
على ما هو مألوف مشهور يف أبنية كًلم العرب وجميئها
على وزن ليس من أصول أوزان كًلمهم( .)12قال سيبويه
ملا أرادوا تعريبه أحلقوه ببناء كًلمهم كما يلحقون احلروف
باحلروف العربية"(.)15
أي أهنم غريوا األبنية اليت ال توافق األبنية العربية
واستبدلوا هبا أبنية العربية ،وذلك بتعديل البناء األعجمي
حبذف أو زيادة أو بإبدال حركة حبركة أو حتريك ساكن
أو إسكان متحرك.غري أن هذا التغيري مل يتيسر يف مجع
الكلمات بل هناك كلمات ال تقبل التغيري؛ والتعديل
بعيدا كل البعد عن البناء العرِب ،مثل:
لكون بنائها ا
خراسان حيث فعاالن ليس من األوزان العربية وال ميكن
تعديله فرتكوه على حاله(.)12
 -8مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى.52/10 :
 -3رد احملتاج.452/41 :
 -10شفاء الغليل.143 :
 -11تفس ري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية ،35 :واأللفاظ الفارس ية
املعربة ،30 :والتعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارسية.141 :
 -14معجم لغة الفقهاء.104 :
 -13األلفاظ الفارسية املعربة.15 :
 -12ينظر :قوانني التعريب بني فص حى الرتاث والفص حى املعاص رة ا .د /
أَحد عبد التواب الفيومي.25 :
 -15الكتاب.302/2 :
 -12السابق.302/2 :
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 إد ال أل :تبدأ بعض الكلمات املعربة باأللف والًلمومها من بناء الكلمة غري أهنم اعتربومها أداة التعريف
وحذفومها عند التعريب ،ومما ورد من هذا النوع يف
مصطلحات الفقهاء لفظ السندان :جاء يف معجم
لغة الفقهاء" :السندان :بفتح أوله وسكون ثانيه
لفظ معرب ،اآللة اليت يطرق احلداد عليها احلديد،
أو االسكاف اجللد.وقوهلم :بني املطرقة والسندان،
أي :بني أمرين كًلمها شر )1("...فهو "ما يضرب
عليه باملطرقة معرب ويف كًلم العامة وأمثاهلا :قد كان
مطرقة وصار سندانا"(" )4فارسيته ِسْندان ،ومنه
سندان بالرتكية والكردية"(.)3

 االشتقاق :إذا أردنا أن نبني األصل االشتقاقي للفظاملعرب ،إما أن ندعي أن األصل عرِب أو أعجمي،
فإذا ادعينا أن اللفظ املعرب مأخوذ عن أصل عرِب,
فهذا ادعاء باطل "ألن اللغات ال تشتق الواحدة منها
إهلاما"(.)2
من األخرى ,مواضعةا كانت يف األصل أو ا
وال نستطيع أن ندعي أن لفظا مشتقا من أصل
عرِب إال إذا حتقق فيه شرطان "أن العرب تكلموا به
باللفظ ،وأن معناه له عًلقة اشتقاقية مبعىن اللفظ الذي
ادعينا أنه املأخذ (املشتق منه) ،ونقصد بالعًلقة العلمية
أن تكون عًلقة حقيقية على منط سائر العًلقات املعتد
هبا بني املشتقات ومآخذها ،ال عًلقة ختييلية تقوم على
املهارة الكًلمية"(.)5
أما إذا ّادعينا أن اللفظ املعرب مأخوذ عن لفظ
أعجمي آخر فهذا ليس من شأننا ،وقيمة هذا ترجع إىل
 -1معجم لغة الفقهاء.451 :
 -4شفاء الغليل ،145 :وبرهان قاطع.215 :
 -3األلفاظ الفارس ية املعربة ،32 :ومنتهى األرب ،100/1 :واملفص ل يف
األلفاظ الفارسية املعربة.188 :
 -2املزهر.488 ،482/1 :

حتقيق أعجمية اللفظ ،وهذا شأن مؤر املفردات أو
يندرج حتت علم منت اللغة ).(Etymology
املعربة ،فًل
هذا بالنسبة لغري األعًلم ،أما األعًلم َّ
تشتق ففي املزهر " فجملة اجلواب أن األعجمية ال
تُ ْشتَ ُق"( )2يقصد األعًلم األعجمية.
جيوز لنا أن نشتق من املصطلحات أو األلفاظ
فعًل أو اسم فاعل أو
املعربة كأن نستخرج منها ا
مصدرا..إخل  ,واستعمال العرب أنفسهم يؤيد ذلك "أال
ا
تراهم قالوا يف اللجام -وهو معرب لغام - ..قالوا يف
مجعهُ :جلُم ,فهذا كقولك:كتاب وكتب ,وقالواُ :جلَيِّم يف
تصغريه كقولك:كتيب ،ويصغرونه مرمخاا ُجلَْي اما ،فهذا
أمرا وغريه،
يدل على حذف زائده ..ويشتق منه الفعل ا
أجلِمه وقد أجلمه ،ويؤتى للفعل منه مبصدر وهو
فتقولْ :
اإلجلام والفرس ُمْل َجم"(.)8
وقد أقر جممع اللغة العربية بالقاهرة هذا االشتقاق
تنظريا وتطبي اقا ،أما على اجلانب النظري فقد وضع بعض
ا
املعرب-على سبيل
القواعد لًلشتقاق من االسم اجلامد َّ
املعرب
املثال -ونصه":ويشتق الفعل من االسم اجلامد َّ
الثًلثي على وزن (فَ َّعل) بالتشديد متعديا ,والزمه
املعرب غري
(تفعَّل) ,ويشتق الفعل من االسم اجلامد َّ
الثًلثي على وزن (فعلل) ،والزمه (تفعلل) ،ويف مجيع
هذه املشتقات يقتصر على احلاجة العلمية ,ويعرض ما
يوضع منه على اجملمع للنظر فيه"(.)8
وأما على اجلانب التطبيقي فنجد يف مصطلحات
جدا لأللفاظ املعربة ،اشتقوا منها
الفقهاء أمثلة كثرية ا
أفعاال ومصادر وغريها منها ما يلي:
ا
 -5علم االشتقاق.181 :
 -2املزهر.4348/1 :
 -8السابق.488 ،488/1/1 :
 -8جمموعة القرارات.13 :
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 درهم  :ج اء يف معجم لغ ة الفقه اء" :حكى أبوعلي عن ابن األعراِب أظنه قال :درمهت اخلُبَّازي أي
ص ارت كالدراهم فاش تق من الدرهم وهو اس م
أعجمي ،وحكى أبو زي د رج ل م درهم ق ال :ومل
يقولوا منه ُد ْرِه َم إال أنه جاء اس م املفعول فالفعل
نفس ه حاص ل يف الكف وهلذا أش باه ...ولكن
العرب إذا اش تقت من األعجمي خلَّطت فيه"(.)1
أي ق اربوا في ه إىل ح د كبري دون تعن ت للنفس يف
إعادة صياغته ورسم حدِّه على حنو عرِب مألوف يف
لغة القوم( .)4فص رحوا بأنه معرب ومل يذكروا أص له
كما فعل اجلواليقي( .)3إال أن ابن منظور ص رح
بأص له الفارس ي دون أن يذكره( .)2وقال بعض هم:
"األص ح أن أص لها من اليونانية ،وأخذهتا الفارس ية
منها ،ومن الفارسية انتقلت إىل العربية(.)5
وزعم األب أنستاس ورفائيل خنلة أن الدرهم مأخوذ
من اليونانية ( )drakhmeواللفظة يف احلبشيةِ :د ْرهم،
ِ
ودراهم ،وهي نقد ذهيب( .)2يف حني
ومجعها د ْرمهات َ
ذكر بعضهم أهنا دخلت احلبشية من اليونانية عن طريق
الفارسية والعربية( )8وهي يف األمهرية ()derim
و( .(derhkmaويف األرامية ( .)darkemonaويف
السريانية ( ،)derakmaويف العربية (darkemon-
 .)8()otوورود الكلمة يف هذه اللغات العروبية دليل
واضح على عروبتها .ويبطل عجمتها اليونانية أمران:
أوهلما أن اللفظة يف اليونانية ال تدل إال على النقد.
 -1ينظر :اخلصائص.353 ،358/1 :
 -4ينظر :قوانني التعريب بني فصحى الرتاث والفصحى املعاصرة.108 :
 -3ينظر :املعرب.128 :
 -2ينظر :لسان العرب( :د ر ه ) ،وبرهان قاطع.822 :
 -5املفصل يف األلفاظ الغارسية املعربة.35 :
 -2النقود العربية واإلسًلمية ،43 :وغرائب اللغة العربية.458 :
 -8املعجم احلبشي اإلجنليزي.124 :
 -8مقدمة األدب.381 :

ثانيهما  -أن اليونان أخذوا احلضارة والكتابة عن
العرب( .)3أما عجمتها الفارسية فيبطلها ما أبطل
اليونانية ،وأن الدرهم يف الفارسية حمذوف اهلاء ،أي ِد ِرْم
وليس له مجع كما يف العربية واحلبشية .وأما عروبتها
فتتضح من اآليت:
 كثرة اشتقاقاهتا يف العربية الفصحى ،وعدم اقتصارهاعلى النقد من ذلك قوهلم" :امل ْد َرِه ُّم الساقط من
ُ
ِ
الس ِّن أَيًّا كان ،وقد ْاد َرَه َّم
الك َِرب وقيل هو الكبريُ ِّ
يَ ْد َرِه ُّم ْاد ِرْمه ااما ،أَي سقط من الكرب ،وقال ال ُقًل ُ :
ِ
ويَ ْد َره َّم َه َرما ْ َ

وأَهرما()10

بصره أَظلم ،والد ِّْرَه ُم والد ِّْرِه ُم لغتان...
و ْاد َرَه َّم ُ
ِ
هاما وإن
وقالوا يف تصغريه ُد َريْ ِهيم شاذة كأ ََّهنم َحقَُّروا د ْر ا
مل يتكلموا به هذا قول سيبويه وحكى بعضهم ِد ْرهام
قال اجلوهري ورمبا قالوا ِد ْرهام قال الشاعر:
لد ددو أ َّ
َن ِع د د ْند د ددي م د ددائ د دتد ددي ِد ْره د د ِدام

.:.

ل دج د دداز فددي اف د دداقِ ده د ددا

د ددات د ددامددي()11

ادرهم
مث اتسعت داللتها لتشمل اإلظًلم ،فقالواّ :
مدهلم :مظلم .وانتقلت َداللة
بصره ،إذا أظلم .وليل
ّ
ُ
االستدارة من النقود إىل النبات فقالواَ :د ْرمهت اخلُبَّ َازي
أي صارت كالدراهم (مستديرة) فاشتُ َّق من الدرهم(.)14
مث اتسعت لتشمل احلديقة ،قال الفريوزأبادي" :والد ِّْرَه ُم
كمْن ٍَرب :احلَدي َقةُ"( .)13قال عنرتة:
دا بِد د ْكد د ار حد درا
ت َعد دلَد ديد د د ِ ك د د ُّ
داد ْ
جدد َ
ُ

.:.

فَ د دتد درك ددن ك د ددا قَد درارا
َ
َ َ

ك د ددال د دددرهد د ِم()14

َْ

 - 3معرب القرآن الكرمي عرِب أصيل.23 :
 -10من الرجز.
 -11لسان العرب( :د ر ه م) ،وهو من الرجز.
 -14اخلصائص ،358 /1 :واحملكم ،3 /1 :واملخصص.424 /4 :
 -13القاموس احمليط( :د ر ه م) ،وينظر :تاج العروس( :د ر ه م).
 -12البيت من حبر الكامل ،وهو يف ديوانه ،132:هتذيب اللغة ،مقاييس
اللغة( :ح ر ر) ،سر صناعة اإلعراب.181 /1 :
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أي كاحلديقة ،وليس كما ذهب األصمعي من أنه
شبه استدارة املاء يف القرارات باستدارة الدرهم؛ إذ املعىن
هنا أن هذا املطر الغزير قد تسبب يف إنبات النباتات
الربية املزهرة حىت أصبحت كل قرارة كأهنا احلديقة ،وإن
كانت َداللة احلديقة االستدارة كالدهم"(.)1

"قيل :أشبعت الكسرة ,وقيل هو مجع على غري واحده,
ك (مذاكري) ىف مجع (ذكر) ,وقيل الرواية  :نفى الدنانري)
()2
"من
مجع (دينار) على القياس"  .قال ابن كيسانَ :
روى "الدراهيم" فقد قيل يف بعض اللغات :درهام،
فيكون هذا على تصحيح اجلمع ،أو يكون على أنه زاده
للمدِّ ،ويكون على الوجه الذي قال سيبويه إنه بُِين على
غري لفظ الواحد ..فلذلك زاد الياء يف دراهيم"(.)8
 ورود أمساء أعًلم يف العربية لبعض الصحابة واحملدثني،منهم :أبو زياد ،وأبو معاوية من الصحابة ،وَحاد زيد
بن درهم حمدث(.)8
 -درهم اسم فرس ِخداش بن زهري( )3قال فيه:

 -1ينظر :مجهرة اللغة ،لس ان العرب ،القاموس احمليط ،تاج العروس( :د ر
ه م).
 -4ليس يف كًلم العرب.448:
 -3البي ت من حبر البس يط ،وهو يف ديوان ه،580:الكت اب،10 /1 :
الكامل ،123 :املقتضب ،458 /4 :احملتسب/4 ،458 ،23 /1 :
 ،84اخلص ائص ،315 /4 :اإلنص اف ،141 ،48 :ش رح املفص ل:
.102 /2
 -2سر صناعة اإلعراب.45/1 :
 -5البيت من حبر الرجز ،وهو يف لسان العرب ،تاج العروس( :د ر ه م).
 -2ينظر :س ر ص ناعةاإلعراب ،431/4 :ما حيتمل الش عر من الض رورة:-
.188

 -8ينظر :خزانة األدب.245 /2 :
 -8ينظر :اإلصابة يف متييز الصحابة.333 ،382 /4 :
 -3ينظر :أمساء خيل العرب.38 :
 -10الشعر والشعراء.133/1 :
 -11ينظر :األغ اين،483/45 ،308 /14 ،423 ،8 ،200 /4 :
وكتاب التش بيهات ،153 :والوس اطة بني املتنيب وخص ومه،182 :
 ،288وديوان املع اين ،30 ،12 /4 :معرب القرآن ت الكرمي عرِب
أصيل 28 :وما بعدها.
 -14يوسف.40 :
 -13معجم لغة الفقهاء.223 :

 -أوزاهنا الصرفية وما يلحقها من زيادات مما ال جنده يف

الفارسية واليونانية.
قال ابن خالويه" :ليس يف كًلم العرب اسم
صغِّر ُك ِسر ما بعد ياء التصغري
رباعيمثل درهم .إال إذا ُ
كما يكسر بعد ألف اجلمع ،فيقالُ :د َريْ ِهم كما يقال:
در ِاهم؛ ألن اجلمع والتصغري من واد واحد"( .)4ومجعوا
ول لع ْب د د ِد ِ
س د د د د د َّر بَد ْيدنَن د دا
اي في ال ف
درمها على دراهم ودراهيم واستدلوا على ذلك بقول أَقُ ُ َ
.:.
ا
ودرهما()10
َك الويا ع فجا لِ
ِ
ف
جام
ل
ال
ي
ل
َ َْ َ
َ َْ ُ َ ْ
الفرزدق:
وقد أغرم الشعراء يف ذكر الدرهم والدراهم يف
هاجرا
ت ْنفي يداها الحص د د د ددا في ك فا ِ
َ
َ
()11
.:.
ِ ( )3أشعارهم وتشبيهاهتم .
ن ْفي ال ددد ِ
داد الص د د د د دي دداريف
راهيم ت ْنق د ُ
َ
"و َشَرْوهُ بِثَ َم ٍن َبَْ ٍ
س
تعاىل:
له
و
ق
يف
ورد
كذلك
َ
قال ابن جين" :جيوز أن يكون مجع درهام ،وقد
در ِاهم معدودةٍ وَكانُواْ فِ ِيه ِمن َّ ِ ِ
ين"(.)14
الزاهد َ
َ
ََ َ َ ْ ُ َ َ
نطقت به العرب"( .)2قال الراجز:
 ال َْم ْن َجنِي ُ  :جاء يف معجم لغة الفقهاء" :املنجنيق:لد ددو أ َّ
َن ِع د دن د دددي م د ددائِد دتد ددي ِد ْرَهد د د ِام
.:.
بفتح امليم واجليم وسكون النون .لفظ معرب*.آلة
رام()5
ت دارا فد ددي ب د دند ددي َح د د ِ
الَبْ د دت د د ْعد د د ُ
من آالت احلرب تقذف هبا احلجارة وحنوها بقوة إىل
وقد اختلف يف ختريج بيت الفرزدق فقيل" :فأما
)
13
(
ِ
ِ
ِ
يث
يل بَِفْت ِح الْ َفاء َوالتَّأْن ُ
(الدراهيم) فإن كان مجع (درهم) فهو ك (الصياريف)،
مسافة بعيدة"  .وزنه "فَْن َعل ٌ
أَ ْكث ر ِمن التَّذْكِ ِري .فَي َق ُ ِ
ِ
يق َو َعلَى
وإن كان مجع (درهام) فًل ضرورة فيه" ،وقال القزاز:
ال :ه َي الْ َمْن َجن ُ
ُ
َُ ْ
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ِ
ِ
ول:
بَ ،وِمْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
يق َوُه َو ُم َعَّر ٌ
التَّذْك ِري ُه َو الْ َمْن َجن ُ
ِ
الْ ِم ِ
ُصولُهُ َجنَ َق"( )1وهو "آلة
يل فَأ ُ
يم َزائ َدةٌ َوَوْزنُهُ َمْن َفع ٌ
ُ
(من َج ْه نَيك)
كان يرمى هبا احلجارة قدمياا فارسي َ
معناه :أنا ما أجودين مرادفة مرشاق"( )4أو أنا شيء
جيد؛ ألنه ال جيتمع اجليم والقاف يف كلمة عربية غري
اسم صوت"( )3وقيل :هو معرب "منجنيكة
( )2("(Manchaneekأو منك جنك نيك ،أي
أسلوب جيد للحرب ،أو َمْن َجك نيك ،ومنجك
معناه االرتفاع إىل فوق ،وكان اسم لعبة"( ،)5وتفسري
من :أنا ،وتفسري جه :أيش ،وتفسري ،نِْيك :جيد،
أي أنا أيش جيد ،وال خيفى ما فيه من القصور.
ك نِيك"،
واألقرب أن يكون منجنيق معرب "مْن َج ْ
ومنجك يف لغة الفرس :ما يفعل باحليل(".)2وقد
تكلمت به العرب ...قال جرير:

رد؛ ملا فيه من زيادة حرفني
من قولك :جنّقت"( ،)3وقد َّ
يف أول اسم غري جار على فعله مثل منطلق وهو نادر.
قال ابن حين" :والقول فيه عندي أنه مشتق من املنجنيق
"جمنَقوهم،
إال أن ضرباا من التخليط ،وكان قياسهَْ :
ومتََ ْجنق"( )10ومن مثَّ اختلفت املعاجم يف حتديد موضعها
فبعضهم ذكرها يف باب الرباعي جمنق كاألزهري ،وابن
منظور ،وبعضهم ذكرها يف باب يف جنق كما فعل
اجلوهري ،أو جمن كما فعل الفيومي وقد ورد يف حديث
احلجاج" :أنه نصب على البيت منجني اقا"(.)11
وكما اختلف العلماء يف اشتقاقها اختلفوا يف بيان
اللغة اليت أخذت منها الكلمة فقيل :من اليونانية،
( )magganukدخلت إىل اآلرامية منجنيقا مث إىل
العربية منجنيق ،وقيل :من السريانية .وحيتمل أن يكون
أصل الكلمة فارسياا .إما ألهنا مأخوذة عن َج ْه َمن نيك،
أو مركبة من َمنك َجنك نَيك أي أسلوب جيد للحرب
"مْن َجك نَْيك" ،وإن منجك كان معناه االرتفاع
أو من َ
إىل فوق ،وكان اسم لعبة كان وليملئون إناء ماء وكانوا
وقطعا من حديد فما كانت تعتم
يضعون فيه ّ
دق أحجار ا
أن ترمتى واحدة من اإلناء؛ وذلك ألهنم كانوا يطبقون يف
قليًل من امللح فمقدار ما
اإلناء منجنوناا يضعون عليه ا
كان يذوب امللح كان املنجنون خيلو فيلقي تلك
األحجار الدقيقة إىل اخلارج(.)14

 -1املص ب اح املنري :ج ن ق ،واجملموع ،434/13 :واملطلع على أبواب
املقنع ،323 ،411 :وحاشية البجريمي على املنهج.223/12 :
 -4ينظر :الص حاح ،وتاج العروس :ج ن ق ،وتفس ري األلفاظ الدخيلة يف
اللغة العربية.81 :
 -3ش فاء الغليل ،408 :وينظر :املزهر ،82/1 :واألاللفاظ الفارس ية
املعربة ،122 :ورس التان يف املعرب ،102 :واملفص ل يف األلفاظ
الفارسية املعربة.421 :
 -2التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات
الرشيدية.188 :
 -5األلفاظ الفارس ية املعربة ،122 :واملفص ل يف األلفاظ الفارس ية املعربة:

.128
 -2رسالتان يف املعرب.102 :
 -8ينظر :املعرب ،122 :والق اموس احمليط :ج ن ق ،والبي ت من حبر
البسيط ،وهو يف ديوانه.142 :
 - 8ينظر :احليوان.214/2 :
 - 3العني :م ج ن ق ،والكت اب ،303 /2 :ومجهرة اللغ ة،425/1 :
والتعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارسية .133 :
 - 10املنصف ،128 /1 :وشرح الشافية.450 /4 :
 - 11النهاية ،183/1 :والسنن الكربى للبيهقي.82 /3 ،144 /3 :
 - 14ينظر :األلفاظ الفارسية املعربة.128 ،122 :

ت ل دهددم
يَد د ْل د َق دى الد َّدز َ
الل أقددوام َدلَد ْفد د د ُ

.:.

وقال رجل متيمي:

ب ددالمنجني ِ وص د د د د دكد دا ب ددالم ِطي

ِ "()7

فدمددر كدمددر الدمدندجدنديد وص د د د د ددوتُد د د

.:.

ي دب د ددذ هددزيددم الددرع د ددد ب د دددء

ع دمددردا()8

"واملنجنيق ليس من حمض العربية ،ويقال :إهنا بوزن
فنعليل ،امليم فيها أصلية ،من قولك :منَجقت منَجنيقا،
وقال بعضهم :هي على وزن منفعيل ،امليم والنون زائدتان
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ضا -
ومما ورد يف مصطلحات الفقهاء املعربة  -أي ا
لفظ اخلندق حيث اشتقوا منه فقالوا :خندقوا ،ولفظ
درهم فقالوا فيه :درمهت ،ولفظ ترمجان قالوا فيه :ترجم
يرتجم مرتجم ترمجة فهو مرتجم .ولفظ كندوج وهو وعاء
طيين معروف ،قد أخذ منه العرب املصدر فقالوا :كندجه
يعين عمل الكندوج ،ويعرف يف قرى مصر بالصومعة.
وجزاف مبعىن عبث ولغو وهراء معرب كزاف ،والعرب
يأخذون منه بعد التعريب املصدر واألفعال فقالوا:
جازف جيازف جمازفة ِ
وجَزافاا .وكذلك لفظ سفتجه مبعىن
ماال آلخر ،ولآلخر مال يف بلد املعطي فيوفيه
أن يعطي ا
إياه .وقد أخذ منه العرب الفعل واملصدر ،فقالوا :سفتج
سفتجة ،ويف الديباجَ ،دبَ َج َد ْجباا.
فاإلتيان باللفظ األعجمي على النسق العرِب (أي
إعادة صياغته وإدخال أل عليه ،واالشتقاق منه) يضفي
عليه صبغة عربية ويسمح باستعماله دون حترج(.)1
ويأيت هنا سؤال :هل نعترب هذه املشتقات عربية،
معربة حبسب األصل؟
حبسب االشتقاق أم َّ
إن هذه األلفاظ املشتقة من ألفاظ أعجمية األصل
يغري اشتقاقها أصلها أو جنسيتها ،لكن ميكن القول
مل ِّ
معربة
بأهنا يف صورهتا اليت اشتقتها العرب أصبحت َّ
املعرب  -من حيث جرياهنا على
يصدق عليها مصطلح َّ
أبنية عربية  -حىت وإن مل جير أصلها-حني أدخلته العرب
يف كًلمها-على تلك األبنية(.)4
ب  -التعريب على املستوى النحوي:
إن النظام النحوي ألي لغة يعتمد على أمرين:
األول :الداللة على املعاين النحوية كالفاعلية واملفعولية

واحلالية ...بعًلمات تسمى عًلمات اإلعراب .الثاين:
االلتزام بطريقة معينة يف ترتيب الكلمات داخل اجلمل
والعبارات؛ ليحل التزام هذا الرتتيب حمل العًلمات
اإلعرابية ،وهذا األمر مل تلجأ إليه إال عند تعذر ظهور
عًلمة اإلعراب ،وعدم وجود قرينة حتدد الفاعل من
املفعول كما يف حنو :قتلت ُه َدى ُم َىن ،وعيسى موسى،
فيجب حينئذ التزام الرتتيب ويكون املقدم هو الفاعل
واملؤخر هو املفعول.
وإذا نظرنا إىل اللغات اليت نقلت عنها كلمات إىل
العربية كالفارسية ال إعراب فيها ،فالعرِب عندما كان
يقرتض من هذه اللغات اليت ال إعراب فيها يعرب هذه
الكلمات حنوياا بإخضاعها ألصول اإلعراب وقواعده يف
العربية وهذا خيرجها من إطار العجمة ويكسوها ثوب
الكلمات العربية األصيلة"( )3و"للعرب يف كًلمها
عًلمات ال يشركهم فها أحد من األمم ..منها إدخاهلم
األلف والًلم يف أول االسم وإلزامهم إياه  -أي اللفظ
املعرب  -اإلعراب يف كل وجه :يف الرفع والنصب
واخلفض"( )2وقال ابن جين" :قال أبو علي :إذا قلت:
طاب اخلشكنا ُن ،فهذا من كًلم العرب؛ ألنك بإعرابك
حمموال على
إياه قد أدخلته يف كًلم العرب"( )5وصار ا
كًلمها ،ومنسوباا إىل لغتها .فمعىن "التعريب أن جيعل
عربياا بالتصرف فيه ،وتغيريه عن منهاجه ،وإجرائه على
أوجه اإلعراب"( )2وينطبق هذا املعيار على مجيع األلفاظ
اليت وردت يف القرآن الكرمي مما قيل بتعريبها ،واأللفاظ
األخرى اليت وردت يف اللغة ونسبت إىل أصول
أعجمية(.)8

 - 1السابق.108 :
 -4علم االشتقاق .188 :
 -3ينظر :مقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات السامية.184 :
 -2كتاب الزينة ،88/1 :ومباحث يف فقه اللغة يف كتاب الزينة أ.د/س يد
الصاوي .151

 -5اخلص ائص ،358/1 :والعربية خص ائص ها ومساهتا ،281 :وقوانني
التعريب بني فصحى الرتاث والفصحى املعاصرة.181 :
 -2الكشاف ،58/3 :والعربية خصائصها ومساهتا ،281 :ومقدمة يف فقه
اللغة العربية واللغات السامية.183 :
 -8مقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات السامية.182 :
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التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

 -3التعريب على المستوى الداللي
عند نقل اللفظ من األعجمية إىل العربية األصل
فيه أن يستعمل يف املعىن الذي وضع له يف لغته األصلية
إال أنه قد حيدث  -أحياناا  -أن تضاف إليه معان مل
تكن له حال عجمته ،وهذه اإلضافة اجلديدة تعترب تعريباا
على املستوى الداليل بالرغم من كون املعىن اجلديد الذي
خالصا( .)1وقد ورد ذلك يف
أضيف للفظ عربياا
ا
مصطلحات الفقهاء يف ألفاظ هاك ذكرها وتفصيل
القول فيها:
ِ
ِ
اب:
 الْم َيز ُاب :جاء يف معجم لغة الفقهاء":الْم َيز ُ
بكسر امليم لفظ معرب ...قناة أو أنبوب من معدن
أو غريه يسيل به املاء من السطح وحنوه إىل
()4
ِ
ب.
األرض . "..أي الْمثْ َق ُ
ي :وال ي َق ُ ِ
اب َوَم ْن تَ َرَك ا ْهلَ ْمَز
"قَ َ
ال الْم َئز ُ
ال األ َْزَه ِر ُّ َ ُ
اجلم ِع :ميا ِزيب وموا ِز ِ
قَ َ ِ
ال
ب الْ َماءُ إذَا َس َ
يب م ْن َوَز َ
ال يف َْ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ
عن اب ِن األَعرِ ِ
ِ
ب بِا ْهلَ ْم ِز َوأَنْ َكَر
َ ْ ْ ْ َ ِّ
يلُ :ه َو فَا ِرس ٌّي فَ ُعِّر َ
اِبَ ،وق َ
()2
()3
ِ
يلُ :م َولّد" .
وب تَ ْرَك ا ْهلَْم ِز أ ْ
يَ ْع ُق ُ
َص اًل" َ ،وق َ
فيما سبق إشارة إىل أن لفظ امليزاب معرب من
الفارسية ومعناه قناة أو أنبوب من معدن أو غريه يسيل
به املاء من السطح وحنوه إىل األرض ،ومنهم َمن مهزه
فقال يف مجعه :مآزيب ،ومنهم من ترك مهزه ،فقال يف
مجعه :ميازيب على أن أصله الياء ،وموازيب على أن
ب ُوُزوباا :إِذا
َّيءُ يَِز ُ
أصله الواو يقالَ :وَز َ
ب املاءُ أو الش ْ
سال ،وقد أنكر يعقوب ترك اهلمز.
َ

قال اجلواليقي ..." :هذا فارسي معرب ،وتفسريه
آب) كأنه الذي يبول فيه .وقد استعمله أهل
(ما ْز ْ
احلجاز ،وأهل املدينة وأهل مكة يقولون :صلى حتت
()5
ِ
"ميز"
ب من ْ
امليَزاب قال :وال يقال :مرزاب" وهو ُ
"مَرَّك ٌ
عربُوه باهلَْمَزة وهلذا َمجَ ُعوه
وم ْعنَاهُ :بُ ِل املاءَ فَ َّ
ْ
و"آب" َ
ِ
ِ
يب .ويف
ورَّمبَا مل يُ ْه َمْز فيكون ُ
يب ُ
مجعه مواز َ
مآز َ
حاح :ميا ِزيب ِ
بالياء وبالواو هو ِ
القياس لَِزوال العِلَّة
ِّ
الص ِ َ ُ
كما قالوا :مو ِ
يد َ ِ
ين"( )2فميزاب " Mizabبياء
اع ُ
ُ َ
ومواز ُ
جمهولة يعين مكان قطر املاء .وقد أشبعت كسرة امليم
وحركت اهلمزة مبا قبلها ،وحذفت اهلمزة اللتقاء
أيضا  -املتبول ،ومعناها
الساكنني .ومعناها يف األصل  -ا
الرتكييب :راش املاء"( )8فهو إ اذا مركب من َمْيز مبعىن بَول،
وآب مبعىن ماء"( .)8وهو فارسي ومعناه يف األصل وبُل/
ا /ملا/ء َعربوا باهلمزة ،وهلذا مجعوه على مآزيب(.)3
 البريد :جاء يف معجم لغة الفقهاء":الربيد :لفظمعرب ،الرسول الذي ينقل األخبار والرسائل"(،)10
وهو "فارسي من بَْرَدن أي َحل وهو مذكور يف سفرا
مستعمًل قبل  veredusالًلتيين الذي
ستري وكان
ا
أنشأه أوغوسطس لنقل الرسائل ،ويف اإليطالية
 ،postaوقد عربوه بوسطة"( ،)11قال الزخمشري:
َصل الب ْغل; وهي كلمة فارسية أصلها
"والربيد يف األ ْ
ده ُدم أي حمذوف َّ
الذنب; ألن بغال الربيد كانت
بَُريْ َ
وخ ِّف َفت ،مث ُمسِّى
حمذوفة األذنابِّ ،
فعربت الكلمة ُ
يدا واملسافُة اليت بني السكتني
الرسول الذي يركبه َبر ا

 -1ينظر :مقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات السامية.182 :
 -4معجم لغة الفقهاء.280 :
 -3املصباح املنري :أ ز ب.
 -2املغرب :أ ز ب.
 -5املعرب ،152 :وينظر لسان العرب ،والقاموس احمليط :أ ز ب.
 -2تاج العروس :و ز ب.
 -8التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية مع ترمجة كتاب املعربات

الرشيدية.113 :
 -8األلفاظ الفارسية املعربة.123 :
 -3رسالتان يف املعرب.138 :
 -10معجم لغة الفقهاء.108 ،43 :
 -11تفس ري األلف اظ ال دخيل ة على اللغ ة العربي ة .3 :التعري ب وأثره يف
الثقافتني العربية والفارسية .180 :
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السكةَّ
املوضع الذي يس ُكنُه ال ُفيُوج املرتّبون
يدا .و َّ
بر ا
ُ
من ِرباط أو قب ٍة أو ٍ
عد ما بني
بيت أو حنو ذلك ُوبْ ُ
ّ
ب يف ُك ُل سكة
السكتني فرسخان وكان يَُرتّ ُ
بغال"( .)1و"أصله الدابة اليت حتمل الرسائل والرسول
واملسافة بني كل منزلني من منازل الطريق وهي أميال
اختلف يف عددها"(.)4
وقد اختلف يف اللغة اليت أخذ منها ،فقيل :فارسي،
وقيل :رومي والربيد الرسول ،ومنه قول بعض العرب:
احلمى بريد املوت "مث استعمل يف املسافة اليت يقطعها
ميًل ،وخيل الربيد الرسل على دواب
وهي اثنا عشر ا
()3
"الربيد :عرِب معروف .قال امر
الربيد"  ،وقيلَ :
القيس:

و ااوا وأدخلوا ال عليه فقالوا :ديوان وممن صرح هبذا
ِّيوا ُن :بالكسر ..قال
اجلواليقي فقالَ :
"والد َ
األصمعي :وأصله فارسي ،وإمنا أراد ِ
(ديبَا ْن) وديوان
أي :الشياطني ،أي ُكتَّاب يشبهون الشياطني يف
نفاذهم والدِّيُو هو الشيطان"( )8وهو "فارسي معناه
شياطني وجان" وديوانه "معناه جمنون أي الشيطان
حال فيه فقد نقل من الفارسية إىل األرامية "ديوا"
ومعناه شيطان مث نقل على سبيل اجملاز؛ ليدل على
كتاب القوانني واحلسابات وجملس العمال"(،)8
فاألصل فيه الكتاب الذي يكتب فيه أهل اخلراج
واجلزية وغري ذلك وهو مشتق هن ديَ َن أي
الكاتب( .)3وهذا يعين أن ياءه أصلية وليست مبدلة
كما يدعي بعض العلماء حيث افرتضوا أن أصله
استثقاال للحرف املضعف.
دوان فأبدلت الواو ياء؛
ا
ّ
واحلقيقة أهنم افرتضوا هذا الفرض؛ لتربير تكرار
احلرف األول فيها وهو خطأ؛ ألن هذه الكلمة معربة
وهي يف لغتها األصلية بالياء وليست بالتشديد
دوان) كما أهنا جتمع
فديوان أصله (ّ dowan
مجعني :أحدمها بتكرار احلرف األول ،فيقال:
دواوين ،والثاين بالياء فيقال :دياوين ،وتكرار احلرف
دائما  -كون هذا
يف امجع ،والتصغري ال يستلزم  -ا
احلرف مضع افا يف األصل(.)10
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن الديوان لفظ عرِب

 -1الفائق ،34/1 :وينظر :تاج العروس :ب ر د ،وش فاء الغليل،25 :
ورسالتان يف املعرب.33،124:
 -4املعجم الوسيط :ب ر د.
 -3األلفاظ الفارسية املعربة.13 ،18 :
 - 2مجهرة اللغة(435/1 :ب ر د) ،والبيت من حبر الطويل ينظر ديوانه:
 ،22ولسان العرب :ب ر د ،واملعجم املفصل.33/3 :
 - 5املفصل يف األلفاظ الفارسية .140 :
 - 2معجم لغ ة الفقه اء ،414 ،43 :وينظر :املص ب اح املنري :د و ن،

وحترير ألفاظ التنبيه  ،140واجملموع.414/2 :
 - 8املعرب ،83 ،88 :وينظر :النهاية ،150/4 :ولس ان العرب ،وتاج
العروس(:د و ن) ،وبرهان قاطع.318:
 - 8تفس ري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية ،30 :واملفص ل يف األلفاظ
الفارسية املعربة.112 :
 - 3التعريب بني القدمي واحلديث.430 :
 - 10املعرب وال دخي ل يف اللغ ة العربي ة د  /عب دالرحيم س بح ان،83 :
رسالة دكتوراه ،كلية اللغة العربية بالقاهرة.

على كا َمقصد د د د ددوص ُّ
الذنابَى ُمعا ِو اد

.:.

سد د د د َرى بالليا من ا
بَري ُد ال ُّ
يا َ ْ َ

بدربرا"()4

وقد ورد يف قوله" :إين ال أخيس العهد وال أحبس
الربد" .أي الرسل ،وأصل الربيد يف الفارسية البغل
املقطوع الذنب ،فسمي الرسول الذي يركبه بذلك
جمازا"(.)5
ا
ِّيوا ُنَ :ج ِري َد ُة
 الد َفيوان :جاء يف لغة الفقهاء" :الد َ
ِ
احلِس ِ
ِْ ِ
ابُ ،مثَّ أُطْلِ َق َعلَى
احل َسابُ ،مثَّ أُطْل َق َعلَى ْ َ
ِ
احلِس ِ
ب"( .)2فالديوان هو الدفرت
اب َوُه َو ُم َعَّر ٌ
َم ْوض ِع ْ َ
الذي يكتب فيه أمساء اجليش وأهل العطاء وهو لفظ
فارسي أصله ِ
(ديبَا ْن) فلما أرادوا تعريبه أبدلوا الباء

مجلة جامعة جازان  -فرع العلوم اإلنسانية

اجمللد  4العدد  1ربيع أول 1416هـ (يناير 1015م) 36

التعريب يف مصطلحات الفقهاء مجعًا وتأصيلًا................

ومعناه ضبط الكلمة وتقييدها ،وحجتهم يف ذلك
االشتقاق منه وممن صرح هبذا املرزوقي حيث قال يف
شرح الفصيح" :هو عرِب من دونت الكلمة إذا ضبطتها
وقيدهتا؛ ألنه موضع تضبط فيه أحوال الناس وتدون هذا
هو الصواب وليس معرباا ويطلق على الدفرت ،وعلى حمله،
وعلى الكتاب ،وخيص يف العرف مبا يكتب فيه شعر"(.)1
ين ِعْن َد اللَّ ِه َعَّز َو َج َّل ثًََلثَةٌ
َّوا ِو ُ
وقد ورد يف قوله (" :(الد َ
ِد َيوا ٌن َال يَ ْعبَأُ اللَّهُ بِِه َشْيئاا َوِد َيوا ٌن َال يَْت ُرُك اللَّهُ ِمْنهُ َشْيئاا
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِّيوا ُن الَّذي َال يَ ْغفُرهُ اللَّهُ
َود َيوا ٌن َال يَ ْغفُرهُ اللهُ فَأ ََّما الد َ
ال اللَّهُ َعَّز َو َج َّل" :إِنَّهُ َم ْن يُ ْش ِرْك بِاللَّ ِه فَ َق ْد
فَالشِّْرُك بِاللَّ ِه قَ َ
()4
ِّيوا ُن الَّ ِذي َال يَ ْعبَأُ اللَّهُ بِِه
َحَّرَم اللَّهُ َعلَْي ِه ْ
اجلَنَّةَ" َوأ ََّما الد َ
َشيئا فَظُْلم الْعب ِد نَ ْفسه فِيما ب ي نَه وب ِ ِ
ص ْوِم يَ ْوٍم
ْا ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ني َربِّه م ْن َ
ِ
ِ
ٍ
ك
ص ًَلة تََرَك َها فَِإ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل يَ ْغفُر َذل َ
تَ َرَكهُ أ َْو َ
ِ
ِ
ِ
ِّيوا ُن الَّذي َال يَْت ُرُك اللَّهُ مْنهُ
َويَتَ َج َاوُز إ ْن َشاءَ َوأ ََّما الد َ
ض ِهم ب ع ِ
ِ ِ
ص َال َحمَالَةَ"(.)3
َشْيئاا فَظُْل ُم الْعبَاد بَ ْع ِ ْ َ ْ ا
ضا الْق َ
صا ُ
فالديوان حدث فيه تطور داليل عن طريق اجملاز؛ إذ معناه
يف الفارسية الشيطان فلما ُعِّرب انتقل من معناه األصلي
إىل معىن آخر هو كتاب القوانني واحلسابات وجملس
العمال .وهناك صلة بني املعىن األصلي واملعىن املتطور
عنه .فاللفظ املوضوع ملعىن يف لغة أخرى للعرب أن
تستعمله يف ذلك املعىن بعينه ،وقد يستعمل يف غري املعىن
املوضوع له يف لغته على أن تكون مشاهبة وموافقة
يتم التغيري الصويت والبنائي
ومواءمة بني املعنيني .على أن َّ
الًلزم يف ذلك اللفظ حىت يتسق يف الذوق العرِب إذ إنه

هبذا النقل يصري جزءاا من اللغة ولبنة من لبناهتا( .)2وذلك
مىت كانت الكلمة األعجمية مشتملة على حروف ال
نظري هلا يف لغة العرب وهذا هو األصل املعتمد واملعترب
يف هذا الباب(.)5
 جهنم :جاء يف لغة الفقهاء" :جهنم :ممنوع منالصرف للعلمية والتأنيث ،ويقال :فارسي معرب
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ،من أمساء النار
اليت يعذب اهلل هبا يف االخرة من استحق العذاب من
عباده"(.)2
وهو"عرباين ِ
"جي بِن ِهنُّم" معناه وادي ابن ِه ُّن"(.)8
نقًل عن ابن األنباري" :يف جهنم قوالن:
قال اجلواليقي ا
قال يونس بن حبيب وأكثر النحويني :جهنم اسم للنار
اليت يعذب هبا هبا اهلل يف اآلخرة .وهي أعجمية ال جتر
للتعريف والعجمة .وقيل :إنه عرِب ،ومل جير للتأنيث
والتعريف"( )8وقال السيوطي" :ذهب مجاعة إىل أهنا
أعجمية ،وقال بعضهم :فارسية معربة ،وقال آخرون:
هي تعريب ك ِهنّام بالعربانية"( .)3غري أن براجشرتاسر
ذهب إىل أهنا من الكلمة اآلرامية جيهنام
( ،)gehinnamإال أهنا دخلت العربية بواسطة
احلبشية"( ،)10وقيل :الصحيح أن "جهنم" عربية،
وأصلها يف هذا اللسان (كي ِهنّوم) و(كهنام) ،أي وادي
هنّوم ،وادي اهلمس واألنني ،حيث إن هذا الوادي يقع
يف جنوب أورشليم ،وقد كثر فيه قبل ميًلد السيد املسيح
إحراق األطفال تضحية هبم مللو إله العمونيني!(.)11

 - 1شفاء الغليل.32 :
 - 4املائدة.84 :
 -3مس ن د اإلم ام أَح د ،420/2 :ح دي ث رقم.42083 :والنه اي ة يف
غريب احلديث ،مادة :ديوان.
 -2ينظر :مقدمة يف فقه اللغة العربية واللغات الس امية،155 ،151 :
وقوانني التعريب بني فصحى الرتاث والفصحى املعاصرة.188 :
 -5قوانني التعريب بني فصحى الرتاث والفصحى املعاصرة.183 :
 -2معجم لغة الفقهاء ،128 :وينظر :املص باح :ج ص ص ،واملطلع على

أبواب املقنع.84 :
 -8تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.44 :
 -8املعرب ،58 :وشفاء الغليل.28 :
 -3املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب.2 :
 -10التطور النحوي للغة العربية.442:
 -11املعرب يف القرآن الكرمي دراسة تأصيلية داللية ،133 :وينظر :غرائب
اللغة ،411:واملعرب واخليل يف اللغة العربية.122 :
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معربة ،وهؤالء اختلفوا فيما بينهم يف بيان األصل الذي
أخت منه هذه الكلمة إىل ثًلثة أقوال ،هي:
 -1حكم بعضهم أهنا أعجمية دون أن يصرحوا بنوع
هذه العجمة.
 -4ذكر آخرون أهنا فارسية معربة ،دون ذكر أصل هلا.
 -3ذكر بعضهم أهنا تعريب ك ِهنّام بالعربانية(.)2

غري أن هذه الكلمة دخلت السريانية من اللسان العربي،
فهي يف السريانية (كهنا) و(جيهنام) )(gehinnam
وقد دخلت األخرية اللسان احلبشي ،فأصبحت فيه
جهن) ، (gehinnamومن هنا اقتبستها العربية بلفظها
متاما .يقول نولدكه عنها" :وهو وصف ملفهوم غاية يف
ا
متاما مع
األمهية عند حممد ( (ويتطابق ا
( )gahannamاحلبشية؛ لدرجة تؤكد استعارهتا من
والراجح أهنا عربية؛ ألن العربية فرع من العربية؛ إذ
هذا اللسان"( .)1و"من جعل جهنم عربياا احتج بقوهلم:
()8
املعروف أن العربية القدمي هي الكنعانية العربية ؛ فدل
بئر جهنام ،ويكون امتناع صرفه للتأنيث والتعريف .ومن
هذا على أن أصلها عرِب .كذلك َمن زعم أهنا فارسية
جعله أعجمياا احتج بقول األعشى:
فًل حجة هلم يف ذلك؛ ألن جهنم من ألفاظ الديانات
ودعوا ل جهنام()2
َ
ََ

ُ ََ َ

فلم يصرف فيكون على هذا ال ينصرف للتعريف السماوية ،وليس يف ديانة ال ُفْرس مثلها ،فلما دخل
أيضا ومن جعل جهنام امساا لتابعة الفرس يف اإلسًلم ،ونشأت اللغة الفارسية اإلسًلمية يف
والعجمة والتأنيث ا
مقابًل يف الفارسية هو
الشاعر املقاوم لألعشى مل تكن فيه حجة؛ ألنه يكون القرن الرابع اهلجري أوجدوا هلا ا
امتناع صرفه للتأنيث والتعريف ال للعجمة وحكى أبو
وز  ،أو آتِش ُخشم برورَكار ...وسعري عندهم :آتِش
ُد َ
على أن جهنم اسم أعجمي .قال :ويقويه امتناع صرف
ِ
وز "(.)8
أفروخته ُد َ
جهنام يف بيت األعشى"( .)3قال حسان:
العوتَيب" :وأصل جهنم :جهامن ،فأدغمت
يقول ْ
الحي د ددا ِ َوإِن تَ ُمد د دت
َو ُ
زاد َن ذَم في َ
.:.
ِ ( )4األلف يف النون .وقال بعضهم :أصلهاَ :ج َهْينم،
ِ
ُّ
َّم واس د د د د د ُع
فَ َحظد د د َ
ك ُركن من َج َهن َ
وقال عمر بن أِب ربيعة:
َيت سلَيمى في الم ِ
ضج َيعتي
مات َ
َول َ ُ
َ

فأدغمت الياء يف النون .وقال بعضهمَ :ج ْهنَ نُم،
فأدغمت النون يف النون؛ ألهنم استثقلوها ،واللسان جيفو

.:.
()3
َّم() 5
ا
ِ
د
ن
د
ه
د
ج
َم
أ
ة
د
د
د
َّ
ن
د
ج
دي
د
ف
َم
أ
ك
نقًل عن ابن دريد" :جهنم اسم
قال
مث
.
عنها"
ا
ُهدن د ددالِد د د َ
ََ
َ
وقد وردت كلمة "جهنم" يف القرآن الكرمي يف
جهامن ،ومسيت جهنم؛ لسعتها
أعجمي ،وكان األصل َ
مواضع كثرية تدل على أهنا اسم من أمساء النار ،وللعلماء وعمقها وغزرها"( .)10قال ابن دريدِ :
"وج ِهنّامَ :ركِ ّي
ْ
فيها قوالن :أحدمها  -أهنا عربية األصل .الثاين  -أهنا
بعيدة القعر .قال أبو حامت :أحسب اشتقاق جهنَّم

-1ي ن ظ رazsresaiwrtarrsztieartnreieuzttartie :
28t,,1310s:ea
وت َخليلي ِمس َح اًل َوَدعوا لَ ُه
ع
د
ه:
ام
مت
ل،
الطوي
 -4جزء بي ت من حبر
ََ ُ
دعا لِ َلهج ِ
ني امل َذ َّم ِم ديوانه ،83:واللسان ،والتاج:ج ه ن م.
َج َهنّ َام َج ا
 -3تاج العروس :ج ه ن م ُ،النهاية.134/1 :
 -2البيت من حبر الطويل ،وهو يف ديوانه.28 :
 -5البيت من حبر الطويل ،وهو يف ديوانه.43 :

 -2املهذب.81:
 -8يراجع تاريخ اللغات الس امية .83 :حول عرِب عربي أرمي .عبداحلق
فاضل ،مغامرات لغوية.31 ،3 :
 -8مقدمة األدب.488 :
 -3اإلبانة يف اللغة.423 /1 :
 -10السابق.
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منه"( .)1قال أبو عبيدة" :جهنم اسم مؤنث ال ينصرف؛ السابق ِ
وج ِهنَّام :فرس لقيس بن حسان قال فيه عوف
ألنه على أربعة أحرف" ،وحكى عن ر بة قالَ :ركيّة بن عطية:
ك َمو ِع د ددا
دت ِج ِهنف د دام د دا لَِقوِم د د َ
ِجهنام ،أي بعيدة القعر( .)4وقال أبو حامت" :ويقال هلا َج َعلد د َ
.:.
ج د د د د د مالِ كا()10
الر َدى بِ ِ
َ
َولَم تُ ِثن ِ َ َ
وف َّ
(أي النار) :جهنم ،وهو مأخوذ من التجهم والتكره.
ِ
 ال فزنْدي ُ  :جاء يف لغة الفقهاء" :الزنديق :لفظويقال :رجل َج ْهم الوجه ،أي كريه الوجه"( )3فهي عنده
معرب ...من ال يدين بدين ".من يبطن الكفر ويظهر
من الثًلثي ،وليس كما ذكر أبوعبيدة واألزهري من أهنا
اإلسًلم .وكان يسمى يف عصر الرسول (صلى اهلل عليه
َّم وآله) باملنافق"( )11وهو ِ
من الرباعي .جاء يف هتذيب اللغة" :قال يونس :جهن ُ
ض ُه ْم:
"مثْ ُل :قِْن ِد ٍيل قَ َ
ال بَ ْع ُ
اسم للنّار اليت يُ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب اهلل هبا يف اآلخرة ،وهي أعجميَّةٌ
عذ ُ
ٌ
يد
بَ ..ر ُج ٌل َزنْ َدق ٌّي َوِزنْدي ٌق إ َذا َكا َن َشد َ
فَا ِرس ٌّي ُم َعَّر ٌ
()14
ول بِ َد َو ِام بَ َق ِاء
عرِب ،الْبُ ْخل"
َي يَ ُق ُ
ال ُْجتَرى للتعريف و ُ
الع ْج َمة ،وقيل :جهنم ٌ
اسم ّ
"وأ ْ
َصلُهُ َزنْ َد ْه أ ْ
َ
َّه ِر"( ،)13وقيل" :أصله عندهم ِزنْ َدﮒْر :أي يقولون
ُمسِّيَ ْ
نار اآلخرة به لبُعد قَ ْع ِرها ،وإمنا مل ُْجتَر لثُ ْقل الد ْ
ت ُ
()12
()2
س
التعريف مع التأنيث"  .غري أننا جند الفاراِب جيعلها ببقاء الد ْ
َّهر"  .قال اجلواليقي" :قال ثَ ْعلَب :لَْي َ
ِزنْ ِديق وال فَرِز ِ
ِ
ًلم الْعر ِ
ب ،مث قال ويلي البياذقة
مخاسي على وزن (فعلَّل)( )5وذكر اجلوهري أهنا ملحقة
ُ َ َ ُ
ين م ْن َك ََ
باخلماسي ،وأهنا مل جتر؛ للمعرفة والتأنيث( ،)2وهو دليل وهم الرجالة .وليس يف كًلم العرب زنديق .وإمنا تقول
ّ
ِ
يد الْبُ ْخل ،وإذا أرادت
عروبتها يف رأي من نفى عنها العجمة(.)8وقال العربَ :زندق وزنقي :إ َذا َكا َن َشد َ
َ
ي فإذا أرادوا
العرب ما تقوله الْ َع َّامةُ قالواُ :مْل ِح ٌد َوَد ْه ِر ٌّ
الفريوزآبادي" :وجهنم كعملس :بعيدة القعر ،وبه مسيت
ي .قال سيبويه اهلاء يف َزنادقة
معىن السن قالواُ :د ْه ِر ٌّ
جهنم"( .)8فالذي دفع اللغويني القدماء إىل نسبة اللفظة
وفرازنة عوض من الياء يف زنديق وفرزين .قال ابْن
العجمة هو "يونس بن حبيب" النحوي؛ ملا ذكره
ٍ
ِ
إىل ُ
(زنْ َد ْه
َصلُهُ عنده َ
ب كأن أ ْ
ُد َريْد ...الزنديق فَا ِرس ٌّي ُم َعَّر ٌ
ِ
ول بِ َد َو ِام
نده) احلياة ،و(كِْرد) العمل .أَي :يَ ُق ُ
عن منعها من الصرف ،واملعروف أن أكثر لغة العرب  -كْرْد) َ
(ز ْ
()3
َّه ِر .قال أبو بكر ...سألت الرياشي وغريه عن
ومنها املمنوع من الصرف  -مساعي ال قياسي ومن الد ْ
مساهتا العربية فقط ما ورد يف شعر األعشى من ذكر لقب اشتقاق الزنديق؟ فقال :يقال :رجل َزنْ َدقي :إذا كان
الشاعر اجلاهلي عمرو بن قَطن وهو جهنَّام يف بيته نظَّ اارا يف األمور .)15("...ويف القاموس هو معرب زن دين
ُُ
-1مجهرة اللغة( :ج ه ن م).
 -4ينظر :الزينة ،414/4 :والزاهر ،122/1 :ومشكل إعراب القرآن/1 :
.213
 - 3الزينة.414/4 :
( - 2ج ه ن ه) ،وينظر :الزاهر يف معاين كلمات الناس ،113/4 :وزاد
املسري.444/ :
 - 5يراجع :ديوان األدب.88 /4 :
 - 2تاج اللغة وصحاح العربية( :د ر ه م).
 - 8الزاهر.122 /1 :
 - 8القاموس احمليط( :ج ه ن م).

 - 3ينظر :كتاب احملصول ،403،418 /1:واملزهر.112،113/1:
 - 10أمساء خيل العرب ،23 :ومعرب القرآن الكرمي عرِب أص يل،28 :
وما بعدها ،والبيت من حبر الطويل.
 - 11معجم لغة الفقهاء.432 :
 - 14املص باح املنري :ز ن د ق ،ونيل األوطار ،228/11 :ومطالب أويل
النهى ،22/12 :والقاموس الفقهي.120 :
 - 13املغرب :ز ن د ق ،واجملموع ،434/13 :واملطلع على أبواب املقنع:
.388
 - 12املخصص.313/3 :
 - 15املعرب ،82 ،85 :وش فاء الغليل ،114 :وتفس ري األلفاظ الدخيلة
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دين وقيل :هو وهم ،والصواب معرب زنده وعن ابن
دريد هو القائل بدوام الدهر معرب زنده كتاب ملردك
وخطأ بعضهم من قال :إنه (معرب زندي)"()1؛ ألن الياء
ملطلق النسبة واهلاء لنسبة خمصوصة ،مثل :بنجه وبنفشه
وليس بشيء"( )4فهو إما تعريب عن زن دين ،أي دين
املرأة .أو عن زنديك ،أي الذي يعمل مبا هو مسطور يف
كتاب الزند .وقد ورد ذكر الزنديق يف كتاب افرهاط
احلكيم الفارسي الذي عاش يف اجليل الرابع للمسيح،
وورد ذكر الزنادقة يف كتاب األبستا حيث قيل" :إننا
جعلنا الصًلة ..لكي حتارب الزند والساحر وخترهبما
مجيعا فالزندي إذاا يف التاريخ القدمي ساحر قبيح املذهب،
ا
وقد اختذ الفرس احملدثون هذه الكلمة فتلفظوا هبا على
صورة زنديك ومنه ا ْشتُقت لفظة زنديق"( .)3جاء يف
ِِ
القائل بالنُّوِر
القاموس" :ال ِزنْ ُ
ديق بالكسر :من الثَّنَويَّة ،أو ُ
والظُّْلم ِة ،أو من ال ي ْؤِمن ِ
وبالربوبِيَّ ِة أو َمن يُْب ِط ُن
باآلخَرةِ ُّ
َ ُ ُ
َ
ِ
بَ :ز ْن دي ِن أي :دي ِن
ال ُك ْفَر ويُظْ ِهُر اإلميا َن ،أو هو ُم َعَّر ُ
املْرأةِ"(.)2
َ
 -األُنْ ُموذَ ُ  :جاء يف لغة الفقهاء" :النموذج :بفتح

يف اللغة العربية.30 :
 -1ينظر :ت اج العروس( :ز ن د ق) ،والتعري ب وأثره يف الثق افتني العربي ة
والفارسية مع ترمجة كتاب املعربات الرشيدية.182 :
 -4شفاء الغليل ،114 :ورسالتان يف املعرب.83 :
 -3األلفاظ الفارسية املعربة.81 ،80 :
( -2ز ن د ق) ورسالتان يف املعرب.121 :
 -5معجم لغة الفقهاء.283 :
 -2املص باح املنري :ن م ذ ج ،وحتفة احملتاج يف ش رح املنهاج،233 /12 :

النون والذال وضم امليم .لفظ معرب ،مثال
الشيء ...ومنه :صناعة منوذجية ،أي :مجيع وحداهتا
()5
ِ
اب
يب َمنُو َذ ْه ..و َّ
الص َو ُ
متماثلة" َ .
"وُه َو تَ ْعر ُ
ِ ِ ِ ٍ ()2
العو ُّام يقولون:
َّمو َذ ُج؛ ألَنَّهُ ال تَ ْغيِ َري فيه ب ِزيَ َادة" "و َ
الن ُ
ُمنُونَ ْه  -أو منودار ،وأصل معناه صورة تتخذ على
صورة الشيء ليعرف منه حاله ومل يعربه العرب قدمياا،
ي:
ولكن َّ
عربَه احملدثون قال البُ ْح ِرت ّ

أَو أَبْد دلَ د ا يَد د ْل د َق دى ال د ُع ديددو َن إِذا بد د د َدا
.:.
ب بِنموذ "()7
ِم ْن ُكد د فا َش د د د د د ْي اء ُم ْع ِجد د ا َ ُ َ ِ

وهو "فارسي (ُمنوده) معناه شكل ومثال الشيء،
َّل"( ،)8وقيل :معرب
وهو مشتق منودن ،أي أظهر ومث َ
منونه .أو منوذه أو منودار ،والراجح أنه معرب َمنوده؛ ألن
"قاعدة التعريب تقتضي أن يكون املعرب منوده ال
منونه(.)3
بعد هذه الدراسة لتلك الكلمات اليت وردت يف
"معجم لغة الفقهاء" ،وجدت ألفاظاا أخرى وردت يف
معربة ،ونُقلت إىل العربيّة دون
"معجم لغة الفقهاء" َّ
اختصارا:
تغيري ،أذكرها يف اجلدول التايل؛
ا

والبحر الرائق ،385/15 :وحاش ية اجلمل ،450/10 :ومطالب أويل
النهى يف شرح غاية املنتهى ،331/8 :سهم األحلاظ يف وهم األلفاظ:
.4
 -8ش فاء الغليل ،18 :والبيت من حبر الكامل ينظر :ديوانه ،202 :وتاج
العروس :ن م ذ ج ،واملعجم املفصل.38/4 :
 -8تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية.82 :
 -3التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارس ية ،130 :واأللفاظ الفارس ية:
 ،155واملعجم الوسيط.31/1 :
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الكلمة
صطَْبل
ا ِإل ْ

ت
الْبُ ْخ ُ
الباقًلء
الباسور
التوراة
وق
ْ
اجلُْرُم ُ
اجلامكية
اجلوشن
ِّخ ِر ِ
يص
الد ْ
ال ِزلّية
اإلستار
ُّوق
الست ُ
َّ
السروال
الشاذروان
الشخشري
اق
الْعَِر ُ
الفرملة
الفرنج
الفلسفة
الفندق
القباء
القنصل
القانون
الكحول:
ال َك َدك:
ك
الْ ِك ْش ُ
الكمبيالة
الناموس
الناي

موضعها
معجم لغة الفقهاء8 :
معجم لغة الفقهاء102 :
معجم لغة الفقهاء103 :
معجم لغة الفقهاء104 :
معجم لغة الفقهاء150 :
معجم لغة الفقهاء124 :
معجم لغة الفقهاء158 :
معجم لغة الفقهاء128 :
معجم لغة الفقهاء408 :
معجم لغة الفقهاء433 :
معجم لغة الفقهاء58 :
معجم لغة الفقهاء421 :

النص

لفظ معرب .وهو مأوى الدواب.
"البخت :بالفتح ،لفظ معرب ،وهو احلظ.
لفظ معرب الفول ،وهو نبات عشيب معروف يصري حباا.
معرب ،ج بواسري ،مرض حيدث فيه متدد ور ِ
يدي.
معرب من العربانية مبعىن شريعة-وهو الكتاب الذي أنزله اهلل تعاىل على موسى عليه السًلم.
ِ
ب ما يلبس فوق اخلف وقاية له من املاء أو من غريه.
فَا ِرس ٌّي ُم َعَّر ٌ
فارسي معرب .رواتب أصحاب الوظائف من األوقاف.
معرب ،وهو الدرع الذي يغطي الصدر.
ِ
ِب ،الثوب* الشق يف أسفل الثوب ليساعد البسه على املشي.
يلَ :عَرِ ٌّ
معرب،وق َ
معرب ،الطنفسة ،البساط .من الصوف وحنوه.
لفظ معرب من العدد :األربعة.
ب واحدها ستوقة :دراهم مغشوشة غلبت فيها املعادن الرخيصة على النفيسة ،وقد
لفظ ُم َعَّر ٌ
تطلى بالفضة.
معجم لغة الفقهاء 422 :لفظ معرب ،لباس يغطي السرة والركبتني وما بينهما.
معجم لغة الفقهاء 455 :االفريز البارز مبقدار ثلثي ذراع يف أسفل جدران الكعبة.
معجم لغة الفقهاء 458 :معرب عن حقشري الرتكي ،نوع من السراويل.
ب ،شاطئ البحر والنهر.
معجم لغة الفقهاءُ ،133 :م َعَّر ٌ
308
معجم لغة الفقهاء 322 :املكبح ،وهو جهاز يف السيارة أو القاطرة ميكن السائق من ختفيف سرعتها أو إيقافها.
معجم لغة الفقهاء 352 :اسم يطلق على الكفار من القارتني األوروبية واألمريكية.
معجم لغة الفقهاء 350 :لفظ معرب ،احلكمة.
معجم لغة الفقهاء 350 :مكان إلقامة املسافرين بأجر.
معجم لغة الفقهاء 355 :ثوب يلبس فوق الثياب .ويتمنطق عليه...
معجم لغة الفقهاء 381 :النائب عن دولة أخرى يرعى رعيتها ،ومصاحلها االقتصادية يف البلد الذي هو فيه.
معجم لغة الفقهاء 355 :املقياس من كل شيء * أمر كلي منطبق على مجيع جزئياته.
معجم لغة الفقهاء 388 :أصله الغول :ما يغتال العقل .ما ختمر من املواد السكرية والنشوية ،وهو خًلصة اخلمر.
متربعا دون أن حيسب ذلك على الوقف.
معجم لغة الفقهاء 388 :ما يبنيه املستأجر يف عقار الوقف ا
معجم لغة الفقهاء 381 :طعام يصنع من القمح واللنب.
معجم لغة الفقهاء 382 :صك يتعهد فيه املدين بأن يدفع مبلغاا معينًّا من املال يف تاريخ معني ألمر الدائن نفسه ،أو
ألمر حامل الصك.
معجم لغة الفقهاء 283 :عادة وشريعة وسنة.
معجم لغة الفقهاء 283 :معرب ،األرغول ،وهو آلة موسيقية نفخيّة ،وهي عبارة عن أنبوبة مفتوحة الطرفني ذات ثقوب
جانبية على أبعاد معينة.
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كما أن هناك بعض األلفاظ املعربة واليت تركها مؤلف الكتاب دون تصريح ،وبيان ألصلها ،ومنها ما يلي:
الكلمة
آمني
الدانق
الدهليز
الصك
القز

موضعها
38
402
411
485
324

الكلمة
اإلمثد
الدرب
الصهريج
الطاق
الكرباس

موضعها
24
408
448
488
383

اتمة
احلمد هلل على أنه اخلًلق العليم الرازق املتني واجملري
املغيث ،املتفرد بالعزة والعظمة والسلطان واملقدر للمعاد
واملكرم للعباد سبحانه وتعاىل إليه املرجع واملآب ،وهو
بكل شيء عليم ،وعلى كل شيء قدير...
وبعد،،،
فبعد هذا التطواف مع األلفاظ املعربة يف كتاب
"معجم لغة الفقهاء" وضحت لنا بعد النتائج ،منها:
 -1أن العرب يف نقلهم اللفظ غري العرِب كانوا يتبعون
اخلطوات التالية:
 ينقلون اللفظ بعينه دون تغيري وجيرون عليهأحكام العربية من تنوين ودخول الم التعريف
وغري ذلك كما حدث يف ألفاظَ :بت ،ونرد،
فرتكوا احلرف على حاله دون تغيري ،وهذا نادر
وقليل.
 يبدلون حرفاا منه حبرف مل يرد يف تلك اللغة؛ليدل على أنه جاء من تلك اللغة ودخل يف لغة
العرب ،وإذا مل يكن قد جاء على ذلك الوزن
واحلروف يف كًلم العرب يغريونه.
والتغيري إما أن يكون بتبديل احلركة ،كما يف
لفظَ دهليز اليت تقرأ بالفارسية بفتح الدال ،ويف العربية
بكسرها؛ ألن صيغة فَعليل بفتح الفاء نادرة يف لغة

الكلمة
الربزون
الدكان
الزاغ
الطراز

موضعها
102
410
431
483

الكلمة
اخلابية
الدينار
السمسار
الطرش

موضعها
131
411
450
430

العرب .أو بتبديل حرف الذي ليس من حروفهم إىل
خمرجا ،أو الصفة كما يف إبدال السني يف
القريب منه ا
دست أصلها :دشت فأبدلت الشني سيناا عند التعريب؛
لقرب السني من الشني يف اهلمس ،ورمبا أبدلوا ما ُبعد
خمرجه كما يف إبدال اجليم هاء يف الكوسج ،وعسكر
منعا إلدخال ما ليس من حروفهم .أو
معرب لشكر ،ا
السكون فقط أي بإسكان متحرك وحتريك ساكن كما
يف مرزبان .أو باإلسقاط واحلذف كما يف نشا معرب
نشاسته ،وبستان معرب ،وفريوز معرب فريوزد .أو الزيادة
كما يف ديباج معرب ديبا ،وإبريسم .أو بالتشديد
والتخفيف ،وبتقليب حرف مكان حرف ،وباجتماع
قسمني أو أكثر كما يف جلام بكسر الًلم معرب لُكام
معرب
معرب (بريده دم) ،وطيلسانّ :
بضم الًلم ،وبريد ّ
طالشان .ورمبا أحلقوه بأبنيتهم كما يف درهم أحلقوه
هبِجرعِ ،
وهبرج أحلقوه بسلب ،ودينار أحلقوه بدمياس،
وجورب أحلقوه بكوكب.
 كل كلمة آخرها واو ،أو ياء ،أو ألف يلحقون هبا قافأجيما كما يف ديباج.
أو ا
 كل ما كان على وزن فَعليل بفتح الفاء عند التعريبيكسرون الفاء؛ لعدم ورود فَ ْعليل يف لغة العرب إال
ما ندر .وكل ما كان على وزن فَ ْعًلل بفتح الفاء
يكسر العرب فاءه عند التعريب كما يف َهندام؛ ألن
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فَ ْعًلل من غري املضاعف نادر يف لغة العرب.
عرب ما له اسم ،أي لفظ
 -4وضح للباحث أن من املُ ّ
رف
مرادف يف لغة العرب كما يف "املسك" الذي ُع َ
رف باسم امليزان،
باسم املشموم ،والقسطاس الذي ُع َ
واألُشنان مرادفه العرِب احلُُرض ،وامليزاب مرادفه
املِثْعب.
كثريا من الكلمات اليت
 -3لقد استعمل الشعراء العرب ا
معربة يف أشعارهم ،وهذا إن
ّ
نص الفقهاء على أهنا ّ
ِ
َّ
يدل على ق َدم األخذ من القبائل األعجمية.
دل فإمنا ّ
 -2قد تأيت املعربات على أمثلة كًلم العرب؛ لتكون مع
إقحامها على العربية شبيهة بأوزاهنا كما يف نريوز؛
ألنه كقيصوم وعيثوم .وقد ال تأيت على أمثلة كًلم
العرب كما يف اآلجر ،واإلبريسم وغريمها؛ ألنه ليس
يف كًلمهم إفعيلل بكسر األول بل بالفتح.
املعربة اليت وردت يف مصطلحات
 -5أن الكلمات ّ
الفقهاء منها ما غريته العرب وأحلقته بكًلمها جبعل
أبنيته يف األصلي ،والزائد ،والوزن كحكم األبنية
العربية الوضع كما يف درهم الذي أحلق هبجرع .ومنها
ما غريته دون إحلاق بأبنية كًلمها كما يف آجر.
ومنها ما تركه العرب غري مغري كما يف كركم امللحق
بقمقم.
املعربة منها ما ال يعتد بعجمته ،وذلك
 -2أن األمساء ّ
إذا دخلت الم التعريف عليه كما يف :الديوان
واإلستربق .ومنها ما يعتد بعجمته ،وذلك إذا مل
تدخل عليه الم التعريف كما يف "عيسى".
 -8أنه جيري على األلفاظ األعجمية ما جيري على
العربية من تصرف واشتقاق كما يف درهم وغريها.
 -8أن العرب قد يعربون اللفظ ملعىن وله نظريه العرِب
الدال على معىن آخر كما يف :اليامسني للزهر املعروف

فارسي ،وهو اسم عرِب للنمط يُطرح على اهلودج،
معرب،
فاللفظ املستعمل والدال على معىن فارسي َّ
والدال على معىن عرِب أصيل.
 -3أن حتديد أصل اللفظ إلحلاقه باللغة اليت أخذ منها
حيتاج إىل نظر ال يكفي فيه املشاهبة اللفظية ،فكث اريا
ما تتفق كلمتان من لغتني يف لفظ واحد ومعىن واحد
وال تكون بينهما عًلقة ،وإمنا يقع ذلك على سبيل
النوادر باالتفاق ..إال إذا دلّت القرائن على انتقال
إحدامها من لغة إىل أخرى ،وساعد االشتقاق على
ذلك.
فإذا اتفق لفظان متقاربان لفظاا ومعىن يف لغتني
خمتلفتني ،وكان بني أهل تلك اللغتني عًلقات متبادلة يف
التجارة والسياسة وغريمها فإن إحدامها اقتبست من
األخرى كما يف لفظ املسك إذ هو موجود يف العربية
والسنسكريتية (اللغة اهلندية القدمية) وفروعها ..فإذا
عرفنا أن املسك كان حيمل إىل تبت ونيبال والصني ،وأن
اهلنود كانوا حيملون الطيب إىل األمم القدمية وميرون ببًلد
العرب فأخذوها عن اهلنود ،كما أخذها الفرس عنهم،
أو انتقلت إليهم من العربية؛ ألن الفرس يعدوهنا عربية،
والعرب يعدوهنا فارسية ،أو هي يف الفارسية باعتبار أهنا
فرع من السنسكريتية كما يف اإلجنليزية بطريق التفرع،
كما هي يف الًلتينية؛ ألهنا أخت السنسكريتية ،ومنها
انتقلت إىل الفرنسية؛ ألهنا فرع منها.
 -10أن ما أخذته العربية من اليونانية وورد يف
مصطلحات الفقهاء قليل بالقياس على ما اقتبس
من الفارسية؛ ألن العرب احتكوا باآلراميني وأخذوا
منهم مئات املفردات قبل أن حيتكوا باليونانيني؛ وهلذا
رجح العلماء ان أكثر املفردات اليت يف العربية من
اليونانية موجود يف اآلرامية .ومن األمثلة اليت وردت
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يف مصطلحات الفقهاء وأخذت من اليونانية:
اجلص ،الدرهم ،الفندق.
ّ
 -11ما أخذته العربية من الًلتينية وورد يف مصطلحات
الفقهاء أخذ من السريانية أو الفارسية اليونانية ورمبا
العربية ،ومن أمثلة ذلك من أمساء الكيل :القسطاس.
ومن أمساء الدينار :الدرهم ،الصك .ومن املفردات
الدالة على ألقاب والة األمور :القيصر ،املنجنيق،
القنصل.
 -14ومن أشهر املفردات اليت انتقلت إىل العربية من
الفارسية يف عصور االحتجاج أمساء بعض اآلنية،
واملعادن ،واألحجار الكرمية ،وأواين اخلبز ،والرياحني،
والطيب ،واملنتجات الزراعية والصناعية ،والشئون
احلربية اليت اشتهر الفرس هبا ،فمن أمساء اآلنية:
الطشت ،اخلوان .ومن أمساء األقمشة :الديباج،
اإلستربق ،اخلز ،ومن أمساء اجلواهر :الفريوزج .ومن
ألوان اخلبز :اجلردق .ومن الرياحني :النرجس ،الورد،
اليامسني .ومن منتجات الصناعة :امليزاب .ومن
الشئون العسكرية اخلندق .ومن الطيب ومنتجات
الزراعة :اجلوز.
 -13املعرب حروفه كلها أصلية بالرغم من أن بعض
العلماء عامل بعض حروف األعجمي على أهنا زائدة
كما يف منجنيق.
 -12حني نقول :اللفظة العربية أو العروبية ،فإننا نعين
بذلك أهنا من كًلم العرب على اختًلف شعوهبم
وقبائلهم اليت خرجت من جزيرة العرب قبل كتابة
التاريخ وقبل امليًلد بقرون طويلة .كان آخرها
خروجهم حيملون الدين اإلسًلمي ،ولغة القرآن
الكرمي .وعلى ذلك فاألكاديون ،واألشوريون،
والعمونيون مبختلف تسمياهتم ،واألراميون،

والعيًلميون ،والسومريون ،واألدميون ،واألنباط
وغريهم .ولغاهتم عروبية خالصة ،ويضاف إليها لغة
احلبشة األمهرية واجلِعزية ،وهلجات أخرى من جنوب
اجلزيرة العربية اليمنية.
معرب اللغة والقرآن ما قال عنه
وهكذا يسقط من ّ
املتقدمون واحملدثون :إنه من احلبشية ،أو العربية ،أو
السريانية (اآلرمية) ،أو القبطية .ويبقى ما ُزعم أنه
فارسي ،أو يوناين ،أو رومي (التيين) .فاملقصود بالعربية
إ اذا كل القبائل اليت عرفت بالسامية ،وليست مقصورة
على عربية عرب اجلاهلية واإلسًلم .وأن عيار التأصيل
هو العربية الفصحى .إال أنه يؤخذ عليهم وجود ألفاظ
معربة إال أن الفقهاء مل ينصوا
صرح كثري من العلماء بأهنا ّ
على ذلك كما يف ألفاظِ :
القْرطاس ،والفردوس،
والسجيل ،وزجنبيل وغريها؛ ولعل ذلك لشهرهتا.
قائمة المراجع
 .1القرآن الكرمي.
 .4األغ اين ألِب الفرج األص فه اين طبع ة دار الكت ب
العلمية بريوت 1334م.
 .3األلفاظ الفارس ية للس يد ِّأدي ش ري ،الطبعة الثانية،
دار العرب للبستاين1388 ،م.
 .2الربهان القاطع حس ني بن خلف التربيزي ،املطبعة
العامرة 1488ه 1880م.
حمم د
حمم د بن ّ
 .5ت اج العروس من جواهر الق اموسّ .
امللق ب
الرزاق احلس يين ،أبو الفيضّ ،
بن عب د ّ
الزبيدي ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار
مبرتض ىَّ ،
اهلداية.
 .2حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج .عمر بن علي بن أَحد
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طه ،دار املعارف مبصر ،الطبعة الثالثة.

الوادياش ي األندلس ي ،حتقيق :عبد اهلل بن س عاف
اللحياين.
 .12ديوان حس ان بن ثابت .حتقيق :ا/س يد حنفي
حسنني ،دار املعارف مبصر1388 ،م.
 .8التعريب وأثره يف الثقافتني العربية والفارسية مع ترمجة
كتاب َّ
املعربات الرش يدية .د /نور الدين آل علي .18 ،ديوان ذي الرم ة .ش رح أَح د بن ح امت الب اهلي،
طبعة دار الثقافة1383 ،ه 1383 -م.
حتقيق :أ/عبد القدوس أِب ص اؤ ،مؤس س ة اإلميان
بريوت ،الطبعة األوىل1384 ،م.

 .8تفس ري األلف اظ ال دخيل ة يف اللغ ة العربي ة مع ذكر
أص لها حبروفه .أ/طوبيا العنيس ي ،طبعة دار العرب .18 ،ديوان ر ب ة بن العج اج .حتقيق :أ/وليم بن الورد،
مصر1388 ،م1383 ،م.
داراآلف اق اجل دي دة ،بريوت ،الطبع ة الث اني ة،
1380م.
 .3هتذيب اللغة لألزهري حتقيق :أ/عبدالس ًلم هارون
مراجعه.أ/حممد على النجار ،اللجنة املص رية العامة  .13ديوان عبي د بن األبرص ،دار بيوت للطب اع ة
للتأليف والرتمجة والنشر ،طبعة أوىل1322 ،م.
والنشر ،بريوت 1383م.
 .10مجهرة اللغة .ابن دريد ،حققه وقدم له رمزي منري  .40ديوان العجاج .حتقيق :أ /عبد احلفيظ الس طلي،
بعلبكي ،دار العلم للمًليني بريوت ،الطبعة األوىل،
مكتبة أطلس ،دمشق.
1388م.
 .41ديوان عدي بن زيد .حتقيق :أ/حممد جبار املعيبد،
 .11حاش ية البجريمي على املنهج.للش يخ/س ليمان بن
منش ورات وزارة الثق اف ة واإلرش اد يف اجلمهوري ة
حممد البجريمي .دارالفكر.
العراقية ،ببغداد ،سلسلة كتب الرتاث.4
 .14ال دراس ة اللغوي ة أللف اظ اليهود والنص ارى .44 .ديوان عبد اهلل بن عمر العرجي .حتقيق :أ/خض ر
الباحث/حممود إبراهيم حس ن رس الة ماجس تري
الطائي ،ورشيد العبيدي ،الشركة اإلسًلمية للطباعة
مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة.
والنشر ،بغداد ،الطبعة األوىل1352 ،م.
 .13ديوان األعش ى ميمون بن قيس :ش رح وتعليق  .43ديوان عنرتة بن ش داد .حتقيق :أ/حممد س عيد
حممد حممد حس ني ،مؤس س ة الرس الة بريوت الطبعة
مولوي ،املكتب اإلس ًلمي ،بريوت ،الطبعة الثانية،
السابعة1383 ،م.
1383م.
 .12ديوان أمية بن أِب الص لت .مجعه أ /بش ري ميُّوت .42 ،ديوان الفرزدق .دار صادر بريوت.
بريوت ،الطبعة األوىل1332 ،م.
 .45ديوان ابن املعتز .دار صادر ،بريوت.
 .15ديوان جرير بن عطية اخلطفي :حتقيق نعمان أمني
 .42الراموز على الص حاح .حممد بن الس يد حس ن.
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حتقيق :د .حمم د علي عب د الكرمي الرديين ،دار  .35الكتاب .س يبويه .حتقيق :أ/عبدالس ًلم حممد
ه ارون ،الق اهرة :مكتب ة اخل اجني ،الطبع ة الث الث ة،
النش ر :دار أس امة – دمش ق ،الطبعة الثانية،
1388م.
1382م.
 .48رد احملتار على الدر املختار الش يخ حممد أمني بن  .32الكت اب املق دس( .وحيتوي على كت ب العه دين
الق دمي واحل دي ث) طبع ة دار حلمي للطب اع ة،
عمر (بن ع اب دين) ،الن اش ر دار الكت ب العلمي ة،
1380م.
الطبعة السادسة.
 .48س نن ابن م اج ه .حمم د بن يزي د أبو عب داهلل  .38لسان العرب .ابن منظور ،دار صادر ،بريوت.
القزويين ،حتقيق :حمم د فؤاد عب د الب اق .دار الفكر  .38مباحث يف فقه اللغة يف كتاب الزينة .أ.د/.س يد
 بريوت.الص اوي ،مطبعة العدوي بأس يوط 1213ه -
1338م.
 .43ش فاء الغليل فيما يف كًلم العرب من الدخيل.
ش هاب الدين اخلفاجي ،تعليق :د .حممد عبداملنعم  .33املخصص .ابن سيده ،دار الكتب العلمية بريوت.
خفاجي ،الطبعة األوىل ،املطبعة املنريية1381 ،ه .
 .20املزهر يف علوم اللغ ة وأنواعه ا .جًلل ال دين
 .30الص احيب يف فقه اللغة وس نن العرب يف كًلمها:
الس يوطي ،ش رحه وض بطه وص ححه وعنون
ابن فارس  -حتقيق :أ/مصطفى الشوميي ،منشورات
موض وعاته وعلق حواش يه :حممد أَحد جاد املوىل
مؤسسة بدران ،الطبعة األوىل1323 ،م.
وآخرين ،درا اجليل ،ودار الفكر ،بريوت.
 .31العربية خص ائص ها ومساهتا .أ.د/عبد الغفار حامد  .21مس ند اإلمام أَحد بن حنبل أبو عبداهلل الش يباين،
هًلل ،الطبعة الرابعة 1215ه 1335 -م ،مطبعة
مؤس س ة قرطبة ،القاهرة ،األحاديث مذيلة بأحكام
اجلبًلوي.
شعيب األرنؤوط عليها.
 .34قاموس األمساء العربية واملعربة وتفس ري معانيها .24 .املص باح املنري يف غريب الش رح الكبري للرافعي.
احليت .دار الكتب العلمية ،بريوت،
د/رض ا نص ر ّ
الفيومي ،املكتبة العلمية بريوت.
لبنان ،الطبعة الثالثة1242 :ه 4003 -م.
 .23مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى :مصطفى
 .33قاموس الفارس ية .د/عبدالنعيم حممد حس نني،
بن س ع د بن عب ده الس يوطي (الرحيب اىن)
الطبعة األوىل ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت.
(ت1848م) ،الناشر :املكتب اإلسًلمي.
 .32قوانني التعريب بني فص حى الرتاث والفص حى  .22املطلع على أبواب املقنع .حمم د بن أِب الفتح بن
املع اص رة .أ.د/.أَح د عب دالتواب الفيومي الطبع ة
أِب الفضل البعلي( ،ت1303م).
األوىل1248 ،ه 4002 -م.
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 .25املعجم ال ذهيب .د/حمم د التوجني ،دار العلم
للمًليني ،بريوت.

اجلواليقي ،وض ع حواش يه وعلق عليه خليل عمران
املنص ور ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية بريوت
لبنان 1213 ،ه 1338 -م.

 .22معجم لغة الفقهاء .حممد رواس قلعه جي ،وحامد
ص ادق قنييب ،دار النفائس ،الطبعة االوىل .50 1205 :امله ذب فيم ا وقع يف القرآن من املعرب .جًلل
الدين الس يوطي ،حتقيق :د /.إبراهيم أبو س كني،
ه 1385 -م .الطبعة الثانية1208 :ه -
مطبعة األمانة1200 ،ه .
1388م.
 .28املعرب يف القرآن الكرمي دراس ة تأص يلية داللية .51 .املعرب وال دخي ل يف اللغ ة العربي ة .د/.عب دالرحيم
عبدالسبحان.
د/حممد الس يد علي بًلس ي ،ليبيا ،مجعية الدعوة
اإلسًلمية العاملية ،الطبعة األوىل4001 ،م.
 .54هناية احملتاج إىل ش رح املنهاج حملمد بن أَحد بن
َحزة ،مشس الدين الرملي (ت 153م).

 .28معرب القرآن الكرمي عرِب أص يل .د/جاس ر خليل
أبو ص فية ،دار أجا ،الطبعة األوىل1240ه  .53 -نيل األوطار من أس رار منتقى األخبار حملمد بن
4000م.
علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين (ت1832م).
 .23املعرب من الكًلم األعجمي على حروف املعجم.
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اآلجر
امليزاب
األشنان
البازي
الباذق
البيدر
اإلبريسم
الربسام
االستربق
إبراهيم
البستان
البنج
البندق
البهرج

المعربة التي استعملها الفقهاء
بت بأهم المص لحات َّ
الصفحة
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اجلزاف
اجلص
ّ
جهنم
اخلز
اخلوان
الديباج
الديوان
املرزبان
الروشن
األستاذ
املستقة
السرقني
السفتجة
الشطرنج

الكلمة
الصنج
الطسوج
الطست
الطنبور
الفرسخ
الفهرس
الكرباج
املسك
النرد
املهرجان
النريوز
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اهلميان
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Arabization at Jurists Terms Collecting and Taesela Book
"Dictionary of the Language of Scholars" Model
M. A. A. Mohammed
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Abstract
This research collected the Arabized words, which came in the book "Dictionary of the
language of scholars", has focused its objectives as follows:
- Detection words used by scholars of the language of the Arabs.
- Statement of words contained in the dictionary language scholars, and what happened
to her voice change in terms of morphological and semantic.
- Balance between what came in the dictionary language scholars and contained in other
hope in a statement who preceded and influenced by influence who is to the right.
The extracted text that parsed, following in her analytical approach I mentioned at the
beginning of every issue of a title appropriate, then, according to the text of the book
noting the author's position. position of his predecessors, and they came after him likely
see him, and weakening what I see weak, and then came this research encompassing
submitted after booting and appropriated to talk about localization and levels The three
sections are: localization level voice. Arabization morphological and syntactic leve
Localization on the semantic level. Then conclusion and included the most important
results that emerged from this study, and which ones: it expressed what his name of any
word synonymous in the language of the Arabs. They were transporting a particular word
unchanged and conducting the provisions of Arab intend entering Lam definition. The
determination of pronunciation to reassign the language in which the taking of them need
to consider not sufficient to similar verbal, often agree two words from two languages in
one word and one meaning not be their relationship, but is it for anecdotes agreement….
Unless evidence indicates the transmission of one language to another, and helped the
derivation. Finally reported an index of the most important sources of the study.
Keywords: Arabization, Jurists Terms, Taesela Book, Detection words, dictionary
language scholars.
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عصام العصام

صورة املرأة يف النمط املثلي السعودي
عصام العصام وعاصم بين عامر
قسم اللغة العربية  -جامعة الملك فيصل  -المملكة الغربية السعودية.

Q
حتاول هذا الدراسة أن تتبني صورة املرأة يف النمط املثلي السعودي ،كما حاكها اجملتمع السعودي ،لذا تسعى إىل الوقوف
على معامل هذه الصورة فنياً ،وما رافقها من رؤى إجيابية وسلبية يف حماولة لتعليل داللتها وانعكاساهتا على وضعية املرأة ،من
خالل الكشف عن تأثري األمثال الشعبية يف اجملتمع ،فاألمثال الشعبية  -كما هو معلوم  -ال تكشف اخلبايا النفسية لكل
شعب فحسب ،بل هي قوانني اجتماعية شبه ملزم ة تسن املعايري اليت خيضع هلا اجملتمع .من هنا اقتضت طبيعة الدراسة أن
تنسرب يف مسربني فين ومضموين؛ فين يقف على مصادر صورة املرأة ،وتكويناهتا البنيوية وتشكالهتا الفنية ،ومضموين يتتبع
مراحل حياة املرأة الفارقة يف أخدودها املفصلي يف الزواج بوصفه عالمة فارقة يف حياة املرأة .فأتت صورة املرأة قبل الزواج متمثلة
أما ،وأخرياً جاءت صورة املرأة بعد
بصورة الفتاة وصورة العانس وغريها ،تبعتها صورة املرأة يف مؤسسة الزواج ،بوصفها زوجة و ً
فشل جتربة الزواج ،فكانت صورة املرأة املطلقة واألرملة.
الكلمات المفتاحية :صورة املرأة ،املثل الشعيب اجملتمع السعودي ,جتربة الزواج ,اجملتمع.

A
ظلت الثقافة اخلاصة (الرمسية) السعودية تنظر إىل
الثقافة الشعبية السعودية من أمثال وحكم وخرافات نظر
املركز إىل اهلامش ،مع ما يف ذلك من إقصاء وقمع جلانب
أساسي ومهم من الثقافة ،إال أن هذه النظرة باتت
مرفوضة ،حني تعاظم الوعي وتزايد بأمهية الثقافة الشعبية
السعودية ،ملا هلا من دور يف إغناء اهلوية القومية واحمللية،
من خالل االنفتاح على اآلخر واهلامش داخل الثقافة
السعودية نفسها بوصفه رافداً أساسياً من روافد اهلوية،
إضافة إىل ما له من دور فاعل يف فهم ذواتنا ملا ميتلك
من سلطة خارقة .من هنا جاءت هذه الدراسة لتفك
عرى التشابك بني ما ترمسه األمثال الشعبية السعودية
للمرأة وما ينبغي أن تكون عليه .وهي إشكالية واجهت
الكثري من املصاعب يف اقتحامها ،ملا تنطوي عليه من
البريد االلكترونيealessam@kfu.edu.sa :

خماطر وتظليل ،كون األمثال الشعبية دون باث حمدد،
وهي يف النظام العام للثقافة ليست حمصورة يف مصدر أو
مصادر حمددة ميكن الوثوق هبا ،إضافة إىل قلة الدراسات
اليت تناولت مثل هذا املوضوع ،بل ال نكاد جنايف
الصواب إن قلنا انعدامها ،فلم يسعف اجلهد يف الوقوف
إال على دراسة حممد أملي ،صورة املرأة يف األمثال العامية
التونسية ،صدرت سنة  ،0222وهي تعاين صورة املرأة
يف األمثال العامية التونسية.ألجل ذلك كله ولغريه
جاءت الدراسة يف متهيد ومبحثني ،تكفل التمهيد
بتحديد مصطلحي "الصورة واملثل" وتبيان عظم
مهامهما ،أما املبحث األول فوقف على البنية التكوينية
لصورة املرأة يف األمثال الشعبية السعودية ،يف حني رسم
املبحث األخري خط سري السرية املضمونية للمرأة يف
األمثال الشعبية السعودية.
ردمد8651 -6095 :
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U

مبا أن خطاب األمثال الشعبية السعودية املختص
باملرأة تعبري عن الواقع يف صور متنوعة ،كان ال بد من
اإلجابة عن سؤال مهم ما الصورة؟ تتكشف املعجمات
العربية يف مادة "صور" عما يدل على الظاهر ،وعلى
معىن حقيقة الشيء وهيئنه وصفته( ،)1أما يف املعاجم
الغربية فإن املعىن اللغوي للصورة هو "تشكيل هيئات
رمزية يف مكان حمدد"( .)0أما اصطالحاً فثمة شبه إمجاع
على صعوبة حتديد مفهوم جامع مانع للصورة ،ألن
الصورة متعلقة جبماليات األدب ،وألن للصورة دالالت
متعددة ،وترابطات متشابكة وطبيعة مرنة ،كما أن
ارتباطها باإلبداع أفشل تقنينها الستلزام منوها ودميومة
تغريها ،فهي رسم قوامه الكلمات املشحونة باإلحساس
والعاطفة( ،)3ووسيلة إليقاظ النفس ،وهتييج العاطفة
بتجربة شعورية ذات منط فين إبداعي ،جيمع فيها املبدع
سواء أكان فرداً أم شعباً  -حقائق الكون اخلارجية
املتعددة فيوحدها ،ويعيد خلقها على وفق رؤيا نفسية
عميقة تعرب عن منطلق فكري ووجداين ،فتفيض باحلياة
واحلركة عن طريق ألواهنا األسلوبية ،وأشكاهلا الفنية
املشخصة باأللفاظ وصياغة العبارات .من هذا املنطلق
تكون الصورة النتاج الطبيعي لقصر عمر اإلنسان،
وفداحة األمانة اليت محلها ،وهو ما يرغمه على النظر يف
كل شيء بعني النسر احمليطة ،وعلى الرتمجة عن خماوفه
املباشرة بصيحات موجزة ،وهذا هو جوهر الفن(.)4
فاإلنسان صامت ،والصورة تتكلم ،إذ من الواضح أن
 .1ابن منظور ،لسااان العرب ،دار صااادر ،بريوت ،د.ت ،مادة
صور.

Encyclopedie universalis. P 452. .2

 .3سا ا ا ااي دي لويس ،الصا ا ا ااورة الشا ا ا ااعرية ،ترمجة :أمحد اجلناي،
منشورات وزارة الثقافة ،بغداد.03 ،1890 ،
 .4عبد الرمحن بدوي ،يف الش ا ا ا ا ا ااعر األوروي املعاص ا ا ا ا ا اار ،مكتبة

الصورة هي اليت تقوى على جماراة نبضات الطبيعة،
فالصورة ليست أداة للمبدع لتصوير العامل ،بل هي
نفسها العامل ،وهو يقدم نفسه يف صورة(.)5وال بد من
اإلشارة إىل أن الصورة قد تتحقق مستوفية شروط
روعتها ،وهي تتكئ على احلقيقة دون اخليال ،فليست
الصورة مرادفة للخيال ،فقد نصل إىل الصورة عن غري
طريق اجملاز ،حيث تكون العبارات حقيقية االستعمال،
وتكون مع ذلك دقيقة التصوير(" .)6فإذا كان كل جماز
صورة ،فليست كل صورة جمازاً ،واحلقيقة تشاطر اجملاز
دوره يف التعبري الفين والتصوير ،وإن القدرة على اإلحياء
ال خيتص هبا اجملاز وحده ،وصياغة الصورة احلقيقية أعسر
من صياغة الصورة اخليالية ،لذا عدت الصورة اجملازية منطاً
من أمناط الصورة ال منطها الوحيد ،وكل ما يف األمر ال
بد من شرط اإلحياء يف الصورة"( .)7من هنا تكون الصورة
بناءً ذهنياً يتم على مستوى الذاتية والرمزية واخليال،
فاإلنسان ال يعي العامل احمليط به وعياً مباشراً من خالل
حضور األشياء بذاهتا يف العقل ،بل يعيها بطريقة غري
مباشرة ،حيث تتواجد األشياء يف الشعور ،عرب صور
وكيانات جمازية ،تؤطر حياة الفرد وسلوكه يف إطار
اجملتمع ،فاجملاز (الصورة) يؤشر منطاً من التفكري ،بل إنه
يرمز إىل حقائقنا الواعية والالواعية ،خاصة إذا كان جمازاً
شبه مسكوك كما هو احلال يف األمثال ،فاجملاز كيفية يف
التفكري ،وكيفية يف بناء احلقائق اليت نؤمن هبا ،حيث تبين
متشاهبات بني طبقات متنوعة من جتاربنا ،وحتيل إىل
جتربة معينة من خالل جتربة أخرى(.)9
األجنلو املصرية.74 ،1865 ،
 .5املرجع نفسه.75 ،
 .6حممد غنيمي هالل ،النقد األدي احلديث.340 ،
 .7علي عشا ا ا ا ا ااري زايد ،بناء القصا ا ا ا ا اايدة العربية احلديثة ،مكتبة
النصر ،ط.89 ،1883 ،3
 .9حممد أملي ،ص ااورة املرأة يف األمثال التونس ااية العامية ،تونس،
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أما ملاذا اختذت املرأة السعودية موطناً للدراسة؛
فألن النهوض بأوضاع املرأة ال يكون فقط بالرتكيز على
العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية،
بل العناية بتغيري العقليات (الذهنيات) من خالل العناية
بالثقافة الشعبية اليت تؤطر تصورات وسلوكيات الفرد
السعودي ،فخطاب األمثال يف جوهره خطاب ذكوري
بامتياز ،ينتظمه مبدأ املركزية الذكورية ،واملفارقة أن املرأة
مسؤولة عن تكريس صورهتا السلبية كوهنا فاعالً أساسياً
يف جمال التنمية االجتماعية ،بوصفها الكائن الناطق
األكثر خضوعاً للتقاليد واألعراف والعادات ،وبصفة
عامة للموروث الثقايف ،فالنساء هن اللوايت يستعملن
األمثال أكثر من غريهن ،ويعرتفن بشرعيتها ،ويعتقدن
مبالءمتها للفطرة والطبيعة ،ويدافعن عنها ،وينقلنها إىل
أبنائهن إناثاً وذكوراً بوصفها فاعالً أساسياً يف تنشئتهم،
وبذلك تصبح املرأة بسبب استالهبا عدواً لذاهتا ،وشرطاً
أساسياً إلعادة إنتاج دونيتها بالنسبة للرجل ،فتجد
النساء أنفسهن مستلبات استناداً إىل معايري األيديولوجيا
الذكورية اليت تأصلت ،وبكيفية ال شعورية ،جعلتهن
يتبنني وجهة نظر الرجال يف تقييم تصرفاهتن( .)1أما ما
يسوغ الختيار خطاب األمثال الشعبية السعودية ،ما
ميلكه هذا اخلطاب من خصائص ،أبرزها انتشاره السريع
بني خمتلف الفئات االجتماعية لسهولة متثله واستيعابه،
ولبنائه الرتكييب ،وقدرته التعبريية اليت جتعله يعكس خمتلف
أمناط السلوك البشري ،إضافة إىل استمرارية حضوره
وانتقاله من جيل إىل آخر ،فضالً على طبيعته املتميزة
بالتكثيف وقدرته اجملازية ،وانعدام انتمائه إىل زمن حمدد

مع أنه من املاضي ،مما يكسبه مسواً وتأثرياً خطريين على
الذهنيات والسلوكيات ،كونه ميثل ذلك الزمن الذهيب
النبيل الذي يهتصر حكمة األجداد ،فما زال الرتاث
القدمي بأفكاره وتصوراته ومثله موجهاً لسلوك اجلماهري
يف حياتنا اليومية .فاملثل "يعرب بالصورة احملسة املتخيلة
عن املعىن الذهين ،واحلالة النفسية ،وعن احلادث
احملسوس ،واملشهد املتطور ،وعن النموذج اإلنساين،
والطبيعة البشرية ،مث يرتقي بالصورة اليت يرمسها فيمنحها
احلياة الشاخصة أو احلركة املتجددة ،فإذا املعىن الذهين
هيئة أو حركة وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد ،وإذا
النموذج اإلنساين شاخص حي ،وإذا الطبيعة البشرية
جمسمة مرئية"(.)0كما بات من سقط املتاع القول بأن
وظيفة التشبيه يف األمثال هي التزيني أو التوضيح ،فما
الشعب ،بوصفه باثاً ،طباخ يريد أن يزين ما يظهر كي
يلذ للناس التقامه ،وما هو مبعلم يفرتض يف تالميذه
الغباء ،فيسعى إىل إيضاح ما ال حيتاج إىل إيضاح ،لكن
التشبيه يضرب يف أعماق الوجود اإلنساين ،الذي يسعى
إىل اقتناص احلقيقة ،واملشبه واملشبه به إذا ما كثر اقرتاهنما
وترددمها يدالن على عالقة رمزية أبعد من العالقة الظاهرة
بني الطرفني( ،)3فحني ننظر فيما شبهت به املرأة يف
األمثال الشعبية السعودية ،جند تكرار تشبيهها بأوصاف
معينة ،تكاد تكون حمصورة فيها ،عالقة سيميائية دالة
تؤشر البنية الفكرية ملبدعيها.
يؤكد ذلك ما تعززه املعاجم العربية من داللة لغوية
للمثل الذي أخذ من اجلذر (مثل) الذي يتوزع يف معاجم
اللغة بني املفاهيم اليت خيتلط فيها احملسوس واجملرد،

.44 ،0228
 .1حممد أملي ،صورة املرأة يف األمثال التونسية العامية.47 ،
 .0سيد قطب ،التصوير الفين يف القران ،دار املعارف ،القاهرة،

ط ،12د.ت.34 ،
 .3نص ا ا ا اارت عبد الرمحن ،الص ا ا ا ااورة الفنية يف الش ا ا ا ااعر اجلاهلي،
مكتبة األقصى ،عمان.112 ،1890 ،
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و"التسوية ،واملماثلة ،والشبه ،والنظري ،واحلديث،
والصفة ،واخلرب ،واحلدو ،واحلجة ،والند ،والعربة ،واآلية،
واملقدار ،والقالب ،والوصف واإلبانة" .ولقد جاء يف
لسان العرب املثل :احلديث نفسه ،واملثل الشيء الذي
يضرب لشيء مثال فيجعل مثله ( )...وقال اجلوهري
ومثل الشيء أيضا صفته ( )...وقد يكون املثل مبعىن
العربة ،ومنه قوله عز وجل "فجعلناهم سلفا ومثال
لآلخرين" ،فمعىن السلف أنا جعلناهم متقدمني يتعظ
هبم الغابرون ( )...واملثل ما جعل مثاال مقدارا لغريه
حيذى عليه"( .)1باإلضافة إىل دالالت أخرى .أما تعريف
املثل اصطالحا يف كتب األمثال ،فهذا السيوطي يعرفه
بقوله "مجلة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسلة
بذاهتا ،تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول ،فتنتقل عما
وردت فيه إىل كل ما يصح قصده هبا من غري تغيري
يلحقها يف لفظها ،وعما يوجه الظاهر إىل أشباهه من
املعاين؛ فلذلك تضرب وإن جهلت أسباهبا اليت خرجت
عليها"( .)0وجند العسكري يف كتابه "مجهرة األمثال"
يذكره بقوله" :وملا عرفت العرب األمثال تتصرف يف
أكثر وجوه الكالم ،وتدخل يف جل أساليب القول،
أخرجوا يف أوقاهتا من األلفاظ ليخف استعماهلا ،ويسهل
تداوهلا ،فهي من أجل الكالم وأنبله وأشرفه وأفضله لقلة
ألفاظها ،وكثرة معانيها ويسري مؤنتها على املتكلم من
كثري عنايتها ،وجسيم عائداهتا"( .)3ويف تعريف حديث
للمثل تقول نبيلة إبراهيم "هو القول اجلاري على ألسنة

الشعب والذي يتميز بطابع تعليمي ،وشكل أدي يسمو
على أشكال التعبري املألوفة ،فاملثل قول موجز أو حكاية
رمزية شائعة ،يتمثل هبا اإلنسان يف حالة يعيشها ،أو
موقف يقفه ،فيشبه به ضمنيا احلالة اليت مر عليها باحلالة
اليت قيد فيها املثل"( )4ويذهب مالينوفسكي إىل القول
بأنه من اخلطأ أن ينظر إىل األمثال على أهنا شكل من
أشكال الفلولكور بل هي حكم قصص ،وانتقاد الذع
للحياة ،وتعبري شعيب يعكس اخللفية التارخيية ،وخربة
اإلنسان اليت اكتسبها من خالل ممارسته للحياة نفسها،
ولعل الرتكيز من أهم السمات الطاغية عليها(.)5
ومن خالل هذه التعاريف ميكننا القول بأن للوسط
املثلي الشعيب شواغله وفنونه ،يأخذها السلف عن اخللف
مشافهة ،وبطريقة عفوية خالية من التكلف ،ومن خالل
املعامالت اليومية وداخل املساكن ،ويف الشارع ،ويف
األسواق ،وعلى أبواب املتاجر وغريها من مظاهر احلياة
اليومية؛ لذا فهو يتمتع خبصائص تنماز به عن سائر
أجناس األدب األخرى ،فإذا جعل الكالم مثالً "كان
أوضح للمنطق ،وآلف للسمع ،وأوسع لشعوب
احلديث"( ،)6وتراضاه العامة واخلاصة يف لفظه ومعناه،
حىت أبتذلوه فيما بينهم ،وقنعوا به يف السراء والضراء،
ووصلوا به إىل املطالب العصية ،وهو أبلغ احلكمة ألن
الناس ال جيتمعون على ناقص أو قصر يف اجلودة( ،)7فلذا
يقال "أسري من مثل".

 .1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة مثل.
 .0السيوطي ،شرح الفصيح.37 ،
 .3العسااكري ،مجهرة األمثال ،حتقيق :أبو الفضاال إبراهيم ،دار
الفكر ،ظ.70 ،0
 .4نبيلة إبراهيم ،نقال عن أمينة فزازي ،مناهج دراسااات األدب
الش ا ا ا ا ا ااعيب ،املن اااهج التا اارخيي ااة واالنثروبولوجي ااة ،والنفسا ا ا ا ا ا اي ااة

واملورفولوجيا ،يف دراسااة األمثال الشااعبية ،الرتاث ،الفلكلور،
احلكاية الشعبية دار الكتاب احلديث.78 ،0200 ،
 .5مالينوفسكي ،نقالً عن املرجع نفسه.78 ،
 .6ابن املقفع ،نقال عن عبد الرمحن ،سا ا ا ا ا االسا ا ا ا ا االة عامل األمثال
الشعبية.17 .
 .7الفاراي ،نقالً عن املرجع نفسه.15 ،
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عصام العصام

البنية التكوينية لص و و ووو المرأ في األمثال الش و و ووعبية
السعودية:

مصاد صو المرأ في األمثال الشعبية

السعودية:

متحت صورة املرأة يف األمثال الشعبية السعودية
بنيتها التكوينية من مصادر خاصة متنوعة ،أسست هلذه
الصورة وأطرهتا بإطار أعطاها خصوصية ،امنازت هبا عن
غريها من الصور يف األقطار العربية األخرى ،وقد
انداحت هذه املصادر يف البيئة واألسطورة والتجارب
واملشاهد الشخصية والثقافة واخليال.
البيئة:

والنهب ،والذي جاء يف تلك الصورة التقليدية لذلك
التعارك والتطاحن الذي كان مهيمناً على الصحراء
"يطعن ويطحن والبنات خم ّفرات"( ،)3فالطعن صورة
لذلك االستبسال الرجويل الذي ميارسه الفارس إعالء
لشأنه أمام ملهماته املخ ّفرات .أما اإلبل وهي املكون
الرئيسي والبارز يف تلك الصحراء ،فقد دمغت أمثال
املرأة ،وكانت مصدراً خصباً فيها ،ظهر ذلك يف تشبيه
املرأة الثرثارة كثرية الطلبات بصورة التدفق الفموي
الالحمدود لإلبل ،فجاء املثل الشعيب "ثغايه ورغايه"(،)4
فثغاء املرأة ،ورغاؤها صورة لتلك الثرثرة اليت صاحبت
بعض النساء اللوايت تسيطر عليهن كثرة الكالم .أما البيئة
الزراعية ،فظهرت يف أدوات الفالحة ومتعلقاهتا اليت
صاحبت املرأة ،كوهنا صاحبة الشأن يف هذا العمل كما
تؤكد املصادر التارخيية ،يقول املثل السعودي" :حطب
عميا"( )5يف صورة ترسم خرق بعض النساء ،فال يتقن
ما يفعلن بل جيعلنه تراكمات من الفوضى.

نلحظ تنوعاً يف البيئة اليت أسست للمثل الشعيب
السعودي لسعتها وترامي أطرافها وتنوعها ،فمن بيئة
صحراوية إىل جبلية إىل حبرية ،والبيئة يف أبسط مفهوم
هلا "جمموع الظروف الطبيعية اليت حتيط باإلنسان وتؤثر
فيه"( ،)1أي ما حييط باإلنسان من عوامل طبيعية ترجع
إىل حالة اإلقليم الذي يسكنه والعوامل السياسية
واالجتماعية اليت تؤثر يف تفكريه( ،)0وقد كان للبيئة
السعودية األثر األعمق يف رسم صورة املرأة يف النمط
املثلي السعودي ،إذ تعد مصدرا مهما من املصادر اليت
متحت منها املرأة صورهتا يف األمثال الشعبية السعودية.
ومبا أن أظهر ما يف البيئة السعودية ،تلك الصحراء
القاحلة اجلافة ،والتضاريس الصعبة اليت ال يقوى على
قسوهتا إال من امتلك القدرة على حتمل أصعب
الظروف ،جاءت صورة املرأة يف األمثال مفعمة برائحة
تلك الطبيعة القاسية ،بدءاً من صورة الغزو ممثالً بالسلب

وبقي يف الالوعي اجلمعي وما زال جامثاً يف البنية الفكرية

 .1جليلة املاجد ،البيئة يف القص ا ا ااة الس ا ا ااعودية القص ا ا اارية ،نادي
األحساء األدي.15 ،0228 ،
 .0إبراهيم السا ا ا ا ا ا اعااافني؛ خلياال الش ا ا ا ا ا ااي  ،مناااهج النقااد األدي
احلديث ،جامعة القدس املفتوحة ،عمان.44 ،1887 ،
 .3حممااد العبودي ،األمثااال العاااميااة يف جنااد ،منش ا ا ا ا ا ااورات دار

اليمامة للبحث والرتمجة والنشر ،الرياض.018 ، ،
 .4املرجع نفسه.333 ،
 .5حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند ،دار إحياء الكتب
العربية ،القاهرة.420 ،1858 ،
 .6املرجع نفسه.382 ،

األسطو
األسطورة "حكاية ذات أحداث عجيبة خارقة
:

للعادة ،أو وقائع تارخيية قامت الذاكرة اجلماعية بتغيريها
وحتويلها وتزينها ،أي إهنا رموز لرغبات غريزية وانفعاالت
نفسية ،وقد احتضنت األسطورة كثرياً من الصور اليت
رمستها األمثال الشعبية السعودية للمرأة" .حجام ساباط

إىل ما لقى أحد حيجمه حجم أمه"( ،)6حجام ساباط
صورة أسطورية تؤشر ماض اختزنته الذاكرة السعودية
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صورة املرأة يف النمط املثلي السعودي

السعودية ،ومثل ذلك جحا تلك الشخصية األسطورية

الثقافة:

اليت تغىن هبا العرب يف كثري من نوادرهم وقصصهم

نبعت كثري من صور املرأة يف املثل الشعيب السعودي
من املوروث الديين والتارخيي الثقايف ،فقد تسنم تلك
املصادر سنة الرسول الكرمي ،حيث كان لألحاديث دور
واضح يف رفد أمثال املرأة ،يقول املثل" :املره خلقة
عوجا" ،وهو مثل مستلهم من احلديث النبوي "خلقت
املرأة من ضلع أعوج ،وإن أعوج ما يف الضلع أعاله"(.)3
"النساء حبائل الشيطان"(" ،)4املرأة خلقة عوجه"" ،املرأة
خلقت من ضلع أعوج" ،عن أي هريرة مرفوعاً "استوصوا
بالنساء فإن املرأة ُخلقت من ضلع ،وإن أعوج شيء يف
الضلع أعاله ،فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل
أعوج فاستوصوا بالنساء"( )5ومن ذلك أيضا قول
املثل""سكوت البنت رضاها"( ،)6و"إقرار البنت
رضاها" ،و"السكوت عالمة الرضا" ،مستل من حديث
النيب الشريف "البنت أحق بنفسها من وليها والبكر
يستأذهنا أبوها من نفسها ،وإذهنا صمتها ورمبا قال
وصمتها إقرارها"( ،)7كذلك فيه تناص مع احلديث
النبوي القائل "ال تزوج البكر حىت تستأذن وسكوهتا
رضاها" .و"بيت األناثي مرزوق"( ،)9وهي صورة أخرى
للحديث النبوي "من ُرزق ابنتني فأدهبما وأحسن
اتأديبهما كانتا له سرتاُ من النار".
إضافة إىل ذلك فقد استلهم املثل الشعيب السعودي
صوراً أخرى من الثقافة العربية وكرسها يف سريورته ،مثل
قول املثل" :ابن العم ينزل بنت العم عن الفرس" ،فهي

 .1الس ااباعي (أمحد) ،األمثال الش ااعبية يف مدن احلجاز ،مكتبة
هتامة ،جدة.1891 ،
 .0حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.6341 ،
 .3املرجع نفسه.702 ،
 .4احلافظ العراقي ،ختريج أحاديث األحياء.55/3 ،

 .5متفق عليه.
 .6حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.3 ،
 .7أخرجه مسلم.
 .9حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.094 ،

وطرائفهم ،فنراه يؤشر من يفرط بالغايل والنفيس مقابل
الرخيص .بقوله" :جحا حيد أمه مبا ال يسوى"(،)1
فاختياره جلحا مل يأت عبثاً ،إمنا ملا حتمله هذه األسطورة

من قيمة يف الالوعي اجلمعي للشعب ،تتحول فيها األم
إىل سلعة يف نوع من املقايضة ،بل والنظر إليها على أهنا
ورقة راحبة ،واقرتان األم بتلك الشخصية ،يؤشر النفيس
(األم) والرخيص (جحا) يف صورة ضدية هتكمية تربز
فيها املفارقة.
التجا ب والمشاهد

الشخصية:

جاءت العديد من صور املرأة يف األمثال الشعبية
السعودية بفعل مواقف شخصية وجتارب ذاتية ،حدثت
مع أفراد بعينهم وهو ما سطرته بعض قصص األمثال،
فال ميكن جتاهل ما وراء قول املثل الشعيب من جتربة
شخصية صيغت على شكل قصة ابتعثت هذا املثل،
"مرايت ومراته خوات" ،ذكروا يف أصله أن عبداً لقي آخر،
فأخذ يقبله ويرحب مبقدمه  ،ويبالغ يف احلفاوة به،
وسؤاله عن أهله وذويه ،ويسأله أحد احلاضرين عن صلته
هبذا الشخص الذي بالغ يف الرتحيب به ،فقال العبد إنه
قرييب وضغط على كلمة قرييب وحني أ ّل عليه يف صلة
القرىب احتار وقال "مرايت ومراته خوات"( )0يُضرب ألمهية

املصاهرة وللقرابة البعيدة.
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عصام العصام

عادة وتقليد عري يصعب جتاوزه ،يسطر سلطة ابن العم
على بنت العم وأحقيته يف امتالكها ،ومنه أيضا قول
املثل "بغيضة وجابت بنت"( )1وهو تقليد عري سطر كره
الفتاة وحب الولد ،أما الثقافة احمللية فقد مثلها خري متثيل
( )0
"على ما تتربقع احلولة يعزل القاضي من الدولة"
والتربقع مسة حملية اتسم هبا اجملتمع السعودي.
الخيال:

يعد اخليال مصدراً خصباً من املصادر اليت أسست
لصورة املرأة يف النمط املثلي السعودي ،وهو "قوة عقلية
جتمع بني شتات العناصر" ،إذ إن بعض األمثال كانت
نتاج قوة عقلية خالّقة ،استطاعت أن تؤلف بني جمموعة
من العناصر اللغوية والفكرية املتفرقة ،فخرجت بتوليفة
تسطر معىن إنسانياً ،يتناسب مع عقلية ونفسية من ألفه،
فنجده يرسم صورة للمرأة البارعة اخلالقة قائالً" :الشاطرة
الرقم
1
0
3
4
5
6

بتغزل برجل محار" ،وهي صورة تكونت بفعل استحداث
عالقات جديدة بني املفردات ،فقد قدرت العقلية
السعودية على توليف العديد من األلفاظ املتباعدة
(شاطرة ،بتغزل ،رجل ،محار) الستحداث صورة جديدة
تؤشر معىن عميقاً ،وهي مفردات بينها بون شاسع لكن
الالوعي اجلمعي استطاع توليفها بطريقة مستحدثة ال
ختلو من احمللية اخلالقة اليت قدرت على استخالص معىن
مجيل من مفردات متباعدة يف الواقع املعيش.
البنيووة الفنيووة لصو و و و ووو المرأ في األمثووال الشو و و و ووعبيوة

السعودية:

تكشف معاينة صورة املرأة إحصائياً عن ترتيب
إحصائي سيطر على منظومة الصور اجملازية وغري اجملازية
للمرأة يف األمثال الشعبية السعودية ،جاء كما هو مبني
يف اجلدول اآليت:

نسبة الشيوع في األصناف المجازية في العينة المثلية:

األصناف المجازية
اجملاز العقلي
اجملاز املرسل
االستعارة
التشبيه
الكناية
صور غري جمازية
المجموع

عدد مرات كل صنف مجازي وغير مجازي
52
12
56
69
70
49
403

نسبة الشيوع
%16,44
%3,09
%19,40
%00,36
%03,69
%15,79
%000

احلديث عن اجملاز حديث عن شطر كبري من
الصورة( ،)3وقد أظهر االستقراء البياين اإلحصائي أن
عدد األمثال الشعبية السعودية املتعلقة باملرأة بلغت مئتني
ومثال ( ،)021كما بلغت األصناف اجملازية يف هذه

األمثال ( )324أصناف ،وقد ترتد مضاعفة األصناف
اجملازية على عدد األمثال إىل طبيعة احلياة السعودية اليت
بدأت تأخذ طابعاً حداثياً مييل إىل التعقيد والغموض،
مما يتطلب عقلية مركبة تلتمس فك غموضها وتعقيدها،

 .1حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.073 ،
 .0حسني حمضر ،األمثال العامية يف مكة املكرمة ،نادي مكة
األدي ،دت.115 ،

 .3منري سا االطان ،الصا ااورة الفنية يف شا ااعر املتنيب ،اإلسا ااكندرية،
منشأة املعارف.121 ،0220 ،
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صورة املرأة يف النمط املثلي السعودي

يؤكد ذلك ما جاء يف تعريف البيان من أنه "العلم الذي
يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرائق متعددة"( ،)1مما يبعث
على احلاجة إىل عقلية مركبة ،وهو ما تؤكده فلسفة البيان
كونه وسيلة لتوليد األفكار اجلديدة ،إذ إن العصر
احلديث متيز باللهاث وراء كل مستحدث جديد ،إضافة
إىل أن تعقد احلياة أصبح حباجة إىل حتليل وتوضيح
ليتيسر فهمه ،وهو الدور الثاين الذي يضطلع به البيان
لكي يكتسب الكالم وضوحا وجاذبية.ناهيك عن أن
من وظائف البيان تقدمي نوع من الرباهني واألدلة اليت
تلقى قبوال عاما ،وال سيما عند أولئك الذين يعتمدون
على مشاعرهم ،إذ خيتزل يف عدم الوثوق بالبعد املعريف
يف هذا العصر ،وهو ما يفسر طغيان األصناف البيانية
على أمثال املرأة.وإذا كنا نؤمن أن التقدمي والتأخري حمكوم
باألمهية( ،)0كان ورود نسبة شيوع هذه األصناف يف
اجلداول اإلحصائية مؤشرا داال على بنية عميقة حتكم
اخنفاض نسبة شيوع هذه األصناف اجملازية وارتفاعها.
ورد صنف (االستعارة) بنسبة (،)%19,40
وتعليل ذلك يف ظين نابع من أن طبيعة البيئة السعودية
ال ختلو من التعقيد والتشابك ،كون االستعارة تزدهر يف
البيئات املعقدة ،والظروف الغامضة امللتوية اليت حتتاج إىل
إعمال ذهن وكد قرحية ،ومثة تعليل آخر الرتفاع نسبة
شيوع االستعارة ،هو أن االستعارة تعطي الكثري من
املعاين باليسر من اللفظ ،حىت خترج من الصدفة الواحدة
عدداً من الدرر( ،)3والعصر احلديث هو عصر السرعة
واإلجياز واالقتضاب ،وال وقت لإلطناب واإلسهاب يف

سائر اجملاالت.ويبدو أن النفوس مل يعد يؤثر فيها وصف
األشياء كما هي حقيقة؛ النعدام املباالة ،ولكثرة املعاناة
أصيب الناس بشيء من ضعف اإلحساس وتبلده ،مما
اقتضى بعث احلياة من جديد عن طريق خلع احلياة على
ما ال حياة فيه ،بتجسيد املعنويات ،وتشخيص اجملردات،
وبعث احلياة يف اجلمادات ،فاحتاج األمر إىل املبالغة يف
إبراز املعىن وإظهاره بصورة حركية وهو ما ترمي إليه
االستعارة .فاالستعارة "تسمو إىل مدا رج العلو البالغي،
فتصور املعاين تصويراً قوياً جمسماً يشاهده اإلنسان
ويلمسه ،فتؤثر يف السامعني وتستويل على عواطفهم
وحترك مشاعرهم"( .)4وتربز البيان يف صورة "مستجدة...
وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حىت
تراها مكررة يف مواضع ،وهلا يف كل واحد من تلك
املواضع شأن مفرد وشرف منفرد"( )5فهي وسيلة كشف
وابتداع واستحداث ،وليس هناك عصر بقادر على
االستغناء عن هذه املقومات إمنا تتفاوت يف دوراهنا من
عصر آلخر حسب ظروف تعقده وتشابكه .لذا جاءت
مرتفعة يف أمثال املرأة يف اجملتمع السعودي كونه بدأ خيطو
حنو احلداثة.
يتكشف اكتناه البنية التحتية لصورة املرأة يف األمثال
الشعبية السعودية عن هيمنة واضحة للتشبيه على سائر
العناصر البنائية األخرى ،واألمر يعود يف ظين إىل أن املثل
يف أساسه حمكوم املشاهبة ،لذا ورد التشبيه بنسبة
( ،)%00,36وهو ما يؤكد أن التشبيه يقوم على البيان
والوضوح ،فاملشبه به يسهم يف توضيح املشبه ،وطبع

 .1عائش ااة حس ااني ،البيان يف ض ااوء األس اااليب العربية ،القاهرة،
دار قباء.00 ،0222 ،
 .0مص ا ا ا ااطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ط ،16املكتبة
العصرية ،بريوت.194 ،1890 ،

 .3عبد القاهر اجلرجاين ،أس ا ا ارار البالغة ،ط ،3مطبعة عيس ا ااى
الباب احلليب.33 ،1883 ،
 .4عائشة حسني ،البيان يف ضوء األساليب العربية.197 ،
 .5املرجع نفسه.30 ،
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ملموسة فتظهر ما خفي ودق ،وما عجز القارئ عن
رؤيته ،كذلك تعطي املعىن مصحوباً بالربهان ،فيكون
ذلك تثبيتاً له يف الذهن وتأكيداً( .)3والالفت هو تدين
نسبة شيوع اجملاز املرسل ،فجاء بنسبة ( )%3,09على
الرغم مما يوفره اجملاز املرسل من حرية واسعة أمام مبدعه
يف التحليق خبياله وخيال املتلقي ،وما يسمح به من
إطالق لعنان الفكر ،والظن يف تفسري هذا االخنفاض أن
أمثال املرأة السعودية مل جتئ بدافع تزيين بقدر ما هدفت
إىل تصوير مضامني وأفكار ،خاصة حني نعلم أن اجملاز
املرسل يضفي على املعىن حسناً وهباءً من خالل تأكيد
املعىن وتقريره يف النفس ،ألنه كدعوى الشيء بالبينة،
وتصويره املعىن خري تصوير وأمجله ،وذلك باإلجياز يف
العبارة(.)4

"النفوس موقوف على أن خترجها من خفي إىل جلي،
وتأتيها بصريح بعد مكين ،والتدليل عليه وأن تردها يف
الشيء إىل شيء آخر ،هي بشأنه أعلم ،وثقتها به يف
املعرفة أحكم ،حنو أن تنقلها عن العقل إىل اإلحساس،
وعما يعلم باالضطرار والطبع ،ألن العلم املستفاد من
طرق احلواس يفضل املستفاد من جهة النظر والفكر"(،)1
وليس اخلرب كاملعاينة وال الظن كالتعيني.وحني نتقدم
خطوة أخرى إىل األمام نلحظ زيادة نسبة شيوع اجملاز
العقلي إىل ( )%16,44يف أمثال املرأة مما يظهر حرص
مبدعي املثل على إسناد األفعال إىل غري فاعلها احلقيقي،
انطالقا من سعة مداركهم ،وتوسعهم يف اللغة.
وقد بلغت نسبة شيوع الكناية يف أمثال صورة املرأة
( )%03,69وهي نسبة مرتفعة ولعل األمر يعود إىل أن
الكناية حتمل يف ثناياها شاهدها ودليلها ،وما هو علم
على وجودها ،وهذا أرس من إثبات املعىن نفسه ،وهو
ما يتطلبه العصر احلديث بسبب طغيان املنطقية
والعقالنية ،إضافة إىل أن الروابط بني أبنائه ال مت ُكن إال
باملواثيق والدالئل ،على العكس مما كان سائدا قدميا ،إذ
كانت الكلمة ميثاقا حىت لو أودت حبياة قائلها.
ويف الوقت نفسه دفع تأصيل البعد احلضاري،
وزيادة التقدم والرقي يف العصر احلديث إىل تراكمات يف
فن الذوق أو (اإلتيكيت) بني الناس ،وهو ما أسهم يف
زيادة نسبة الشيوع ،إذ إن من األهداف البالغية للكناية
"التعبري عن املعاين املستحسنة بألفاظ ال تعافها األذواق
وال متجها اآلذان"(.)0
والكناية جتسم املعاين فتضعها يف صورة حسية

أنماط صو المرأ في األمثال الشعبية السعودية
الصورة ذهنية تعتمد يف ختلقها على فكرة طازجة،
قد يكون مصدرها الوجود اخلارجي ،مث تتحول من
وجودها اخلارجي املادي إىل تنسيق من داخل الشعب
املبدع الذي خيلع عليها من روحه وإحساسه ،حىت
تتجلى كياناً ناطقاً مبا اعتمل يف ذهنه ووجدانه ،فكانت
الصورة وفقاً لذلك حسية نفسية .تقرت الدراسة لتقري
صورة املرأة يف األمثال الشعبية السعودية املعاصرة جبملة
من الضوابط أو األشكال لتكشف عن أمناط هذه
الصورة وبواعثها النفسية .كثرية هي أمناط الصورة إن حنن
تتبعنا حصرها من فلسفات تقسيم النقاد هلا ،لكن دراسة
صورة املرأة يف األمثال الشعبية السعودية هو من فرض
التنوع اليت هي عليه ،فالنص املثلي هو الوحيد القادر

 .1عائشة حسني ،البيان يف ضوء األساليب العربية.74 ،
 .0عائشة حسني ،البيان يف ضوء األساليب العربية.55 ،

 .3املرجع نفسه.001،
 .4املرجع نفسه.045،
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على فرز الصورة اليت ميكن أن يُدرس عليها ،فخلق
مناهج تفسريه وحتليله وتأويله فنطقت بتشكالت صوره.
الصو الحسية:
لن تقف الدراسة عند الصور احلسية اليت ترصد
الواقع اخلارجي للمرأة يف مظهره السطحي يف املثل
الشعيب السعودي رصد حماكاة ،بل ستتجاوزه إىل ما
خلف احلس من عوامل كما جاء يف الصورة البصرية.

الصو بصرية:
حاسة البصر من أقوى احلواس يف اإلنسان حفظاً
للمشهد العيين ،فالعني هي خمزن الرؤية الذي يفضي إىل
اإلحساس النفسي باجلمال والقبح ،وليس اإلبصار
املادي بالعني الباصرة وحده منبع اإلحساس ،بل إن عني
البصرية واخليال ترقى بالتصوير البصري من البصر إىل
الرؤية بعني اخليال( ،)1وقد جاءت صورة املرأة البصرية يف
النمط املثلي السعودي لونية وضوئية .يعد التشكيل
باللون من خالل الصور البصرية ،من أهم ما رسم به
املثل الشعيب السعودي صورة املرأة ،إذ مل يكن اللون من
أجل الزخرفة والتلوين الشكلي ،فقد كانت األلوان صورة
نفسية فنية ،تكشف عما يقف خلفها من عوامل نفسية
حمجوبة ،أي مناطق خفية يف نفس باثها ،مما كتب هلا
اخللود الفين تراثاً ومعاصرة .فقول املثل على لسان املرأة:
"ال تعايرين يا أبو أوالدي أنت األسود وأنا الرمادي"(.)0
صورة لتلك القتامة اخلبيئة وراء نفس أهلكتها اإلهانة.
ما يكشف عن صورة بصرية لونية وتشخيصية ،تعكس
حالة نفسية تتجاوز ظاهر اللون ،ختفي خلفها حالة من
التوتر والشجن ،وقد الحظ علماء األلوان يف تقدميهم
 .1حافظ املغري ،الصااورة الشااعرية بني النص الرتاثي واملعاصاار،
جامعة امللك سعود.111-112 ،0228 ،
 .0حسني حمضر ،األمثال العامية يف مكة.107 ،
 .3حسني حمضر ،األمثال العامية يف مكة.72 ،

تفسرياً نفسياً مجالياً لأللوان ،أن كل لونني من األلوان
املتجاورة مثل (األسود ،الرمادي) يوجد بينهما توافق
وانسجام ،على أن يكون اللون التايل قامتاً عن اللون
الذي يعلوه مباشرة ،وهو ما حدث يف املثل الشعيب
السابق ،وظفت املرأة اللون مبا خلعت عليها من
مشاعرها القلقة ،فربطته ربطاً رمزياً ،بوصفه رمزاً من رموز
القلق واحلزن ،حياكي سواداوية مشاعرها يف فكرة
التساوي يف الفعل ،وبالتايل يف الذنب.
كذلك مثل (الضوء واللون) يف األمثال الشعبية
السعودية ثنائية ختلع على املرأة نوعاً من اإلهبار البصري،
بشقيه اإلجياي والسليب" ،اخلنفسانة شافت ولدها على
احليط ،قالت يا عزي لولو اخليط"( )3ففي صورة حتشد
بني املتناقضني (البياض والسواد) مزج املثل الشعيب
السعودي بينهما إلنتاج داللة منفرة ،أتى فيها الضوء
بوصفه لوناً مشرقاً (بياض اللؤلؤ) يف مقابل اللون املعتم
(األسود ،اخلنفسانة) ،فبني ثنائية (الضوء/الظلمة) وسيلة
لتشكيل صورة بصرية ضوئية ،غالباً ما تعكس إشراق
النفس اليت تضيء قبالة من يستكشف فيها حقيقة واقعه
السليب الذي يعيش حيث إن املرأة ال تعيب وليدها وتراه
رؤية مغايرة لواقعه احلقيقي.
الصو سمعية:
أتت يف النمط املثلي السعودي املختص باملرأة من
استقبال املتلقي هلا وحتويلها إىل صورة نطقية ،أي أن
السامع متكلم بالقوة ،إذا هو امتلك ما قد حوله املتكلم
إىل أحداث نطقية"( .)4يقول املثل "خبت أمها تصره يف
كمها"( .)5لقد صور املثل صوت الصر يتجاوب يف
 .4كمال بش ا ا ا ا ا اار ،علم اللغة العام ،األصا ا ا ا ا ا اوات ،دار املعارف،
مصر.14 ،1892 ،
 .5حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.052 ،
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إيقاع شجي يتكرر عرب صوت الكم الذي تكرر يف تكرار يؤكده الشاعر بقوله:
لو كلت ألفي طل خمر لم تكن نشوان إن لم تشرب()4
حرف الراء الذي مساه علماء األصوات حرف شدة،
وهو ما مي ّكن متانة العروة بني األم والبنت حىت لو تغاير
ومما يعضد طفو هذه الصورة على السطح قول
الزمان.
املثل" :اللي يستحي من بنت عمه ما جييب والد"(،)4
الصو اللمسية:
فمن مل ميارس العملية اجلنسية ال ميكن له أن يدعي

تعد حاسة اللمس من احلواس املتميزة املوكلة معرفتها ،فاألوالد نتاج هذا الذوق الفعلي.
بتحديد قيمة الواقع احلسي لألشياء ،وتأتى عن طريق الصو العقلية:
اجللد من حيث الربودة والسخونة ،أو اللني واخلشونة،
وهي صور تنحى منحى مغايراً للصورة احلسية من
أو األمل واللذة .ومن ذلك قول املثل" :هي بنت أو حيث عنايتها باجلانب الذهين ،فتعتمد على احلجج
()1
راجع؟ قال بني يديك يا خاطب"  .جاءت هذه والرباهني واألقيسة اليت ختاطب العقل أكثر من خطاهبا
الصورة اللمسية بنوع من التندر اجلنسي ،فلم تكن صورة للوجدان ،أي الصورة اليت يتجه فيها اخليال إىل مدارك
جنسية مكشوفة ،إمنا عرب عنها بالزمة أو قرينة تؤشر العقل الذهنية ،فيكون اخليال خاضعاً لقوة العقل ،بعيداً
املعاينة للتأكد من صدق التجربة ،وكذلك من الصور عن منطقية الشعور واألحاسيس ،وإن تعلقت الصورة
اللمسية قول املثل "ما حيك شعري إال ظفري"( ،)0فاحلك العقلية بالعاطفة ،فإهنا العاطفة اليت حتقق الوحدة
يأيت عن طريق اللمس وهو صورة لذلك االعتماد على العضوية ،جند فيها مسارب العقل إىل احتضاهنا
النفس يف متطلباهتا.
الدقيق(".)5إذا أردت أن ال تزوج ابنتك فغّل مهرها"(.)6
الصو الذوقية:
وتسلسل املثل يف طرح مقدمات ،أفضت إىل نتائج
تعد حاسة الذوق من أقدر احلواس تعبرياً عن مدى منطقية ،فمن غاىل يف مهر ابنته (مقدمة) لن يزوجها
متتع اإلنسان بالصحة أو جمافاهتا ،وميكن أن يكشف عن (نتيجة).
مزاجه ،وحالته النفسية ،فهي اليت متيز حالوة الشيء من الصو القصصية:
عرف املثل الشعيب السعودي املختص باملرأة الصورة
مرارته ،وقد استلهم املثل الشعيب السعودي املختص
باملرأة هذه األشياء ،وحوهلا بفيض من روحه ،مبا يسمو القصصية ،أي تلك األمثال اليت تتخذ من عناصر القص
عن املذاق ملا يطعم أو يشرب حسياً باللسان إىل آفاق وسيلة إىل الوصول إىل مبتغاها ،فهي صورة مستلهمة من
من التعبري عن حاالت نفسية .إضافة إىل اتباع ذلك القص تارة ،ومن احلوار تارة أخرى ،امتد املثل من
بضرورة الذوق ألجل املعرفة ،فمن مل يذق مل يعرف ،خالهلما إىل املتلقي باثاً التجربة النفسية واجلمالية،
 .1املرجع نفسه.850 ،3 ،
 .0حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.1077 ،3 ،
 .3نقال عن ذاكرة الباحث.
 .4حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.657 ،

 .5أمحد عبد احلميد إمساعيل ،مقومات الصورة يف الشعر مملكة
غرناطة ،خمطوط دكتوراة بكلية دار العلوم  ،جامعة القاهرة،
.94 ،1886
 .6حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.345 ،
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فالصورة القصصية يف املثل السابق قائمة على أسلوب
السرد واحلوار ،الذي يوحي بتعدد األصوات يف نسيج
الصورة ،كما يلقي بعض األفكار يف حيادية تامة ،وهذه
األفكار تشف بدورها عن شخصية مبدعها( .)1قال:
بنت املؤذن من يأخذها ،قال يؤخذها مؤذن مثله"(،)0
ففي هذه احلوارية يتجلى البعد السردي مما يكشف عن
شخصيات قصصية وأحداث وزمان ومكان وحل ،وهو
منط شاع وانتشر يف أمثال املرأة.

رفض األنثى وتتمىن هلا املوت سريعاً قبل أن تكرب،
وتلحق العار يف األسرة ،فكراهية والدة األنثى "صوت
حية وال صوت بنيه" .بنية فكرية تغلغلت يف النمط املثلي
السعودي ،يؤكد ذلك املثل بقوله" :الذي متوت بنيته من
صفاوة نيته" ،و"أمنكم اهلل عارها ،وكفاكم مؤنتها،
وصاهرمت قربها"( .)6وأكد هذا التمييز بتشديد الرقابة على
على املولودة منذ بدأ حركتها "إذا بنتك دبت وحبت
اسأل أمها إيش خبت"( ،)7وستظل تؤرق كل من تكفل
مبسؤوليتها "هم البنات للممات" .احناز املثل الشعيب
السعودي إىل الذكر على حساب األنثى ،ألن صانع
املثل يف الغالب هم الرجال من الفالحني ،والبدو الذين
يفضلون الولد لغايات عدة ،منها أن الولد يساعد أباه
يف العمل ويعينه على قسوة احلياة ،فهو أداة اإلنتاج
األوىل يف اجملتمع ،إضافة ملا يتمتع به من صفة احلماية،
فهو املدافع األول عن محى القبيلة يف جمتمع قوانينه
األساسية تعلي من الغزو بل تعده قانون العيش ،أما
البنت إضافة أهنا ال تنتج فإن مصريها خارج بيت أهلها،
فخريها لزوجها وأهله وعارها على أهلها ،فهي أداة
ضغط ميكن استغالهلا يف تصفية اخلصم ،وإهنائه وإن
كان هذا الفهم قد بدأ خيف بسبب اختالف ظروف
احلياة ،ودخول املرأة سوق العمل ،إال أن سطوة هذه
األمثال ما زالت ذات فاعلية قصوى ،إذ إهنا احندرت
من زمن ماض ،وظلت حمملة بذاكرته ،فهي كلشيهات
منطية حتمل عبقها يف ثناياها ،ومل تتخلص من ماضيها
القاسي جتاه األنثى مع مرور مئات السنني.ومن جهة
أخرى مثة إجيابيات سطرها النمط املثلي السعودي للفتاة

 .1أمحد إمساعيل ،مقومات الصورة يف مملكة غرناطة.181 ،
 .0حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.883 ،
 .3حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.78 ،
 .4املرجع نفسه.783 ،

 .5نقال عن م اادون ااة يف االنرتن اات بعنوان األمث ااال الش ا ا ا ا ا ااعبي ااة
السعودية.
 .6حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.052 ،
 .7املرجع نفسه.1152

األبعاد المضمونية لصو المرأ في األمثال ال شعبية
السعودية:

شكل الزواج يف املنظور الشعيب السعودي عالمة
فارقة يف حياة املرأة ،حىت أن مصريها يتحدد بالقياس إىل
حمطة الزواج ،من هنا ارتأت الدراسة مفصلة الصورة
املضمونية للمرأة من خالل وضعها داخل مؤسسة الزواج
وخارجها.
صو المرأ قبل الزواج:

صو (المرأ  /الفتا ):
ترسم األمثال الشعبية السعودية صورة سلبية،
وأخرى إجيابية للفتاة ،حيث يبدأ التمييز منذ حلظة
الوالدة بني األنثى والذكر ،فقد سطر املثل الشعيب ذلك
بقوله" :ملا قالوا يل ولد اشتد ظهري واستند ،وملا قالوا يل
بنت اهندت احليطة علي"( .)3املولودة غري مرحب هبا يف
املثل الشعيب السعودي ،وهي مصدر من مصادر القلق
واهلم الذي يعتور كل من يبتلى هبا" .صوت حية وال
صوت بنية"( .)4و"موهتن راحة"( .)5فثمة أمثال تعرب عن
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صغرية السن ،فهي حمببة كوهنا سهلة االنقياد واخلضوع
لسلطة الرجل "يا ماخذ الصغار يا غالب التجار" ،وهي
صورة أو مادة خام ميكن أن يشكلها الرجل كما يريد،
ومن مث فهي مصدر خري له" .خذها صغرية تربيها على
إيدك"(.)1

صو (المرأ /العانس):

يطرح املثل السعودي مشكلة العنوسة عند املرأة
بشكل كبري ،يف حني أننا قد ال جندها تذكر بالنسبة
للرجل ،حيث تتحول البنت إىل عانس أو بايرة إذا
جتاوزت سن الزواج الذي هو سن مبكر يف اجملتمع
السعودي .حيث يقول املثل" :ظل راجل وال ظل
جدار"( )0بل "اجلوز رمحة ولو أنه ما جييب إال فحمة"(،)3
ويذكر على سبيل السخرية واليأس "استين يا زريقة حىت
جييكي العريس"( ،)4كون "اخلُطّاب ألف واملتجوز
واحد"( .)5ومن حظيت بزوج ولو كان مبواصفات
متدنية ،حازت اخلري كله ،فا "زوج من عود خري من
قعود"(.)6
فاملكان الطبيعي للفتاة اليت بلغت سن الزواج هو
بيت زوجها ،بل إن بقاءها يف بيت أهلها قد يكون جملبة
ملا ال حتمد عقباه" .دور البنتك قبل ما تدور البنك"(،)7
فينظر إىل البنت اليت بلغت سن الزواج كما لو أهنا يف
 .1حممد العبودي ،األمثال العامية يف جند.1252 ،
 .0أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.

.http://www.borsaat.com/vb/t320896.html
http://forums.moheet.com/showthread.php
.?t=75218
.http://women.bo7.net/girls78476
.http://wwwالباتيسcom/vb/showthread.php?.
.t=11204
http://forum.brg8.com/t126640.html

 .3املرجع نفسه.
 .4أًخذ مشافهة من ًمسن سعودي.

مأزق ينبغي إخراجها منها.واملرأة الكبرية يف السن غري
مرغوب فيها حىت لو كانت ذات امتيازات مادية" .بعد
الصرب وطول العزوبة رح اجتوز كركوبة"( ،)9مما يعين أن
البنت إذا فاهتا ركب الزواج ستقضي بقية حياهتا تعاين
احلرمان والكبت" ،خطبوها تعززت تركوها تندمت"(،)8
مما خيلق فقدان الثقة لديها جتاه كل ما حييط هبا ،واجتاه
ما حيمله املستقبل .لكن أحياناً أخذ املثل الشعيب
السعودي رؤية مغايرة يف مسألة العنوسة ،حيث فضلها
على الزواج الردئ ،بقوله" :البنوته وال اجليزة الردية"(.)12
وتكون العنوسة خري من الزوج الردئ ،وقال أيضاً مفضالً
العنوسة على الزواج الفاشل" :جلست اخلزانة وال جواز
مبجنانة"( ،)11و"دوري يف كل البالد وال تأخذي واحد
عنده أوالد"(.)10
صو المرأ في مؤسسة الزواج:
صو (المرأ  /الزوجة):

الزواج يف بيئة اجملتمع السعودي فعل مصريي،
ترتتب عليه نتائج ستنعكس على كل جمريات حياة الفرد
أصل املثل الشعيب السعودي يف هتيئة
يف املستقبل ،لذا ّ
قبلية لألخذ بكل الرتتيبات الالزمة قبل اإلقدام على
الزواج ،فصورة زوجة املستقبل جيب أن تكون مؤصلة،
 .5املرجع نفسه.
 .6أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .7أًخذ مشا ا ا ا ااافهة من حممد حسا ا ا ا ااني إبراهيم العتييب سا ا ا ا ااكان
األحساء.
 .9املرجع نفسه.
 .8أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .12املرجع نفسه.
 .11أخذ مشافهة من إبراهيم آل مبارك من سكان األحساء.
 .10املرجع نفسه.
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عمه عن الفرس"( ،)11وهو زواج يعود بالنفع على الرجل
يف منطق العصبية يف الزواج حىت لو كان على حساب
التغاضي عن بعض الشروط واملواصفات األخرى.
ومل يكتف بتهميش دور املرأة والقفز فوق حقوقها،
بل جتاوز ذلك إىل عدم الثقة هبا إىل درجة االعتقاد بأهنا
قد متارس اخلراب ضد عائلتها بوعي أو دون وعي ،وهذه
النظرة االستعالئية من الرجل ،قننت حياة املرأة بل
كرستها ،وهو ما يظهر استسالم املرأة هلذه الدونية ،بل
استكانت وقبلت هبا ،وحاولت أن تفرغ جزءاً من نقمتها
على بنات جنسها كردة فعل ،فبدل أن يتحد
املضطهدون يف مواجهة الذكورة ،نراهن ميعن يف امتهان
أنفسهن ،وأسقطن جزءاً من غضبهن على املرأة نفسها
لتكون املرأة حتت مركبات من االضطهاد.

"على األصل دور"( ،)1ألن األصل الطيب يفوق جاه
املرأة وماهلا ،بل قد ميتد البحث عن األصل إىل األم،
ألن "البنت سر أمها"(.)0
والنموذج املثال للزوجة املطلوبة ،املرأة اخللوقة املؤدبة
املطيعة ،فا "أدب املرأة مذهبها ال ذهبها"( .)3واخلري يف
أن تكون مرحة تدخل البهجة على نفس زوجها" ،اللي
()4
مرته مفرفشة يرجع البيت من العشا"  .والغىن ليس حمبباً
يف الزوجة "فيا ماخذ القرد على ماله"( )5و"يروح املال
ويبقى القرد على حاله"؛ ألن الغىن ميكن أن يرجح كفة
املرأة يف ميزان القوى والسلطة ،ويلغي إحدى اآلليات
اليت تؤسس لسلطة الرجل ،وهي القوامة.
أما األمثال اليت استلبت الزوجة حقها فكثرية ،إذ
املرأة ال يليق هلا سوى التدبري املنزيل "املرة لو طلعت املري
آخرهتا للطبي "( ،)6وهي ليست حمل ثقة كوهنا هوائية
تنجرف وراء عواطفها" ،ياويلك إن حبوك ويا ويلك إن
كرهوك"( ،)7وال تؤمتن على سر" ،آمن للحية وال تامن
ملرية"( .)9لذا تكون مداواهتا فيما يضعه املثل من عالج
"مره ابن مره اللي ما جييب للمره مره".
وال يؤخذ هلا برأي ،فالرجل ابن الرجل" ،اللي عمره
ما يشاور مره"( ،)8و"اللي يسمع كالم امرأته تكثر
نكباته"( ،)12كما أن املنظور املثلي السعودي حيث على
الزواج العشائري ،أي حيث على تبادل النساء داخل
القبيلة نفسها ،وبني أبناء العمومة "ابن العم ينزل بنت

صو (المرأ  /األم):
جاءت صورة األم يف النمط املثلى السعودي
مشرقة" ،بعد األم ادفن وطم" ،فهي احلانية والرقيقة حني
يكون احلديث فيها عن األم ،لكنها تنتقل إىل القسوة
والفوقية حني تكون موضوعها املرأة الزوجة ،وتصل إىل
حد الشعور باالمتعاض والشعور بالذنب حني تتناول
اإلبنة أو األخت( .)10وغالباً ما تربط البيئة الثقافية املرأة
بوظيفة اإلجناب ضمانة لالستمرارية وإعادة إنتاج النوع.
من هنا فال ميكن البقاء يف البيت دون أوالد يضمنون هلا
االستمرارية واالمتداد "العقيمة عدمية"( .)13ومبا أن املرأة

 .1أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .0املرجع نفسه.
 .3أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .4أخذ مشافهة من حممد امللحم من سكان األحساء.
 .5املرجع نفسه.
 .6أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .7املرجع نفسه.

 .9أًخذ مشافهة من علي املطلق من سكان األحساء.
 .8املرجع نفسه.
 .12أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .11املرجع نفسه.
 .10هشااام عودة ،األمثال الشااعبية الفلسااطينية ،قراءة معاصاارة،
عمان ،دار دجلة ناشرون.91 ،0211 ،
 .13أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
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هي الوسيط الضروري الذي عربه يكتب الرجل تارخيه خاتمة
الساليل النسيب (بالفتح) ميكن القول إن املرأة العاقر
خلصت الدراسة إىل أن األمثال الشعبية السعودية
كائن بال قيمة ،ال تستطيع الصمود أمام تقلبات الزمن ،املرتبطة باملرأة تنوعت إىل حد االختالف الذي يصل إىل
فاألوالد أوتاد اخليمة ،وهم ضمانة الستمرارها ،فاندماج التناقض يف مستوى يصعب معه التوفيق بينها ،فبقدر ما
املرأة رهني باإلجناب لكن ليس أي إجناب إمنا الطفل يوجد أمثال متجد املرأة وترفع من شأهنا ،جند أمثاال أخرى
الذكر "الولد لو قد املفتاح يعيب الدار أفراح"(.)1
حتط من مكاهنا وتقلل من قيمتها ،حىت إننا جند أحياناً
صو المرأ بعد انتهاء الزواج

صو (المرأ /المطلقة):
تتعرض املرأة لتهميش مضاعف يف حالة طالقها،
فتبدو وكأهنا وصلت إىل هنايتها أو موهتا ،فهي جمرد
جسد يفقد نضارته بفعل الزواج والوالدة "إذا حبلت
ذبلت" ،وتنتهي صالحيته مبجرد الطالق .هذا ما
يكشف عنه املثل السعودي حني يقول" :ال تاخذ املطلق
وال تسكن يف املعلق"( ،)0والطالق وسيلة للتهديد فا "اليت
ال تويف مع عشريها الطالق مصريها"( )3وال خيفى تضخم
األنا الذكورية يف جعل الرجل مطلوباً ال طالباً" ،طليقك
ال ترديه".
صو (المرأ /األ ملة):
تكشف معاينة األمثال الشعبية السعودية عن صورة
سلبية لألرملة تسلبها يف كثري من األحيان إنسانيتها
وقيمتها لذاهتا "خذ األرملة واضحك عليها ومن ماهلا
اصرف عليها"( ،)4بل إهنا تستلب حىت حق التفكري يف
انتقاء الزوج بعد وفاة زوجها "جاء لألرملة زوج قالت
أعور ما بنفع"( .)5ومعاناة األرملة كبرية بعد وفاة زوجها
فا "اليت مات زوجها يا غلبها وعوزها"(.)6
 .1املرجع نفسه.
 .0أًخذ مشافهة من حممد علي الصقر من سكان األحساء.
 .3املرجع نفسه.

تعايش النقيضني يف مثل واحد ،وتعكس هذه األمثال
النظرة املتناقضة اليت حيملها اجملتمع جتاه املرأة ،فهي
موضوع للرفعة ولالذالل يف اآلن نفسه .ومع وجود أمثال
تربز الصورة اإلجيابية للمرأة إال أهنا قليلة إذا ما قورنت
باألمثال اليت تركز على الصورة السلبية ،جاءت هذه
الصور بشقيها اإلجياي والسليب يف سائر مراحل عمر
املرأة ،ومن خالل أوضاعها وأدوارها االجتماعية املتنوعة
قبل الزواج فتاة وعانس ،وأثناء الزواج زوجة وأماً ،وبعد
إنتهاء الزواج مطلقة وأرملة.من هنا توصي الدراسة بإعادة
النظر يف صورة املرأة يف النمط املثلي السعودي ،خاصة
تلك الصورة املفعمة باليأس ،وانعدام الدور ،وغلبة
الشكوى ،وانعدام احلكمة ،وهي صور تعكس تصورا غري
إسالمي للمرأة ،مما يفتح لدراسات تسعى إىل تغيري
العقلية اليت أفرزت هذه املغالطات ،وتؤسس خلطاب
مثلي خمتلف ،يقوم على غرس شجرة حىت يف حلظات
املوت .كما توصي الدراسة بأن تعمل املرأة على التخلص
من األمثال اليت تغمطها حقها ،خاصة إذا ما علمنا بأن
املرأة هي الكائن األكثر استعماال لألمثال وخضوعا هلا.

 .4أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .5أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
 .6أمثال شعبية سعودية ،موقع على االنرتنت.
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المصاد والمراجع
 .1أكوع (إمساعيل) ،األمثال اليمانية مع مقارنتها
بنظائرها من األمثال الفصحى واألمثال العامية يف
البالد العربية ،دار املعارف ،القاهرة.1869 ،
 .0أملي (حممد) ،صورة املرأة يف األمثال العامية
التونسية ،تونس.0212 ،
 .3البستاين (كرم) ،البيان ،ط ،3دار صادر ،بريوت،
.1860
 .4البالوي (عاتق) ،طرائف وأمثال شعبية من قلب
اجلزيرة العربية ،دار القلم ،بريوت.1875 ،
 .5بلعري (عائشة) ،فتيات وقضايا ،نشر الفنك ،الدار
البيضاء.1882 ،
 .6بلعري (عائشة) ،نساء قرويات ،مؤلف مجاعي،
نشر الفنك ،سلسلة مقاربات.1866 ،
 .7تيمور (أمحد) ،األمثال العامية ،د.ن ،د.م،
.1848
 .9اجلرجاين (عبد القاهر) ،أسرار البالغة ،حتقيق :ها
ريرت ،مطبعة وزارة املعارف ،استنبول.1854 ،
 .8اجلرجاين (عبد القاهر) ،دالئل اإلعجاز ،مطبعة
املنار ،القاهرة1331 ،ها.
 .12جسوس (حممد) ،سلسلة مقاالت حول الثقافة
الشعبية ،جريدة اإلحتاد االشرتاكي ،شهر رمضان.

 .11اجلمعية األمريكية لتعليم الكبار ،التوجيه الرتبوي
لكبار السن ،دار القلم ،القاهرة.1866 ،
 .10اجلهيمان (عبد الكرمي) ،األمثال الشعبية يف قلب
جزيرة العرب ،دار أشبال العرب ،الرياض.1878 ،
 .13حسنني (حنان) ،الدراما التلفزيونية وكبار السن،
سلسلة اجتاهات حديثة يف اإلعالم ،دار العامل
العري ،القاهرة.0211 ،
( .14حسني) عائشة ،البيان يف ضوء األساليب
العربية ،القاهرة ،دار قباء.0222 ،
 .15أبو حسني (حممد صبحي) ،صورة املرأة يف األدب
األندلسي يف عصر الطوائف واملرابطني ،عامل
الكتب احلديث ،إربد.0225 ،
 .16حسني (سامية) ،صورة املرأة يف املثل الشعيب ،دار
الوفاء ،اإلسكندرية.0226 ،
 .17محصي (سيمون) ،ألف ومخس مئة من احلكم
واألمثال الشعبية ،ط ،4دار طالس ،دمشق،
.1884
( .19احلويسكي) زين ،أمحد املصري ،فنون بالغية،
اإلسكندرية ،دار الوفاء.0226 ،
 .18احلويف (أمحد) ،املرأة يف الشعر اجلاهلي ،دار
القلم ،بريوت.1861 ،
 .02عباس (فضل) ،البالغة فنوهنا وأفناهنا ،دار
العرفان ،عمان.1897 ،
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 .01عبد املطلب (حممد) ،البالغة واألسلوبية ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1894 ،
 .00أبو عميشة (عادل) ،قضايا املرأة يف الشعر العري
احلديث ،دار اجلبل ،بريوت.1897 ،
( .03العيدة) باسل ،مهارات تصميم والبحوث
والدراسات العلمية وحتليلها إحصائيا باستخدام
برنامج  ،spssالكويت ،جملس النشر العلمي،
.0225
 .04راوي (مسارع) ،سيكولوجية الشيخوخة وموقف
اإلسالم من كبار السن ،دار الكتب ،بغداد،
.1888
 .05السباعي (أمحد) ،األمثال الشعبية يف مدن
احلجاز ،مكتبة هتامة ،جدة.1891 ،
 .06سالمة (ياسر) ،موسوعة األمثال الشعبية ،دار
صفاء ،عمان.0223 ،
 .07صبحي (عبد اجمليد) ،سطوة النهار وسحر الليل،
الفحولة وما يوازيها يف األدب العري ،دار توبقال،
الدار البيضاء.1888 ،
 .09طه (مجانة) ،موسوعة األمثال الشعبية العربية،
دراسة حتليلية مقارنة ،الدار الوطنية اجلديدة،
الرياض.1888 ،
 .08عبد العزيز (حممد) ،األمثال مصدر للدراسة
التارخيية ،قراءة يف التاري السعودي والتاري
املصري ،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية

واالجتماعية ،القاهرة.1888 ،
 .32العبودي (حممد) ،األمثال العامية يف جند ،دار
اليمامة ،الرياض.1878 ،
 .31العشريي (نادية) ،صورة املرأة بني األمثال
األندلسية واإلسبانية ،جملة مكناسة ،جملة كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس ،ع،12
.1886
( .30فريد مان) نورمان ،ترمجة جابر عصفور ،جملة
األديب العراقية ،ع.16
 .33العلي (فاطمة يوسف) ،املرأة يف املأثورات الشعبية
الكويتية ،جملة لبنان ،ع  ،355فرباير.0222 ،
 .34عودة (خليل) ،صورة املرأة يف شعر عمر بن أي
ربيعة ،دار الكتب العلمية ،بريوت.1899 ،
 .35العواودة (أمل) ،صورة املرأة يف األدب األردين
والفلسطيين ،أمثال أغاين حكايات ،مؤسسة محادة
للدراسات اجلامعية ،إربد.0222 ،
 .36غامن (حممد) ،مشكالت كبار السن ،املكتبة
املصرية ،اإلسكندرية.0224 ،
 .37الغذامي (عبد اهلل) ،اخلطيئة والتكفري ،النادي
األدي الثقايف ،جدة.1895 ،
 .39فرفار (علي) ،صورة املرأة بني املنظور الديين
والشعيب والعلماين ،دار الطليعة ،بريوت.1886 ،
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صورة املرأة يف النمط املثلي السعودي

 .38القاضي (سعد) ،قاموس األمثال الشعبية العربية
واالفريقية ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
.0225

 .40املنجد (صالح الدين) ،أمثال املرأة عند العرب،
ما قالته املرأة العربية وما قيل فيها ،دار الكتاب
اجلديد ،بريوت.1891 ،

 .42كحالة (عمر رضا) ،املرأة يف عاملي العرب
واإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،ط.1899 ،0

 .43منصور (عبد اهلل) ،صورة املرأة يف شعر عبد
الرحيم عمر ،دراسة نقدية مقارنة ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بريوت.0222 ،

( .41املسريي) عبد الوهاب ،اللغة واجملاز بني التوحيد
ووحدة الوجود ،القاهرة ،دار الشروق،
.0220,1883

 .44النقلي (حممد) ،وحدة األمثال العامية يف البالد
العربية ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة.1869 ،
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Abstract
This study explains women figure at Saudi proverb. The man is considering main
productive element at society. This study explains the effect of proverb on society.
Proverb is consider as society Law. So this study contain two subjects, technical and
substantive. The first one explain sources of the image of women and her structural
formations, the second one explain women life especially marriage. The women before
marriage considered girl and spinster. Then the women in marriage as a wife and mother.
Finally the women after failed marriage as divorced widowed women.
Keywords: Image, Women, Proverb, Popular.
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حمفزات السلوك التطوعي يف الفقه اإلسالمي
2

رجا غازي رجا العمرات 1وحممد غازي رجا العمرات
1

قسم التربية اإلسالمية  -جامعة اليرموك  -األردن

قسم التربية الخاصة  -كلية العلوم التربوية  -جامعة جدارا  -األردن

2

Q
هتدف الدراسة احلاليّة من جهة املنهجيّة البحثيّة إىل اإلجابة عن سؤاهلا الرئيس اآليت :ما حمفزات السلوك التطوعي يف الفه
اإلسالمي؟ وجاءت اإلجابة عن هذا السؤال بسبعة مباحث أبرزت أ ّن الفه اإلسالمي حُيفز األفراد واجملموعات ملمارسة األمناط
السلوكيّة املرغوب فيها إجتماعيّاً من خالل :تفعيل مبادئ التجمع واإلجتماع ،وتوسيع الهواسم املشرتكة بني األفراد واجملموعات،
وترسيخ الفهم الصحيح لسنن املداولة ،وتكوين مناذج األسوة املهتدية الهائمة على مبادئ األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
احلث السلوكي ،والتعزيز السلوكي؛ لدفع األفراد واجلماعات ملمارسة األمناط
ويستخدم كذلك أساليب :التشكيل السلوكي ،و ّ
السلوكيّة املرغوب فيها إجتماعيّاً.
احلث السلوكي ،التعزيز السلوكي.
النمذجة ،التشكيل السلوكيّ ،
الكلمات المفتاحية :احملفزات ،الدوافعْ ،

رقم احلديث ،99014 :ضعيف) كما أ ّن العبادات
A
احلمد هلل مبتدأً وخرباً ،والصالة والسالم على سيدنا العامة جيب أ ْن مت ّكن العبادات اخلاصة وتص ّدقها على
حممد صلى اهلل علي وسلمّ ،أما بعد،،،
لم يدع قول
اجلوارح ،قال صلى اهلل علي وسلم" :من ْ
اإلسالمي العبادات الشرعية إىل الزور والعمل به ،فليس هلل حاجة في أ ْن يدع طعامه
هسم الفه ح
يح ّ
ح
قسمني :عبادات خاصة تتمثل بأركان اإلسالم اخلمسة وشرابه" (البخاري ،9199 ،رقم احلديث،)9905 :
وحكمها اإللزام والوجوب ،وعبادات عامة تتمثل "بكل
ما يحبه اهلل ويرضاه ،من :األقوال واألعمال الباطنة

والظاهرة" (ابن تيمية ،9191 ،ج :9ص )3 :وحكمها
الوجوب والندب ،والعالقة بني الهسمني عالقة دفع
وتكامل ،فالعبادات اخلاصة جيب أن تدفع باجتاه
العبادات العامة؛ حتهيهاً لهيم اإلسالم ومبادئ العاملية،
الص َالةَ تَ ْن َهى َع ِن
الص َالةَ إِ َّن َّ
قال تعاىل ﴿ َوأَقِ ِم َّ
ش ِاء َوال ُْم ْن َكر﴾ [العنكبوت ،]54 :وقال صلى اهلل
الْ َف ْح َ
علي وسلم" :من لم تنهه صالته عن الفحشاء
والمنكر ،لم يزدد من اهلل إلا بعدا" (الطرباين،9193 ،

البريد االلكترونيdr_amrat@yahoo.com :

وميكن تهسيم العمل التطوعي استناداً إىل تهسيم
العبادات ،إىل قسمني :عمل تطوعي خاص ومداره
العبادات اخلاصة وال تتعدى دوائر نفع يف الغالب
احللهات الفردية وحكم الندب ،وعمل تطوعي عام
مداره العبادات العامة وتتسع دوائر نفع لتشمل احللهات
الفردية واجملتمعيّة واإلنسانيّة العامليّة وحكم العام الندب
أيضاً.
اإلسالمي من فهم النص املهدس:
يوسع الفه ح
ح
ح
فكريّاً وعمليّاً ويضفي علي مرونةً شرعيةً؛ متكن من التأثري
بكل معطيات بدافع احلكم
املهتدي على الواقع املَعيش ّ

ردمد8651 -6095 :
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حبثي ،فهد متّ أستخدم املنهج الوصفي االستهرائي يف
التعامل مع أمهات مصادر الفه اإلسالمي ،ومتّ
أستخدم املنهج التحليلي االستنباطي يف حتليل النصوص
الفههية واستنباط حمفزات السلوك التطوعي منها.

الشرعي ،فالفكر الفههي ينطلق انطالقاً مهتدياً من
املصدر وصوالً إىل تطبيق نصوص املصدر تطبيهاً خاصاً
وعاماً؛ حُيهق قيم االستخالف والشهود احلضاري
اإلسالمي على العمل التطوعي
املسئول ،وما ُّ
حث الفه ح
ح
العام إالّ أحمنوذجاً عمليّاً لفهم النص املهدس فهماً حضاريّاً التعريفات اإلجرائياة:
يرسخ يف اجملتمع املسلم قيم املنافسة على فعل
تضمن عنوان الدراسة بعض املصطلحات واليت
مهتدياً ّ
اخلريات تعميماً لفائدة خمرجات هذا التنافس املضبوط ميكن تعريفها إجرائيّاً على النحو اآليت:
كل احللهات الفرديّة واجملتمعيّة المحفزات :األس ا ا ا ا ا ا ا ا ااالي ا ا ااب الرتبويّا ا اة املمنهج ا ا ااة اليت
باملصدر لتشمل ّ
واإلنسانيّة تدليالً على عامليّة اإلسالم وقابليت للتطبيق
يس ا ا ااتخدمها الفه اإلس ا ا ااالمي؛ إلثارة دافعيّة األفراد
املهتدي على أرض الواقع.
واجلماعات ملمارسة األمناط السلوكيّة املرغوب فيها.
أهداف الدراسة:
الس لوك الت وعي :النمط السا ا ا االوكي املندوب شا ا ا اارعاً
هتدف الدراسةح احلاليّةح إىل حتهيق جمموعة من
ح
األهداف املنهجيّة ،يتمثل بعضها باآليت:
 -9إبراز دور الفه اإلسالمي يف تفهي اجملتمع بأمهية
العمل التطوعي العام الذي ينهل اجملتمع إىل مفهوم
اجلسد الواحد املرتابط املتماسك الذي تتداعى
ألجل كل األعضاء؛ بغية نصرت وإصالح .
 -1إبراز أنواع احملفزات السلوكية اليت يستخدمها الفه
اإلسالمي يف إثارة دافعية األفراد واجلماعات
ملمارسة األمناط السلوكية املرغوب فيها إجتماعيّاً؛
بغية استثمارها يف املؤسسة الرتبويّة املعاصرة.
 -3إبراز الدور االرتهائي للحكم الشرعي املندوب يف
توسعة فهم النص املهدس وصوالً ب إىل مهام العامليّة
واإلنسانيّة.

واملرغوب في اجتماعياً والهائم على أس ا ا ا ا ا اااس تهد
عمليا ااات الا اادعم واملس ا ا ا ا ا ا ا ااانا اادة ل خرين متجا اااوزاً
التكتالت الضا ا ا ا اايّهة واإلثنيّات الفكريّة واالختالفات
اإليديولوجيّة.

الفقه اإلس المي :الفهم اإلسااالمي املسااتكمل لشااروط
مجيعها يف اسا ا ا ااتنباط األحكام الشا ا ا اارعيّة العمليّة من
األدلة التفصيليّة.
خ ة البحث:

يش ا ا ا ا ا ااتمل البحث احلاو على :مهدمة ،وس ا ا ا ا ا اابعة
مباحث ،وخامتة ،وهي على النحو اآليت:

المبحث األول :تفعيل مبادئ التجمع واالجتماع.
المبحث الثاني :توسيع الهواسم املشرتكة.
المبحث الثالث :فهم سنن املداولة.

سؤال الدراسة ومنهج بحثها:
ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلاليّة بالسؤال الرئيس المبحث الخامس :التشكيل السلوكي.
احلث السلوكي.
اآليت :ما حمفزات السلوك التطوعي يف الفه اإلسالمي؟ المبحث السادسّ :
ومتّت اإلجابة عن هذا السؤال باستخدام أكثر من منهج المبحث السابع :التعزيز السلوكي.

المبحث الرابع :الدفع اجلمعي والنمذجة.
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الخاتمة :تضمنت أهم نتائج البحث.

التجمع واالجتماع:
المبحث األول :تفعيل مبادئ ّ

يَدعو الفه اإلسا ا ا ا ااالمي إىل تفعيل مبادئ التجمع
واالجتماع حول املنهج الصااحيح املتّبع ،وهو من خالل
املفعلا ا ااة على أرض الواقع املعيش على
تشا ا ا ا ا ا اريعا ا ااات ا ا ا ّ
املس ا ا ا ا ا ااتويااات التننرييّاة والعمليّ اة ينبااذ كا ّال طر الفرقااة
واالختالف ويع ّدها إسفيناً حاداً يشتت أوصال اجملتمع؛
ويوصا ا اال إىل مرحلة الضا ا ااعف وغياب التأثري احلضا ا اااري
الفعال ،قال تعاىل﴿ :وأ ِ
َط حيعوا اللَّ َ َوَر حسا ا ا ا ا ا اولَ ح َوَال تَانَ َاز حعوا
ّ
َ
اصِربوا إِ َّن اللَّ َ مع ال َّ ِ
فَاتَا ْف َشلحوا وتَ ْذ َه ِ
ين﴾
ََ
صاب ِر َ
ب رُيح حك ْم َو ْ ح
َ َ
[األنفال ،]54 :فطاعة اهلل تعاىل تتحهق بإتباع املنهج
الذي بعث ب رسا ا اول ص ا االى اهلل علي وس ا االم ،والص ا اارب
الص ا ا ا ا ا ا ا اااد على ها ااذا املنهج وااللتفا اااف حول ا ا على
املس ا ااتويات :التننرييّة والعمليّة؛ ح ينعم الفرد واجملتمع
مبخرجااات هااذا التطبيق الفاااعاال للمنهج ،أ ّم اا االنكفاااء
على الذات وقطع شا ا ا اابكات االتصا ا ا ااال اليت تربط الفرد
باجملتمع فليس ا اات من أس ا اااس ا اايات املنهج؛ أل ّن املخالطة
ُّ
ومد شا اابكات التفاعل بني الفرد واجلماعة والصا اارب على
هذا التفاعل ،هو هدف رئيس من أهداف املنهج الذي
يهود الفرد واجملتمع إىل مهام األفض ا ا االيّة ،قال ص ا ا االى اهلل
علي وس ا ا االم ":املؤمن الذي ح الط النّاس ،ويص ا ا اارب على
الناس ،وال
أذاهم ،أفضا ا ا ا ا ا اال من املؤمن الذي ال ح الط ّ
يص ا ا ا ا ا اارب على أذاهم" (البيههي ،9115 ،رقم احلديث:
 ،91149ص ا ا ا ا ا ااحيح) .ومل اا ك ااان اات العب ااادات الع ااام ااة
ّ
واخلاص ا ا ا ا ااة هلا تأثريها الواض ا ا ا ا ااح يف حتهيق مبادئ املنهج
جل أهداف
اإلس ااالمي وأهداف وغايات  ،جيد الناأر أ ّن ّ
اب يف بوتهة تفعيل مبدأ
هذه العبادات وغاياهتا تصا ا ا ا ا ا ا ّ
التجمع واالجتماع الش ا ا ا ا اارعي ،قال الش ا ا ا ا اااط (د.ت،
ّ

ج :3ص :)914جاااء "األمر باااالجتماااع ،والنهي عن
التفرقااة؛ ملااا يف االجتماااع من املعاااين اليت ليس ا ا ا ا ا ا اات يف
االنفراد :كااالتعاااون ،والتناااهر ،وإأهااار أ ّماة اإلس ا ا ا ا ا ااالم
وشا ا ا ا ا ا اعااائره ،وإ اااد كلمااة الكفر؛ ولااذلااك ش ا ا ا ا ا ا ّارعاات
اجلماعات واجلمعات ،واألعياد ،وشا ا ا ّارعت املواصا ا ااالت
بني ذوي األرحام خصا ااوص ا ااً وبني سا ااائر أهل اإلسا ااالم
وذم االفرتا وأمر بإصااالح
عموماً ،وقد مدح االجتماع ّ
وذم ضاادها وما يؤدي إليها إىل غري ذلك ا
ذات البني ّ
يف هااذا املعو وأيض ا ا ا ا ا ا ااً فاااالعتبااار الننري يهض ا ا ا ا ا ااي أ ّن
لالجتماع أمراً زائداً ال يوجد مع االفرتا ".
ُّ
يعد الفه اإلس ا ااالمي االجتماع أمراً ض ا اارورياً للفرد

واجملتمع على ح ّد س ا ا ا ا اواء ،فمن خالل ُيهق اإلنسا ا ا ا ااان
الكثري من مصا ا ا ا اااحل وتطلعات  :الدنيويّة واألخرويّة ،قال
كل بين آدم
ابن تيمية(د.ت  -ب ،ج :19ص" :)41و ّ
ال تتم مص ا ا ا ا ا االحتهم ال يف ال ا اادني ا ااا وال يف اآلخرة إالّ
باالجتماع والتعاون والتناص ا اار؛ فالتعاون والتناص ا اار على
جلب منافعهم والتناص ا ا ا اار لدفع مض ا ا ا ااارهم؛ وهلذا يهال
اإلنسااان مدينّ بالطبع فإذا اجتمعوا فال ب ّد هلم من أمور
يفعلوهنا جيتلبون ما املص االحة وأمور جيتنبوهنا ملا فيها من
املدنية والعمل
املفسا ا ا ا ا ا اادة" ،فاالجتماع ميزة اجملتمعات ّ
ض ا ار ومعلوم
التطوعي مؤشا اار واضا ااح على التم ّدن والتح ّ
جتمع بش ا ا ااري لو من
أ ّن العمل التطوعي ال ُيدث يف ّ
التفعياال احلهيهي ملبااادئ االجتماااع املعتربة املض ا ا ا ا ا اابوطااة
باملصدر وهذا يستوجب كمه ّدمات للعمل التطوعي أ ْن
التجمع واالجتماع املع ّدلة
يحس اابق بتفعيل حهيهي ملبادئ ّ
با اااملنهج؛ ح يؤدي العما اال التطوعي دوره املتوازن يف
حتهيق مصاحل الفرد واجملتمع ويدفع عنهما الهدر املمكن
من املفاسد واملضار.
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المبحث الثاني :توسيع الهواسم املشرتكة.
يهصد بالهواسم املشرتكة ،جمموع احللهات الكربى
املتداخلة تداخالً نسبياً تابعاً لتأثري االيدولوجيا والثهافة
املعيشة جبميع مكوناهتا املاديّة والفكريّة ،واليت جتمع أفراد
اجملتمع؛ لينطلهوا منها انطالقاً متمايزاً يوصلهم إىل
الغايات الكربى اجلامعة .تع ّد الهواسم املشرتكة اليت تربط
جمموعات األفراد  -يف كثري من األحيان  -عوامل
جذب دافعةً هلم للتكاتف والتناصر والتعاون؛ بغية حتهيق
لعل من أكرب الهواسم
املصاحل والتطلعات املشرتكة ،و ّ
املشرتكة اليت تتجاوز حدود الزمان وجغرافية املكان:
االيدولوجيا اليت تصهر مجيع املنتسبني إليها يف بوتهة
أخوة املعتهد ،قال تعاىل ﴿إَِّمنَا الْ حم ْؤِمنحو َن إِ ْخ َوة﴾
ّ
[احلجرات ،]90:قال أبو السعود (د.ت ،ج:9
ص )910يف تفسري هذه اآلية ":أي أ ّهنم منتسبون إىل
أصل واحد ،هو :اإلميان" ،وهذا األصل يوجب على
املنضوين حتت لواء االيدولوجيا تفعيل مبدأ احلهو
والواجبات؛ تننيماً لعالقاهتم مع املنهج املعتمد من جهة
وتننيماً لعالقاهتم التشعبيّة اليت تربطهم مع بعضهم
البعض ومع الوسط احمليط بكل تنوع  :املادي والبشري
من جهة أخرى ،فالكمال اإليديولوجي املطلوب حتهيه
من أعضاء اجملتمع اإليديولوجي الواحد تبادل
يستوجب ْ
افرتاضي لألدوار الذاتية (فأنا أنت ،وأنت أنا) تذويباً
الفعال وترسيخاً ملبدأ احلهو
ملعيهات التكامل ّ
والواجبات داخل اجملتمع اإليديولوجي الواحد على
الطريهة املعتربة اليت ترضي وج اهلل تعاىل ،قال صلى اهلل
ُيب
علي وسلم" :ال يؤمن أحدكم ح
ُيب ألخي ما ّ
ّ
لنفس "(مسلم ،د.ت ،رقم احلديث ،)54 :وجاء يف
شرح النووي على صحيح مسلم (9311ها ،ج:1

ُيب
ص" :)99معناه :ال يكمل إميان أحدكم ح
ّ
ُيب لنفس والهيام بذلك
ألخي يف اإلسالم مثل ما ّ
ُيب ل حصول مثل ذلك من جهة ال يزامح
ُيصل بأ ْن ّ
فيها حبيث ال تنهص النعمة على أخي شيئاً من النعمة
علي  ،وذلك سهل على الهلب السليم وإّمنا يعسر على
الهلب الدغل ،عافانا اهلل وإخواننا أمجعني".
يع ّد الفه اإلسالمي الهواسم املشرتكة حمفزات
سلوكيّة إجيابيّة تدفع إىل تكامل األدوار واألعمال الننريّة
والعمليّة؛ للنهوض بالفرد واجملتمع بصورة متوازنة؛ لتحهيق
غايات الهواسم املشرتكة يف االرتهاء والشهود احلضاري،
قال املهدسي (9599ها ،ج :9ص" :)304للمسلم
على املسلم ،أ ْن :يسرت عورت  ،ويغفر زلّت  ،ويرحم عربت ،
ويرد غيبت  ،ويد نصيحت ،
ويهيل عثرت  ،ويهبل معذرت ّ ،
ذمت  ،وجييب دعوت  ،ويهبل هديت ،
وُيفظ خلت  ،ويرعى ّ
ويكافئ صلت  ،ويشكر نعمت  ،وُيسن نصرت  ،ويهضي
ويرد ضالت ،
ويشمت عطست ّ ،
حاجت  ،ويشفع مسألت ّ ،
ويوالي وال يعادي  ،وينصره على أامل  ،ويكف عن ألم
ُيب لنفس ،
وُيب ل ما ّ
غريه ،وال يسلم  ،وال ذل ّ ،
ويكره ل ما يكره لنفس " ،فهذه الصورة التكامليّة ملبدأ
احلهو والواجبات اليت تضبط عالقة املسلمني بعضهم
ببعض وتضبط عالقتهم باملنهج املعتمد؛ ترتهي باملسلم
واجملتمع ايدولوجيّاً إىل مهام اإلحسان االجتماعي الذي
الكل مسئول في عن تفعل قيم ومبادئ التعاون
يكون ّ
وفعل اخلريات؛ حتهيهاً ألهداف احلياة اإلسالميّة
اخلَْياَر لَ َعلَّ حك ْم تحا ْفلِ ححو َن﴾
املهتدية ،قال تعاىل ﴿ َوافْا َعلحوا ْ
[احلج .]99 :وليس من فه املدنيّة يف شيء أ ْن تغلق
عمليات الدعم واملساندة وفعل اخلريات يف إطار دائرة
جيب بدافع من االيدولوجيا
إيديولوجيّة واحدة ،بل ْ
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املعتمدة تنمية عالقات التعاون على فعل اخلريات بني
اإليديولوجيات والثهافات الدينيّة األخرى يف اجلوانب
املدنيّة؛ تنميةً للمجتمع وحتهيهاً لغايات االستخالف
اإلنساين على األرض ،فهد جاء يف املبسوط جواز "أ ْن
تحدفع صدقة الفطر إىل أهل الذمة" (السرخسي ،د.ت،
ج 3 :ص)999 :؛ أل ّن من بني املهصود منها "س ّد
خلة احملتاج ودفع حاجت بفعل هو قربة من املؤدي ،وهذا
املهصود حاصل بالصرف إىل أهل الذمة فإ ّن التص ّد
ملن ال
املربة ْ
التطوعات؛ ألنّا مل ناحْن َ عن ّ
عليهم قربة بدليل ّ
َّ ِ
ين َملْ
يهاتلنا ،قال اهلل تعاىل ﴿َال يَاْنا َها حك حم اللَّ ح َع ِن الذ َ
ياح َهاتِلحوحك ْم ِيف الدِّي ِن﴾[املمتحنة ،]9 :خبالف املستأمن
املربة مع من يهاتلنا ،قال اهلل
فإنّ حمهاتل وقد حهنينا عن ّ
َّ ِ
َِّ
ين قَاتَالحوحك ْم ِيف
تعاىل ﴿إمنَا يَاْنا َها حك حم اللَّ ح َع ِن الذ َ
الدِّي ِن﴾[املمتحنة( "]1 :السرخسي ،د.ت ،ج 3 :ص:
رقي العمل التطوعي
 ،)999وهذه النصوص تدلل على ّ
يف اإلسالم ومدنيّت  ،ومرونت واتساع دوائره لتشمل
التعددية اإليديولوجية؛ فتوسيع الهواسم املشرتكة بني
اجملموعات البشريّة يع ّد من فه العمل التطوعي وحمفزات
اليت تصل باجملتمع إىل أعلى درجات اإلحسان
االجتماعي.
المبحث الثالث :فهم سنن املداولة.
تع ّد مداولة األيام بني الناس سنّة من سنن اهلل تعاىل
اليت حجيريها على األفراد واجملتمعات يف احلياة؛ حتهيهاً ملبدأ
ك ْاألَيَّ حام
التمحيص واالختبار اإلهلي ،قال تعاىلَ ﴿ :وتِْل َ
ني الن ِ
َّاس﴾[آل عمران ،]950 :قال األلوسي
نح َدا ِوحهلَا بَا ْ َ
(د.ت ،ج :5ص )49يف تفسري اآلية" :نداوهلا بني
مرة ،وهلؤالء أخرى...
النّاس :نصرفها بينهم فنديل هلؤالء ّ
واملداولة سنّة مسلوكة فيما بني األمم قاطبة إىل أ ْن يأيت
أمر اهلل تعاىل" ،فاإلنسان ال يبهى على منط واحد من

أقدار اهلل تعاىل فحيات دوران بني أقدار اهلل تعاىل املتهابلة
فهو يدور بني أقدار الشباب واهلرم ،وأقدار الصحة
والسهم ،وأقدار الغو والفهر ،وأقدار الفراغ والشغل،
وأقدار احلياة واملوت ،وهو مطالب شرعاً باستثمار هذه
األقدار واغتنامها إىل أكمل مدى يرضي وج اهلل تعاىل؛
حتهيهاً لغايات االبتالء واالختبار اإلهلي ،قال صلى اهلل
علي وسلم" :إغتنم ساً قبل س :شبابك قبل
هرمك ،وصحتك قبل سهمك ،وغناك قبل فهرك،
وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك" (احلاكم،
 ،9110رقم احلديث ،9954 :على شرط البخاري
ومسلم) ،واإلنسان جبميع هذه املتهابالت :متهابالت
الهوة ومتهابالت الضعف حباجة أكيدة إىل عمليات
الدعم الفردي واجملتمعي على املستويات :العلميّة
والعمليّة ،قال ابن الهيم (د.ت ،ص" :)93 :املهصود
من اجتماع النّاس وتعاشرهم :هو التعاون على الرب
كل واحد صاحب على ذلك علماً
والتهوى؛ فيعني ّ
يستهل بعلم ذلك وال بالهدرة
وعمالً ،فإ ّن العبد وحده ال
ّ
الرب سبحان أ ْن جعل النوع
علي ؛ فاقتضت حكمة ّ
اإلنساين قائماً بعض ببعض  ،معيناً بعض لبعض "،
فبفطرة االجتماع اليت فطر اهلل تعاىل الناس عليها يتعاون
الكل اجملتمعي لتحهيق مصاحلهم وأهدافهم وتفادي
الكثري من مشكالهتم على املستويات :الفرديّة
واجملتمعيّة؛ وليسامهوا بوضع احللول الفاعلة ملعاجلتها.
وتتباين دوافع اإلنسان السلوكيّة الكامنة وراء تهد
عمليات الدعم واملساندة استناداً إىل جمموعة من
العوامل :اإليديولوجيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة
واالنفعاليّة ،وبعض العوامل والنروف املتداخلة واملتشعبة
اليت يفرضها موقف عمليات الدعم واملساندة فبعض
دوافع السلوك تكمن يف الننر إىل عوائد عمليات الدعم
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واملساندة املعنويّة منها واملاديّة ،فهد جاء يف حديث أيب
سعيد اخلدري" :أ ّن ناساً من أصحاب الن صلى اهلل
حبي من العرب فلم يهروهم ومل
علي وسلمّ ،
مروا ّ
يضيفوهم ،فاشتكى سيدهم ،فأتونا ،فهالوا :هل عندكم
دواء؟ قلنا :نعم ،ولكن مل تهرونا ،ومل تضيفونا ،فال نفعل
ح جتعلوا لنا َج ْعالً ،فجعلوا على ذلك قطيعاً من الغنم،
قال :فجعل رجل منّا يهرأ علي بفاحتة الكتاب :فربأ،
فلما أتينا الن صلى اهلل علي وسلم ،ذكرنا :ذلك ل ،
ّ
قال ":وما يدريك أ ّهنا رقية" ،ومل يذكر هنياً من  ،وقال:
كلوا واضربوا و معكم بسهم"(الرتمذي،د.ت ،رقم
احلديث ،1045 :صحيح) ،فاستناداً إىل مفهوم التبادل
االجتماعي بني طرفني امتنع الطرف األول (حي من
العرب) عن تهد عمليات الدعم واملساندة إىل الطرف
فلما طلب
الثاين (جمموعة من الصحابة) يف البداية ّ
الطرف األول من الطرف الثاين أ ْن يه ّدموا هلم عمليات
الدعم واملساندة بعد ذلك وافق الصحابة ولكن شريطة
أن يه ّدم الطرف األول عوائد ماديّة نتيجة هلذه املساعدة
وعمليات الدعم وافرتاضياً لو أقدم الطرف األول من
البداية على دعم الطرف الثاين ومساعدهتم لبادهلم
املرة الثانية عمليات الدعم واملنفعة دون
الطرف الثاين يف ّ
الننر إىل أيّة عوائد مادية ولكنّهم ملا حبسوا عنهم
ّ
عمليات الدعم واملساندة طلب الصحابة منهم عوائد
ماديّة ننرياً ملساعدهتم ودعمهم ،ويف إقرار الرسول صلى
اهلل علي وسلم لفعلهم دليل على صحت  ،ودليل على
جواز أن يستخدم يف النروف واألحوال واملواقف
املتشامة اليت تهدر بناء على معطيات املوقف وأروف
ُيث على تفعيل مبدأ العفو
اخلاصة ،ولكن النّدب ّ
والتجاوز عن أخطاء اآلخرين ومهابلة إساءاهتم بإحسان.

تشكل األمناط السلوكيّة اإلجيابيّة سلسلة متحركة من
ّ
فكل منط سلوكي
عمليات الدفع والتحفيز واالستجابة ّ
إجيايب من الفه أ ْن يَدفع إىل منط سلوكي إجيايب آخر
موازي ل يف املهدار أو يفو عن  ،والنمط السلوكي
اجلديد يكون يف نفس الوقت سلوك استجابة للسلوك
السابق ،وسلوكاً دافعاً لسلوك جديد؛ وبذلك تدور
عجلة السالسل السلوكيّة اإلجيابيّة يف اجملتمع ،قال ابن
تيمية (د.ت-أ ،ج :11ص" :)419مهابلة احلسنة
مستحب ،والنهص
مبثلها عدل واجب ،والزيادة إحسان
ّ
ألم حمرم ،ومهابلة السيئة مبثلها عدل جائز ،والزيادة
مستحب ،فالنلم للنامل ،والعدل
حمرم ،والنهص إحسان
ّ
ّ
املستحب للسابق باخلريات،
للمهتصد ،واإلحسان
ّ
واألمة ثالثة :أامل لنفس  ،ومهتصد ،وسابق باخلريات"،
فمهابلة احلسنة باحلسنة وباإلحسان ومهابلة السيئة
باإلحسان وبعمليات تعديل السلوك املناسبة؛ يسهم
برتسيخ ثهافة املسابهة إىل فعل اخلريات يف احلياة
اجملتمعية؛ األمر الذي جيعل هذه الثهافة مسة يزة
للشخصيّة اإلسالميّة واجملتمع اإلسالمي بشكل عام.
وتع ّد خمرجات فعل اخلريات ونتاجاهتا حمفزات دافعة
ملمارسة األمناط السلوكيّة وتكرارها ،ففعل اخلريات تعود
نتائج يف النهاية على الفرد نفس وعلى اجملتمع؛ بإعتبار
الكل اجملتمعي املسئول مسؤوليّة مباشرة
أ ّن الفرد جزء من ّ
كل
عن االرتهاء ب إىل مصاف التهدم واإلحسان يف ّ
التجمع والعيش وتطبيق املنهج،
اجملاالت باعتباره مكانّ :
فحلهات فعل اخلريات تبدأ بالفرد ،مثّ تتسع لتشمل
اجملتمع ،مثّ تتسع لتشمل اإلنسانيّة والعامليّة ،ومع هذا
االتساع واالمتداد ترتد نتاجات فعل اخلريات وخمرجاهتا
إىل الفرد واجملتمع واإلنسانيّة ،قال ابن تيمية (د.ت-أ،
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ج 30 :ص" :)345 :من أحسن إىل الناّس فإىل نفس
 أحسن  ،-كما يروى عن بعض السلف ،أنّ قال :ماأحسنت إىل أحد ،وما أسأت إىل أحد ،وإّمنا أحسنت
َح َسْنتح ْم
إىل نفسي ،وأسأت إىل نفسي ،قال تعاىل﴿ :إِ ْن أ ْ
ِ ِ
ِ
َسأْ حْمت فَالَ َها﴾[اإلسراء."]9 :
أْ
َح َسْنتح ْم ألَنْا حفس حك ْم َوإ ْن أ َ
يدفع فهم سنّة املداولة بالصورة الشرعيّة الصحيحة
إىل املسارعة إىل فعل اخلريات ،فاستعدادات فعل اخلريات
اليت ّزود اهلل تعاىل ما الفرد واجملتمع وقدراهتا وإمكاناهتا
ومهاراهتا استناداً إىل سنة املداولة قد يعرتيها حال
الضعف والهصور والتالشي ،فإذا ما باشر اإلنسان
استثمارها وتوجيهها الوجهة املطلوبة شرعاً ما علي حينها
املفرطني الذين
من ذهاما أو تالشيها وال يع ّد حينها من ّ
الهوة
أهلتهم طول اآلمال وسعة الرز والصحة والفراغ و ّ
عن تأدية حهو اهلل تعاىل ،وق ْد ينتهل اإلنسان كذلك
استناداً إىل سنّة املداولة من حال تهد املساعدة والعون
إىل حال طلبهما؛ فعلي أ ْن ال ُيبس فعل اخلريات عن
احملتاجني ح إذا وصل إىل ما وصلوا إلي وجد من مي ّد
ل يد العون واملساعدة استناداً إىل حديث الن صلى
اهلل علي وسلم" :الرب ال يبلى ،واإلمث ال ينسى ،والديّان
ال ميوت ،فكن كما شئت ،كما تدين تدان" (الصنعاين،
9503ها ،رقم احلديث ،10141 :ضعيف) ،وعلى
الفرد أ ْن يعلم كذلك أ ّن خمرجات فعل اخلريات يرت ّد
نفعها على مجيع احللهات املتداخلة الفرديّة منها
واجملتمعيّة واإلنسانيّة والعامليّة ،فهو خبدمة اآلخرين
ومساعدهتم دم نفس ويساعدها :حاضراً ومستهبالً.

ارسة السلوك املرغوب في اجتماعيّاً ،قال الغزاو(د.ت،
ج :9ص" :)101 :االجتماع بركة ول فضيلة بدليل
الفرائض؛ وألنّ رمبا يكسل يف االنفراد وينشط عند
مشاهدة اجلمع" ،وملا كان للجماعة الهدرة الكبرية يف
ّ
التأثري على سلوك الفرد إجياباً أو سلباً؛ رّكز الفه
اإلسالمي على أمهيّة أ ْن يكون االجتماع على مبادئ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ح تؤدي اجلماعة
دورها الفاعل يف توجي السلوك وحتفيزه وتعديل حنو
املرغوب في اجتماعيّاً ،قال ابن تيمية (9394ها ،ج:1
ص" :)943 :املخالطة إ ْن كان فيها تعاون على الربّ
والتهوى فهي مأمور ما ،وإ ْن كان فيها تعاون على اإلمث
والعدوان فهي منهي عنها" ،وتكسب اجملموعة قدرهتا
الكبرية يف التأثري على الفرد من ّقوة الهواسم املشرتكة
وتعددها اليت تربط بني أفرادها وأعضائها؛ األمر الذي
يسهل عليها توجي الفرد حنو األمناط السلوكيّة املرغوبة
ّ
أو غري املرغوبة استناداً إىل أهداف التجمع وغايات .
وتهسم عمليات التحفيز استناداً إىل مبادئ الدفع
اجلمعي والنمذجة إىل األقسام اآلتية:
ّ

الحي:
أ -التحفيز ا
احلي إىل مباشرة النموذج
تستند عمليّة التحفيز ّ
(امل َحفِّز) للنمط السلوكي املرغوب في أمام الفرد املراد
ح
حتفيزه؛ استثارة لكوامن الكتساب هذا النمط السلوكي
املرغوب في وتأديت  ،جاء يف العهود احملمديّة" :أخذ
علينا العهد العام من رسول اهلل صلى اهلل علي وسلم أ ْن
نكون يف أعمال اخلري من أهل الرعيل األول ،فنبدأ بفعل
اجلمعي والنمذجة (الهدوة).
اخلري قبل النّاس مسارعةً للخري؛ ويسنت بنا النّاس ،وذلك
المبحث الرابع :الدفع ّ
التجمع؛ أل ّن اجلماعة كما إذا رأينا إنساناً يسأل الناس وال أحد يعطي شيء
ح
ُيث الفه اإلسالمي على ّ
املهتدية تشكل عامل ضغط إجيايب ُي ّفز الفرد على فنعطي أمام الناس؛ حتريضاً هلم على العطاء وال نعطي
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سراً" (الشعراين ،9193 ،ص ،)4 :وهذا النوع من واضحة لنمط سلوكي أمام من يراد حتفيزه؛ للممارسة
ّ
التحفيز ال يطلب من الفرد املراد حتفيزه تأدية األمناط هذا النمط السلوكي املرغوب في .
جمرد مراقبتها فهط ج  -التحفيز من خالل المشاركة:
السلوكيّة اليت قام ما النموذج وإّمنا ّ
(اخلطيب ،1090 ،ص ،)991وهذا واضح من النص
تستند عمليّة التحفيز من خالل املشاركة إىل مباشرة
السابق فهد متّ تهد الصدقة أمام النّاس دون خماطبتهم النموذج (امل َحفِّز) للنمط السلوكي املرغوب في أمام الفرد
ح
بضرورة التص ّد واإلقتداء الفوري بالنموذج.
املراد حتفيزه ،مثّ تكليف مبمارسة النمط السلوكي بأسلوب
الرمزي:
ب -التحفيز ا

يستند التحفيز الرمزي إىل وصف النموذج (امل َحفِّز)
ح
لنمط سلوكي إجيايب قام ب آخرون ،أمام الفرد املراد
حتفيزه؛ استثارًة لكوامن الكتساب هذا النمط السلوكي
املرغوب في وتأديت  ،وقد ذكر البخاري ( ،9199رقم
احلديث )5409 :أ ّن رجال أتى الرسول اهلل صلى اهلل
علي وسلم" فهال يا رسول اهلل :أصابين اجلَ ْهد ،فأرسل
إىل نسائ فلم جيد عندهن شيئاً ،فهال رسول اهلل صلى
اهلل علي وسلم" :أال رجل يضيّف هذه الليلة؟ يرمح اهلل"،
فهام رجل من األنصار ،فهال" :أنا يا رسول اهلل ،فذهب
إىل أهل  ،فهال إلمرأت  :ضيف رسول اهلل صلى اهلل علي
وسلم ال تدخري شيئاً ،قالت :واهلل ما عندي إال قوت
الصبية ،قال :فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم ،وتعاو
فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ،ففعلت ،مثّ غدا
الرجل على رسول اهلل صلى اهلل علي وسلم ،فهال" :لهد
عجب اهلل عز وجل! أو ضحك من فالن وفالنة" ،فأنزل
اهلل عز وجل ﴿ َوياح ْؤثِحرو َن َعلَى أَنْا حف ِس ِه ْم َولَْو َكا َن مِِ ْم
اصة﴾[احلشر ،"]1 :فاحلديث الشريف السابق
َخ َ
ص َ
ميكن أ ْن يذكر أمام من يراد حتفيزه ملمارسة سلوكيات:
التعاون على فعل اخلري واملبادرة إىل فعل اخلري وإكرام
الضيف والهيام حبهوق واإليثار وتهد ذي احلاجة على
الرمزي يعتمد أساساً على نهل صورة
النفس ،فالتحفيز ّ

متدرج ومننّم ومتكرر ،ومذا يتعاضد اجلانب الننري مع
اجلانب التطبيهي؛ األمر الذي يساعد على تثبيت النمط
السلوكي املرغوب في وترسيخ ؛ ليصبح سجيةً راسخةً
تصدر عنها األفعال واألقوال بسهولة ويسر ،فعن مالك
بن احلويرث قال" :أتينا الن صلى اهلل علي وسلم وحنن
نن أنّا إشتهنا
َشبَبة متهاربون ،فأقمنا عنده عشرين ليلة ،ف ّ
أهلنا ،وسألنا :عمن تركنا يف أهلنا؟ فأخربناه ،وكان رقيهاً
رحيماً ،فهال" :ارجعوا إىل أهليكم فعلموهم ،ومروهم،
وصلّوا كما رأيتموين أصلي ،وإذا حضرت الصالة فليؤذن
لكم أحدكم ،مثّ ليؤمكم أكربكم" (البخاري،9199 ،
رقم احلديث ،)4441 :فالرسول صلى اهلل علي وسلّم
(منوذج األسوة احلسنة الكامل) يهدم تطبيهاً عمليّاً
مهتدياً للعبادات الشرعية :اخلاصة منها والعامة يتطابق
تطابهاً تاماً مع النص املهدس ،األمر الذي يسهم برتسيخ
هذه األمناط السلوكيّة الشرعية :اخلاصة والعامة يف بنية
املتلهي العهلية ترسيخاً :منوذجيّاً وعمليّاً يزداد تأثريه
باملمارسة والتطبيق املنتنم ،فالصحابة الذين يف احلديث
الشريف تلهوا تطبيها عمليّاً مهتدياً للعبادات الشرعية:
اخلاصة والعامة مع ّدالً بأقوال الرسول صلى اهلل علي
خوهلم بأ ْن يكونوا مناذج بشريّة مهتدية
وسلم وأفعال ؛ ّ
قادرة بإحسان على نهل تطبيق الرسول صلى اهلل علي
وسلم الننري والعملي ل خرين .كما ويساعد أسلوب
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املمارسة العمليّة الفرد على "تعلم السلوك اخللهي،
والفضائل ،والهيم ،وآداب السلوك االجتماعي ،فأداء
الفرد بنفس ملا يريد أ ّن يتعلم؛ يساعد على سرعة التعلّم
وإتهان " (جنايت ،9199 ،ص ،)999 :قال الغزاو
(د.ت ،ج :3ص )49 :يف معرض حديث عن األخال
املكتسبة غري الفطريّة :تكسب "األخال باجملاهدة
والرياضة ،وأعين ب محل النفس على األعمال اليت
يهتضيها اخلحلق املطلوب ،فمن أراد مثالً :أ ْن ُيصل
لنفس خلق اجلود ،فطريه أ ْن يتكلّف تعاطي فعل
اجلواد ،وهو بذل املال فال يزال يطالب نفس ويواأب
علي تكلفاً جماهداً نفس في ح يصري ذلك طبعا ل
ويتيسر علي فيصري ب جواداً" ،وأشار الغزاو (د.ت،
ّ
ج :3ص )49 :أيضاً إىل أ ّن األخال تكسب
"باالعتياد وخمالطة املتخلّهني مذه األخال " .يتميّز تأثري
التحفيز من خالل املشاركة بهدرت على البهاء أطول فرتة
كنة بعد زوال املثري؛ وذلك لتعاضد اجلانب الننري مع
اجلانب املهاري األدائي يف تثبيت النمط السلوكي
املرغوب في  ،فتشكيل سلوك الكرم والبذل والعطاء مثالً
كما أشار الغزاو يتم من خالل :تطبيق أمنوذج يصلح
االقتداء ب ول حنوة اجتماعيّة هلذا النمط السلوكي أمام
الشخص املراد حتفيزه (خمالطة املتخلّهني مذه األخال )،
ح يعتاد هذا السلوك ويراه بأن أمر طبيعي (باالعتياد)،
مثّ يكلّف بتطبيق هذا النمط السلوكي بأساليب
(اجملاهدة ،والرياضة) ،فإذا ما تش ّكل هذا النمط السلوكي
أصبح طبعاً راسخاً وسجيةً دافعة ملمارست بسهولة ويسر
ويتيسر علي ).
(يصري ذلك طبعاً ل
ّ
ُيسن التنبي إىل أ ّن عمليات تشكيل السلوك ال
تفلح يف الغالب إالّ إذا وجدت رغبة ذاتية من الشخص

املراد حتفيزه توصل إىل الهيم اإلجيابيّة والعوائد النفعيّة اليت
ستعود علي نتيجة اكتساب هذا السلوك وتطبيه  ،مثّ
البد أ ْن يكون النموذج الذي يحه ّدم النمط السلوكي املراد
إكساب ل خرين ميتلك ّقوة وكاريزما التأثري السلوكي ،قال
ابن حجر العسهالين (9391ها ،ج :3ص )191 :يف
خضم حديث عن أفضلية صدقة العلن أم صدقة السر:
ّ
"إ ْن كان املتطوع ن يحهتدى ب ويتبع وتنبعث اهلمم على
التطوع باإلنفا وسلم قصده فاإلأهار أوىل ،واهلل
أعلم".
تدفع عمليات النمذجة والدفع اجلمعي إىل اخنراط
األفراد يف النسق االجتماعي املضبوط باملصدر؛ وهذا
ُيفزهم على تلهي األمناط السلوكيّة املرغوبة اجتماعياً
يرسخ يف اجملتمع اإلسالمي ثهافة
وتطبيهها وتبنيها؛ ما ّ
تشكيل األمناط السلوكيّة املرغوب فيها وتعديل املرغوب
عنها؛ األمر الذي يعمل على حتويل األفراد إىل مناذج
سلوكيّة حمهتدية يصلح اإلقتداء ما اجتماعياً.
المبحث الخامس :التشكيل السلوكي.

ميكن تعريف أسلوب تشكيل السلوك ،بأنّ :
"األسلوب الذي يعمل على إحداث سلوك جديد ال
يوجد حمسبهاً لدى املتعلم ،وذلك من خالل عدة
إجراءات ،تتمثل :يف حتديد السلوك النهائي ،ومن مثّ
حتليل السلوك أو جتزئت إىل عدد من اخلطوات الفرعيّة،
كل منها ح يتحهق السلوك النهائي" (اخلطيب؛
وتعزيز ّ
احلديدي ،1001 ،ص ،)949 :فتعريف تشكيل
السلوك يشري إىل جمموعة من العمليات الرتبويّة املمنهجة
اليت تستخدمها املؤسسة الرتبويّة بصفتها الفرديّة أو
اجلماعيّة ،الستثمار بعض سلوكيات الفرد املستهدف
سلوكيّاً املهصودة منها أو غري املهصودة ذات الصلة
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بالسلوك املطلوب تشكيل  ،بغية تكوين سلوك مدخلي
يساعد على تشكيل سلوك مبدئي عند الفرد املستهدف
سلوكيّاً ،مثّ تعهد هذا السلوك الوليد بالوسائل الرتبوية
املناسبة؛ للوصول ب إىل مرحلة التكامل املطلوبة والهابلة
للتعميم والنمذجة.
يحع ّد أسلوب تشكيل األمناط السلوكيّة من األساليب
الرتبوية املمنهجة اليت هلا الهدرة على رفد اجملتمع
مبجموعة متسلسلة ومرتابطة من األمناط السلوكيّة
اإلجيابيّة اليت تسهم بإرتهاء اجملتمع وإيصال إىل درجة
التحضر واملدنيّة ،وتهوم النماذج البشريّة املهتدية مبمارسة
ّ
هذا األسلوب؛ لتشكيل سلوك األفراد تشكيالً مرغوباً
في ومع ّدالً باملصدر الصحيح املعتمد ،وملا كان الفه
ّ
اإلسالمي عبارة عن عمليات عهليّة مع ّدلة باملصادر
الشرعيّة العمليّة؛ فهو قادر وبإحسان على تهد
خطوات عمليّة لنماذج تشكيل سلوكيات األفراد
التجمع اإلسالمي ،وميكن
تشكيالً سليماً ُيهق أهداف ّ
يبني اخلطوات
ذكر مثال توضيحي من الفه اإلسالمي ّ
العمليّة لتشكيل سلوك اجتماعي مرغوب في  ،من خالل
اآليت:
أول :تحديد السلوك النهائي.
يهصد بالسلوك النهائي :السلوك املراد تشكيل
لدى الفرد تشكيال هنائياً قابالً للممارسة ،والتطبيق،
والتعميم ،والنمذجة ،ويهصد ب هنا( :سلوك الصدقة).
ثانيا :تحليل السلوك النهائي إلى مجموعة من

الخ وات الفرعياة.
ُيسن فههيّاً جتزئة السلوك النهائي إىل جمموعة من
السلوكيات الفرعيّة :املتدرجة واملتسلسلة واملرتابطة
واملتكاملة اليت يبو فيها الالحق على السابق بناءً منهجيّاً

يتم تشكيل السلوك النهائي املرغوب في
مننماً؛ ح ّ
تشكيالً مننّماً وقويّاً وقابالً للدميومة بعد زوال املثري،
مير بعدة خطوات فرعيّة متدرجة
فتشكيل سلوك الصدقة ّ
وصوالً إىل التشكيل النهائي املرغوب في  ،وميكن ذكر
بعض اخلطوات الفرعية املتدرجة اليت يعتمدها الفه
اإلسالمي يف عمليّة تشكيل سلوك الصدقة ،من خالل
اآليت:
 -9ربط سلوك الصدقة باألمناط السلوكيّة الدوريّة
واملتكررة:
يتم تنبي الفرد إىل السلوك املطلوب تشكيل من
ّ
خالل ربط بسلوك إجيايب آخر ميارس الفرد بشكل
دوري ،قال ابن تيمية (د.ت-أ ،ج 31 :ص:)191 :
"من أكل بنيّة االستعانة على عبادة كا َن مأجوراً على
ذلك ،وكذلك ما ينفه على أهل بيت  ،كما قال الن
صلى اهلل علي وسلم يف احلديث" :نفهة املسلم على
أهل ُيتسبها صدقة" (البخاري ،9199 ،رقم احلديث:
 ،)44وقال صلى اهلل علي وسلم لسعد بن أيب وقّاص:
لن تنفق نفهة تبتغي ما وج اهلل إالّ ازددت ما
"إنك ْ
يف إمرأتك"
درجة ورفعة ،ح اللهمة تضعها يف ّ
(البخاري ،9199 ،رقم احلديث .)9133 :جتب نفهة
الزوجة على الزوج ،قال املردواي (د.ت ،ج 1 :ص:
" :)341جيب على الرجل نفهة امرأت ما ال غو هلا عن
وكسوهتا باملعروف ومسكنها مبا يصلح ملثلها ،وليس
ذلك مهدراً لكنّ معترب حبال الزوجني" ،وملا كان سلوك
ّ
إنفا الزوج على زوجت سلوكاً متكرراً ميارس الزوج
بشكل منتنم ودوري ،متّ الربط بين وبني سلوك الصدقة
بهاسم اإلنفا والبذل والعطاء؛ تنبيها ل على سلوك
الصدقة ،وح يشكل ذلك سلوكاً مدخليّاً دافعاً للفرد
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رجا غازي رجا العمرات

لاللتزام بسلوك الصدقة بشكل متكرر.
 -1ربط س االوك الص اادقة باألمناط الس االوكيّة االجتماعيّة
املهمة:
يتم إثارة دافعية الفرد للس ا االوك املطلوب من خالل
ّ
ربط ا بااأمناااط س ا ا ا ا ا االوكيّاة اجتماااعيّاة ذات بااال يف الفكر
الرتبوي اإلس ا ا ااالمي ،قال ص ا ا االى اهلل علي وس ا ا االم" :إ ّن
الرب ،وإ ّن صنائع املعروف؛
السر؛ تطفئ غضب ّ
صدقة ّ
الرحم؛ تزيد يف العمر
تهي مصا ا ااارع السا ا ااوء ،وإ ّن صا ا االة ّ
وتهي الفهر" (الطرباين9594 ،ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ،رقم احلااديااث:
 ،153ص ااحيح) ،يس ااتثمر الفه اإلس ااالمي روابط الدم
والهرابة؛ لتش ااكيل بعض األمناط الس االوكيّة املرغوب فيها
املبنيّة على العدل واحلق ،من مثل س ا ا ا ا ا االوكيات :التعاون
والتناااص ا ا ا ا ا اار والتاالزر والتكاااتف وتفعياال عمليااات الاادعم
واملسا ا اااعدة على أوس ا ا اع نطا  ،بينما األمناط السا ا االوكيّة
املرغوب عنها املبنية على النلم ،والعنصريّة ،والتعصب،
واحلميّة ،فينبذها الفه اإلسا ا ا ا ااالمي أّميا نبذ؛ أل ّهنا تعمل
على ش ا ا ا ا ا اارت وحاادة اجملتمع وتردي با يف بوتهااة التفتاات
والتكتالت الضاايهة الهائمة على أساااس الص اراع وطمس
حهو اآلخر ،يح ُّ
الرحم من بني أهم
عد س ا ا ا ا االوك ص ا ا ا ا االة ّ
األمناط الساالوكيّة املتواجدة على حس المية أفضاال األعمال
اإلس ا ا ا ا ا ااالميّة االجتماعيّة؛ ألنّ يل الكثري من حاجات
التجمع باعتباره أهم
الفرد
ّ
االجتماعية الفطريّة ،ويدعم ّ
األخوة اإلسالميّة املطلوبة ،قال املرداوي
حلهات مبادئ ّ
(د.ت ،ج 1 :ص" :)941 :طل ااب العلم أفض ا ا ا ا ا ا ا اال
احت نيت  ،وبعده اجلهاد ،مثّ بعد اجلهاد
األعمال ملن صا ْ
الرحم ،والتك ّس ا ا اب على
إصا ا ااالح ذات البني ،مثّ صا ا االة ّ
الرحم املتكامل من شهني:
العيال" ،يتكون سلوك صلة ّ
ش ا ا ا ا ا ااق اجتما اااعي وش ا ا ا ا ا ااق ما اااو ،ووفق مبا اادأ احلهو

والواجبات وانعكاسات النمط السلوكي اخلاصة والعامة
ال ب ّد من تضااافر الشااهني معا لتكامل النمط الساالوكي،
قال صاالى اهلل علي وساالم" :إ ّن الصاادقة على املسااكني
الرحم اثنتان :ص ا ا ا ا ا اادقة وص ا ا ا ا ا االة"
ص ا ا ا ا ا اادقة وعلى ذي ّ
(النسا ااائي ،9194 ،رقم احلديث ،1491 :صا ااحيح)،
فالرسااول صاالى اهلل علي وسالّم أشااار إىل الشااهني بهول :
(صا اادقة ،وصا االة) ،ومتّ تهد الشا ااق املاو ألمهيت ؛ وأل ّن
كثرياً من النّاس قد يهتصا ا ا اارون على الشا ا ا ااق االجتماعي
املعنوي ،وترغيباً بض ا ا اارورة الهيام بش ا ا ااهي س ا ا االوك ص ا ا االة
الرحم :االجتماعي واملاو ،أ ّكد الرسااول صاالى اهلل علي
وسا الّم على أ ّن الهيام بواجبات الش ااق االجتماعي س اابباً
الرحم تزيد
مباشا ا اراً لتحهيق ذات الفرد اجتماعيّاً (ص ا االة ّ
يف العمر) ،والهيام بواجبات الش ا ا ااق املاو س ا ا اابب رئيس
لتوسا ااعة الرز واحلماية من شا اار الفهر وأض ا اراره السا االبية
الرحم
(صلة الرحم ...تهي الفهر) ،فرتسيخ سلوك صلة ّ
بش ا ا ا ا ا ااهي ا االجتماااعي واملاااو يف احللهااات االجتماااعيّ اة
الضا اايهة نسا اابيّاً واسا ااتناداً إىل أ ّن األمناط السا االوكيّة ذات
الهيم العالية اجتماعياً املطبّهة يف دوائر اجتماعيّة ضا اايهة
االجتماعية
نس ا ا ا ا ا ا ّابياً ميكن إنزاهلا إىل أوس ا ا ا ا ا ااع احللهات
ّ
وأكثفها ،ميكن تعميم س االوك الص اادقة ليش اامل حلهات
اجتمااعيّاة أكرب مسا ا ا ا ا ا اااحاة وأكثف عاداداً؛ األمر الاذي
جيعل النمط السا ا ا ا ا االوكي يتجاوز صا ا ا ا ا ااالت الدم والهرابة
األخوة اإليديولوجيّة.
املباشرة إىل صالت الهرابة و ّ
 -3توسعة حلهات النمط السلوكي:
يعمل التش ا اريع اإلس ا ااالمي على فتح منافع األمناط
ح
الس االوكيّة على كل احللهات والدوائر االجتماعيّة تعميماً
للفائدة ،وتعزيزاً للص ا ااالت والروابط االجتماعيّة ،وس ا ا ا ّداً
لذرائع التكتالت االجتماعيّة املغلهة ،فسا ا االوك الصا ا اادقة
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مثالً فتحت منافع على مثانية أص ا ا ا ا ا ااناف متنوعة ،قال
ص ا ا ا ا ادقَات لِْل حف َهر ِاء والْمس ا ا ا ا ااكِ ِ ِ ِ
َِّ
ني
ني َوالْ َعامل َ
تعاىل ﴿إمنَا ال َّ َ ح َ َ َ َ
ِ
الرقَ ِ
ني َوِيف َس ا ابِ ِيل
َعلَْيا َها َوالْ حم َؤلََّف ِة قحالحوباح حه ْم َوِيف ِّ
اب َوالْغَا ِرم َ
ِ ِ
ض ا ا ا ا ا ا ا ا اةً ِم َن اللَّ ا ا ِ َواللَّ ا ا ح َعلِيم
اللَّ ا ا َوابْ ِن ال َّسا ا ا ا ا ا ابِي ا ا ِال فَ ِري َ
ِ
أي عمليّة تشا ا ا ا ا ااكيل سا ا ا ا ا االوك
َحكيم﴾[التوبة ،]40 :و ّ
ناجحة ُيسان أ ْن تبدأ بتدرج من احللهة األضايق وصاوالً
إىل احللهة األوس ا ا ا ا ا ااع وهذا اإلجراء الس ا ا ا ا ا االوكي انتهجت
األحكام الفههيّة يف علميّة تش ا ا ااكيل س ا ا االوك الص ا ا اادقة،
فهي بدأت عمليات تشااكيل الساالوك من دائرة األسارة،
قال صا ا ا االى اهلل علي وسا ا ا االم" :نفهة املسا ا ا االم على أهل
ُيتسا ا ا ا اابها صا ا ا ا اادقة" (البخاري ،9199 ،رقم احلديث:
الرحم ،قال صاالى اهلل علي
 )44إىل دائرة الهرابة وصاالة ّ
وسا الّم ":إ ّن الص اادقة على املس ااكني ص اادقة ،وعلى ذي
الرحم اثنتان :صا ا اادقة وصا ا االة" (النسا ا ااائي ،9194،رقم
ّ
احلديث ،1491 :ص ا ا ا ا ا ااحيح) إىل دائرة اجلريان ،والبيئة
احمليطا ااة ،قا ااال ابن جنيم (د.ت ،ج 1 :ص:)141 :
"ويبدأ يف الص ا ا ا اادقات باألقارب ،مثّ املواو ،مثّ اجلريان"،
إىل دائرة عموم املس ا ا ا االمنيَ ،وَرَد عن علي بن أيب طالب
رض ا ا ا ا ا ااي اهلل عن ا أنّا قااال" :خريكم من أطعم الطعااام:
لإلخوان واجلريان والفهراء واملس ا ا ا ا ا ا ا ا اااكني" (املن ا ا اااوي،
9344ها ا ا ا ا ا ا اا ،ج :3ص )514إىل دائرة غري املساالمني،
ق ا ااال الس ا ا ا ا ا اارخس ا ا ا ا ا ااي (د.ت ،ج 90 :ص:)991 :
"والتصا ا ا ا ا ّد على أهل الذمة قحربة" ،فتش ا ا ا ااكيل س ا ا ا االوك
األوو داخل
الصدقة يبدأ من تشكيل السلوك املدخلي ّ
األسا ا اارة وصا ا ااوالً إىل التشا ا ااكيل النهائي للسا ا االوك الهابل
للتعميم والنمذجة ،ويف ذلك دليل واض ا ا ا ا ا ااح على عامليّة
التشريع اإلسالمي ،وإنسانيّت  ،ومرونت  ،وقابليت للتطبيق
الفعلي العادل.

التدرج.
ثالثا :ا

متر عملية تش ا ااكيل الس ا االوك مبراحل متدرجة تنتهل
ّ
فيها العمليّة من اجلزء إىل الكل؛ تثبيتاً للحمل الساالوكي
املرحلي ومتكيناً ل وترغيباً مبمارس ا ا اات وتطبيه ّ ،أما تهد
احلمل السا ا االوكي ككل متكامل دفعة واحدة دون وجود
هتيئة س االوكية تس اابق عملية التش ااكيل يع ّد أس االوباً طارداً
لعمليّات التش ا ا ا ااكيل والتهبّل واملمارس ا ا ا ااة ،فعن الس ا ا ا اايدة
عائش ااة رض ااي اهلل عنها أ ّهنا قالت ":إّمنا نزل ّأول ما نزل
املفصل فيها ذكر اجلنة والنار ،ح
من الهرآن سورة من ّ
إذا ثاب النّاس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل
ّأول ش اايء ال تش ا اربوا اخلمر ،لهالوا :ال ندع اخلمر أبداً،
ولو نزل ال تزنوا ،لهااالوا :ال ناادع الزنااا أبااداً" (البخااري،
 ،9199رقم احلديث ،)5909 :وملا كان غالبيّة الناس
ّ
متعلهني باملال يس ا ا ا ا ا ااعون إىل مجع واقتناءه ،قال تعاىل
ال ححبًّا َمجًّا﴾[الفجر ،]10 :وقال الطربي
﴿ َوحِحتبُّو َن الْ َم َ
(د.ت ،ج :91ص )494يف تفس ا ا ا ا ا ااري اآليااة" :وحتبون
مجع املااال أيّهااا الناااس ،واقتناااءه حبّااً كثرياً ش ا ا ا ا ا ا اادي اداً"،
فتش ا ا ا ا ااكيل س ا ا ا ا االوك الص ا ا ا ا اادقة ال يكون بتكليف النّاس
جبل ما ميلكون ،وال بالتص ا ا ا ا ا ا ا ّد "بكرائم
بالتص ا ا ا ا ا ا ا ّد
ّ
أمواهلم" (طرف من حديث يف البخاري ،9199 ،رقم
احلديث)9391 :؛ أل ّن ذلك يش ا ا ا ااكل طارداً س ا ا ا االوكيّاً
مينعهم عن ارس ا ا ا ااة هذا الس ا ا ا االوك وتعميم  .يع ّد الفه
اإلسااالمي ساالوك الصاادقة من الساالوكيات املفتوحة اليت
مبهدور اجلميع ارستها؛ أل ّن مهدار الصدقة مرتوك أمره
كل حسب أروف وأحوال اخلاصة ،فهو يع ّد
للمتصد ّ
التعبريات االنفعاليّة والنفسيّة صدقة ،قال صلى اهلل علي
وسالم" :ال حتهر ّن من املعروف شايئاً ولو أ ْن تلهى أخاك
بوج طلق" (مس ا ا ا ا ا االم ،د.ت ،رقم احلديث،)1414 :
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ويرّكز الفه اإلس ااالمي على نيّة املتص ااد وعلى مص اادر
مال الصدقة وعلى اجلهة اليت سيدفع إليها أكثر ا يرّكز
على مهدار الصدقة ،بل جاءت األفضليّة لهليل الصدقة
على كثريها؛ ترغيباً مبمارسا ا ا ا ا ااة السا ا ا ا ا االوك وتكراره؛ وأل ّن
الهلي ا اال ال ا اادائم خري من الكثري املنهطع ،ويف مهي ا اااس
النتائج الهليل الدائم ،هو :كثري وفري ،قال ص ا ا ا ا ا االى اهلل
املهل" (أبو داوود،
علي وس االم ":أفض اال الص اادقة جهد ّ
د.ت ،رقم احلديث ،9551 :ص ا ا ااحيح) ،وقال ص ا ا االى
اهلل علي وس ا ا االم :إتهوا النّار ولو بش ا ا ااق مترة" (البخاري،
 ،9199رقم احلديث ،)9349 :وقال صا ا االى اهلل علي
من تص ا ااد بعدل مترة من كس ا ااب طيب ،وال
وس ا االمْ " :
يصا ااعد إىل اهلل إالّ الطيب ،فإ ّن اهلل تعاىل يهبلها بيمين ،
يريب أحدكم فلوه ،ح تكون
مثّ يربيها لص ا اااحبها ،كما ّ
مثا ا اال اجلبا ا اال" (البخا ا اااري ،9199 ،رقم احلا ا ااديا ا ااث:
 ،)4113ويشااري كذلك إىل النهاية العنمى اليت ياحْندب
أ ْن تهف عندها مهدار الص ا ا ا ا ا اادقة ،وهي :الثلث ،وهي
نهط ااة التوازن والع اادل اليت جتمع ك اال أطراف س ا ا ا ا ا االوك
الصدقة :املتصد  ،وال صدقة ،واملتصد عليهم ،والورثة
واألقارب العصا اابة ،فعن سا ااعد بن أيب وقّاص رض ا اي اهلل
عن قال" :جاء الن صاالى اهلل علي وساالم يعودين ،وأنا
مبك ااة ،وهو يكره أ ْن ميوت ب اااألرض اليت ه اااجر منه اا،
قال" :يرحم اهلل ابن عفراء" ،قلت يا رسااول اهلل :أوصااي
مباو كل ؟ قال" :ال " ،قلت :فالش ا ا ا ا ا ااطر؟ قال" :ال "،
قلت :الثلث؟ قال" :فالثلث والثلث كثري ،إنّك إ ْن تدع
ورثتك أغنياء خري من أ ْن تدعهم عالة يتكففون الناس
يف أيديهم ،وإنّك مهما أنفهت من نفهة فإ ّهنا ص ا ا ا ادقة،
ح اللهمة اليت ترفعها إىل يف إمرأتك ،وعس ا ا ا ا اى اهلل أ ْن
يرفع ا ااك؛ فينتفع ب ا ااك ن ا اااس ،ويض ا ا ا ا ا ا ّار ب ا ااك آخرون"

(البخاري ،9199 ،رقم احلديث .)1419 :وجيوز أ ْن
رج املتصا ا ا ا ا ا ااد ك ّال ماالا ولكن املنادوب فههيااً أ ْن ال
يفعل" أل ّن اإلنسا ا ا ا ا ااان إذا أخرج مجيع مال ال يأمن فتنة
الفهر وش ّدة نزاع النفس إىل ما خرج من ؛ فيندم فيذهب
مال  ،ويبطل أجره ،ويص ا ا ا ااري كالً على الناس ،ويحكره ملن
ال صا اارب ل على اإلضا ااافة أ ْن ينهص نفس ا ا من الكفاية
التامة ،واهلل أعلم" (ابن قدام 9504 ،ها ا اا ،ج 1 :ص:
.)341
يشا ّكل الفه اإلسااالمي ساالوك الصاادقة من خالل
التدرج ،فهو تدرج ابتداءً من الصدقة بالتعبريات
أسلوب ّ
االنفعالية مروراً إىل أفض ا ا ا ا ا االية الص ا ا ا ا ا اادقة بالهليل والنزر
ّ
اليسري ،وندباً إىل الوقوف عند ثلث املال كنهاية عنمى
لكن حبذر ش ا ا ااديد؛
جبل املال ،و ْ
مع فتح باب الص ا ا اادقة ّ
أل ّن ذلك قد يلحق باملتص ا ا ا ا ا ا ّد الكثري من األض ا ا ا ا ا ارار:
املاديّة واملعنويّة؛ اليت قد تفس ااد الس االوك يف النهاية .يع ّد
أس ا ا ا ا ا االوب التدرج من األس ا ا ا ا ا اااليب الرتبويّة الناجعة اليت
تسا ا ااهم بتشا ا ااكيل السا ا االوك املرغوب في تشا ا ااكيالً متيناً
ونسهيّاً مهتدياً برفع حلهات السلوك بعضها فو بعض
وصا ا ا ااوالً إىل السا ا ا االوك العام الهابل للممارسا ا ا ااة والتعميم
والنمذجة.
رابعا :التعزيز.

ُيسن فههيّاً أ ْن ترفد عمليّة تشكيل سلوك الصدقة
مبعززات :ماااديّاة ،واجتماااعيّاة ،ورمزيّاة مناااسا ا ا ا ا ا ابااة يف كاال
مرحلة من مراحل تشا ا ا ا ا ااكيل النمط السا ا ا ا ا االوكي؛ تهعيداً
للس ا ا ا االوك وتثبيتاً وتهويةً ل  ،وح يكس ا ا ا ااب الفرد املعزز
ح
انطباعاً إجيابيّاً يدفع ملمارسة السلوك وتكراره ،فحديث
الرس ا ااول ص ا االى اهلل علي وس ا االم لس ا ااعد بن أيب وقّاص:
لن تنفق نفهة تبتغي ما وج اهلل ،إالّ ازددت ما
"إ نّك ْ
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يف امرأت ااك"
درج ااة ورفع ا اة ح اللهم ااة تض ا ا ا ا ا ااعه ااا يف ّ
(البخاري ،9199 ،رقم احلديث ،)9133 :يش ا ااري إىل
جمموعاة من املعززات االجتمااعيّاة والرمزياّة ،تتمثال بهولا
صاالى اهلل علي وساالم (ازددت ما درجة ورفعة) ،فكلما
تكرر س ا االوك الص ا اادقة كلما زادت درجة األجر والرفعة؛
وهذا دافع طردي يدفع حنو ارسا ا ا ااة السا ا ا االوك وتكراره،
ويف حديث الرسااول صاالى اهلل علي وساالم" :إ ّن ص ادقة
الرب ،وإ ّن ص اانائع املعروف؛ تهي
الس اار؛ تطفئ غض ااب ّ
الرحم؛ تزيد يف العمر وتهي
مصا ااارع السا ااوء ،وإ ّن صا االة ّ
الفهر" (الطرباين9594 ،ها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ،رقم احلديث،153 :
صا ا ا ا ا ا ااحيح) ،جمموع ا ا ااة أخرى من املعززات امل ا ا اااديّا ا اة
واالجتماعيّة ميكن إمجاهلا باآليت ،أوالً :حتهيق مرض ا ا ا ا ا اااة
اهلل تعاىل ،وهو هدف غاية خلق اهلل اإلنس ا ا ا ا ا ااان ألجل
ويس ا ا ا ا ا ااعى طوال حيااات ا ؛ لتحهيه ا  ،ثاااني ااً :الوقااايااة من
املص ا ا ااائب :املاديّة واالجتماعيّة والنفس ا ا اايّة ،ثالثاً :حتهيق
الذات ،هو حاجة من احلاجات الرئيس ا ا ا ااة اليت يس ا ا ا ااعى
اإلنس ااان إىل تلبيتها اس ا اتناداً إىل هرم ماس االو للحاجات
(ماس االو :عامل نفس أمريكي 9190 -9109م وض ااع
نناماً هرمياً للحاجات اإلنسا ا ا ا ا ااانية وجعل على رأس ا ا ا ا ا ا
حتهيق الذات) ،رابعاً :سا ا ااعة الرز  ،والوقاية من أض ا ا ارار
فكل هذه املعززات املتنوعة تشااكل دافعاً
الفهر الساالبيّةّ ،
رئيساً لتلهي سلوك الصدقة ،و ارست  ،وتبنّي  ،وتعميم ،
من
ويف احلديث الوارد عن علي رضي اهلل عن " :خريكم ْ
أطعم الطعام :لإلخوان ،واجلريان ،والفهراء ،واملسا اااكني"
(املناوي9344 ،ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ،ج :3ص ،)514 :دعوة إىل
توسا ا ا ا اايع حلهات سا ا ا ا االوك الصا ا ا ا اادقة إىل أوسا ا ا ا ااع مدى
اجتماعي كن؛ ح ُيهق الفرد مهام اخلريية :الدنيويّة
واألخرويّاة ،وهااذا مهااام األ ّم اة اآلمرة باااملعروف والناااهيااة

فتم رفع الفرد إىل مه ااام اجلم اااع ااة الف اااعل ااة
عن املنكرّ ،
املهتدية؛ حتفيزاً ل على ارسة سلوك الصدقة إىل أوسع
ماادى اجتماااعي كن .ومن فه ا عمليااات تش ا ا ا ا ا ااكياال
الس ا ا ا ا االوك أ ْن تعض ا ا ا ا ااد كل مرحلة من مراحل تش ا ا ا ا ااكيل
الس االوك باملعززات :املاديّة واالجتماعيّة والرمزيّة املناس اابة
واملتنوعة واحمل ّفزة غري املش ا ا اابع منها ،دعوًة إىل اكتس ا ا اااب
السلوك املرغوب في وتهويت وتكراره.
متر عملية تش ا ا ااكيل الس ا ا االوك املرغوب في مبجموعة من
ّ
بتجمعها يتكون السلوك النهائي
احللهات املتداخلة اليت ّ
املرغوب في ا  ،فالب ا ّد أوالً كخطوة افتتاااحيااة من حت اديااد
الساالوك النهائي املطلوب تشااكيل  ،وبعد ذلك جيب أ ْن
يتم جتزئت إىل مراحل ساالوكيّة فرعيّة ذات صاالة بالساالوك
النه ااائي ،مثّ االنته ااال من حله ااة س ا ا ا ا ا االوكيّا اة إىل أخرى
ادرج ح نهج يراعي طاااقااات الفرد وقاادراتا
بااأس ا ا ا ا ا االوب متا ّ
ومجيع أروف ا  ،مع مراعاااة تهااد املعززات املتن ّوعااة لكا ّال
كية يتخطاها الفرد؛ حتفيزاً ل على متابعة
مرحلة س ا ا ا ا ا االو ّ
سا االسا االة احللهات السا االوكيّة الفرعيّة املرغوبة ،وصا ااوالً ب
إىل السلوك النهائي العام الذي يصلح للبهاء واالستمرار
والتعميم بعد زوال املثري.
احلث السلوكي.
المبحث السادسّ :

اث الس ا ا ا ا ا االوكي ،ب اأنّا :
ميكن تعرف أس ا ا ا ا ا االوب احلا ّ
"األس ا االوب الذي يتض ا اامن تهد مثري حُي ّفز املتعلم على
الهيام باالس ا ا ااتجابة املطلوبة ،خاص ا ا ااة إذا أحتبع أس ا ا االوب
احلث باملعزز املناس ا ا ا ا ا ااب" (الروس ا ا ا ا ا ااان ،1009 ،ص:
ّ
 ،)999فهذا األسلوب يهوم على آلية تهد مثري موج
ومهصااود يساااعد الفرد ويوجه للهيام بالساالوك املرغوب
في  ،وتع ّد حاجة احملتاج يف الفه اإلسا ا ا ا ا ااالمي هي املثري
ح
اب على أثره أ ْن يحبااادر املس ا ا ا ا ا االم
احمل ّفز املوج ا الااذي جيا ْ
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لتهد أحسا ا ا اان عمليات الدعم واملسا ا ا اااندة للمحتاجني
بهوة البااعاث اإلياديولوجي الاذي يفرض على املس ا ا ا ا ا االم
املس ا ااارعة ملمارس ا ااة هذه األمناط الس ا االوكيّة املرغوبة ،قال
رس ا ا ااول اهلل ص ا ا االى اهلل علي وس ا ا الّم ":من اس ا ا ااتعاذ باهلل
فأعيذوه ،ومن سأل باهلل فأعطوه ،ومن دعاكم فأجيبوه،
ومن ص ا ا ا ا ا اانع إليكم معروفااً؛ فكااافئوه ،فااإ ْن مل جتادوا مااا
تكافئوا ب فادعوا ل ح تروا أنّكم ق ْد كافأمتوه"( ،أبو
داوود ،د.ت ،رقم احلديث ،9491 :ص ا ا ا ا ا ااحيح) وقال
العنيم آبادي (9594ه ا ا ا ا ا ا اا ،ج :95ص )1 :يف شرح
(فاأعياذوه) ،أي" :أعينوه ،وأجيبوه ،فاإ ّن إغااثاة امللهوف
جيب أ ْن يبادر الفرد إىل
فرض" ،فبمثري من اإليديولوجيا ْ
تهد يد املس ا ا اااعدة والعون لكل حمتاج بغض الننر عن
احلث السا االوكي إىل
اإلثنيات الضا اايّهة .يحهسا اام أسا االوب ّ
ثالثة أقسام ،ميكن توضيحها على النحو اآليت:

الحث اللفظي.
أول:
ا

رقم احلديث ،3399 :على ش ا اارط مس ا االم) ،فالرس ا ااول
حث الص ا ااحابة لفنيّاً ،وح ّفزهم
ص ا االى اهلل علي وس ا االم َّ
على ارس ا ااة س ا االوك الص ا اادقة اليوميّة ،بهول ( :ليس ِم ْن
كل يوم طلعت في
نفس ابن آدم إالّ عليها ص ا ا ا ا اادقة يف ّ
الشاامس) ،وملا حصاار الصااحابة تفكريهم باحللول املاليّة
ّ
اليت تتعذر على الكثري منهم لضيق ذات اليد (ومن أين
لنا صاادقة نتصااد ما؟) ،و ّس اع الرسااول صاالى اهلل علي
وسا االم مداركهم العهليّة ،ووضا ااع هلم جمموعة من احللول
كية اليت مبمارس ا ا ا ا ا ااتها؛ ُيههون غاية
واخليارات الس ا ا ا ا ا االو ّ
احلديث الس االوكيّة العامة (الص اادقة اليوميّة) ،قال ص االى
اهلل علي وسا ا االم (إ ّن أبواب اخلري لكثرية ،)...فالرسا ا ااول
صلى اهلل علي وسلم أرشدهم لفناً يف املوقف التعليمي
احلاضا ا ا ا اار إىل اخلطوات العمليّة والبدائل السا ا ا ا االوكيّة اليت
مبمارسااتها؛ يصاالون إىل حتهيق الساالوك النهائي املرغوب
في .

الحث اإليمائي.
باحلث اللفني :تهد املسا ا اااعدة اللفنية ،ثانيا:
يحهصا ا ااد
ا
ّ
باحلث اإلميائي :تهد املسا ا اااعدة اإلُيائية
يحهصا ا ااد
ووضع احللول والبدائل السلوكيّة املناسبة اليت تعمل على
ّ
حتهيق الس ا ا ا ا ا االوك املرغوب في  ،فعن أيب ذر الغ فاري أ ّن للفرد؛ لكي ُيهق الس االوك املرغوب في  ،ويهوم أس االوب
احلث اإلميائي يف الغالب على اسا ا ا ا ااتخدام لغة اجلسا ا ا ا ااد
رسااول اهلل صاالى اهلل علي وساالم ،قال" :ليس من نفس
ّ
ابن آدم إالّ عليه ااا صا ا ا ا ا ا ا اادق ااة يف ك ا ّال يوم طلع اات في ا وتعبريات ؛ حثاً للفرد على ارسا ااة السا االوك املرغوب في ،
الش ا ا ا ا اامس" ،قيل :يا رس ا ا ا ا ااول اهلل ِ
وم ْن أين لنا ص ا ا ا ا اادقة فعن كعب بن مالك رض ا ا ا ا ا ااي اهلل عن  :أنّ كان ل على
نتص ااد ما ؟ فهال ص االى اهلل علي وس االم" :إ ّن أبواب عبد اهلل ابن أيب حدرد األس ا ا ا ا ا االمي ديّن ،فلهي  ،فلزم ،
فمر مما الن ص ا ا االى
اخلري لكثرية :التس ا ا ا ا اابيح ،والتحميد ،والتكبري ،والتهليل ،فتكلما ح ارتفعت أصا ا ا اواهتماّ ،
واألمر باااملعروف ،والنهي عن املنكر ،ومتيط األذى عن اهلل علي وس ا ا ا االم ،فهال" :يا كعب ،وأش ا ا ا ااار بيده ،كأنّ
ادل يهول :النص ا ا ا ا ا ااف ،ف ا ااأخ ا ااذ نص ا ا ا ا ا ااف م ا ااا عليا ا ا وترك
الطريق ،وتس ا ا ا ا ا اامع األص ا ا ا ا ا اام ،وهت اادي األعمى ،وت ا ّ
املس ا ا ااتدل على حاجت  ،وتس ا ا ااعى بش ا ا اادة س ا ا اااقيك مع نصا ا ا ا ا ا اف ااً"(البخاااري ،9199،رقم احلااديااث،)1111 :
حث كعباً رضي اهلل عن
اللهفان املستغيث ،وحتمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ،فالرسول صلى اهلل علي وسلم ّ
فهذا كل صاادقة منك على نفسااك" (البساايت ،9113 ،باستيفاء نصف دين من خالل اإلشارة التعبرييّة (وأشار

 67جملة جامعة جازان – فرع العلوم اإلنسانية

اجمللد  4العدد  1ربيع أول 1416هـ (يناير 1015م)
حمفزات السلوك التطوعي يف الفقه اإلسالمي

بيده ،كأنّ يهول :النص ا ااف) ،فطبّق كعباً رض ا ااي اهلل عن
الدين
السا ا ا ا االوك املرغوب في  ،وهو :اسا ا ا ا ااتيفاء نصا ا ا ا ااف َ
(فأخذ نصف ما علي وترك نصفاً).

ث الجسمي:
ثالثا :الح ا
باحلث اجلساامي :تهد املساااعدة اجلسااميّة
يحهصااد ّ
للفرد؛ لكي ُيهق الس ا ا ا ا ا االوك املرغوب في ا ا  ،وه ااذا أمر
منادوب يف الفها اإلس ا ا ا ا ا ااالمي ،ويعا ّد من بااب التعااون
على فعل اخلريات ،قال ابن الهيم ( ،9193ج :9ص:
" :)919واملسا ا ا ا ا ااتحب ...اإلحسا ا ا ا ا ااان بيده :بأ ْن يعني
ص ا ا ا ا ااانعاً ،أو يص ا ا ا ا اانع ألخر  ،أو يفرغ من دلوه يف دلو
املس ا ااتس ا ااهى ،أو ُيمل ل على دابت  ،أو ميس ا ااكها ح
ُيم اال عليه ااا ،أو يع اااونا ا بي ااده فيم ااا ُيت اااج لا ا  ،وحنو
ذلك" ،وفيما يروى عن أيب هريرة رض ا ا ا ا ا ااي اهلل عن  ،أنّ
قال :أتى الن ص ا ا ا ا ا االى اهلل علي وس ا ا ا ا ا االم رجل ،فهال:
هلكا اات ،قا ااال" :ومل "؟ قا ااال :وقعا اات على أهلي يف
رمضا ااان ،قال" :فأعتق رقبة " ،قال :ليس عندي ،قال:
"فصا ا ا ا اام شا ا ا ا ااهرين متتابعني" ،قال :ال أسا ا ا ا ااتطيع ،قال:
"فأطعم سا ا ا ا ا ااتني مسا ا ا ا ا ااكيناً" ،قال :ال أجد ،فأتى الن
ص ا ا ا ا ا االى اهلل عليا وس ا ا ا ا ا االم بعر فيا متر ،فهااال " :أين
الس ا ا ا ااائل؟ قال :ها أنا ذا ،قال" :تصا ا ا ا ا ّد مذا" ،قال:
حلق ما
على أحوج منّا يا رسا ا ااول اهلل! فو الذي بعثك با ّ
بني البَتيّها أهل بيت أحوج منّا ،فض ا ااحك الن ص ا االى
اهلل علي وس ا ا االم ح بدت أنياب  ،قال :فأنتم إذًا [أي:
أحق ماذا التمر]" (البخااري ،9199 ،رقم
أنتم حينئاذ ّ
احلديث ،)4043 :فالرسا ا ا ااول صا ا ا االى اهلل علي وسا ا ا االم
حث الرجل على ساالوك املسااارعة إىل التكفري عن ذنب ،
ّ
ولكن ملاا كاان الرجال ال ميتلاك قادرات تكفري الاذنوب:
ّ
املاليّة والبدنيّة؛ سا اااعده الرسا ااول صا االى اهلل علي وسا االم

بااأن ّزوده مبهاادار التكفري املاااو؛ لكي ينجح يف حتهيق
السلوك املطلوب ،وهو :التكفري عن ذنب .
احلث
وميكن ذكر مثال يوضا ا ااح عناصا ا اار أسا ا االوب ّ
السلوكي جمتمعة ،فعن املنذر بن جرير عن أبي قال :كنّا
عند رس ااول اهلل ص االى اهلل علي وس االم يف ص اادر النهار،
ق ااال :فج اااءه قوم حف اااة عراة جمت ااايب النم ااار أو العب اااء
متهلدي السا ا ا ا ا اايوف عامتهم من حمضا ا ا ا ا اار ،بل كلهم من
فتمعر وج رسااول اهلل صاالى اهلل علي وساالم؛ ملا
حمضاارّ ،
ّ
رأى مم من الفاااقااة ،فاادخاال مثّ خرج ،فااأمر بالالً فاأذّن
َّاس اتَّا حهوا
وأقام ،فص ا ا ا ا ا االى ،مثّ خطب ،فهرأ ﴿ يَا أَياُّ َها الن ح
َربَّ حك حم الَّا ا ا ِذي َخلَ َه حك ْم ِم ْن نَا ْفس َوا ِحا ا ا َدة َو َخلَ َق ِمْنا َها ا اا
ث ِمْنا حه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َس ا ا ااءً َواتَّا حهوا اللَّ َ الَّ ِذي
َزْو َج َها َوبَ َّ
تَ َساءَلحو َن بِِ َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن اللَّ َ َكا َن َعلَْي حك ْم َرقِيبًا﴾[النساء:
َّ ِ
ين آَ َمنحوا اتَّا حهوا اللَّا َ َولْتَاْننحْر نَا ْفس
 ،]9وقرأ ﴿يَاا أَياُّ َهاا الاذ َ
ت لِغَ ا ا اد َواتَّا حهوا اللَّ ا ا ا َ إِ َّن اللَّ ا ا ا َ َخبِري ِمبَا ا اا
َم ا ا اا قَ ا ا ا َّد َم ا ا ا ْ
تَا ْع َملحو َن﴾[احلشا ا اار ،]99 :تص ا ا ا ّد رجل من ديناره من
درمه من ثوب من صا ا اااع باحّره من صا ا اااع متره ،ح قال:
ولو بشا ا ا ا ّاق مترة ،قال :فجاء رجل من األنصا ا ا ااار بصا ا ا ا ّارة
كادت كف تعجز عنها ،بل قد عجزت ،قال :مثّ تتابع
الناااس ح رأياات كومني من طعااام وثيااب ،رأياات وجا
رس ااول اهلل ص االى اهلل علي وس االم" :يَتهلل كأنّ مذهب "
فهال رس ا ا ااول اهلل ص ا ا االى اهلل علي وس ا ا االم :من س ا ا ا ّان يف
اإلسالم سنّة حسنة فل أجرها وأجر من عمل ما بعده
ومن س ا ا ا ا ا ّان يف
من أجورهم ش ا ا ا ا اايءْ ،
من غري أ ْن ينهص ْ
اإلسا ااالم سا اانّة سا اايئة كان علي وزرها ووزر من عمل ما
من أوزارهم شيء" (مسلم،
من غري أ ْن ينهص ْ
من بعده ْ
د.ت ،رقم احلديث ،)9099 :وتتضح عناصر أسلوب
كي الواردة يف احلديث الش ا ا اريف السا ا ااابق،
ّ
احلث السا ا االو ّ
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رجا غازي رجا العمرات

باآليت:
 -9المثير :حالة الهوم البائسا ا ا ا ا ا ااة( :فجاءه قوم حفاة
عراة جمتايب النمار أو العباء).
 -1س رعة الس تجابة للمثير :تغريت تعبريات وج

وامتثال أمر رس ا ا ا ااول اهلل ص ا ا ا االى اهلل علي وس ا ا ا االم،
ولدفع حاجة هؤالء احملتاجني وش ا ا ا اافهة املس ا ا ا االمني
بعض ا ا ا ااهم على بعض ،وتعاوهنم على الرب والتهوى،
وينبغي لإلنس ا ااان إذا رأى ش ا اايئاً من هذا الهبيل أ ْن
يفرح ويحنّهر سروره".

الرسا ااول صا االى اهلل علي وسا االم الش ا اريف ،وباشا اار
الحث الجس مي :لعبت عمليات النمذجة والدفع
فتمعر وج رس ا ا ااول اهلل -4
ا
ملس ا ا اااعدهتم من س ا ا اااعت ّ ( :
الس ا ا ا ا ا االوكي :الهوليّاة منهااا والفعليّاة دوراً إجيااابي ااً يف
ص ا ا ا ا االى اهلل علي وس ا ا ا ا االم؛ ملا رأى مم من الفاقة،
ّ
حث الص ا ااحابة وحتفيزهم على التش ا ااارك والتعاون؛
فدخل مثّ خرج ،فأمر بالالً فأذّن ،وأقام ،فصلى).
ّ
كل حس ا ااب طاقت
الحث اللفظي :اس ااتخدم الرس ااول ص االى اهلل علي
-3
ا
لرفع حاجة الهوم وسا ا ا ّد فاقتهم ّ
وقدرت ( :قال :فجاء رجل من األنصا ا ا ا ا ااار بصا ا ا ا ا ا ّارة
احلث اللفني ملساااعدة الهوم ولرفع
وساالم أساالوب ّ
نزل مم من فاااقااة وفهر( :خطااب ،فهرأ﴿ :يَاا
مااا َ
كادت كف تعجز عنها ،بل قد عجزت ،قال :مثّ
تتابع الناس ح رأيت كومني من طعام وثياب).
اس اتَّا حهوا َربَّ حك حم الَّا ا ِذي َخلَ َه حك ْم ِم ْن نَا ْفس
أَياُّ َها اا النَّا ا ح
وِ
ث ِمْنا حه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا  -4التعزيز الختامي :عزز الرس ا ا ا ا ا ااول ص ا ا ا ا ا االى اهلل علي
اح َدة َو َخلَ َق ِمْنا َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وس ا ا ا ا ا االم الص ا ا ا ا ا ااحابة تعزيزاً فورياً مكافأة هلم على
َون َس ا ا ااءً َواتَّا حهوا اللَّ َ الَّذي تَ َس ا ا ااءَلحو َن ب َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن
َّ ِ
ِ
تعاوهنم وتناص ا ا ا اارهم ومبادرهتم املهتدية لرفع حاجة
ين آَ َمنحوا
اللَّا َ َكاا َن َعلَْي حك ْم َرقيبًاا﴾ وقرأ﴿يَاا أَياُّ َهاا الاذ َ
اتَّا حهوا اللَّا ولْتاْننحر نَا ْفس ماا قَا َّدما ِ
الهوم وس ا ا ا ا ا ا ا ّد فاقتهم؛ ودفعاً هلم كذلك على تبين
َ َ ْ
ت لغَاد َواتَّا حهوا اللَّا َ
َ ََ ْ
هذا النمط الس االوكي وتكراره ،كما عاقب الرس ااول
إِ َّن اللَّ ا َ َخبِري ِمبَاا تَا ْع َملحو َن﴾ ،تصا ا ا ا ا ا ا ا ّد رجاال من
ص االى اهلل علي وس االم النماذج الس االبيّة اليت تش اايع
ديناره من درمه من ثوب من ص ا ا اااع باحّره من ص ا ا ااع
روح التخا اااذل يف اجملتمع اإلس ا ا ا ا ا ااالمي؛ َهني ا ااً هلم
بشق مترة).
متره ،ح قال :ولو ّ
ولغريهم عن ااارس ا ا ا ا ا ا ااة هااذه األمناااط الس ا ا ا ا ا االوكيّ اة
الحث اإليمائي :هتلل وج الرسول صلى اهلل علي
-5
ا
الس االبيّة (:فهال رس ااول اهلل ص االى اهلل علي وس االم:
وساالم الش اريف سااروراً بفعل الصااحابة رض اوان اهلل
من س ا ّان يف اإلس ااالم س اانّة حس اانة فل أجرها وأجر
عليهم ومسارعتهم لدفع فاقة الهوم َوحثّاً هلم رضي
من عمل ما بعده من غري أن ينهص من أجورهم
اهلل عنهم لالس ا ا ا ا ا ااتمرار يف تهااد عمليااات الاادعم
شاايء ،ومن سا ّان يف اإلسااالم ساانّة ساايئة كان علي
واملس اااندة( :رأيت وج رس ااول اهلل ص االى اهلل علي
وزره ااا ووزر من عم اال م ااا من بع ااده من غري أ ْن
وس ا ا ا ا ا االم :يتهلا اال كا ااأنّا ا ما ااذهب ا ا ) ،وقا ااال النووي
ينهص من أوزارهم شيء).
(9311ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ،ج :9ص" :)903 :و ّأما س ا ا اابب
احلث السالوكي من األسااليب الرتبويّة
سا ا ا ا ا ااروره صا ا ا ا ا االى اهلل علي وسا ا ا ا ا االم؛ ففرحاً مببادرة
يع ّد أسالوب ّ
املس ا ا ا ا ا االمني إىل طاااعااة اهلل تعاااىل وبااذل أمواهلم هلل اليت تس ا ا ا ا ا ااهم؛ بتحفيز األفراد واس ا ا ا ا ا ااتنه اااض ط اااق اااهتم
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وقدراهتم؛ لتحهيق األمناط الساالوكيّة املرغوب فيها ،وهذا
األس االوب يعتمد يف حتهيق أهداف الس االوكيّة على تهد
مثريات مهص ا ا ا ااوده وموج  ،وعلى اس ا ا ا ااتخدام أس ا ا ا اااليب
احلث :اللفني أو اإلميائي أو اجلس ا ا ا ا ا اامي؛ جلعل األفراد
يستجيبون للمثريات استجابة سريعة ومتهنة؛ بغية حتهيق
األمناااط الس ا ا ا ا ا االوكيّ اة املرغوب فيهااا ،مثّ تهااد عمليااات
التعزيز املتنوعة مكافأ ًة هلم على حتهيق األمناط السا االوكيّة
املرغوب فيها وحثّاً هلم على ارستها وتكرارها.
المبحث السابع :التعزيز السلوكي.
يحهصد بالتعزيز؛ تلك العمليّة السلوكيّة اليت تشتمل
على تهوية السالوك املرغوب في وتكراره ،فاإلنساان مييل
إجيابية أو
إىل تكرار الس ا ا ا ا ا االوك الذي يعود علي بنتائج ّ
لّص من التعرض لنتائج سلبيّة (اخلطيب ،د.ت ،ص:
 ،)39ويسا ااتخدم الهرآن الكر والسا اانّة النبويّة أسا االوب
التعزيز على أوسا ا ا ا ااع مدى؛ إلثارة دافعيّة األفراد من كال
اجلنسا ا ا ا ا ااني ومن كل الفئات العمريّة؛ ملمارسا ا ا ا ا ااة األمناط
الساالوكيّة املهتدية املرغوب فيها ،فيعزز الهرآن والساانة -
على سا ا ا اابيل املثال  -سا ا ا االوك عمارة املسا ا ا اااجد :املاديّة
واملعنويّاة؛ دفع ااً ملمااارس ا ا ا ا ا ا ااة هااذا الس ا ا ا ا ا االوك على مجيع
مس ا ا ا ا ا ااتويااات ا  ،قااال تعاااىل ﴿ِيف باحيحوت أ َِذ َن اللَّا ح أَ ْن تحاْرفَ َع
ِ ِ
ص ا ِالِ .ر َجال
َويح ْذ َكَر فِ َيها ْ
امسح ح يح َس ابِّ حح لَ ح ف َيها بالْغح حد ِّو َو ْاآلَ َ
صا ا ا ا ا ا ا َالةِ
َال تحاْل ِهي ِه ْم ِجتَا َارة َوَال بَاْيع َع ْن ِذ ْك ِر اللَّا ِ َوإِقَا ِام ال َّ
الزَكاةِ ََافحو َن ياوما تَاتَا َهلَّ ِ ِ
َوإِيتَ ِاء َّ
ص ا ا حار.
ب َو ْاألَبْ َ
ب في الْ حهلحو ح
َْ ً
ح
ِ
يدهم ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
ضا ال َواللَّ ح
ليَ ْج ِزيَا حه حم اللَّ ح أ ْ
َح َسا ا َن َما َعملحوا َويَِز َ ح ْ ْ
يَاْرحز ح َم ْن يَ َشااءح بِغَ ِْري ِح َسااب﴾[النور،]39 :39 :34:
من بو مسااجداً يبتغي ب
وقال صاالى اهلل علي وساالمْ " :
وج اهلل؛ بو اهلل ل مثل يف اجلنّة" (البخاري،9199 ،
رقم احلا ا ااديا ا ااث ،)531 :قا ا ااال الطربي (د.ت ،ج:1

ص )311يف تفس ا ا ا ا ا ااري ه ااذه اآلي ااات" :يحثيبهم اهلل يوم
الهيامة بأحسن أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا ،ويزيدهم
على ثواب إيّاهم على أحس ا ا ا ا اان أعماهلم اليت عملوها يف
حب من
الدنيا من فض ا اال  ،فيفض ا اال علي من عنده مبا أ ّ
كرامت هلم" ،ويهوم أسا االوب التعزيز على مبدأ اسا ااتثمار
حاجات الفرد ورغبات  ،فالفرد من خالل ارسة السلوك
املرغوب في ا ؛ يس ا ا ا ا ا ااعى للحص ا ا ا ا ا ااول على املعززات اليت
يفض ا ا ا ا ا االه ااا؛ تلبي اةً حل اااج ااات ا وتطلع ااات ا أو إزال اةً لبعض
التربمااات اليت تزعج ا  .ويهس ا ا ا ا ا اام أس ا ا ا ا ا االوب التعزيز إىل
قسا ا ا ا اامني :تعزيز سا ا ا ا اال وتعزيز إجيايب ،وميكن تعريفهما
وبيان عناصرمها ،من خالل اآليت:
السلبي:
التعزيز
ا

يحهصد بالتعزيز السل ّ :إزالة مثري سل أو مؤمل عن
الفرد بعد قيام بالسلوك املرغوب في (اخلطيب،1090،
ص ،)959 :ومن هااذا الهبياال قول ا ص ا ا ا ا ا االى اهلل علي ا
وسلم" :تَص ّدقوا وداووا مرضاكم بالصدقة؛ فإ ّن الصدقة
تَ ا ا ادفااع ع ان اكاام األعاراض واألماراض ،وهااي زي ا ا ااادة يف
أعمالكم وحسا ا ا ا ا ااناتكم" (البيههي9590،ها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ،رقم
احلديث ،3444 :ض ااعيف) ،فاملرض باملهياس البش ااري
الس اطّحي يع ّد مثرياً ساالبيّاً مؤملاً ،ومبمارسااة الفرد لساالوك
الص ا ا ا ا ا ا اادقااة املرغوب في ا ؛ يزيا حال اهلل تعاااىل بااإذن ا وإرادت ا
انعكاسات هذا املثري السل ّ.
اإليجابي:
التعزيز
ا

اإلجيايب :إضااافة أو أهور مثري بعد
يحهصااد بالتعزيز
ّ
الس ا ا ا االوك مباش ا ا ا اارة ا يؤدي إىل زيادة احتمال حدوث
ذلك السلوك يف املستهبل يف املواقف املماثلة (اخلطيب،
 ،1090ص ،)959 :ومن هذا الهبيل قول تعاىل على
ت إِ َّن أَِيب
لسان إحدى ابنيت شعيب علي السالم﴿ :قَالَ ْ
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ي ْدع َ ِ
ت لَنَا﴾[الهصا ااص ،]14:مباشرة؛ مكافأةً ل على صنيع وحثّاً ل على تكرار هذا
وك ليَ ْج ِزيَ َ
َ ح
َجَر َما َس ا ا َهْي َ
كأْ
قال الطربي (د.ت ،ج :90ص )49 :يف تفسري اآلية :السلوك مع كل حمتاج مبهدوره أ ْن يساعده.
"قالت املرأة اليت جاءت موسا ااى متشا ااي على اسا ااتحياء :ثانيا :المعززات الجتماعياة:
أجر ما س ا ا ا ا ا ااهيت لنا" ،فالتعزيز
يحهص ا ا ا ا ا ا ااد باااملعززات االجتماااعيّاة :جمموع املعززات
إ ّن أيب يدعوك؛ ليثيبك َ
اإلجيايب يدعم االساتجابات الصاحيحة؛ ويساهم بتثبيت اللفنيّة وغري اللفنيّة اليت ته ّدم للفرد بعد قيام بالسلوك
الس ا ا ا ا ا االوك املرغوب في ا وتكراره (جنااايت ،9194 ،ص :املرغوب فيا ؛ حتفيزاً لا على اارسا ا ا ا ا ا اتا وتكراره .وميكن
.)944
ذكر أمثل ا ااة على املعززات االجتم ا اااعيّ ا اة اللفنيّ ا اة وغري

أنواع المعززات اإليجابية:
تستند عمليّة تهد املعززات اإلجيابيّة على حصافة
الفرد الااذي يها ّدم التعزيز وفهها وعلى رغبااة الفرد الااذي
يحه ّدم ل التعزيز وحاجات  ،فما يص ا ا ا ا االح لتعزيز فرد قد ال
يص ا ا ا ا االح بالض ا ا ا ا اارورة لتعزيز فرد آخر ،وميكن ذكر بعض
أنواع املعززات اإلجيا ااابيّا اة اليت تس ا ا ا ا ا ا ا اااهم با اادفع األفراد
وحتفيزهم ملمارس ا ا ا ااة س ا ا ا االوكيات الدعم واملس ا ا ا اااندة ،من
خالل اآليت:
األولية:
أول :المعززات ا

األولية :املعززات املرتبطة حباجات
يحهصد باملعززات ّ
األولية :كالطعام ،والشا ا اراب ،وتس ا اامى أيضا ا ااً
اإلنس ا ااان ّ
باااملعززات غري الش ا ا ا ا ا اارطيّاة (الروس ا ا ا ا ا ا ااان ،1009 ،ص:
 ،)939فعن أنس بن م ااال ااك ق ااالَ " :ح َجم أبو طيب ااة
رسول اهلل صلى اهلل علي وسلم ،فأعطاه صاعاً من متر،
َ
من خراجا ا ا " (البخ ا اااري،
أمر أهلا ا ا أ ْن ح ففوا عنا ا ا ْ
وَ
 ،9199رقم احل اادي ااث ،)9114 :وال يتوقع أ ْن يهوم
الصااحايب أبو طيبة ِحبَجم الرسااول صاالى اهلل علي وساالم
اادي ،ولكنّا قااام مااذا الس ا ا ا ا ا االوك كعماال
مهاااباال أجر ما ّ
تطوعي يتش اارف ب مبس اااعدة رس ااول اهلل ص االى اهلل علي
لكن الرسااول صاالى اهلل علي وساالم قام بتعزيزه
وساالم؛ و ّ
مبعززات ّأولية (ص ا ا ا ا ا اااعاً من متر) بعد قيام بالس ا ا ا ا ا االوك

اللفنيّة ،من خالل اآليت:
أ -المعززات اللفظياة:

فز ألف ااامل امل اادح والثن اااء اليت تعه ااب الس ا ا ا ا ا االوك
ححت ح
الفرد للهيااام مااذا الس ا ا ا ا ا االوك وتكراره ،فعن
املرغوب في ا َ
جابر بن عبد اهلل األنص اااري ،قال :قال الن ص ا الى اهلل
ص ا ا ا انع إلي معروف؛ فْليجزه ،فإ ْن مل
من ح
علي وس ا ا االمْ " :
جيد ما حجيزي فليثن علي  ،فإنّ إذا أثو علي فهد شا ااكره،
كأمنا لبس
وإ ْن كتم فهد كفره ،ومن حتلّى مبا مل يعط ف ّ
ثويب زور" (البخ اااري ،9191 ،رقم احل اادي ااث،194 :
صا ا ااحيح) ،فالرسا ا ااول صا ا االى اهلل علي وسا ا االم يوج إىل
ض ا ا ا اارورة تعزيز األمناط الس ا ا ا االوكيّة اإلجيابيّة مبجموعة من
املعززات من بينه ااا املعززات اللفنيّا اة؛ فهي ت اادفع الفرد
امل َعزز إىل ارس ا ا ا ااة هذه األمناط الس ا ا ا االوكيّة وتعميمها يف
ح
املواقف املش ا ا ا ا ا ا ااامااة (فليثن علي ا ) ،أ ّم اا جتاااهاال األمناااط
السلوكيّة اإلجيابيّة وعدم تعزيزها؛ فهد يؤدي إىل إطفائها
(وإ ْن كتم ؛ فهد كفره).
ب -المعززات غير اللفظياة:

تش ا ا ا ا ا ااتم اال املعززات غري اللفنيّا اة على :اإلنتب اااه،
وتعبريات الوج  ،واالتص ا ا ا ا ااال البص ا ا ا ا ااري ،والرتبيت على
الكتفني ،والهبول االجتماعي ،ومن األمثلة على التعزيز
من خالل تعبريات الوج ا  ،مااا يروي ا عمر بن اخلط ااب
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رضا ا ااي اهلل عن  :أ ّن رجالً جاء إىل الن صا ا االى اهلل علي
وسا ا االم ،فسا ا ااأل  :أ ْن يعطي  ،فهال الن صا ا االى اهلل علي
وساالم" :ما عندي شاايء ،ولكن ابتع علي ،فإذا جاءين
شايء قضايت  ،فهال عمر :يا رساول اهلل قد أعطيت  ،فما
كلّفك اهلل ما ال تهدر علي  ،فكره صلى اهلل علي وسلم
فق،
قول عمرَ ،
َ
فهال رجل من األنصاار :يا رساول اهلل أن ْ
وال ختف من ذي العرش إقالالً ،فتبسم رسول اهلل صلى
وعرف يف وجه ا ا البِش ا ا ا ا ا اار؛ لهول
اهلل علي ا ا وس ا ا ا ا ا االم ،ح
أمرت" (اهليثمي9591 ،ها ا ا ا ا اا،
األنصاري ،مثّ قال :مذا ح
رقم احلديث ،99991 :ضااعيف) .فالرسااول صاالى اهلل
علي وس ا ا ا ا ا االم عزز قول األنص ا ا ا ا ا اااري رض ا ا ا ا ا ااي اهلل عن :
ِ
فتبسم رسول اهلل صلى اهلل
باالبتسامة ،والفرح ،والبشر ( ّ
علي وس ا ا ا ا ا االم) ،مثّ بتأكيد كالم ل ْفناً من خالل قول :
(مذا أمرت) ،وهذا يع ّد حتفيزاً ملمارس ااة س االوك الص اادقة
وعمليات الدعم واملسا ا ا ا اااندة يف كل وقت ومهما كانت
النروف ،فالس ا االوك اإلجيايب يف اإلس ا ااالم س ا االوك عاملي
ميكن إنزال وإس ا ا ااهاط على كل النروف واألحوال .ويف
قول عمر بن اخلطاب لسا ا ا ااعيد بن عامر بن حذ مثال
آخر على عمليات التعزيز بالهبول االجتماعي فهد قال
ألين أع اااوهنم
لا ا  :إ ّن أه اال الش ا ا ا ا ا ا ا ااام ُيبون ااك ،ق ااالّ :
وأواسيهم" (ابن حجر9591 ،ها ا ا ا اا ،ج :3ص)990 :
ف ا ااالن ا اااس يَا ْهبلون اجتم ا اااعيّا ا ااً من ميا ا ا ّد هلم ي ا ااد العون
واملس ا اااعدة ،كما ويش ا ا ّكل الش ا ااعور بالهبول االجتماعي
تعزيزاً اجتماااعي ااً هلم؛ ياادفعهم ملمااارس ا ا ا ا ا ا ااة هااذه األمناااط
الس ا ا ا ا ا االوكيّة اإلجيابيّة وتكرارها؛ حمافنةً على تلبية حاجة
التهبّل االجتماعي لديهم.

الفرد ،وته ّدم ل بعد هناية تأدية الس ا ا ا ا االوك املرغوب في ،
وبااالرغم من فاااعليااة املعززات املاااديّاة إالّ أ ّن هناااك من
ينتهدها ويعتربها ِرش ااً ساالوكيّة (اخلطيب ،1090 ،ص:
لعل التنويع بني املعززات وعدم االقتصار على
 ،)951و ّ
املعززات املاديّة فهط ،وانتخاب املعززات املاديّة اس ا ااتناداً
إىل احلاجة ومتطلبات املوقف الس ا ا ا ا االوكي؛ قد ينفي عن
املعززات املاديّة صا اافة الرشا ااوة السا االوكيّة ،وميكن التمثيل
اار
على هااذا النوع من املعززات ،باااملثااال اآليت" :ملاّا أغا َ
الكفار على لهاح الن صلى اهلل علي وسلم ،فصادفهم
سا ا ا ا ا االمة بن األكوع خارجاً من املدينة ،تبعهم ،فهاتلهم
من غري إذن :فمدح الن صلى اهلل علي وسلم ،وقال:
خري رجالتنا سا ا ا ا االمة بن األكوع ،وأعطاهح سا ا ا ا ااهم فارس
وراجل" (ابن قدامة9504 ،ه ا ا ا ا ا ا ا اا ،ج 1:ص،)995 :
فالرسا ا ااول صا ا االى اهلل علي وسا ا االم قام بتعزيز الصا ا ااحايب
االجتماعية واملاديّة ،فهو
اجلليل مبجموعة من املعززات
ّ
أوالً امتدح وأثو علي  ،وهذا يع ّد تعزيزاً اجتماعيّاً لفنيّاً
(فمدح ) ،مثّ وص ا ا ا ااف بص ا ا ا اافة اخلرييّة واألفض ا ا ا االية وهذا
ك ااذل ااك تعزيز اجتم اااعي (خري رج ااالتن ااا) ،وأخرياً عززه
مادي مض ا ا اااعف (وأعطاهح س ا ا ااهم فارس وراجل)،
مبعزز ّ
ويع ّد هذا حتفيزاً للص ا ا ا ااحايب ولغريه؛ ملبادرة س ا ا ا االوكيات:
الذب عن محى املسا االمني
التعاون ،والتناصا اار ،والتلزر ،و ّ
وعن أمواهلم وأعراضهم.

رابعا :المعززات التعاقدياة (اإلشتراطياة):
يحهص ا ا ااد باملعززات التعاقديّة :تعاقد بني الفرد الذي
يحه ا ّدم التعزيز ،وبني الفرد املنوي تَعزيزه على نوع املعزز،
وحجم الواجب تهدمي بعد هناية الساالوك املرغوب في ،
فعن إبراهيم التيمي عن أبي ا قااال" :كنّاا عنااد ح اذيفااة،
ثالثا :المعززات المادياة:
كت رسااول اهلل صاالى اهلل علي وساالم
يحهصاد باملعززات املاديّة :املواد واألشاياء اليت يرغبها فهال رجل :لو أدر ح
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لهاتلت مع  ،فهال حذيفة :أنت كنت تفعل ذلك ،لهد
رأيتنا مع رسااول اهلل صاالى اهلل علي وساالم ليلة األحزاب
وأخذتنا ريح شا ا ااديدة وقر ،فهال رسا ا ااول اهلل صا ا االى اهلل
علي وسا االم" :أال رجل يأتينا خبرب الهوم؛ جعل اهلل معي
يوم الهيامة"؟ قال :فسكتنا ،فلم جيب منا أحد ،مث قال:
"أال رجل يأتينا خبرب الهوم؛ جعل اهلل معي يوم الهيامة"؟
فلم جيب منا أحد ،مثّ قال :فس ا ا ا ا اكتنا،
قال :فسا ا ا ا ااكتناْ ،
قم يا حذيفة فأتنا خبرب
فهال ص ا ا االى اهلل علي وس ا ا االمْ " :
ات
الهوم ،وال ت ااذعرهم" ،فل ّم اا ولّي اات من عن ااده ،جعل ا ح
أيت أبا س ا ا ا ا افيان
كأّمنا أمش ا ا ا ااي يف محام ح أتيتهم ،فر ح
يصا ا االي أهره بالنار ،فوض ا ا اعت سا ا ااهماً يف كبد الهوس؛
فأردت أ ْن أرمي  ،فذكرت قول رسول اهلل صلى اهلل علي
ح
وس ا ا االم" :ال تذعرهم" ،ولو رميت ألص ا ا اابت فرجعت وأنا
فلما أتيت صالى اهلل علي وسالم،
أمشاي يف مثل احلمامّ ،
أخربت  :خبرب الهوم ،فألبسا ااين رسا ااول اهلل ص ا الى اهلل علي
لم أزل
وسا ا االم فضا ا اال عباءة كانت علي يحص ا ا الّي فيها ،ف ْ
فلما أصا ا اابحت ،قال صا ا االى اهلل
نائماً ح أصا ا اابحتّ ،
قم يا نومان" (ابن حبان ،9113 ،رقم
علي وس ا ا ا االمْ " :
احلديث ،9914 :إس ا ا ااناده ص ا ا ااحيح) ،تعاقد الرس ا ا ااول
يرغب
صالى اهلل علي وسالم سالوكيّا مع الصاحايب الذي ح
ب ااالتطوع إلتي ااان خرب الهوم ،ب ااأ ْن جيعلا ا اهلل تع اااىل مع
الرس ااول ص االى اهلل علي وس االم يوم الهيامة ،وملا مل يهدم
ّ
أحد على هذا العمل التطوعي؛ اختار الرس ا ا ااول ص ا ا االى
اهلل علي وس االم حذيفة بن اليمان رض ااي اهلل عن ؛ ليهوم
ماذا العمال التطوعي ،وبهي التعااقاد التعزيزي قاائمااً بني
الطرفني ،وملا جاء حذيفة رض ا ا ا ا ا ااي اهلل عن خبرب الهوم؛
ّ
عززه الرسول صلى اهلل علي وسلم مبجموعة إضافية من
املعززات املاااديّاة واالجتماااعيّاة؛ تهااديراً جلهوده ودفع ااً ل ا

ولغريه ملمارس ا ا ا ا ااة هذا الس ا ا ا ا االوك املرغوب في يف املواقف
املش ا ا ا ا ااامة ،ومن املعززات املاديّة اإلض ا ا ا ا ااافية أ ْن ألبس ا ا ا ا ا
الرسا ااول صا االى اهلل علي وسا االم عباءت لينام فيها ،وهذا
شاارف عنيم حلذيفة رضااي اهلل عن (فألبسااين رسااول اهلل
ص ا االى اهلل علي وس ا االم فض ا اال عباءة كانت علي ) ،ومن
املعززات االجتماعيّة اإلضافيّة امله ّدمة مداعبت صلى اهلل
علي وسلم حلذيفة رضي اهلل عن بهول ( :ق ْم يا نومان).

خامسا :معرفة النتائج كمعززات:
تعا ّد معرفااة الفرد لنتااائج أدائا أو عملا حمعززاً قويااً؛
يعمل على تهوية أهور الس االوك املرغوب في (الروس ااان،
ح
 ،1009ص ،)934 :فااالنجاااح الس ا ا ا ا ا االوكي يهود إىل
جناحات سا ا ا ا االوكيّة متتالية ومتسا ا ا ا االسا ا ا ا االة ،واإلخفاقات
الس ا ا ا ا ا االوكية؛ قد جتر إىل إخفاقات س ا ا ا ا ا االوكيّة ونفس ا ا ا ا ا ااية
مصاحب  ،قال املناوي (9344ها ا ا ا ا ا اا ،ج :9ص:)153
"ع ا اادم النج ا اااح؛ يؤدي إىل فه ا ااد الفالح" ،ف ا اااألمن ا اااط
الس ا ا ا ا ا االوكيّ اة املرغوب فيهااا اليت ينجح الفرد يف تااأديتهااا
وتعود علي بنتائج إجيابية؛ تدفع إىل سلسلة من األمناط
الس ا ا االوكيّة اإلجيابية املتص ا ا االةّ ،أما اإلخفاقات الس ا ا االوكيّة
وجتره إىل
املتكررة؛ ق ااد تطفئ ط اااق ااات الفرد وق اادراتا ا ّ ،
التهوقع حول الذات.
سادسا :المعززات الرمزياة:
يحهصا ااد باملعززات الرمزيّة :الرموز اليت ُيص ا ال عليها
الفرد بعد تأدية السا ا االوك املرغوب في  ،وميكن اسا ا ااتبدال
بعضا ا ا ا ا ا اهااا مبعززات أخرى ،من مثاال :النهاااط ،والنجوم،
والكابونات (اخلطيب ،1090 ،ص ،)951 :ويدخل
الرتب ،والدرجات
حتت هذا النوع من التعزيز أيضا ا ا ا ا ا ااً :ح
ِ
الرتَ
التكرمييّ اة والش ا ا ا ا ا اارفيّ اة والعلميّ اةْ .
ومن قبَ ال التعزيز ح
الش ا ا ا ا ا ااريف الااذي ياادخاال حتاات التعزيز الرمزي ،قول الن
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ص ا ا ا ا االى اهلل علي وس ا ا ا ا االم يوم األحزابَ " :م ْن يأتين خبرب
الهوم؟ قااال الزبري :أنااا ،مثّ قااال الن ص ا ا ا ا ا االى اهلل علي ا
وس ا ا ا ا ا االم ":من يأتيين خبرب الهوم؟" قال الزبري :أنا ،فهال
الن ص ا ا ا ا ا االى اهلل عليا وس ا ا ا ا ا االم" :إ ّن لكاال ن حواريّااً
اري الزبري" [الهوم :املراد بنو قرين ا ا ااة من اليهود.
وحو ّ
حواريّاً :خاص ا ا ااة من أص ا ا ااحاب وخالص ا ا ااا من أنص ا ا اااره]
(البخا اااري ،9199 ،رقم احلا ااديا ااث .)1419 :فل ّم ا اا
تطوع الزبري بن العوام رضا ااي اهلل عن بأ ْن يأيت خبرب يهود
بين قرينة ،عززه الن ص االى اهلل علي وس االم تعزيزا قبليّا:
اري الرس ااول ص االى
رتبيّاً وش اارفيّاً وتكرمييّاً ،بأ ْن جعل حو ّ
اهلل علي وسلم اخلاص ،ورتبة احلواري ،هي :حرتبة الصفوة
اخلالصة من األصحاب واألنصار .تدفع املعززات الرمزيّة
ال اك اثااري ماان األفاراد؛ لااالخناراط يف ال اع ام ا ا اال ال ات اطااوعااي
االجتماعي ،فغالبية من ميارس ا ا ا ا ا ااون العمل التطوعي ال
تشا ااكل العوائد املاديّة هلم هدفاً رئيس ا ااً بهدر ما يبحثون
الرتب الشرفيّة والتكرمييّة :الدنيويّة واألخرويّة.
عن ّ
فعالياة المعززات اإليجابية:
ُيسا ا اان مراعاة جمموعة من اإلجراءات اليت تسا ا ااهم
بنج ا اااح عملي ا ااة التعزيز ح ا ااال ته ا ااد عملي ا ااات التعزيز
اإلجيابيّة والسلبيّة ،من مثل :مناسبة حجم التعزيز ملهدار
السلوك ،والتنوع يف تهد املعززات ،وأ ْن تكون املعززات
مرغوبة وليسا ا ا ا اات طاردة ،وأ ْن تكون عملية التعزيز فوريّة
قال ابن تيمية (9503ها ا اا ،ج :9ص:
مؤجلةَ ،
وليست ّ
وجيمل وُيسا ا اان؛ مبا يناس ا ا اب
" :)345فالش ا ا ايء يكمل ّ
ويالئم وينفع ويلت ّذ ب  ،كما يفس ا ا ا ا ا ااد ويهبح مبا ينافي
ويضا ّاره ويتأمل ب  ،واألعمال الصاااحلة ،هي :اليت تناسااب
اإلنسااان ،واألعمال الفاساادة ،هي :اليت تنافي " ،ويشااري
النص إىل جمموع ااة من العوام اال اليت تزي ااد من ف اااعليّا اة
التعزيز ،واليت ميكن إمجا اااهلا ااا مبا ااا يلي ،أوالً :جيا ااب أن

تتناسااب كمية التعزيز مع طبيعة اجلهد الذي يبذل الفرد
يف تأدية السا ا ا ا االوك املرغوب في (مبا يناسا ا ا ا ااب ويالئم )،
ثانياً :جيب تهد املعززات املتنوعة ،فالفرد قد يص ا ا ا ا ا اايب
اإلش ا ا ا ا ا ااباع إذا قح ّدم ل لون واحد من املعززات ،فاملنفعة
جيب أ ْن
تكون بتهد معززات متنوعة (وينفع ) ،ثالثاًْ :
يكون التعزيز باملعززات اليت يرغبها الفرد؛ فاملعززات اليت
أش اابع منها ال تثري دافعيت الكتس اااب الس االوك املرغوب
في ّ ،أما املعززات غري املش ا ا ا ا ا اابع منها فهو يس ا ا ا ا ا ااعى إىل
حتص ا ا ا اايلها من خالل اكتس ا ا ا اااب الس ا ا ا االوك املرغوب في
وتهويتا وتكراره (ويلتااذ با ) ،رابعااً :يفضا ا ا ا ا ا اال أ ْن يكون
التعزيز فوريّاً؛ أل ّن فاعلية التعزيز الفوري أكثر من فاعلية
املؤجل ،قال ص االى اهلل علي وس االم" :ومن ص اانع
التعزيز ّ
إليكم معروفا ااً؛ فك ااافئوه" (س ا ا ا ا ا اابق خترجيا ا ) ،والف اااء يف
"فكافئ " للسرعة والتعهيب.
يعد أسلوب التعزيز بهسمي  :اإلجيايب والسل  ،من
ْأجنع أس اااليب التحفيز والدفع الس الوكي ،فهو يهوم على
مبدأ تهد املثريات اإلجيابيّة أو سحب املثريات السلبيّة؛
كية املرغوب فيها ،ويف
دفعاً ملمارس ا ا ا ا ا ااة األمناط الس ا ا ا ا ا االو ّ
أساالوب التعزيز مساااحة واسااعة الختيار أفضاال املعززات
اليت تتن اااسا ا ا ا ا ا ا ااب وح اااج ااات الفرد وتطلع ااات ا ورغب ااات ا ،
فأس ا ا ا ا االوب التعزيز يحل ّ حاجات الفرد ويهوم بتش ا ا ا ا ااكيل
األمناط الس ا ا ا ا ا االوكيّة املرغوب فيها لدي ويدعمها ،وح
من أ ْن
تؤدي عمليا ااة التعزيز نتا ااائجها ااا املطلوبا ااة البا ااد ْ
يتناس ا ا ااب حجم التعزيز مع قيمة العمل الس ا ا االوكي ،وأ ْن
يتم تهااد معززات متنوعااة وعاادم االكتفاااء بنوع واحااد
من املعززات ،وأ ْن تكون املعززات جاذبة ال طاردة ،ومع
مراعاااة الرتكيز على التعزيز الفوري ،والتاادرج من التعزيز
املادي إىل التعزيز االجتماعي.
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الخاتمة:
ُي ّفز الفه اإلسا ااالمي األفراد واجملموعات ملمارس ااة
األعمااال التطوعيّ اة املرغوب فيهااا اجتماااعيّ ااً من خالل
تبنية وتطبيه جملموعة من اإلجراءات السا ا ا ا االوكيّة املتمثلة
باآليت:
 .9تفعيل مبادئ التجمع واإلجتماع الهائمة على أساس
املنهج الصحيح املتبع ،وتذويب مسببات االختالف
والتشا ا ا ا ا ااتت يف بوتهة االيدولوجيا؛ وصا ا ا ا ا ااوالً باجملتمع
املس ا ا االم إىل مفهوم اجلس ا ا ااد الواحد الذي تتداعى ل
كل األعضاء واألطراف واألوصال؛ حتهيهاً للمصلحة
ودفعاً للمضرة.
 .1توسا ا اايع الهواسا ا اام املش ا ا ارتكة بني األفراد واجملموعات؛
حتفيزاً لتك ا ااام ا اال األدوار واألعم ا ااال؛ بغي ا ااة النهوض
بااالفرد واجملتمع معااا بص ا ا ا ا ا ااورة متوازنااة؛ حتهيه ااً ملهااام
اخلرييّة والشا ا ااهود احلضا ا اااري املسا ا اائول ،وتذويباً لكل
إثنيات التنافر املر ّسا ا ا ا ا ا اخة ملبادئ :الس ا ا ا ا ا االبيّة والتنازع
والفشل احلضاري.
 .3ترسيخ الفهم الصحيح لسنن املداولة ترسيخاً مهتدياً
مس ا ا ا ا ااتنداً إىل املص ا ا ا ا اادر اإليديولوجي؛ حتهيهاً ملبادئ
وقيم :التعا اااون ،والتنا اااص ا ا ا ا ا اار ،والتكا اااتف ،والرتابط
اجملتمعي على املستويات :العلميّة والننريّة ،واستثماراً
ألقاادار اهلل تعاااىل اس ا ا ا ا ا ااتثماااراً إجيااابيّ ااً ُيهق غااايااات
وعمالً على إجياد س الساالة
االختبار واالبتالء اإلهليَ ،
متص ا ا ا ا ا االة ومتداخلة ومتبادلة من أفعال اخلري الدائرة؛
صال يف اجملتمع املساالم لثهافة املسااارعة
األمر الذي يؤ ّ
إىل فعل اخلريات ،وتوس ا ا ا ا ا ااعةً كذلك ملخرجات فعل
اخلريات ،لتشاامل مجيع احللهات :الفرديّة ،واجملتمعيّة،
اانية؛ تعميماً للفائدة؛ وح يتبادل اجلميع
واإلنس ا ا ا ا ا ا ّ

اخلرية.
منافع أعماهلم ّ
 .5تكوين مناذج األس ا ا ا ا ا ااوة املهتدية الهائمة على مبادئ
ادم
األمر باااملعروف والنهي عن املنكر واليت تَس ا ا ا ا ا ااتخا ح
أسا اااليب التحفيز :احليّة والرمزيّة والتشا اااركيّة؛ لتحفيز
األفراد ملمارس ا ا ا ا ا ااة األمناط الس ا ا ا ا ا االوكيّة املرغوب فيها،
واالخنراط املهتدي بالنس ا ا ا ا ا ااق االجتماعي العام؛ بغية
كية مهتدية يص ا ا ا ا ا االح
حتويل األفراد إىل مناذج س ا ا ا ا ا االو ّ
اإلقتداء ما إجتماعيّاً.
 .4تش ا ااكيل األمناط الس ا االوكيّة املرغوب فيها ،من خالل
حتديد الس ا ا ا االوكيات النهائية املراد حتهيهها ،مثّ جتزئتها
إىل سلوكيات فرعيّة ذات صلة بالسلوكيات النهائية،
مثّ االنتهال من حلهة س ا ا ا االوكيّة إىل أخرى بأس ا ا ا االوب
متاادرج و نهج ،يراعي طاااقااات الفرد وقاادرات ا ومجيع
أروف  ،ويف كل حلهة س ا ا االوكيّة جيتازها الفرد تهدم ل
املعززات املناس اابة؛ حتفيزاً ل على مواص االة الس ااالس اال
السا االوكية ،وصا ااوالً إىل السا االوك النهائي املرغوب في
الهابل للبهاء والدميومة بعد زوال املثري.
 .4تفعيل اس ااتخدام أس االوب احلث الس االوكي بأقس ااام :
اللفنيّة واإلميائيّة واجلس ا ا ا ا ااميّة؛ الس ا ا ا ا ااتنهاض طاقات
األفراد وقدراهتم لالس ا ا ا ا ا ااتجابة للمثريات الس ا ا ا ا ا االوكية
بسرعة وإتهان؛ بغية حتهيق األمناط السلوكية املرغوب
فيهااا إجتماااعيّ ااً ،مثّ تعزيزهااا تعزيزاً متنوع ااً؛ حث ااً هلم
على دميومة ارس ا ا ااة األمناط الس ا ا االوكية املرغوب فيها
وتكرارها.
 .9تعزيز األمناااط الس ا ا ا ا ا االوكيّاة املرغوب فيهااا اجتماااعيّاا:
إجيابياً أو س ا ا ا ا ا االبياً :فورياً ومتنوعاً ِ
وجاذباً ،ومتد ِرجاً،
ّ
ّ
ومتناسباً مع قيمة العمل السلوكي املرغوب في ؛ بغية
دميومة ارستها وتكرارها.
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حمفزات السلوك التطوعي يف الفقه اإلسالمي

قائمة المصادر والمراجع
 .9الهرآن الكر .

 .93أبو السعود ،حممد( ،د.ت) .إرشاد العهل السليم
إىل مزايا الهرآن الكر  ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.

 .1ابن الهيم ،حممد .)9193( ،مدارج السالكني بني
منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،ط ،1بريوت :دار  .95ابو داود ،سليمان بن األشعث( ،د.ت) .سنن أيب
داود ،دار الفكر.
الكتاب العريب.
 .3ابن الهيم ،حممد( ،د.ت) .الرسالة التبوكية زاد  .94األلوسي ،حممود( ،د.ت) .روح املعاين يف تفسري
الهرآن العنيم والسبع املثاين ،دار إحياء الرتاث
املهاجر إىل رب ( ،د.ط) ،جدة :مكتبة املدين.
العريب.
 .5ابن تيمية ،أمحد9503( ،ها) .االستهامة ،ط،9
 .94البخاري ،حممد بن إمساعيل .)9199( ،اجلامع
املدينة املنورة :جامعة اإلمام حممد بن سعود.
الصحيح ،ط ،3بريوت :دار ابن كثري ،اليمامة.
 .4ابن تيمية ،أمحد .)9191( ،العبودية ،بريوت:
 .99البخاري ،حممد بن إمساعيل .)9191( ،األدب
املكتب اإلسالمي.
املفرد ،ط ،3بريوت :دار البشائر اإلسالمية.
 .4ابن تيمية ،أمحد9394( ،ها) .الفتاوى الكربى،
 .99البسيت ،حممد بن حبان .)9113( ،صحيح ابن
ط ،9بريوت :دار املعرفة.
حبان برتتيب ابن بلبان ،ط ،1بريوت :مؤسسة
 .9ابن تيمية ،امحد( ،د.ت-أ) .كتب ورسائل وفتاوى
الرسالة.
ابن تيمية يف الفه  ،ط ،1مكتبة ابن تيمية.
 .91البيههي ،امحد بن احلسني9590( ،ها) .شعب
 .9ابن تيمية ،أمحد( ،د.ت-ب) .جمموع الفتاوى،
اإلميان ،ط ،9بريوت :دار الكتب العلمية.
الرياض :مطابع الرياض.
 .10البيههي ،أمحد بن احلسني .)9115( ،سنن
 .1ابن حجر ،أمحد العسهالين9391( ،ها) .فتح
البيههي الكربى ،مكة املكرمة :مكتبة دار الباز.
الباري شرح صحيح البخاري ،بريوت :دار املعرفة.
 .19الرتمذي ،حممد بن عيسى( ،د.ت) .اجلامع
 .90ابن حجر ،أمحد العسهالين9591( ،ها) .اإلصابة
الصحيح سنن الرتمذي ،بريوت :دار إحياء الرتاث
يف متييز الصحابة ،ط ،9بريوت :دار اجليل.
العريب.
 .99ابن قدامة ،عبد اهلل بن امحد املهدسي،
 .11احلاكم ،حممد .)9110( ،املستدرك على
(9504ها) .املغين ،ط ،9بريوت :دار الفكر.
الصحيحني ،ط ،9بريوت :دار الكتب العلمية.
 .91ابن جنيم ،زين الدين احلنفي( ،د.ت) .البحر
 .13اخلطيب ،مجال .)1090( ،تعديل السلوك
الرائق ،ط ،1بريوت :دار املعرفة.

مجلة جامعة جازان – فرع العلوم اإلنسانية

اجمللد  4العدد  1ربيع أول 1416هـ (يناير 1015م) 67

رجا غازي رجا العمرات

اإلنساين ،ط ،1عمان :دار الفكر.

شرح سنن أيب داود ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية.

 .15اخلطيب ،مجال( ،د.ت) .تعديل سلوك األطفال
 .34الغزاو ،حممد بن حممد( ،د.ت) .إحياء علوم
املعوقني( ،د.ط) ،عمان :إشرا للنشر والتوزيع.
الدين ،بريوت :دار املعرفة.
 .14اخلطيب ،مجال؛ احلديدي ،مو.)1001( ،
مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة ،ط .34 ،9الهشريي ،مسلم بن احلجاج( ،د.ت) .صحيح
مسلم ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
عمان :دار الفكر.
 .14الروسان ،فارو  .)1009( ،مناهج وأساليب  .39املرداوي ،علي بن سليمان( ،د.ت) .اإلنصاف،
بريوت :دار إحياء الرتاث.
تدريس ذوي احلاجات اخلاصة ،ط ،9الرياض :دار
الزهراء.
 .39املهدسي ،حممد بن مفلح9599( ،ها) .اآلداب
الشرعية ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.

 .19السرخسي ،مشس الدين( ،د.ت) .املبسوط،
بريوت :دار املعرفة.
 .31املناوي ،عبد الرؤوف9344( ،ها) .فيض الهدير
شرح اجلامع الصغري ،ط ،9مصر :املكتبة التجارية
 .19الشاط  ،إبراهيم( ،د.ت) .املوافهات يف أصول
الكربى.
الفه ( ،د.ط) ،بريوت :دار املعرفة.
 .11الشعراين ،عبد الوهاب .)9193( ،لواقح األنوار  .50جنايت ،حممد عثمان .)9199( ،الهرآن وعلم
النفس ،بريوت :دار الشرو .
الهدسية يف بيان العهود احملمديّة ،ط ،1مصر :شركة
ومكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل وأوالده.
 .59جنايت ،حممد عثمان .)9194( ،علم النفس يف
حياتنا اليومية ،ط ،91الكويت :دار الهلم.

 .30الصنعاين ،عبد الرزا 9503( ،ها) .مصنف عبد
الرزا  ،ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي.
 .51النسائي ،أمحد .)9194( ،اجملتىب من السنن،
ط ،1حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية.
 .39الطرباين ،سليمان بن أمحد9594( ،ها) .املعجم
األوسط ،الهاهرة :دار احلرمني.
 .53النوويُ ،يىي9311( ،ها) .املنهاج شرح صحيح
 .31الطرباين ،سليمان بن أمحد .)9193( ،املعجم
الكبري ،ط ،1املوصل :مكتبة العلوم واحلكم.

مسلم بن احلجاج ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.

 .33الطربي ،حممد( ،د.ت) .جامع البيان عن تأويل  .55اهليثمي ،علي بن أيب بكر9591( ،ها) .جممع
الزوائد ومنبع الفوائد ،بريوت :دار الفكر.
آي الهرآن ،بريوت :دار الكتب العلمية.
 .35العنيم آبادي ،حممد9594( ،ها) .عون املعبود
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Abstract
This study aims at answering its following main question: What are the incentives of the
voluntary behavior in the Islamic jurisprudence? The answer to this question is divided
into seven investigations showed that the Islamic jurisprudence motivates the individuals
and groups to practice the behavioral patterns which are socially accepted by: activating
the principles of assembly and gathering, expanding the common ground between the
individuals and groups, establishing the proper understanding to the ways of deliberation,
and forming of faithful models based on the principles of the promotion of virtue and the
prevention of vice. Moreover, it uses the behavioral formation, behavioral encouragement,
and behavioral reinforcement to promote the individuals and groups to practice the
socially accepted behavioral patterns.
Keywords: Incentives, Motivation, Modeling, behavioral formation, behavioral encouragement, behavioral reinforcement.
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حممود حسني العزازمة

ظواهر موسيقية يف شعر اخلنساء
حممود حسني العزازمة
قسم اللغة العربية وآدابها  -كلية اآلداب  -جامعة حائل  -المملكة العربية السعودية.

Q

يتناول هذا البحث الناحية املوسيقية يف شعر اخلنساء؛ الناحية اليت تفحص شاعرية النصوص ،وتكشف عن البِىن اإليقاعية
فيها ،وحياول البحث اإلجابة عن السؤال :ما الظواهر املوسيقية يف شعر اخلنساء وما طبيعتها..؟ هلذا؛ تناول البحث كال من
ظواهر :التدوير والتماثل الصويت املقطعي ،والتضمني اخلارجي والداخلي ،وظاهرة الرتصيع ،والتصريع ،والتصدير ،وظاهرة اجلناس.
الكلمات المفتاحية :شعر اخلنساء ،التماثل الصويت املقطعي ،الرتصيع ،التصدير ،ظاهرة اجلناس.

A

ي ستحق شعر اخلنساء الدراسة ،ملا فيه من جوانب
متميزة من حيث املس ت ت تتتوو والنض ت ت تتو والفنية .وقد كان
شعر اخلنساء  -وال يزال  -ميدانا واسعا لدراسات كثري
من الب تتاحثني ،فق تتد وج تتدت وث تتا كثرية تن تتاول ت ه تتذا
الشتتعر مثل :الصتتورة الفنية يف شتتعر اخلنستتاء لستتلين بن
ستتاعد الس تلمي ،والتكرار يف شتتعر اخلنستتاء ةراستتة فنية،
لعب تتد الربن بن عثم تتان بن عب تتد العزيز اهللي تتل ،وبراع تتة
االس تتتهالل والت لص وحس تتن اخلتار يف ش تتعر اخلنس تتاء،
ةراس ت تتة بال ية ،حملمد ر ت تتا عبدا الشت ت ت ص ،وص ت تتور
التشبيه واالستعارة ىف شعر اخلنساء لسيد أبد حسني،
والبديع يف ش ت تتعر اخلنس ت تتاء بني االتبار واالبتدار ةراس ت تتة
بال ية نقدية ،لعبد اجلليل يوست ت ت تتف حس ت ت ت ت  .ري أن ما
أفرةه الباحثون من ةراست ت تتات تعر جلانب من جوانب
ش تتعر اخلنس تتاء ،أو قض تتية من قض تتاياه ،أو قص تتيدة منه،
وإن اقرتب بعضهن من ةراسة نصوص الشاعرة بوصفها
نص ت ت تتوص ت ت تتا أةبية عامرة باإليقار واملوس ت ت تتيق  ،ف ن ا ال
يبق فس ت تتيحا إلعاةة النظر يف بعو الظواهر املوس ت تتيقية
يف شعر اخلنساء؛ ملا يتضمنه من أسرار موسيقية متعدةة
وقابلة إلعاةة الدراس ت تتة والبحث .هلذا أقدر هذا البحث
البريد االلكترونيmama888_6@hotmail.com :

عل حماولة لبيان املضامني املوسيقية يف شعر اخلنساء ،
حيث اس ت ت ت ت ت تتتقر يف ا اهان أن إيقار الش ت ت ت ت ت تتعر اجلاهلي
عموما ال يتعدو أوزانا خارجية و وراً ش ت تتعرية وزحافات
وعلال وتفعيالت عرو ت تتية.حص ت تتر هذا البحث اهتمامه
يف ث الناحية املوسيقية يف شعر اخلنساء ،الناحية اليت
تفحص شاعرية النصوص ،وتكشف عن البِىن املوسيقية
فيها ،حماوالً أن جييب عن الست ت ت ت ت ت تؤال التا  :ما الظواهر
املوسيقية يف شعر اخلنساء وما طبيعتها..؟
ولإلجابة عل هذا التس ت ت ت ت تتابل س ت ت ت ت تتيحاول البحث
ةراستتة شتتعر اخلنستتاء ةراستتة علمية ،تستتتطيع أن ترصتتد
خص ت تاملصت تته املوست تتيقية اجلزملية والكلية املميزة ،وست تتيكون
اإلحص ت ت ت ت ت تتاء أةاة بهد للبحث الس ت ت ت ت ت تتبيل الختيار ما قد
يتكرر أكثر من ريه ،ليمكن اعتباره ظاهرة موس ت ت ت ت ت تتيقية
مهيمنة ،تكون أوىل بالدراس ت ت ت ت ت تتة من ريها ،ن التكرار
يع مسةً أست ت ت ت ت تتلوبية يف النص .مث ست ت ت ت ت تتيعمد البحث إىل
تفسري الظواهر وحتليلها واستقراء ما فيها من خصاملص،
وس تتيعر البحث الظواهر املوس تتيقية يف ش تتعر اخلنس تتاء
من خالل مبحثني:
المبحث األول :وينظر يف جانب املوس ت ت ت تتيق الداخلية،
وست ت تتتتن ةراست ت تتة كل من ظاهرة التدوير ،وظاهرة التماثل
ردمد8651 -6095 :
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الصويت املقطعي ،وظاهريت التضمني اخلارجي والداخلي.
أماا المبحاث الناا  ،فيعر للمحست ت ت ت ت ت تنتتات اللفظيتتة،
كل من ظاهرة الرتص ت ت تتيع ،وظاهرة
حيث س ت ت تتتتن ةراس ت ت تتة ص
التصريع ،وظاهرة التصدير ،وظاهرة اجلناس.
المبحث األول :الموسيقى الداخلية.
ظاهرة التدوير:
حضر التدوير بو وح يف شعر اخلنساء ،والبي
املدور هو "الذي يتصل صدره بعجزه بوجوة كلمة
مشرتكة بينهما؛ جزء منها يف آخر الصدر واجلزء اآلخر
يف بداية العجز"( .)1ويبدو أن التدوير يسمح حلركة
املشاعر وا فكار وا خيلة أن تأخذ شكل ةفقة موسيقية
ي البي الشعري املؤلف من
تتجاوز يف اندفاعها ح صد ص
الصدر والعجز .كما يعمد التدوير إىل إزالة تلك الوقفة
سمح
الصارمة يف هناية صدر البي الشعري ،وبذلك ي ُ
مقويا من
ب حداث امتداة
موسيقي للكالر الشعري ،ص
ص
انسيابه ،وحماوال إطالة حلظة التأمل لدو الشعراء.
توزع ا بيات املدورة يف شعر اخلنساء عل كثري من
قصاملد ةيواهنا ،وقد ورة يف بعو البحور الشعرية بأعداة
متفاوتة ،فقد جاء يف جمزوء الكامل ثالثا وعشرين مرة
( )32وجاء يف ر املتقارب إحدو عشرة مرة ()11
ويف ر اخلفيف تكرر التدوير عشر مرات ( )11ويف
بقية البحور تكرر التدوير سبع مرات (.)7
قال اخلنساء:
يا ا ااا ج ا ا اي ا ا ا ج ا ا اود

با ا ااالا ا اادما ا ااو

.:.

ع ال ا اامسا ا ا ا ا ا ا اتا ا اها ا ا ت الس ا ا ا ا ا ا ااوا ا ا ا
 -1يوسف بكار ،وليد سيف ،العرو واإليقار ،ط ،1جامعة
القدس املفتوحة ،عمان 1997ر ،ص.32
 - 3ثعل تتب ،أبو العب تتاس أب تتد بن حين الش ت ت ت ت ت تتيب تتا النحوي
(ت192:ه ا ا ا ا ا ااا خاارء ديوا ال سااا  ،حتقيق :أ ور أبو سااويلم ،ةار
عمار ،ط1933 ،1ر ،ص ،242-233 :اللمست تتتهالت:
املنهمالت ،من است ت ت ت تتتهل الدمع إاا اهنمل ،الس ت ت ت ت توافح :هي
التتدمور املرس ت ت ت ت ت تتالت ،الغروب :رب املست ت ت ت ت ت تيتتل ،املرتعتتات:

ايض ا ا ا ا ا ا ااا كم ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا

غرو

.:.

ب الا اما ات اارج ا ااات ما ا الا ا ا اوا ا ا ا ا ا ا ا
إ ال ا ا اب ا ا اكا ا ااا ها ا ااو ال ا ا ا ا ا ا ا افا ا ااا

.:.

ما ا ا الا ا اج ا ااو با ا ايا ا ا الا ا اج ا ااوا ا ا ا
الس ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا اد ال ا ا اج ا ا اح ا ا اجا ا اااء وابا ا ا ا

.:.

السا ا ا ا ا ا ا اادة ال ا ا ا ا ا ام الجح ا اااج
ا ا ااَا ا ا ا ا ا ا ا اااب ا ا ا ا ا ا ا اا ريا ا ا ا الا ا ا ا ما ا ا اا

.:.

ا ا اااآل

ا ا ا ا ا ا ااالا ا ا ا ا ا ا اا ما ا ا ا ا ا ا ا با ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا
ا ا ا احا ا ا ا وما ا ا ا سا ا ا ا ا ا ا ا اوا

.:.

ا ااا ا ا ااما ا ان ا اال أسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الا ا اق ا ااوارء
إذا غ ا ا اااب م ا ا اادرها ا ا ا ا ا ااا وأسا ا ا ا ا ا ا ا ا

.:.

لا ا ا ا ا اما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ألي ا ا ا ا ااا ك ا ا ا ا ااوا ا ا ا ا ا ا
وت ا ا ا ا اع ا ا ا ا ا رت أ ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا اب ا ا ا ا ا

.:.

د ا ا ام ا ااا با ا اه ا ااا وخ ا ا ا ا ا ا اال لا ا ام ا اااتا ا ا
تا ا ا ر الس ا ا ا ا ااواق جلى الس ا ا ا ا ااوا

.:.

 ،وأجا اادب ا ا
ا ا ا ا اكا ا ا ا ااا ا ا ا ا ام ا ا ا ا اا أ ال ا ا ا ا ا ما ا ا ا ااا

س ا ا ا ا ابا اال المسا ا ا ا ا ا ااارء

.:.

ا ا اح ا ا اور ا ا ااا ب ا ا ام ا ا اد ال ا ا ا با ا ااائ ا ا ا
يا ا احا ا ا ا ا ا با ا اع ا ااد كا ا ار الا ا اعا ا اي ا ااو

.:.

حا ا ا ا ا ا ا ايا ا ا ا
وال ا ا ا اج ا ا ا اود واألي ا ا ا اد ال ا ا ا ا ا ا ا اوا

والا ا ا اه ا ا ااة ق ا ا ااواما ا ا ا

.:.

الا ا ااواه ا ا ا

ل الاامسا ا ا ا ا اتافاايض ا ا ا ا ا ا ااات السا ا ا ا ا اواما
ال ا ا ام ا ا ا ا ا ااة ال ا ا اه ا ا اج ا ا اا

.:.

ما ا الا ا ا ا ا اااذيا ا ا الس ا ا ا ا ا ااوابا ا

(1ا

نالحظ أن بكاء اخلنساء ممتد ومتدفق ،حل صد أنه ال
اململوءات ،النوا ت ت ت تتح :من النا ت ت ت تتحة وهي ما يست ت ت تتق ا.
ال تتديوان ،اجلوانح :هي ا ت ت ت ت ت تتالر حتت ت الرتامل تتب مم تتا يلي
الص تتدر.الديوان ،اجلحجاح :من القور س تتيدهن املس تتارر إىل
املكتتارر ولتته عطيتتات .أر :قصت ت ت ت ت ت تتد ،متتدو :ع متتديتتة وهي
السكني .الديوان ،حنني الواهلة :هي النياق احلزينة .الديوان،
اهلجان أي الكرمية ،اخلناايذ :الطوال املشرفة ،السوابح :اليت
تسري كأهنا تسبح يف سريها.
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حممود حسني العزازمة

ميكن إيقافه بني شطري البي  ،ففي البي ا ول ختاطب
اخلنساء عينيها :يا عني اسكيب ةمعك ،كما تنسكب
ا مطار .وهو معىن ال ميكن جتزملته إىل جزأين ،أو
الوقوف لالسرتاحة؛ هنا مشاعر متدفقه ومتسارعة،
وشديدة االنفعال واالندفار.
نالحظ هذا يف خطاب اخلنساء املتكرر لعينيها:
ليكن بكابكما زيرا ،كأنه سيل قد فا من الدالء
املمتلئات ،عندما تسري اإلبل ا ليتدفق املاء من
جوانبها؛ ف ن البكاء يشفي من حرقة الوجد الكامنة بني
الضلور ،ابكيا ص را السيد عظين الفعال ،ابن الكرماء
ا سياة ،فلقد كنا نعيش بعزر ص ر الفقيد؛ جنابه ونقاور
عاةيات الزمان ،ولكن ها هو الدهر يفجعنا بص ر
ااته ،وهذا أمر شديد ،لقد صرنا اليور مثل رينا من
قليلي احليلة ،ال نقدر عل شيء ،هكذا نتساوو
الناس؛ ص
بالناس منذ أن اب ص ر القوي احلامي ،وتركنا ملواجهة
ا يار اليت تعاةينا وحتاربنا ،فشق علينا ا مر ،و اق
بنا السبل ،فما جند شيئا بعد فقد ص ر ،لقد أصبح
أيامنا جمدبة ،ليس فيها سوو الغبار ،تنثره الريح عل
إبلنا ،ويبس مراعينا ،لكأن الزمان بات يتجه إلينا ،وهو
يوجه إىل رقابنا السكاكني يريد ا نا ،وإن نساءنا
يواصلن البكاء واحلنني بعدما تنار العيون ،شأن اإلبل
 -2اخلنستتاء ،الديوان ص .117-92 :ومعىن نستتاء تكشتتف،
أي ترفعهتتا عن عتتاةعهتتا فرقتتا ،الرور :اخللتتد .أي رب نوح
نس ت ت ت تتاء قتل رجاهلن ،فبعثتهن للنوح ،وهن مثل البقر هنن
ةاملمتتات ا نني يف النوح ،وتكثر حركتهن ،آنست ت ت ت ت ت ت ت العني
أشت ت ت ت ت ت تبتاهلتا :هنتا إاا رأت أوالةهتا بغمت وختتاورت ،لتتأتيها
فرت ت ت تتعها ش ت ت تتبه أصت ت ت توات النواملح بت اور العني ،اإلرا :
أوالة البقر ،واحدها إر  ،العني :البقر ،الواحد أعني ،وعيناء
ا نث وآنس ت ت  :أبصت تترت .تقصت تتد الشت تتاعرة :آنس ت ت العني
أستتبال الغيث ،وهو ع ستتبل ،وما خر من الستتحاب من

اليت فقدت أوالةها ،فهي ال تقنع مبرع  ،وال تشرب
ماء ،فهي ةاملمة التلف لعلها ترو من فقدته ،مثل ص ر
صاحب الس اء والنعن اليت ال يقدر أحد عل تقدمي
مثيلها.
يتسن
ومن خالل هذه ا حاسيس اجلارفة ،مل
ص
للشاعرة أن تقف بني شطر وشطر ،ولو وقفة قصرية،
فكان ا بيات متصلة ،سامللة اجلريان بالدمور ومشاعر
ا مل واحلزن ،ال شيء حي صد منها أو يوقف طريقها.
قال اخلنساء:
وب اياان م ا اعا ا ا

غ ا ااداة ال ا ا ا ا ا اي ا ااا

.:.

ء ت ا ا اك ا ا ا ا ا ا ا ا
و ا ا ااوء ب ا ا اع ا ا ان ا ا ا ك ا ا ام ا ا انا ا اال اإلرا

لا ا ال ا ااروع أذيا ا االا ا اه ا ااا

خ آ سا ا ا ا ا ا ا ا
ككر ا ااة الغي ا ااث ذات ال ا ا ا ا ابيا

الا اعا ايا ا أخا ا ا ا ا ا اب ا ااالا اه ا ااا

.:.
.:.

ر تاارم ا الس ا ا ا ا ا اح ا اااب وياارمااى ل اه ا ااا
ا اها ايا ا الا ا ا اف ااو  ،وها او الا ا ا اف ااو

.:.

يا ااو ال ا اكا ااري ا اه ا ااة أب ا اقا ااى ل ا اه ا ااا
و ا ا اع ا ا الا ا اام أ م ا ا ا ا ا ااايا ا ااا الا ا اارجا ا ااا

.:.

ل ب ا ااال ا اغ ا ااة ح ا اي ا ااث ي ا اح ا الا ااى ل ا اه ا ااا
و ق ا ااا ي ا ااة من ا اال ح ا ااد الس ا ا ا ا ا ا ااا

.:.

ت ا اب ا اقا ااى ويا ا ا ها ا ا
ا ا اق ا ااد السا ا ا ا ا ا ا ا ء كا ا اق ا ااد األدي ا ا ا

.:.

ال يا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ااا

م ا ا ق ا ااال ا اه ا ااا
أما ا ان ا ااالا ا ا

() 3

القطر ومل يص ت ت ت ت تتل إىل ا ر  ،يقال :أس ت ت ت ت تتبل الس ت ت ت ت تتحابة،
فتقول :خرج س ت ت ت ت ت تترورا باملطر يف أول ما جاء .الص ت ت ت ت ت تتبري
والكرفئة :الست ت تتحاب الض ت ت ت ن ،ترر الكرفئة ست ت تتحابا أمامها،
وهلا من خلفها ماةة ترمي هلا ،أي بدها وتقص تتد هلا ،فانظر
ما يكون مث من املطر ،اهلون :اهلوان بعينه ،الكريهة :احلرب.
أبق هلا يف الذكر :أي أبق هلا اكرا ،اهلون :اهلوان ،واملعىن:
إاا امرت و ش تتي القتال كان أس تتلن هلا من االهنزار .حد
الس ت ت تتنان :يف جوة ا وش ت ت تتد ا ومض ت ت تتاملها ،تنفد هذه القافية
فتمضي ،وينفد الك اجليل فت لفه.
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كما نالحظ التدوير يف ا بيات السابقة ،وهي جزأي البي .
أبيات تدور حول معا التفجع عل فقيد الشاعرة قال اخلنساء:
ص ر؛ إا ختاطب اخلنساء أخاها :يا ص ر كن من امرأة إ ق ا اد جلم ا ا وجا ااد ب ا االحم
.:.
حامي عنها وق الغزو وقد كان من اخلوف تعدو
وإ ا ا ا قا ا اس الا ا اعا ا ا ا اااة سا ا ا ا ا ا ا ام ا اااح ا ااا
مسرعة يف ا ر لتنجو بنفسها ،كأمنا حركة العدو وج ال ايا ا ا أراما ا ال ال اح ا والس ا ا ا ا ا افا ا
.:.
السريع يف هذا البي سامه يف تع صذر أي حماولة للوقوف
ر وم ا ا اع ا ا اتا ا ا اره ا ا ام ب ا ا ا قا ا ااد أالحا ا ااا
ال ا ا ا ا ا ا ا ادر أربع ا ااا يتج ا اااوبا
بني شطري البي  ،أما النساء اللوايت قتل ص ر رجاهلن ،إ
.:.
نساء العدو ،فقد بعثهن ص ر للنواح املستمر ،وحاهلن
ح ي ا ااا حتى كس ا ا ا ا اار الج ا اااحا ا اا
مثل البقر الوحشي ،فأنينهن عال وحركتهن مضطربة ،وخ ي ا أخا ا ا ا اام إذ سا ا ا ا ااعروا الحر
.:.
ب واا ا اافوا ا ا ا ا ال ا ا اايم الرماحا
هذه احلركة يف البي بدت متصلة ومتتابعة ومتدفقة ليس
من اليسري جتزملتها أو الوقوف بني أجزاملها .مث تواصل ااار يضا ا ا ا اارب الكتيبااة بااالس ا ا ا ا ايا
.:.
ف إذا أردف العوي اال ال ا ا ا ا اي اااح ااا(4ا
اخلنساء اكر أيار ص ر وشجاعته ،فكن من كتيبة بو
يظهر التدوير جليا يف هذه ا بيات اليت ختاطب
من كثرة رجاهلا ،وقد لبس فرساهنا الدرور املتينة ،واعتمروا
اخلوا الفوالاية ،سار القور إليها بقياةة ص ر يتباهون اخلنساء فيها أخاها ص را :وإن لعارفة ،بك للثناء
بقو ن ،واثقني من انتصارهن وقد وصل الكتيبة واكتساب املفاخر ،وبتفضلك ب طالق ا سرو الذين
بكتيبتني ،بدها اليت وراءها وبد الكتيبة اليت أمامها .مث بكن منهن وباتوا طور يديك ،هذا التدفق يف تذكر
تصور اخلنساء اندفار القور حنو حو املعركة؛ عاطرين أيار ص ر وخصاله الكرمية مل تتح لل نساء فرصة
بأنفسهن ،ري مباليني بفقد أرواحهن ،لقناعتهن أن الوقوف أو االسرتاح بني شطري البي  ،فاخلنساء كان
تعتمد يف العيش عل أخيها ص ر ،وكذلك النساء
الصموة أخلد لذكرهن من اهلزمية.
مث تتحدث الشاعرة بلسان قومها ،فنحن نعلن أن اللوايت فقدن أزواجهن ،وعابرو الطريق ،والفقراء الذين
املوت أسرر إىل الذين يعر ون أنفسهن لل طر ،ومع ساءت أحواهلن ،كانوا يعا يعتمدون يف حيا ن
الك ال نكرتث وال هنتن ،فرب قصيدة هلا مضاء وشدة ومعاشهن عل ص ر ،فال ب صد أن يكون أثر فقده
كربوس احلراب ختلد أبد الدهر يف حني ميوت قامللها؛ مضاعفا وصاعقا هلن.مث تؤكد اخلنساء معا الفجيعة
القصيدة هلا فعل السيف من شد ا وقو ا ،إهنا معان ااكرة وقاملعها يف سياق متصل ومتسارر :إن يف صدري
متسارعة ومتدفقة تلفها عاطفة ا س واحلسرة لفقدان من أمل الفجيعة مقدار ما يف أربع من نوق فقدن
ص ر ،ما ةعا الشاعرة إىل االتصال وعدر التوقف بني أوالةهن ،فهن يتجاوبن باحلنني إليهن من الصباح حىت
 -4اخلنس ت ت تتاء ،الديوان ،ص .344-341 :وجدك :ابتغابك له
وحبتتك إيتتاه ،اجلنتتاح :التتذين جينحون إىل اإلطالق ،الواحتتد:
جانح ،قالوا :اجلانح الذي يقعد بني يدي آس ت ت ت ت ت تتره وش ت ت ت ت ت تتبه
اخلا ت ت تتع ،وهن جاحنون له ينتظرون إطالقه .اخلطيب متكلن
القور ،الشت تتمن :صت تتفة ا ش ت تراف ،ست تتعروا احلرب :أوقدوها.
الس تتفر :بس تتمون الفاء ،املس تتافرون ،املعرت :الذي يطيف بك

للمس ت ت تتألة .أي كان يف ص ت ت تتدري أربع أظار خاليا ،قد مات
أوالةهن يتجاوبن من احلزن والبكاء ،مراحهن :موا ت ت ت ت ت تتعهن
اليت يربكن فيهتتا إاا صرةت من املرع  ،أي ال يزلن حينن منتتذ
تتدوة إىل أن يبلغن مراحهن .الش ت ت ت ت ت تتزر :الطعن يف جتتانتتب،
حني يستتمو :للقتال كما يستتمو اجلمل ،وهو ستتطوعه بعنقه
واستكباره ،يثر :يطعن فيوسع اجلراح.
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يأيت املساء ،ويرجعن إىل مباركهن ،هذا البكاء املتصل ،حيلتهن ،ولعل أسلوب الوصف املتدفق يف هذا البي
الذي ال ميكن السيطرة عليه جراء الفقد ،حال ةون أن ساهن يف ظهور التدوير بصورة جلية.
تتوقف الشاعرة بني شطري البي  ،فواصل تأكيد قال اخلنساء:
معا احلسرة عاطبة الفقيد :أن املتكلن الشريف الذي ما الا ا اس م ا اااجا ا اد ي ا اقا او لا ا ا الا ا ا ا اا
.:.
جا اما ايا اع ا ااا قا اي ا اااما اها ام لا الا اها ا ل(7ا
ال يتلجلج وال يضطرب ،ولو كان املو ع مو ع قتال،
وق تصاف ا عداء للنزال ،إنك الفارس اجلريء الذي
جتعل اخلنساء أخاها ص را سيدا كرميا ،جيله الناس،
يهاجن أعداءه وحيدا ،إهنا صورة ص ر املقدار ،وهو ويقدرونه ،إهنن ينهضون احرتاما له عند مروره ن ،كما
يقتحن الصفوف رافعا رأسه ،وقد أث ن يف ا عداء يتطلعون إجالال إلطاللة هالل السماء ،وهي معان
وأوسع جراحهن.
قاملمة عل عاطفة التذكر؛ العاطفة اليت تتواثب يف
قال اخلنساء:
وجدان الشاعرة ،فلن تستطع حت وطئتها الوقوف،
ر ا ايا ا الا اعا ام ا اااد ،ا اوي ا اال الا ا ا اج ا ااا

.:.

د سا ا ا ا ا ا ا اااد ج ا ا ا ا ا ا ا ايا ا اارت ا ا ا

أما ا ااردا(5ا

واالسرتاحة بني جزأي البي .
قال اخلنساء:

كما يتبدو التدوير يف بي اخلنساء السابق ،الذي
.:.
تتدفق منه صفات ص ر الكرمية؛ فص ر العزيز عا
ا ااار ا ان ما ا سا ا ا ا ا ا الا اكا ا ا أجا اما ا
املكانة يف قومه ،طويل القامة حسن الشباب ،صغري با ا اَب اياٍ اا ا ا ا ا ا ا ااف كامانا ا ال الاب ارو
.:.
ق تضا ا ا ا ا ا ا ا اما ا ا ا ا ا ا ا ما ا ا الا ا ا اس أروع(8ا
السن ،ومل ينب الشعر يف وجهه بعد ،هذه املعا اليت
إهنا حبات الدمور املنهمرة اليت تشتتبه يف تستتاقطها
تصور خصال ص ر بتتابع وتدفق واسرتسال ،سامه
عقد اللؤلؤ ،وقد انفرط اخليط الذي يضمه فانتثر وتفرق
يف اتصال جزأي البي .
كله ،جتعل الش تتاعرة صت ت را يقطع الناقة بس تتيفه ا بيو
قال اخلنساء:
الالمع كأنه الربق؛ س تتيف قاطع ميس تتك به س تتيد مهيب
ها ام ما ا ا اعا اوا جا ا اارها ام والا ا سا ا ا ا ا ا ا اا
يحف .:.أح ا ا ا ا ااا ها الموت حف ا(6ا الطلعة ،فكل هذه املعا متصتتلة ،ومنهمرة ،ومتستتارعة،
كما يظهر التدوير يف هذا البي الذي تصف فيه مل تعط فرصة للشاعرة يف التوقف.
اخلنساء رجال قومها ا شراف ،إا كانوا حيمون من قال اخلنساء:
ت ا اح ا اادر وا ا احا ا ال م ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ااا

حام الحقيا قة ،محمود ال ليقة مها

يستجري ن يف وق الشدة ،حيث تكون املنايا حميطة
بالناس ،تكاة النساء فيها مينت هلعا؛ لضعفهن وقلة

.:.

 -5اخلنس تتاء ،الديوان ،ص ،142 :طويل العماة :أي كان بيته
طويل العمد ،واس ت ت ت ت تتعا ،طويل النجاة :كان باملل س ت ت ت ت تتيفه
طويلة.
 -6املصدر نفسه ،ص .375 :حيفز أحشاءها ،أي يدينها من
املوت كما حتفز الدابة باجلزار ،أي تُ َشد ،حفزا :تدفع ةفعا.

 -7اخلنساء،الديوان ،ص ،247 :قيامهن للهالل :استقباهلن له
فاوة.
 -3اخلنستتاء ،الديوان ص .251-243 :امللك ا رور :الستتيد
الذي يروعك هليبته وجالله ،وتقصد الشاعرة أخاها ص را.
 -9املص ت تتدر نفس ت تته ،ص .293 :نفار و ت ت ترار :كرمي ،وش ت تتديد
البأس يف اخلصومة.

د ال ا اريا اقا ا اة ،ا افا ا ااع ،و

ا ا ا ا ا ارار(9ا
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كان ص ر حيمي احلم  ،إنه رجل مأمون الطوية،
وا ح املسالك ،قاةر عل النفع والضرر ،وهذه الصفة
كناية عن السياةة والقدرة ،إهنا حرفة التذكر اليت أةمنها
حزن اخلنساء وأتقنها ،مل جتعل هلا سبيال إىل التوقف أو
االنتظار بني شطري البي .
ولعل اتصال أسلوب التدوير بتكامل املعىن ةاخل
مر معنا يف القطع الشعرية
نسق البي الواحد؛ كما ص
وا بيات السابقة  -هذا التكامل -الذي يتوافق مع النربة
احلزينة اليت ميور ا شعر اخلنساء؛ فلن يتأ صن للشاعرة يف
أحيان كثرية االسرتاحة هناية الصدر بسبب ا مل ونوبة
البكاء املتصلة وما يلف أعماقها ،بل كان التدفق يف
البوح احلزين ال يسمح بأي وقفة زمنية.
فأمل الشاعرة الكبري عل فراق أخيها مل تتح هلا
الوقوف بني الصدر والعجز إا إن احلزن والبكاء
وحركتهما املتواصلة ال يقوو عل إعاقته عاملق.
ظاهرة التماثل ال وت المق ع :
أاوات اللي :
بتاز أصوات اللني بت"و وحها يف السمع ،إاا
قيس با صوات الساكنة"( )11وقد ظهرت هذه
ا صوات يف شعر اخلنساء بصورة جلية ،عل هيئة
مقاطع صوتية طويلة مؤلفة من صام وصامل طويل
(ص ح ح) .وقد يكون الصامل الطويل متولداً عن ياء
املد الناجتة عن إشبار الكسرة القصرية ،سواء أكان
الصامل الطويل ألفاً أر واواً أر ياءً .ومثة وظاملف فنية
 -11إبراهين أنيس ،ا ص ت توات اللغوية ،مكتبة ا جنلو املص ت ترية،
ط ،5القاهرة ،1979 ،ص21.:
 -11أما ست ت ت تتليمان ةاوة (علي عبد ا ) شت ت ت تتعر احلست ت ت تتني بن
منص تتور احلال  ،ةراستتة أستتلوبية ،رستتالة ماجس تتتري ،اجلامعة
عمان3111 ،ر ،ص65.:
ا رةنية ،ص
 -13اخلنس ت ت تتاء ،الديوان ،ص .163-153 :أي أب ال تنار،
وعاوةها قذاها الذي س ت ت ت ت تتلف عنها ،وجاءها بعوار ،وكل ما
يعورهتتا ويبكيهتتا ،فهو هلتتا عوار ،ويعورهتتا :يبكيهتتا ،وقتتال ت

صوتية ملثل هذه املقاطع؛ إا إهنا تؤةي يف كثري من
ا حيان إىل تنويع النغمة املوسيقية للفظة أو اجلملة
الشعرية؛ فهذه املقاطع "اات مرونة عالية واات سعة يف
إمكانا ا الصوتية ،قاةرة عل إ فاء موسيق خاصة؛
نفسي؛ يشبه التأثري الذي حيدثه اللحن
هلا تأثري
ص
()11
املوسيقي"  .وميكن تلمس هذه الظاهرة الصوتية من
خالل عدة من ا مثلة يف شعر اخلنساء ،قال اخلنساء:
أب ت جي

وج اااوده ااا ق ذاها اا

.:.

با ا اعا ا اوار ا ا اما ا اا ت ا ا اقضا ا ا ا ا ا ا ا كا ا اراها ا اا
ا ا ا  /جا ا ااا  /ها ا ااا  /ذا  /ها ا ااا

.:.

وا  /م ا ا ااا /
ا ات اى ال اف ات اي ا ااا م ا ااا با ال اغااوا ما ا ادا

ا ا ا ا ا ا ا ا  /را  /ها ا ااا

.:.

وال يا ا اكا ا اد إذا با ا الا ا اغا ا ا كا ا اداه ا ااا
يا ا ااا  /ا ا ا  /غا ا ااو  /دا  /ها ا ااو

.:.

ال  /ذ  /ذا  /دا  /ه ا ا ا ااا
تار ال ا ا ا ا ام الغ ارف م س ا ا ا ا اليم

.:.

ر

/

تا ا ابا ا ال ا ا اد ما ا ادام ا اع ا اها ا اا ل ا احا ا ااها ا اا
ح ا ا ا ا ا ا ااا  /لا ا ا ا ا ا ا ا

.:.

د  /دا  /ه ا ا ااا  /ح ا ا ااا  /ه ا ا ااا
جلى رجا ا ال كريم ال يم أ ا ا ا ا احى

.:.

لا ا ا ااى  /ر

بب حفيرة ا ا ا ا ا ا ا ا
 /خ ا ا ا ا  /حا ا ا ااى

.:.

/
ااااااااا
ليبا ا اس ال يار ا ا ا ا ا ا را م مع ا ااد

.:.

دا

ذوو أحا ا ا ما ا اها ا اا وذوو

ا ا ا ا ا ا ا اداه ا اا
/

ه ا ا ا ا ا ا ا ااا

ا ا اها ا ااه ا ااا(21ا

قذاها أي مهها وأرقها ،كراها :نومها ،كأهنا صريت العوار يف
عينها والعوار هو احلزن .ال يُكدي :ال يعتل وكل ما طلب
عنتتده من اخلري وجتتدتتته ،الرجتتل حيتتث مرة أو مرتني مث تتتدرك
كديته ،إما بكرر أو بلؤر .الش ت ت ت ت تتن :ا شت ت ت ت ت تراف ،الغطارف:
الس ت تتاةة واحدهن طريف ،ن الدمع ينحدر من املدامع مث
عل اللح  .اخلين :الطبيعة واخللق ،الصت ت ت ت ت ت تتدو :اهلامة اليت
تزفو يف مضت ت ت ت ت ت تتارب القور حىت يؤخذ بثأره ،يقال :ختر من
رأس القتيل.
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باااااااااااا

/

خاااااااااااا /

.:.

وو  /ال  /ها ا ااا  /وو  /ها ا ااا  /ها ا ااا

تق صدر الشاعرة لوحة ةاملبة من البكاء ،حتركها حالة
مناةاة خفيصة وةاملمة لص ر الغاملب ،مت توزيعها عل ثالثة
وأربعني ( )42مقطع صويت طويل ،ليتحقق معىن املناةة
احلزين بواسطة هذه ا صوات الطويلة ،فهذه عني
الشاعرة تأىب أن تنار ،وقد عاوة العني قذاها الذي كان
اهب عنها ،وجاءها بعوار ومر  ،وكل ما يعورها
ويبكيها هو فقداهنا ص ر الذي كان تكتحل العني
به ،ص ر الذي ال يغيب طيفه؛ كان ا عظن بني
الرجال؛ فال أحد يدرك منزلته ،إنه يعطي وجيوة ةوما،
يف وق يب ل فيه اآلخرون مبا لديهن ،لقد أملص احلزن
تبل
جبميع من عرفه؛ فرتو ساةة ب سلين يبكون ،حىت ص
مدامعهن حلاهن ،إهنن يبكون ص را ،الذي قض حنبه،
وقد كان رجال كرميا ،وقد صار اآلن يف قرب ناء ووحيد،
ستظل عل فراقه تصر البوقة( )13عند قربه حىت يؤخذ
بثأره ،فليبك عل فراق ص ر الكرمي ،كل أبناء معد،
العقال منهن واحلكماء ،قدم الشاعرة هذه املقطوعة
املشتعلة باحلزن والبكاء واآلهات الطويلة ،واملناةاة
اخلفيصة ،وقد رصدت هلا اخلنساء أصوات مد طويلة لتالملن
حالتها النفسية وتتماه مع ما جيول يف قلبها من أحزان.
وتتمثل املقاطع الطويلة يف قول اخلنساء:
كا ا ااَ ال ا ا اق ا ا ات ا ا اود إذا خا ا ا ا ا ا ا ااده ا ا اا

.:.

جلى ذ وخ ا ا ا ا ااو يابا ا اار اا ا ا ا ا اوارا
 -13اعتقاة عند العرب يف اجلاهلية ،إاا قُتل القتيل؛ صت ت ت ت ت ت تارت
عظامه هامة تطري وتص ت ت ت ت ت تتر  ،حىت يؤخذ بثأره ،ورمبا اعتقد
بعضهن أهنا روحه.
 -12املصت ت ت تتدر نفست ت ت تته ،ص .323 :الوشت ت ت تتور :البعري الذي فيه
الكي ،تريتد بته الكرمي من اإلبتل ،الصت ت ت ت ت ت توار :قطع البقر ،او
الوس ت ت ت ت ت تتور :بتتار الوحش ملتتا فيتته من مس تتات ،أي خطوط،
والض ت تتمري يعوة للناقة ،ومن املمكن أن تكون ش ت تتبه الناقة
ببثور الوحش الذي فيه الست ت ت ت تتمات واخلوط والعالمات وتغري
لون جلده.

/

تا ا ا ا ا ا ا ااو

.:.

لى  /ذ  /با  /ر  /اا ا ا ا ااو  /وا  /را
ا ا ا دف أر ا ا ااائ ا ا ا

ت ا ا ام ا ا اك ا ا ا
اا ا ا ا ا ا

ذا

/

ها ا ا ا ا ا ا ااا

.:.

/

أه ا اااَ ال ا ااع ا ا ا ا ا ا ا ا جا ا الا ا ايا ا ا ا ا ان ا ااارا
ا ا ا ا ا ااا  /ها ا ا ا ا ا ا

.:.

ها ااا  /خ ا ا ا ا ا  /ل  /ه  /ثا ااا  /را
ا ا ادار ا ا الا ا اما ا اا رأ س ا ا ا ا ا ا اارب ا ا اها ا اا

.:.

أح ا ق ا اي ا ا ا ا ا ا ااا ق اري اب ا ااا ا
دا  /ما ا ا ا ااا  /أ  /ها ا ا ا ااا
اااااا

.:.

 /ر

/

ا ا اارا(23ا

ا ا ا ا ا ااا  /را

نالحظ يف هذه ا بيات كثرة املقاطع الطويلة ،فقد
تكررت سبعا وعشرين مرة ( )37وقد تضافرت هذه
ا صوات مع حالة التذكر اليت تستحضر ص را وتناةيه،
هذه احلالة كثرة هذه ا صوات الطويلة
وقد فر
وتكرارها ،إا تتذكر الشاعرة ص را حني خير للصيد،
فكان عدته عل ظهر بعري موسور ،سريع يف مشيه،
جياري بقر الوحش يف سرعته ،وجياري ص ر الفارس
حني يركب بعريه قطيع بقر الوحش ،الذي حتصن يف
ة له بشجر ا رطي( ،)14يرع البقر مطمئنا ،إال أن بعري
ص ر املسرر يثريه فيمض راكضا يتبعه مث يدور البعري
حول شجر ا رطي ،فعندما حيس البعري بوجوة قطيع
البقر الوحشي ،يعلن بوجوة الطراملد ،فريوح يعدو وكأنه
يطري من ش صدة سرعته ،ص ر الذي كان شجاعا مقداما
 -14ا رط ش ت ت ت ت ت تتجر معمر من الفص ت ت ت ت ت تتيلة الراوندية ،ينب يف
ا ر الرملية بعيداً عن الست ت ت تتاحل ،وقد يصت ت ت تتل ارتفاعه إىل
املرت ،أ صتتانة اجلديدة خضتراء بينما ا صتتان القدمية تكون
بيض ت ت ت تتاء وله أوراق ص ت ت ت تتغرية جداً ،وله أزهار بيض ت ت ت تتاء .ومثرته
براء ،تزهر ا رط يف مارس وأبريل .وجذور ا رط براء
وا بر هنا هو القشرة اليت تغطي اجلذر وليس باطن اجلذر،
ومبجرة خدش هذه القش ت ت ت ت ت تترة يرو اللون ا بر وقد حتقق
من الك بنفسي ،ويست در العرب جذوره لدبا ة اجللوة.
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يف احلرب ،وخطيبا بارعا يف السلن ،وقد كان يأىب الظلن مخيلة له فيها زوجة وأوالة ،إنك أسد واسع الشدق،
فرية العدوان مبثله ،تذكره عل هذه الشاكلة املليئة
وقوي عيناه
جريء؛ خيش ا عداء لقاءه ،أسد شامخ ص
بعبارات التذكر وأحاسيس الفجيعة ،رصدت الشاعرة تربق ويتوقد فيهما الغيظ والغضب ،إنك يا ص ر -
أصواتا طويلة تالملن حالتها النفسية وحزهنا لفراق أخيها .جتاه من يطلب معروفك  -كرمي س صي ،يالزر الكرر
ونالحظ تكرار املقاطع الطويلة يف قول اخلنساء :واجلوة بال هناية.
خ ا ا ا ا ار اباث أ راف الب ااا
را

ا ا ا ا اباار

.:.

جري الغيا اال جر وأخ ا ا ا ا اب ا ال
لا ا
/با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
 /ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

.:.

ها ا ا ا ا ا ا ا ااو /ا ا ا ا ا ا ا ا ا /ر /غ ا ا ا ا ا ا ا ا ا /لا ا ا ا ا ا ا ا ااو
ه بار هريا ال ا ا ا ا ا ادق رئاباال غااباة

.:.

م وف اللقا ااا ج ا اائ ا ا
ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا/ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااو/غ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا/

العي أ ج ا ال

.:.

خ ا ا ا ا ا ا ااو/ق ا ا ا ا ا ا ااا/ج ا ا ا ا ا ا ااا/جا ا ا ا ا ا ا ا /ل ا ا ا ا ا ا ااو
أخو الجود معرو ااا ل ا الجود وال اد

.:.

حليفا اا ما اا قا ااما ا
خا ا ا ا ااو/جا ا ا ا ااو/رو/ها ا ا ا ااو/جا ا ا ا ااو/د

تعا اار ويا ا

با ال(24ا

.:.

لا ا ا ا ا ا ا ا  /ا ا ا ا ا ا ااا/م ا ا ا ا ا ا ااا/دا/ج ا ا ا ا ا ا ااا/ل ا ا ا ا ا ا ااو

تعاوة اخلنساء يف هذه ا بيات تذكر صفات
فقيدها ،عرب مثانية وعشرين مقطعا صوتيا طويال ()33
تستحضر اخلنساء حسر ا عل

يابه الطويل ا ز ،

مست دمة هذه ا صوات الطويلة كأةاة نداء خفية

ومن أمثلة املقاطع الصوتية الطويلة قول اخلنساء:

أال م ا ا اا ل ا ا اع ا ا اي ا ا ا ا ا اس أ م ا ا اال ا ا اها ا ااا

.:.

وقا ااد أخض ا ا ا ا ا ا ال الا اادم س ا ا ا ا اربا ااالها ااا
ال  /ما ااا  /ج  / /ما ااا  /ها ااا

.:.

با ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
ي ا اد الا اادهر آسا ا ا ا ااى جلى ه ا اال ا اس

ها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

/

.:.

آ  /لا ا ا ا
ه مم ا ا ا

وأس ا ا ا ا ا ا ا اَل ا ا ااائ ا ا اح ا ا اة م ا ا اا ل ا ا اها ا ا اا
/آ  /ل ا ا ااى  /ه ا ا ااا/

.:.

با ا ا ا ا ا ا ااا /
ب افس ا ا ا ا ا باعن الهمو

ما ا ا ا ا ا ا ااا

/

ها ا ا ا ا ا ا ااا

.:.

ا ااَولا ا اى لا ا ا ا ا افسا ا ا ا ا ا ا ا أولا ا اى لا ا اه ا ااا
ت ا ا ااو  /س ا ا ا ا ا ا ا ا  /م ا ا ااو  /ما ا ا ا

.:.

لا ا ا ااى  /س ا ا ا ا ا ا ا ا ا
حا ا ادي ا ااد الفياد ذلي اللس ا ا ا ا ا ا ااا

.:.

يا اج ا اااا الا اما اق ا ااار
د  /ا ااا  /لا ا  /س ا ا ا ا ا ا ااا  /ا ا

 /لا ا ا ااى  /ها ا ا ااا
أما ان ا ااالا اه ا ااا(25ا

.:.

تناةي ا ص را ،كما تست دمها كآهات ختتلج يف

ج ا ا ااا  /ا  /ق ا ا ااا  /ث ا ا ااا  /ه ا ا ااا

 -14اخلنس تتاء ،الديوان ،ص .139 :ش ت ترنبث :ت ت ن واس تتع.
تتبارر :ت ن الرقبة والوستتط ،وهذه صتتفة ا ستتد ،والغيل:
يض ت ت ت تتة قص ت ت ت تتب وطرفاء .الرملبال :ا س ت ت ت تتد ،الغابة :ا ة،
جاملب :واست ت تتع ،جيصب عليه جوبا واست ت تتعا ،وأجنل :واست ت تتع.
تعتتار :جبتتل بتتأر ب س ت ت ت ت ت تتلين ،ويتتذبتتل :جبتتل حتتذاء تتل
منون.
لغطفان ،وتعار ري ص

 -15الديوان ،ص ،36-73 :س ترباهلا :جفون العني .ال أبكي
عل هالك بعده فقد شغل عن ريه ،وال أسأل ناملحة بعد
ما حاهلا ،ن الناس حمقوقون بالنوح بعده عل من ناحوا،
حق هلن أن يفعلوا الك.

تواصل اخلنساء مناةاة أخيها ص ر ،وقد نثرت يف
النفس فت فف من ح صدة ا مل :أن يا ص ر الرجل
أبيا ا أربعة وثالثني مقطعا صوتيا طويال ( )24متعجبة
الشجار املقدار ،يا من كن عل أعداملك كا سد
من عينيها :عجبا لعينيك أيتها اخلنساء! ما الذي حصل
اهلصور الث ني ا صابع ،الغليظ الرقبة ،الذي سكن
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هلما وقد بلل الدمع أجفاهنما ،أقسم مهما عش
أبدا ال أبكي عل هالك بعد ص ر ،فقد شغل عن
ريه ،وال أسأل باكية عن سبب بكاملها ،حاول أن
ألقي بنفسي يف امل اطر ،وهو أوىل لنفسي وأجدر،
فاملوت يف ساحة القتال أحب إ من العيش بعد مقتل
أخي ،هذه العاطفة املتدفق حزهنا استدع أصواتا
تالملمها ،فكان أصوات املد الطويلة أةاة ،أقدم
اخلنساء عل توظيفها ،كموسيق ةاخلية تالملن حالة
البكاء والفقدان.
لقد زخرت قصاملد اخلنساء بأصوات املد الطويلة،
وهي أصوات بطبيعتها حيتا نطقها إىل زمن طويل،
متناسبة مع ةاللة الصوت املصاحب للنداء أو امل اطبة
عن بعد"( )16فكثري منها يوحي بنداء خفي يتمثل يف
املناجاة الداخلية للنفس ،ورمبا تناةي الشاعرة أخاها
ص را ،أو آماال جديدة يف احلياة ،حتل حمل القفار
املوحشة ،وكأن الشاعرة كان حتارب احلزن والفقدان
واجلدب والقسوة والزمن ،باستغاثات ونداءات منية
صوتية ،ولعل الشاعرة اخلنساء "ال حتاكي الزمن الذي
يلف قسوة حياته بقدر ما كان حياول أن خيلق زماناً
جديدا()17؛ والزمان اجلديد هذا ناةته الشاعرة وحاورته
رارة وارف الدمع عليه.

ظاهرة التضمي ال ارج :
للتضمني تعريفات كثرية منها "أن يكون الفصل
ا ول مفتقراً إىل الفصل الثا  ،والبي ا ول حمتاجاً إىل
ا خري ،وال يتن املعىن يف البي ا ول حىت يتمه البي
الثا "( ،)13وقيل إنه "تعلق القافية أو لفظه مما قبلها مبا
()19
وع َّد
بعدها ،فيقطعه بالقافية ويتمه يف البي الثا "
ُ
عيباً من عيوب الشعر ،وقد أطلق عليه اسن
(املبتور)"( .)31ري أن ياء الدين بن ا ثري (ت )627
خيالف من َع َّد التضمني عيبا ،بل يرو فيه نوعا من
التماسك يف الشعر ،إا يقول" :وهو عندي ري معيب؛
نه إن كان سبب عيبه أن يعلق البي ا ول عل
الثا  ،فليس الك بسبب يوجب عيبًا ،إا ال فرق بني
البيتني من الشعر يف تعلق أحدمها باآلخر ،وبني الفقرتني
من الكالر املنثور يف تعلق إحدامها با خرو ،ن الشعر
هو كل لفظ موزون مقف َّ
ةل عل معىن ،والكالر
املسجور هو كل لفظ مقف َّ
ةل عل املعىن ،فالفرق
بينهما يقع يف الوزن ال ري"( .)31أما بعو احملدثني فقد
()33
أطلقوا عليه امساً جديداً وهو "املوصول" والك ختفيفاً
من ِحدَّة صفة (البرت) اليت ُعدَّت يباً؛ ن البي ا ول
موصول بالبي الثا وبذلك يتن املعىن .ورة التضمني
يف شعر اخلنساء يف أمثلة كثرية ،ومنه قول اخلنساء:

 -16أما ست تتليمان ةاوة ،شت تتعر احلست تتني بن منصت تتور احلال ،
ةراس ت ت ت ت تتة أس ت ت ت ت تتلوبية ،رس ت ت ت ت تتالة ماجس ت ت ت ت تتتري ،اجلامعة ا رةنية،
3111ر ،ص66. :
 -17ريتا عو بنية القصت تتيدة اجلاهلية ،الصت تتورة الشت تتعرية لدو
امرئ القيس ،ةار اآلةاب  -بريوت ،ص135. :
 -13ابو هالل العس ت تتكري ،الص ت تتناعتني (ت295:ه) ،حتقيق:
حممد البجاوي وحممد ابو الفضت ت ت ت ت ت تتل إبراهين ،القاهرة ط،3
 ،1953ص43. :
 -19القريوا  ،ابن رش ت ت تتيق ،العمدة يف حماس ت ت تتن الش ت ت تتعر وأةبه،
حتقيق حممتتد حميي التتدين عبتتد احلميتتد ،القتتاهرة ،ط ،1ص:
71.

 -31قدامة بن جعفر (ت237:ه) نقد الش ت ت ت تتعر حتقيق :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،ط ،4ةار عطوة للطباعة ،القاهرة
1973ر ،ص319. :
 -31ابن ا ثري ،ت ت ت ت ت تتياء الدين (ت627:ه) املثل الست ت ت ت ت ت تاملر،
حتقيق :أبد احلويف وبدوي طبانة ،ج ت ت ت ت ت ت ت ،3ةار هنضة مصر
للطباعة ،الفجالة ،القاهرة1963 ،ر ،ص311. :
 -33جملتتة مهرجتتان الش ت ت ت ت ت تتعر اخلتتامس  1962اإلس ت ت ت ت ت تتكنتتدريتتة
اجلمهورية العربية املت حدة ،مقال بدوي طبانة بعنوان الوحدة
يف الفن والشعر ،ص353. :
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أي ا ااا ج اي ا ا وي اح اك ام ا ااا اس ا ا ا ا ا ات اه ا

.:.

ب ا ا اادما ا ا ا غا ا ا اي ا ا اار ما ا ا ا ا ا ا ا ور وجا ا ا ا
ب ا اادما ا غا اي اار دما اعا اكا ام ا ااا وجا اودا

.:.

ا ا ا اق ا ا ااد أورثا ا ا اتا ا ا ام ا ا ااا حا ا ا ا ا ا ااا وذال
جلى ا ا ا ا ا ا ر األغر أب اليتا ا اامى

.:.

وي ا ا اح ا ا ام ا ا ال كا ا اال م ا ا اع ا ا انا ا اارة وك ا ا ا
ا ااس اسا ا ا ا ا اعافاتام ا ااا ا ا ااار ا اادا ا

.:.

ب ا اادم ا ا ي ا ا ضا ا ا ا ا ا ا ال ال ا ا ا اادي ا ا ب ا ا
جلى ا ا ا ا ا ا ر ب جمرو إ ها ا ا ا

.:.

وإ ق ا ااد ق ا اال ب احاار وا ا ا ا ا ا ام اح ا
ا ا اقا ا ااد أورث ا ا ات ا ا اما ا ااا ح ا ا ا ا ا ااا وذالا

.:.

وح ا ا ارا ا ا ال ا اجا ااوا ا ا ا
س ا ا ا ا ا ااا
قوم ي ااا ا ا ا ا ا افيا اة

.:.

با اح اار ال ا ا ا ا ا ا اما ا
ي ا ا ا ا ا اق اق ا ال اج ايااوب وك ا اال وجا ا ا
ا افا ايا ا

مسا ا ا ا ا ا ات ا اق ا ا

ال يا ابا اغا ايا ا ظا ا

.:.

أ ت ا ا ا ا ا الا ا لا ا ا وقا ا

(13ا

نالحظ أن ا بيات ال ينفصل أحدها عن اآلخر،
ن ماملرها لن جتد مرجعاً إال يف ما يسبقها من أبيات،
والبي الالحق آخذ بزمار البي الذي يسبقه ،نه يقول
القول يف البي الثا  ،أو يو ح ويفصح ،ويكمل
املعىن ،ولقد انتبه أبو يعقوب السكاكي (ت  )636إىل
هذه احلقيقة ،إا َّ
إن ما يعترب عيباً خلروجه عن النظار
املعياري املتبع ميكن هو ااته "أن يؤسس لنظار متناسق،
يسمح بربوزه كنظار قصدي يتحدو املتفق عليه"(.)34
تتصاعد يف أبيات الشاعرة موجات عالية من ا مل
واحلزن ،استطاع هذه املوجات أن تنسي اخلنساء كل
شيء حىت نفسها ،وحدها عاطفة احلزن هي املسيطرة؛
 -32ال سا ا ااا  ،الديوا  ،خا ا اارء وحتقيق عبد الست ت ت تتالر
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ة.ت .ص73. :
 -34حممتتد العمري ،حتليتتل اخلطتتاب الش ت ت ت ت ت تتعري ،التتدار العتتامليتتة
للكتاب ط ،1الدار البيضاء  ،1991ص361. :
الحو

 ،ةار

لتبدو لغة
فأحاط بقلب اخلنساء من كل اجلهاتَ ،
التفابل متعذرة ،واإلحساس بالسعاةة مفقوةا .ولعل
شدة احلزن يف هذه ا بيات ،واتسار رقعة ا مل ،جعل
اخلنساء تسرتسل يف البوح وتوزر فكر ا الكلية من خالل
جمموعة أبيات ،ومل تستطع إةرا كل فكرة عل حدة
عل املستوو البي الواحد.
يصر ُح أبو يعقوب السكاكي باحنيازه هلذه التقنية
ِّ
الشعرية قاملالً" :واعلن أن لك يف كثري من عيوب القافية
()35
أن تكسوها ذا الطريق ما يربزها يف معر احلسن"
يرو أحد عيوب القافية
وكأن السكاكي حياول أن ص
ليصبح مصدراً للشاعرية وةليل العبقرية ،كما يقول
البعو "يكمن يف التماسك والوحدة"( )36وكثرياً من
الشعر احلسن ،ما افتقر البي فيه إىل بي أخر يليه ،يف
معناه ومبناه املوسيقي ،ومثال الك ،قول اخلنساء:
أال ال أر

ال اا مناال معاااويااة

.:.

إذا رق ا ا إح ا اد الليا ااال ب ا اداهي ا ا
بداهية ي ا ااغى الك ب حسا اايس ا اها

.:.

وتا اارَ ما سا ا ا ا ا ار الا اجا جا ايا ا ا
أال ال أر كالفار الورد ارس ا ا ا ا ااا

.:.

إذا م ا ااا جا ا الا ا اتا ا ا جا ا ارأة وغا ا ا ا ا ايا ا ا
وك ااا ل اا الحرب ج ااد خ ا ا ا ا ابوبه ااا

.:.

اذا خ ا ا ا اامرت ج س ا ا ا اااقها وه ذاكي
وقواد خي ا اال حو أخر ك ا ااَ ه ا ااا

.:.

سا ا ا ا ا اع ا ااال وج قب ا ااا ج ل يه ا ااا اب ا ااا يا ا ا
بلي ا ااا وم ا ااا تبلى تع ا ااار وم ا ااا تر

.:.

ج الااى ح ا ااد

األي ا ااا إال ك ام ا اااه ايا ا ا

 -35أبو يعقوب السكاكي (ت636:ه) مفتاح العلور ،بطه
وشرحه نعين زرزور ،بريوت1932 ،ر ،ص576. :
 -36جملة مهرجان الشعر ،مقال بدوي طبانة ،ص352. :
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َقس ا ا ا ا ام ال ي فس دمع وجولت

.:.

جلي ااس بح

أال ي ا ااا جا ايا ا
م ااا دج ااا ا داجيا ا

(17ا

هذه الوحدة الفنية الشعرية؛ موزعة عل عدة أبيات
ةون التزار من الشاعرة ب فراة كل فكرة عل مستوو
البي الواحد ،رمبا تطلب هذه التقنية معىن وافيا ال ميكن
جتزملته ،ففي هذه ا بيات تشرح اخلنساء أحوال القور
بعد وفاة أخيها معاوية ،وهي أحوال تتصف باملعاناة
اجلمعية ،إا إهنا ن القور يعا وال ن فرةا بعينه :حنن
قور معاوية ،إاا نزل بنا مصيبة من املصاملب الدهرية،
ف ن ال أجد مسعفا لنا ري معاوية .تلك الناملبة والشرح
عنها بتد للبي الثا  ،الناملبة اليت تسبب لنا البالء حىت
ال جتد الكالب ما تأكله ،فرتاها تنبح وتصدر ا صوات
احلزينة جراء اجلور ،وخير الناس للحديث بأهواهلا إىل
بعضهن ،فال تعوة املصيبة سرا ،هذا املعىن نراه متصال
مبعىن البي الذي يليه :إن ال أعرف مثل أخي معاوية
الك الفارس الشهن ،وخاصة عندما حيتدر ضبه؛
فيندفع جبرأة وإقدار ،وعل إثر هذا التذكر احلزين ،جتتاح
الشاعرة موجة من البكاء ،فت اطب نفسها :اسكيب
الدمع الغزير مث كفي عن الك واصربي ملا أصابك من
بالء ،وأجزر  -مسبقا  -أنك لن تستطيعي الك
أبدا.كما يتبدو التضمني اخلارجي يف قول اخلنساء:
 -37اخلنست ت ت ت ت ت ت تتاء ،ال تتديوان ،ص ،53 :وم تتا بع تتده تتا ،النكس:
االنتكاس ،معاوةة املر بعد الرباء منه .احلستتيس :الصتتوت
اخلاف  ،يض تتفي :يتض تتور جوعا .الفارس اجلون :ا بيو أو
ا ست ت ت تتوة ،فهو من ا ت ت ت تتداة ،تريد هنا الكرمي الفعال ،علته
جرأة :لب عليه ،الغالنية :ليان الغضتتب وس تتورته .تعار:
اسن جبل ،حدث ا يار :حواةثها.
 -33اخلنس ت ت ت ت ت تتاء ،الديوان ،ص ،179-177 :الدمع احلثيث:
الدمع املتواص ت ت ت تتل الغزير ،البكي :القليل ،الش ت ت ت تتحيح .عزيته:
صت ت تتربته ،عيل :لب .اهنمري :أي ست ت تتيلي بدمع زير كثري،
فيضتتي :صتتيب وال تقللي االهنمار ،العربة :الدمعة .ال تعدي:
ال تقو إ أصت ت ت ت تترب ،العزاء :الصت ت ت ت تترب ،عيل صت ت ت ت تتربي :امتنع

ا ااا ا اها ام اار با اغا ا ر

.:.

و ا ايض ا ا ا ا ا ا ا ج ا ابا ا ارة م ا ا غ ا ايا اار ا ا ا ر
وال ت اع ا ااد ج ا ا ب اع ا ااد ا ا ا ا ا ا ا اار

.:.

ق ا ااد غلا ا ا
لا ام اارائ ا ااة ك ا ااَ الا اجا اوف ما ا ا اها ا اا

الع ا وجيا ا ال ا ا ا ا ا ابر

.:.

جلى ا ا ا ا ا ا ر وأ
ولل

ب ا اعا ايا ا اد الا ا ا او ي ا ا ا ا ا ا اعا ار حا ار جا ام اار
تى ك ا ا ا ا ا ر

.:.

لا ا ا اعا ا ا اا جا ا ا اائ ا ا اال غا ا ا الا ا ا ا با ا ا اوتا ا ا ار
ا ا ا ا ام األل ا ااد إذا تع ا ااد

.:.

ل ا اي ا ااَخا ا ا ح ا ا م ا اق ا اها ااور با ااقس ا ا ا ا ا ا ار
ولااي ا ا ا ا ا اي ا اااف إذ ارقاوا ها ا ادو ا

.:.

ولا الا اجا ا اار الا اما اكا ا ال وكا ا ال سا ا ا ا ا ا افا ار
إذا ما ارت با اها ام سا ا ا ا ا ا ا ا ا اة جا اما ا ااد

.:.

أبا ا ال ا اادر لا ام تا اكس ا ا ا ا ا ا

با اغا ابا ار(18ا

فالشاعرة تروي قصة آالر متصلة ال ميكن جتزملتها،
ختاطب عينيها :يا عي َّ أال تبكيان عل أخي ص ر،
بدمع زير متواصل ليس شحيحا وقليال..؟ ال تقو
أيتها العني :إن أصرب بالعزاء ،نه امتنع وعجز عن
الت فف ع  ،فكأن املصيبة نار مشتعلة ب علي عند
بدء النور .ويظهر اتصال املعىن يف قول اخلنساء:
وك

إذا ما خف إرداف جسا ا ا ا ارة

.:.

أظا ا ال لا ا اه ا ااا ما ا ا خا ا ايا ا افا ا اة أتا ا اقا ا ا ا ا ا
وعجز ،عزيته صت تتربته ،عيلُ :لِب .املرزملة :املصت تتيبة ،يشت تتعر
من الشتتعار ،أي يلص تتق به يقال :أش تتعره ستتنانا ،أي ألص تقه
به .يس ت ت تتعر :من الس ت ت تتعري ،يوقد .العا  :الداملب ،أمس ت ت تتي
عانيا ،أي أمسي فقريا ،أ لقه :رهن حىت يدرك أمره.
ا لد :الشت تتديد اخلصت تتومة ،تعدو :ظَلَ َن .هدوءا ،أي بعد هدأة،
أي ست ت ت ت ت ت تتاعة ونومة ،الطروق :االتيان ليال .الكل :الذي ال
يكس ت ت ت ت ت تتب ،املكل :الذي أكَِّل ركابه ،مقطف :إاا كان
ةابته قطوفا ،جميد :إاا كان فرس ت ت ت تته جواةا ،معرب :فرس ت ت ت تته
ةر فيتته ،نتتاقتتة
عربيتتا .تتاة :ال مطر فيهتتا ،أع الض ت ت ت ت ت تترر :ال ص
اة :قليلة اللنب ،مل تكسع بغرب :تكسع الناقة لتدر.

اجمللد  4العدد  1ربيع أول 1416هـ (يناير 1015م)

 019جملة جامعة جازان – فرع العلوم اإلنسانية

ظواهر موسيقية يف شعر اخلنساء

دجوت ل ها ا ر ال د وجدت
تتساءل إكماال للبي ا ول :ومن مثل الفارس ص ر
.:.
لها يسا ا ارا يجلى ب ال ا ا ار أجم (19ا
ليور قتال صعب ،وملواجهة ا بطال وقتاهلن؟ مل تسمع
لقد كان اخلنساء إاا خاف حلول عسر ا ،اخلنساء بأن مصابا وقع للجن أو لإلنس مثل مصا ا،
يفزعها وجيعلها تت ف مضطربة ،مث تو ح وتكمل يف لقد كان ص ر ا قوو عل مواجهة ما تأيت به ا يار
البي الثا  :عند هذه الشدة؛ كان اخلنساء تناةي من بالء ومصاملب ،ص ر اخلطيب املفوه الذي يفصح
ويو ح ا مور ،ةون أن يدر جماال للغمو أو اإل ار،
ص را الكرمي ،فيفر كر ا ويبعد ا او عنها.
ويف البيتني التاليني :نالحظ أن البي الثا يكمل البي
كما يبدو التضمني اخلارجي جليا يف قول اخلنساء:
ا ول ،إا تقول اخلنساء؛ إنه لوال التعزي بالكثريين الذين
ي ايرق ا ا ال اتا ا ا ك ار ح اي ا أمس ا ا ا ا ا ا
.:.
ا اي ا اردجا ا ا ا ما ا األحا ا ا ا اكساا ا ا ا ا ا يبكون إخو ن ،لكن قتل نفسي ،حزنا عل ص ر،
جلى ا ا ا ا ا ا ر ،وأ تى ك ا ا ا ا ا ر
ولكن باستمرار أرو أما ثكل  ،وأخرو تبكي من سوء
.:.
لا ا اي ا ا او كا ا اريا ا اها ا اة و ا ا اع ا ااا خا ا الا ا ا
ما أصابتها به ا يار من شؤر .ويبدو التضمني اخلارجي
ا الا اام أس ا ا ا ا ا ا ام ا ا با ا ا را ا ل ا اج ا ا
يف قوهلا:
.:.
ول ا ا ام أس ا ا ا ا ا ا ا ام ا ا ا ب ا ا ا را ا إل ا ا ا
أخ ا ا ا ا ا اد جلى ا ا ا ا ا اروف الاادهر آدا

.:.

وأ ضا ا ا ا ا ال
ا ا ال وال ك اناارة ال اب ا اااك اي ا ح اول ا

.:.

ال وب بغير لب

ج الااى إخااوا اهاام ل اق ات الا ا ا
ول ا ا اك ا ا ا ال أاال أر ج ا ا اج ا ا اوال

.:.

(33ا

ا افس ا ا ا ا ا ا

و ا ا اائ ا اح ا ااة ت ا ا ا ااوء ل ا ايا ا او ا اح ا ا

(32ا

رمات ا ا ا اا الام يا ا ا ا ا اا سا ا ا ا ا اهاماها ا اا

.:.

كا ا ا ا الا اح ااواد
ب ا ا ا ا ا ا ار ب ا ج اماارو ب ام اج اه اولا ا اة

.:.

م األر

حا ايا ا ا ااا ا احا ايا ا ا ا اا

ق ا اد ا ا ا ا ام ت ا ا رهيا

ا اا(31ا

لقد بدأت اخلنساء بيتيها بفكرة موحدة ال ميكن
جتزملتها ب بار املعىن يف البي نفسه؛ إا وجه الفاجعة

ونالحظ يف هذه ا بيات اتصال معىن أبيا ا ،كأهنا سهامها إىل اخلنساء وقومها ،وأفقد ن ص را ،فأصابتهن
أت تكمل فكرة ا رق الكلية اليت تعا منها الشاعرة؛ سهامها ،وهكذا هو شأن الفواجع تأيت املرة تلو ا خرو،
ففي البي ا ول ،تتذكر الشاعرة أخاها ص را ،فيمتنع هكذا أصيب قلب اخلنساء بفقد ص ر ،ووقع الك يف
النور عليها يف املساء ،ويرتكها مع ا حزان اليت تعاوةها أر بعيدة ريبة ،أصبح له قربا.
فيما مض كان احلديث عن التضمني اخلارجي،
بعدما ظن أهنا نسيتها ،يعاوةها احلزن عل ص ر ،مث
 -39املصدر نفسه ،ص .415 :إرةاف :حلول ونزول .إرةاف
العس تترة :حلوهلا ونزوهلا ،أتقنصع :أحتجب وأتس تترت .يست ترا :أي
ُ
سهال ،يقال يسر أمرهن ،إاا َس ُهل.
 -21اخلنس ت ت تتاء ،الديوان ،ص ،237-235:أخربت أهنا تكون
صت ت ت ت تتاحلة  ،ف اا اَ صكرت نفست ت ت ت تتها ترتد وتنكس يف حزهنا .أي
عالست تتة ،الطعنَ :خلس كله ،وإمنا هو فُتَرص .مل أمسع للجن
مصيبة ،وال لإلنس أعظن من مصيبيت هذه.

 -21املصت ت تتدر نفست ت تته ،ص ،217 :آةا أي شت ت تتدة ،بغري لبس:
بغري اختالف وال طيش .العجول :الثكل .
 -23اخلنساء ،الديوان ،ص .253 :حينا فحينا :أي ةولة بعد
ةولة ،قد ُ ِّمنَلتهُ أي من ا ر ص را .فأمس رهينا:
أي ثاويا ال يرميها أبدا .بص ر :أي فجعنا بص ر.
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وأقصد به :ما يتعدو حدوة البي

ومعىن ،أوليس أهن جزأين للبي الشعري صدره وعجزه؟

الواحد إىل البي

الذي يليه ،ومثة تضمني آخر ،له صلة ة بالصوت فهل ميكن أن يكتفي الصدر بذاته ،وال حيتا إىل العجز؟
وموسيق البي  ،وهو التضمني الداخلي وسأعر

له وهل مثة فاملدة من تلك الوقفة الصوتية بني صدر البي
وعجزه؟ إن هناك جماالً متحركاً وحيوياً ةاخل البي
الشعري الواحد فت"ال خيامر املرء شك ،يف أن اختيار اسن

تاليا.
التضمي الداخل :

عل الر ن من كثرة ا مثلة عل التضمني اخلارجي( ،بي ) كان ناجتاً عن شعور بالوحدة واالستقاللية ةاخل
إف نه مل ينهو بدوره يف اإليقار الشعري إال يف أةىن (البيوت) أي ةاخل احلي (القصيدة) وتتوفر يف البي
مستوياته ،الك َّ
أن "القراءة النظمية تشل املعىن ،كما أن الواحد كل أسباب احلياة وجتري احلوارات احليوية بني

القراءة التعبريية تنفي النظن (الوزن) أي أن هناك و عاً الداللة والنظن"( .)25ومن أمثلة التضمني الداخلي قول
يستحيل فيه التعايش القاملن عل التفاعل بني الداللة امرئ القيس التا :
والصوت؛ الك التفاعل الذي يسمح بتعدة إمكانات
التأويل ،وحيث تنعدر هذه اإلمكانية ينعدر الشعر ،وال

إذا قامتا تضا ا ا ا اوع المسا ا ا ا اس م اهما

.:.

س ا ا ا ا ايم ال ا ا ا ا اباا جاا ت برياا القر افال
أ ا ااا م مه باعن ه ا ا ا الت ا ادل ا ال

َّ
بد أن مثة حاجة أسلوبية استلهمها الشاعر واقتض أن

.:.

الداخلي ،كأةاة إيقاعية تؤةي ةورها صوتاً وةاللة عل

.:.

يفتح البي الشعري عل اآلخر"( )22ليظهر لنا التضمني
وجه خيدر موسيق البي  .حتدث النقاة العرب منذ قدمي
الزمان عن مالءمة الصدر للعجز ،إا قال أبو هالل
العسكري" :إن لرة ا عجاز عل الصدور ،موقع جليل
يف البال ة العربية ،وله يف املنظور خاصة حمالً
خطرياً"( .)24ولعل ث التضمني الداخلي يبدأ من تلك

اخلطورة اليت اكرها أبو هالل ،وميكن أن تكمن هذه
اخلطورة يف عملية املتالف أجزاء البي

الواحد لفظاً

 -22حممد العمري ،حتليل اخلطاب الشعري ص361. :
 -24أبو هالل العس تتكري ،الص تتناعتني ،حتقيق :حممد البجاوي
وأبو الفضل إبراهين ط ،1القاهرة بدون تاريخ ص411. :
 -25حممد العمري ،حتليل اخلطاب الشعري ،ص366. :
 -26امرب القيس ،الديوان ،حتقيق :حممد أبو الفض ت ت ت تتل إبراهين،
ص .15-13 :بعو هتذا التتدلتل :أي كفي بعو تتدللك
ع وأقلي من تته ،أزمع ت  :عزم ت وأ ع ت  ،ف تتاطم تتة بن ت
العبيد بن ثعلبة ،من ُعذرة .تض تتور :انتش تتر وحترك ،النس تتين:

وإ ك قد أامع ا ا ا ا ارم َجمل
قا ااال ا ا  :يمي ا ما ااالا ااس حيل ا اة
ومااا إ أر ج اس الغوايااة تا جل

(36ا

قال صاحب إعجاز القرآن" :وقوله نسين الصبا،
يف تقدير املنقطع عن املصرار ا ول مل يصله به وصل
مثله"( )27ويف البي (أفاطن مهالً) يقول أبو بكر
الباقال (ت " :)412املصرار الثا  ،منقطع عن
ا ول ،ال يالملمه ،وال يوافقه"( )23ويف البي ( :فقال
ميني ا ) يقول" :والكالر يف املصرار الثا  ،منقطع عن
ا ول ،ونظمه إليه فيه رب من التفاوت"( .)29وإاا
حترك الريح ،الريا :الراملحة .حيلة :احتيال ،أي جتيء والناس
حو  ،الغماية :اجلهالة ،وهو من عم القلب.
 -27الباقال  ،أبو بكر بن حممد (ت412:ه) إعجاز القرآن،
حتقيق :الس تتيد أبد ص تتقر ،ةار املعارف ،ط ،2مص تتر بدون
تاريخ .ص62. :
 -23املصدر نفسه ،ص71.:
 -29الباقال  ،إعجاز القرآن ،ص72. :
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أمعنا النظر يف مفهور االنقطار الذي يرمي إليه الباقال  ،حقل صويت ،إيقاعي قوي تتجاوب مع (يت) يف (ومَّر ِ
ت)
َ
ص
خيطر يف بالنا عدة تسابالت ،هل املقصوة به انقطار وهي الياء الناجتة عن إشبار حركة الكسر ،هذا
املعىن؟ أر انقطار يف الصوت؟ وهل السكتة الطويلة بني التجاوب ،جرو يف الصفة واملوقع فكالمها موصولتان
مصراعي البي بنح السامع االستعداة الزم الكايف بصويت لني (ا لف ،والياء) كما أهنا تتجاوب مع (نا)
(خليل) وينطبق
ليستقبل الدفقة الصوتية التالية يف العجز؟ .ميكن يف (تَتنَاةو) واليت جتاوب مع (خي) يف َ
املالحظة أن نظرة القدماء إىل التضمني الداخلي ،كان
ما قيل عل (هلا) اليت جتاوب هي ا خرو مع (نا) يف
نظرة ختص املعىن أوالً ،وإن كان تتعداها أحياناً (تَتنَاةو) وميكن إعاةة ترتيب البي الشعري؛ إلبراز
را الوزن العرو ي ،لكن املعىن اية الشعر والشاعر ظواهره الصوتية املتشابكة ،عل النحو التا :
ا وىل ،عل أن نظرة القدماء للتضمني تنبثق من الرأي َو َخيل
الش صي واالنطبار إاا علمنا أن الباقال – ربه ا تَتنَاةو
– صاحب اآلراء السابقة ،أت عل اكر هذه اآلراء ،ال َهو َاةةَ بَينَها وق جرو (وق ام ا
يف سياق حديثه عن فصاحة القرآن ،ورةه عل مذهب
ت َهلا
َمَرلر َ
()41
الصرفة وال بد من النظر يف التضمني نظرة صوتية دو السوا ومرت
معمقة ،وربط يع املعطيات الصوتية بالداللة ،ومن
ومن الك نالحظ مدو التجاوب واللحمة الصوتية
أمثلة التضمني الداخلي قول اخلنساء:
بني كل من الصدر والعجز ،كما نالحظ أن إيقار
وخاي ا اال ت ا ا ا ااد ال هاوادة بايا اه ا ااا

.:.

مررت لها ااا دو الس ا ا ا ا اوا

ومرت(42ا

سنقرأ بي اخلنساء قراءة صوتية ،حيث يسمح هذا
البي  ،باستجالء عدة من قضايا الصوت والنظن
والداللة ةاخل مصراعي البي الشعري ،مالحظني أوالً
أن مثة خرقاً طبيعياً جاء بني طريف البي  ،فقد بقي
(بينها) يف آخر الصدر معلقة ال تأخذ معناها إال بعد

الصدر يف ( َو َخيل تَتنَاةو ،)...جاء ليناً طرياً ومنساباً،
إنه يشبه املناةاة عل مهل ،وحركة اخليل املطلقة للرعي،
املتفرقة يف املراعي ،حيث توال

اإليقاعات املتكررة

صوات اللني:
َو َخيل تَتنَاةو ال َهو َاة َة بَينَها
خيا  /ا  /دا  /وا  /ها

كما نسمع الك جلياً يف العجز مع زياةة وا حة يف
إشبار الوقف واالنتقال إىل عجز البي  ،إنه ال خيار
تكرار أصوات اللني
للمنشد ،ال بد من الوقف الك أن (بينها) هي نواة
تاق
 -41ظهر هتتذا املتتذهتتب لتتدو املعتزلتتة عل يت ِتد أع إست ت ت ت ت ت تحت َ
إبراهين بن ست ت ت ت ت ت تيَّتار النظتار ،والقتامللون بتالص ت ت ت ت ت تترفتة ،يرون أن
معار ت ت ت ت ت تتة القرآن واإلتيان مبثله ليس حماالً عاةياً حىت حيتا
فيه إىل قدرة خارقة .و جل الك كان يف كالر الس ت ت ت ت ت تتابقني
ص تحاء العرب وبتُلَغاملهن ،ما يضتتاهي القرآن
عل البعثة من فُ َ

يف تأليفه ،ري أنصه ستبحانه جل إثبات التح صدي ،حال بني
فصحاء العرب وبلغاملهن ،وصرفهن عن اإلتيان مبثله.
 -41اخلنس ت ت ت ت ت تتاء ،الديوان ،ص .196 :أفدت من حتليل حممد
العمري ،حتليل اخلطاب الشعري ،ص 367 :وما بعدها.
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مررت َهلا ةو َن السو ِار ومَّر ِ
ت
ََل َ
َ َ
ها  /دو  /وا  /م  /ت
وكأن حاجة الصدر للعجز ال تتعلق مبعىن البي
فحسب بل تتداخل مع موسيقاه الداخلية ،فتجعل
الصدر يف حالة احتيا ةاملمة للعجز إهنا احلاجة الصوتية
اإليقاعية ،جتتمع لكي تفصح عن املعىن املتوازي مع
اإليقار الصويت .ومثال الك قول اخلنساء:
حما ا اال ألوي ا ااة ،خا ا ا ا ا اها ا ااد أ جي ا ااة

.:.

ق ا ا ا اااع أودي ا ااة ،ل ا الا ااوت ا ار ا ا

ب ا ااا(41ا

فتجاوب (ما) يف (بصال) مع (طا) يف (قطار) وهو
جتاوب يف الصفة واملوقع ،وكالمها موصول بصوت لني،
وجتاوب (وي) يف (ألوية) مع (ةي) يف (أوةيةُ) يف املوقع
العرو ي ويف الصفة واحلركة ،كما جتاوب (ها) يف
(شهاة) مع (وت) يف (للوتر) يف املوقع العرو ي ،وميكن
التعبري عن الك بكتابة البي عل الشكل التا :
بصال ألوية،
شهاة ِ
أجنية
ص
وق جرو (ام ا
قطار أوةية ،للوتلر طَ صالبا
إن إيقار العجز هو امتداة إليقار الصدر ،تتالش
فيه أصدابه بالتدريج ،الك أن التقفية الداخلية املمثلة
بأصوات اللني تلعب ةوراً هاماً يف بناء اإليقار الداخلي
للبي صدراً وعجزاً وإاا علمنا أن الشعر اجلاهلي كان
شعراً مسموعاً منذ نشأته ف ن ما ندعوه التضمني
 -43املصدر نفسه ،ص .157 :ا جنية :ا الس يُتناج ا.
 -42ابن منظور ،ال الدين بن مكرر (ت 711:ه) لس ت ت ت تتان
العرب ،ةار صاةر ،بريوت3112 ،ر ،ماةة (صدر).
 -44قدامه بن جعفر ،نقد الش ت ت ت ت ت تتعر ،حتقيق :حممد عبد املنعن
خف ت ت تتاجي ،مكتب ت ت تتة الكلي ت ت تتات ا زهري ت ت تتة ،الق ت ت تتاهرة ،ط،1
1979ر ،ص31. :

الداخلي بشكل منبعاً أساسياً ملوسيقاه.
المبحث النا  :المحس ات اللف ية:
التراي :
الرتصيع يف اللغة :الرتكيب ،ومنه تا مرصع
ُ
ِ
مرصع أي حملص بالرصامل ِع ،وهي حلَق
باجلوه ِر ،وسيف ص
رص ُع الذي تتتاىل
ُحيل ا ،الواحدة َرصيعة ،والبي امل َّ
ص ُع التا ُ باجلوهر(.)42
ملن كما يتَُر َّ
فيه القرا ُ
وهو ما يكون يف حشو البي من سجع ،وقد عرفه
قدامه بن جعفر ،بقوله" :ومن نعوت الوزن ،الرتصيع هو
أن توخ فيه تصيري مقاطع ا جزاء يف البي عل سجع
أو شبيه به أو من جنس واحد"( .)44وهو من اجلماليات
اليت ب الشعر حالوة يف القراءة وسالسة وسهوله عند
اإللقاء ،والشعر املرصع يسهل حفظه كثريا ،وقد ورة هذا
اللون املوسيقي يف أمثلة عديدة يف شعر اخلنساء ،ومثاله
قوهلا:
الاماجا ا اد حالاتا ا ا  ،والاجاود جالاتا ا ا ،

.:.

وال ا ا ا ا ا ادق حوات ا ا قر ا

هااابااا(45ا

اختارت الشاعرة الكلمات( :خلته ،علته ،حوزته)
لتعرب عن صفات الك ا الغاملب ،وهي أبنية صرفية
متشا ة ،إن إحلاح تلك الصفات عل الشاعرة ،وحبها
العظين خيها استدع مثل هذه ا بنية الصرفية
املتماثلة لتكسب املعىن جرساً موسيقياً قوياً .كما تكرار
صوت التاء يف هذه ا بنية املتماثلة ،ليضفي عليها صفة
اهلمس والشدة معا ،إا إن هذا الصوت مهموس شديد
 -45اخلنساء ،الديوان ،ص ،154 :علته :إاا اعتل فهو جواة،
فكيف قبتتل أن يعتتتل ،إاا طلبت إليتته حتتاجتتة فت ن علتتته أن
يقضيها لك ،حوزته ،حرزه الذي يستحرز به.
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ويبدو الرتصيع وا حاً إاا كتبنا البي عل النحو
"يف تكونه ال يتحرك الوتران الصوتيان ،بل يت ذ اهلواء
جمراه يف احللق والفن بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا التا :
العليا ،ف اا انفصال فجاملياً مسع الك الصوت"( )46خ اب محفلة
حمدثاً انفجاراً صوتياً وا حاً .وإاا كان "الرتصيع يرتبط راَ م لمة
يف جوهره بوقفة زمنية قصرية ،تتلو كل جزء من أجزامله ،ا هاب معضلة
ف نه ميكننا أن جنعل منه كذلك تصريع اجلملة أو البي
س ى لها بابا
إىل أجزاء متساوية تقريباً ،والوقوف عل كل جزء منها
إن تتابع صفات ص ر ،جتربنا عل الوقوف أربع
ةون أن تكون جمموعة"( .)47قال اخلنساء:
مرات ،ترتبط كل وقفة بزمن حمدة ،ومن جممور هذه
ح ا اما ا اال ألا ااويا ا اة ،ق ا ا ا ا ااع أوديا ا اة،

.:.

خا ا ا ا ا اها ا ااد أ جيا ا اة ،للوتر

ب ا ااا(48ا

ويبدو الرتصيع وا حاً إاا كتبنا البي عل النحو
التا :
حمال ألوية،
ق اع أودية،

خهاد أ جية،
للوتر

با،

الوقفات يتشكل اإليقار الوا ح ترصيعاً.
قال الشاعرة:
س ا ا ا ا ام العا ااداة و ك ا اا الع ا اااة إذا

.:.

سم العداة

القى الوغى لم يك للموت

هياابااا(53ا

و كا الع اة
إذا

القى الوغى

إن ما نقصده يف هذا املقار الك الرتصيع الذي لم يك للموت
تنتجه تلك الوقفة الزمنية ،فقد وقفنا عند إنشاة هذا هيابا
البي أربع مرات ،وإاا ما كررنا القراءة عدة مرات،
مثة س وقفات يف هذا البي  ،أكسبته إيقاعاً
سيبدو الك اإليقار جلياً ال تشوبه شاملبة .قال
ةاخلياً ساحراً ،قاةماً من الرتصيع مبفهومه اإليقاعي
اخلنساء:
الواسع .تضافرت هذه الوقفات مع حالة مديح الشاعرة
خا ا ا ااب ماحافال ا ااة ااراَ ما الام ا ااة
خيها يف البي  ،لتولد للسامع إيقاعاً مكوناً من س
.:.
ا هاب معضا ا ا ا االة س ا ا ا ا ا ى لها بابا(49ا
نغمات ،تتجاوب فيما بينها ،وتأتلف من خالل ما
 -46إبراهين أنيس ،ا صوات اللغوية ص61. :
 -47حممتتد العبتتد ،حتليتتل التتداللتتة يف الش ت ت ت ت ت تتعر اجلتتاهلي ،ص:
 ،111ص111. :
 -43اخلنست ت ت ت ت ت تتاء ،التتديوان ،ص ،157 :أي أنتته قتاملتتد ويف يتتده
اللواء ،أجني ت تتة :ال ينتجي القور من ةون ت تته ،أوةي ت تتة :خروق ت تتا
جمهولة ،خيتبط :يست ت ت ت ت تتري يف ا ر بغري معرفة ،قطار أوةية:
يبتعد يف الغزو.

 -49املصدر نفسه ،ص ،155 :خطاب :أي خطيب ،خيطب
فيفصت ت تتل يف خطبته ،ويصت ت تتيب مفصت ت تتل احلق .املعضت ت تتلة :ما
لب الناس.
 -51اخلنستتاء ،الديوان ،ص ،153 :الستتن :أي يقتل ا عداء،
العناة :ا سرو.
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يسم بالرتصيع .هذه الوقفات الزمنية أفض إلينا الداخلية يف مطالع قص ت ت تاملد اخلنست ت تتاء ،ومن أمثلته ،قول
ب يقار المس شغاف أحاسيسنا وشدنا إىل موسيقاه الشاعرة:
يا جي بك جلى اا ا ا ر ألخا ا اجا
الداخلية املنسابة عرب الرتصيع.
.:.
مير القل حر ا (55ا
وهاج
الت ري :
فنالحظ التوافق اإليقاعي بني عرو البي
صرر الباب :جعله اا مصراعني،
التصريع لغةً :من ص
ِ
ِ
كل منهما
صرر البي من الشعر :جعل شطريه متفقني يف (أ لشجان) وبني ربه َ
(حَّر صّان) وقد اشرتك ص
ويقال :ص
التقفية ،واش تتتقاق التصت تريع من مصت تراعي الباب ،وقيل :يف قافية واحدة .ومن أمثلة التصريع ،قول اخلنساء:
أبا ا ا ج اي ا ا وج ا اااوده ا ااا قا ا ا اه ا ااا
ص ت ت ترعني ،ومها طرفا النهار ،وقال قور :هو من
هو من ال ص
.:.
با اع ااوار ا ام ا ااا ت ااقضا ا ا ا ا ا ا كا اراها ا اا(56ا
الصرر الذي هو املثل( .)51أما يف االصطالح ،فالتصريع
ص
ونالحظ التوافق املوسيقي بني عرو البي
أن يكون عرو البي ت ت ا ول عت تتالف ت تاً لضت ت ت ت ت ت تربت تته يف
كل منهما يف
االست تتتعمال فيجعل الشت تتاعر العرو كالضت تترب فيلزمها (قَذاها) وبني ربه (كراها) وقد اشرتك ص
قافية واحدة .ومن أمثلته كذلك ،قول الشاعرة:
من اللوازر ما يلزر الض تترب؛ أي ما كان عرو البي
فيه تابعة لض تربه ،تنقص بنقصتته ،وتزيد بزياةته( .)53وقد ي ااا جي جود با ادم م ااس مغ ار
ً
.:.
وابك ل ا ا ا ا ا ر بدم م س مدرار(57ا
حاول اخلنستتاء أن حتقق التوافق اإليقاعي البال ي بني
ونالحظ التوافق العرو ي واملوسيقي بني عرو
العرو والض ت تترب ،والك ب ش ت تراكهما يف قافية واحدة،
(م لغزا ِر) وبني ربه ِ
البي ِ
(م لد َرا ِر) وقد اشرتك ك صل منهما
وهذا ما مسي قدمياً وحديثاً بالتصريع ،ولقد ةر الشعراء
العرب منذ قدمي الزمان عل ابتداء قصاملدهن بالتصريع ،يف قافية واحدة .وأ لب الظن أن الشاعرة ال تعمد إىل
ورمبا يص ت تترر الش ت تتعراء ليعلموا الس ت تتامعني" يف أول وهلة ،التصريع يف شعرها ،وإمنا "تأتيها اجلملة املوسيقية ا وىل
أهنن مسعوا كالم تاً موزون تاً ري منثور ،ول تتذل تتك وقع أول (الصدر) عل رب معني ،فيلحق به العرو وزناً
الشت تتعر"( ،)52وميكن للشت تتاعر أن يصت تترر يف ري االبتداء وتقفية وهذا اإلحلاق ال يكون عل حساب املعىن"(.)53
والك "إاا خر من قص تتة إىل قص تتة ،أو وص تتف ش تتيء تقول اخلنساء:
إىل وصت تتف شت تتيء آخر ،فيأيت حينئذ بالتص ت تريع ،إخباراً جا ايا ا ج ااود ب ا اادم ااوع ما ا ا اها اما ار
.:.
وابكيااا ا ا ا ا ا ا را بكااا غير س ا ا ا ا ار(59ا
بتتذلتتك وتنبيه تاً"( .)54كثرت هتتذه الوس ت ت ت ت ت تتيلتتة اإليقتتاعيتتة
 -51ابن منظور ،لسان العرب ،ماةة :صرر.
 -53القا ي التنوخي ،أبو علي عبد الباقي عبد ا بن احلسن
القوايف( ،ت232:ه) القوايف ،حتقيق عو عبت تتد الربوف،
مكتبة اخلاجني ،مصر ،ط .1973 ،3ص76. :
 -52املصدر نفسه ،ص76. :
 -54ابن رشيق القريوا  ،العمدة ،جت ،1ص172. :
 -55اخلنساء ،الديوان ،ص ،411 :أشجان :أحزان ،واحدها:
ش ت ت ت ت ت تتجن ،اهلتتاجس :متتا يهجس يف القلتتب ،أي حيتتدث بتته
الرجل نفسه.

 -56املص ت ت ت تتدر نفس ت ت ت تته ،ص ،373 :أي أب ال تنار ،عاوةها
فذاها الذي كان س ت ت ت ت ت تتلف عنها ،أي جاءها بعوار ،يعورها:
يبكيها ،قذاها :مهها وأرقها ،كراها :نومها ،العوار :احلزن.
 -57اخلنساء ،الديوان ،ص391. :
 -53حممد العمري ،حتليل اخلطاب الش ت تتعري البنية الص ت تتوتية يف
الش ت ت تتعر ،ط ،1الدار العاملية للكتاب ،الدار البيض ت ت تتاء ،ص:
112.
 -59اخلنساء ،الديوان ،ص .411 :املنهمر :الساملل.
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فتوافق كل من ( ُملنت َه ِملر) يف الصدر ،مع ( َري معانيه عل أمت نغن ،مثرية استجابة السامعني للصوت،
(.)61
ِسلر) يف العجز ،عرو ياً وصوتياً ،فكالمها متكونان من والصورة واالنفعال والفكرة"
بنية صوتية واحدة:
الت دير:
صحص+صح+صحح
هو عبارة عن كل كالر بني صدره وعجزه رابطة
ُملنت  +هت ِ +ملر
لفظية البا ،أو معنوية ناةرا ،ما حتصل ا املالءمة
َيت َ +ر ِ +سلر
والتالحن بني قسمي كل كالر( .)63يعد التصدير من
وصرع اخلنساء يف مطلع إحدو قصاملدها قامللة:
فنون البديع ا صيلة اليت تدل عل مكانة الشعراء
زهري يف مطلع معلقته قاملالً:
وقدر ن اإلبداعية عل صيا ة ا لفاظ وو عها يف
أال ما ا اا ل ا اع ا اي ا ا ا اي ا ااس ال ت ا اه ا اج ا ا

.:.

وت ا ابا اكا ا لا او أ الا ابا اك ا ااا يا ا ا افا ا

(63ا

فتوافق ( َ َج ُع) ،يف الصدر مع أختها (يَن َف ُع) يف
العجز بصورة صوتية متماثلة:
صحص+صح+صحح
َ ت  +جت  +عت
يَنت  +فت  +عت
وصفوة القول :يبدو التصريع جليا وا حا يف شعر
اخلنساء ،جبالء تلك القين اإليقاعية املتنوعة يف شعرها،
سواء أكان يف مطالع القصاملد ،أو ةاخل جسد
القصيدة ،والبي املصرر ال يثري استجابة السامع للمعىن
فحسب ،وإمنا حيرك يف ةواخلة روباً من الطرب
الداخلي؛ حيس به حال تدفق مثل هذه البِىن املوسيقية
إىل مسامعه ،وكما قال بعضهن أن "الشاعر يريد إيصال
 -61املصدر نفسه ،ص243. :
 -61حممد العمري ،حتليل اخلطاب الشعري ،ص114. :
 -63عبد املتعال الصتتعيدي ،بغية اإليضتتاح لتل يص املفتاح يف
علور البال ة( ،ة.ت) مكتبة اآلةاب ،القاهرة ،ج ت ت ت ت ،4ص:
 73وما بعدها.
 -62يوسف بن عبدا ا نصاري ،البديع والتشكيل الصويت،
جملة جامعة أر القرو ،منشور مبوقع اجلامعة.

موا عها الالملقة ا .لتحقيق التالبر الصويت واإليقاعي
واملوسيقي الذي يزيد الكالر حالوة ويكسبه روعة
ومهابة ،تأخذ مبجامع القلوب وا لباب( .)62يقع هذا
الفن البديعي يف النثر والشعر ،وهو من املوا ع اليت يتأنق
فيها ا ةباء والشعراء وهو يف النثر :أن جيعل ا ةيب
أحد اللفظني املكريني أو املتجانسني أو امللحقني ما
يف أول الفقرة( .)64ويف الشعر أن يكون أحد اللفظني يف
آخر البي واآلخر يف صدر املصرار ا ول أو حشوه أو
آخره أو صدر الثا  ،و"هو أخف عل املستمع وأليق
باملقار" .65ويُعد التصدير من أهن ألوان التكرار ،فهو
"من أنوار التكرار اليت بثل يف منطيتها حلقة مغلقة يرتبط
فيها أول الكالر بآخره حيث يرة اللفظ ىف الكالر ،مث
ينمو بعده املعىن"(.)66
ويعد هذا اللون البديعي من الفنون اليت تنبع من
 -64الس ت ت ت ت ت تتكاكي ،أبو يعقوب بن أع بكر (ت )636:مفتاح
العلور ،ش ت ت ت ت ت تترح :نعين زرزور ،ط1932 ،1ر ،ةار الكتتتب
العلمية بريوت ،ص421.-421 :
 -65ابن حجت تتة احلموو تقي الت تتدين احلموي ا زراري (ت:
327ه) خزانتتة ا ةب و تتايتتة ا رب ،ةار ومكتبتتة اهلالل،
بريوت ،ط1937 ،1ر ،1 : ،ص329. :
 -66حممتد عبتد املطلتب :البال تة وا س ت ت ت ت ت تتلوبيتة ،مطتبتة لبنتان،
1994ر ،ص399. :
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الذوق العرىب ىف الشعر ،ويرجع احلسن فيه إىل نور يصل بالبي الشعري إىل تالبر ةال وموسيقي وبديعي
الداللة اليت دف إىل التقرير والتبيني ،وإىل ما فيه من مميصز.
زياةة املعىن الىت ترجع إىل اإلحياء النابع من اللفظ ا ول الج ا :
بتوقع الثاىن ،وهذا اإلحياء يذكر به عند اإلنشاء ،فهو
إاا كان التكرار هو العنوان الكبري للتماثل اإليقاعي
رابط من روابط التذكر ،كما أن الرتةيد املتمثل يف الصويت يف الشعر بعامة ،ف ن التجنيس هو فرر هلذا
اللفظتني يعط لوناً من اإليقار املوسيق يتقارب مع التكرار ،ونور من أنواعه ،ومرتبط به ارتباطاً عضوياً
الغناء والذي يطلب فيه ترةاة بعو ألفاظ بعينها ،يدركها كامال .وال يع احلديث عنه منفصالً إال لتسهيل
الدراسة وتبويب املاةة العلمية ،وهو يف أساسه يع
السامعون عل البديهة مبجرة اإلنشاة"(.)67
التشابه بني أصوات الكلمات يف النظار اللغوي للبي
ومن أمثلته يف شعر اخلنساء:
الس ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا اد ال ا ا اج ا ا اح ا ا اجا ا اااء وابا
الشعري الواحد ،كأن تتشابه الصيغ وتتقارب يف صو ا،
.:.
السا ا ا ا ا ا اادة ال ا ا ا ا ام الجح اااج (68ا أو وزهنا الصريف ،مثل أن "يأيت الشاعر بلفظتني
نالحظ أن كلمة (اجلِّ لحجاح) جاءت يف كل من مسجوعتني ،يف تصريف واحد"( .)71وقد أورةه بعو
صدر البي وعجزه ،وجاء هذا التكرار ليشد من أز احملدثني ،حت عنوان املوازنات الصوتية اليت تتالحن فيما
املعىن الذي أراةته الشاعرة ،إا إن معىن (اجلِّ لحجاح) بينها لتفصح عن إيقار ِّبني يف القول الشعري"(،)71
ن الفعال ،وجاءت هذه الصفة مررة مرتني لتؤكد وسنعر له من زاوية التماثل الصويت ،ةاخل البي
الشعري الواحد ،لالعتقاة أنه يؤةي من موقعه هذا
صفة ص ر هذه .قال اخلنساء:
ي ا اااجي جود با ا اال ا اادموع الهمول
وظيفة إيقاعية ةاخلية تبدو يف صورة جلية وا حة.
.:.
وابااس ل ا ا ا ا ا ر ب اال ادموع الهجول(69ا
أفاةت اخلنساء من اإلمكانات التجنيسية لألصوات،
الدم ِ
نالحظ أن الشاعرة قام بتكرار مفرةة (بِ ُ
ور) بصورة جلية ،فبالنظر إىل شعرها ،نالحظ وجوة اجلناس
يف صدر البي  ،ومفرةة (بِالد ُموِر) يف عجز البي  ،يف ري مو ع ،ومثاله قول اخلنساء:
لتؤكد الشاعرة بكاءها وحزهنا ،ولتكسبه االستمرارية حام الحقيا قة ،محمود ال ليقة مها
.:.
د ال رياقا ا اة ،افا ا ااع ،و ا ا ا ا ا ارار(71ا
والثبات .حيقق هذا اللون البديعي جرسا موسيقيا مؤثرا
جتانس ا لفاظ (احلقيقة ،اخلليقة ،الطريقة) يف
يف املتلقي ،عن طريق تكراره ملفرةتني تشرتكان لفظا
صدر البي وعجزه ،وقد صأةو التجانس الصويت ،ةاخل
ومعىن ،كما يعمل عل تقوية العالقة بني صدر البي
وعجزه ،بربطهما بكلمة مشرتكة ومتكررة ،وكل الك البي الشعري الواحد إىل تغذية اإليقار الشعري،
 -67إبراهين سالمة ،بال ة أرسطو بني العرب واليونان ،مطبعة
ا جنلو املصرية 1953ر ،ص133. :
 -63اخلنس ت ت ت تتاء ،الديوان ،ص .221 :الس ت ت ت تتيد :الذي يس ت ت ت تتوة
بفعاله ،جحجح :ن الفعال.
 -69املصدر نفسه ،ص216. :

 -71قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ص39. :
 -71حممد العمري ،حتليل اخلطاب الشعري ،ص13. :
 -73اخلنساء ،الديوان ص .293 :نفار و رار :كرمي ،وشديد
البأس يف اخلصومة.
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فأكسبه رنة وا حة تنبع من التماثل الصويت املوسيقي اإلنسانية وعابئها عل وتر من املوسيق ا كثر رقة ،إهنا
الذي يريح نفس املتلقي ويطر ا ويشدها إىل التفكر فيما املوسيق القاةمة من الرتةيد الصويت لفاظ بعينها ةاخل
وراء الصور وا نغار من معان بعيدة املرامي ،يفصح عنها رقعة يقة تسم البي  .ومن أمثلته قول اخلنساء:
هذا النور من املوسيق  ،الك أن اتفاق لفظتني يف آب الهضا ا ا ا اايم ااة آت للع يم ااة متا
.:.
وال وا (77ا
الف الكريم ا ااة ال ك
املكونات الصوتية يشكل مصدر انسجار إيقاعي،
فاللفظتان( :اهلضيمة ،العظيمة) ،أ دقتا
يصدر عنه حلناً وتأثرياً يف النفس .قال اخلنساء:
بتجانسهما عل وزن البي الشعري موسيق خفية ،إهنا
ا ا االحما ا اد خ لتا ا ا والجود ج لتا ا ا
.:.ق حوات ا إ قر ا ه ااب اا(73ا املوسيق الداخلية اليت أفصح عنها الشاعرة؛ لوعيها
وال ا ا ا ا ا اد
حما ا اال ألوي ا ااة ،خا ا ا ا ا اها ا ااد أ جي ا ااة
بكل إمكانات اللغة ،فكان مطواعة بني يديها.
.:.
ق ا ا ا اااع أودي ا ااة ،ل ا الا ااوت ا ار ا ا ب ا ااا(74ا
ومن املالحظ أن ا لفاظ املتجانسة يف شعر
س ا ا ا ا ام العا ااداة و ك ا اا الع ا اااة إذا
اخلنساء ،مل تكن عل حساب املعىن ،وإمنا جاءت لتشد
.:.
القى الوغى لم يك للقر هيا اابا اا(75ا من أزره وختدر الوظيفة اإلبال ية إليصاله بواسطة رسالة
فهتتذه ا لفتتاظ املتجتتانست ت ت ت ت ت تتة (ألويتتة ،أجنيتتة ،أوةيتتة ،اات رنات متشا ة ،مبعدة الرتابة والسكون ،إنه الك
خلتتته ،علتتته ،حوزتتته ،العتتداة ،العنتتاة) أينع فيهتتا إيقتتار اجلناس الذي طلبه املعىن ،واستدعاه وساقه حنوه ،إنه
قتتاةر من ألفتتاظ متعتتدةة أفرطت يف التعتتانق فيمتتا بينهتتا ،الك اجلناس الذي "ال يبتغي الشاعر به بدالً وال جيد
لتنجب لنا معزوفة موس ت ت ت ت ت تتيقية ندر مساعها ،إهنا املعزوفة عنه حوالً"(.)73
القت تتاةمت تتة من التجنيس .كمت تتا يتجل اجلنت تتاس يف قول ال اتمة:
تناول هذا البحث بعو الظواهر املوسيقية
اخلنساء:
تا ا ا ر السا ا ا ا ا اواف جالاى السا ا ا ا ا اوا
واإليقاعية يف شعر اخلنساء؛ وقد حاول البحث الرتكيز
.:.
س ا ا ا ا اب ال المس ا ا ا ا ا اارء(76ا
وأج ادب ا
عل هذه الناحية اليت تفحص شاعرية النصوص،
جاءت اللفظتان (السواف ،السوار) متجانستان ،وتكشف عن البِىن املوسيقية فيها ،وأجاب البحث عن
وقد أكسبها البي الشعري إيقاعا ةخل إىل زوايا النفس سؤال :ما الظواهر املوسيقية يف شعر اخلنساء وما
 -72املصت ت تتدر نفست ت تته ،ص .154 :علته :إاا اعتل فهو جواة،
فكيف قبتتل أن يعتتتل ،إاا طلبت إليتته حتتاجتتة فت ن علتتته أن
يقضيها لك ،حوزته ،حرزه الذي يستحرز به.
 -74اخلنس ت ت ت ت تتاء ،الديوان ،ص .157 :ا جنية :ا الس يُتناج
ا.
السن :أي أنه يقتل ا عداء،
.
153
ص:
نفسه،
املصدر
-75
َّ
العناة :ا سراء ،واحدها عان ،الو  :الضجة والصوت.
 -76اخلنست ت ت ت تتاء ،الديوان ،ص .224 :الس ت ت ت ت توايف :الرياح ،عل
الس ت توار :عل املال كله ،أي الرتاب ،املست تتارح :الفلوات اليت

تريغ النتاس فيهتا املراتع ،فال جيتدون فيهتا ش ت ت ت ت ت تتيئتا ،ن املتال
يسرح يف الفلوات.
 -77املصت تتدر نفست تته ،ص .412 :أي كان يأىب الظلن واجلور،
متالف الكرمية ،أي يتلف كراملن اإلبل لض ت ت ت ت ت تتيوفه ،النكس:
الضعيف اجلبان.
 -73عبد القاهراجلرجايي (ت471:ه) أست ترار البال ة ،حتقيق:
حمموة شاكر ،مكتبة اخلاجني1991 ،ر ،ص.7 :
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طبيعتها..؟ وكان اإلجابة من خالل عر هلذه واجلناس ،فقد رفدت ش تتعر اخلنس تتاء مبوس تتيق منس تتابة،
الظواهر اإليقاعية اليت امتأل ا شعر اخلنساء ،وهيمن
وجلية ،جاءت عرب اس تتت دار الش تتاعرة لأللفاظ املتكررة
عل أجزاء كبرية منه.
واملتجانسة.
وقد عر البحث هلذه الظواهر من خالل مبحثني:
الم ادر والمراج

المبحث األول :ومت من خالله ةراسة جوانب املوسيق
الداخلية ،مثل ظاهرة التدوير ،وظاهرة التماثل الصويت
 .1ابن ا ثري ،تتياء الدين (ت627:ه) املثل الس تاملر،
املقطعي ،وظاهريت التضمني اخلارجي والداخلي.
حتقيق :أبد احلويف وبدوي طبانة ،ج ت ت ت ،3ةار هنضة
أما المبحث النا  :فقد عر للمحسنات اللفظية،
مصر للطباعة ،الفجالة ،القاهرة1963 ،ر.
وةرس كال من ظاهرة الرتصيع ،وظاهرة التصريع ،وظاهرة
 .3عبد القاهر اجلرجايي (ت471:ه) أس ت ت ترار البال ة،
التصدير ،وظاهرة اجلناس.
حتقيق :حمموة ش ت ت ت ت ت تتاكر ،مكتبة اخلاجني; 1991ر،
وقد س ت ت ت ت ت تتامه هذه الظواهر املوس ت ت ت ت ت تتيقية يف إبراز
ص.7
النواحي اجلمالية املؤثرة يف شت تتعر اخلنست تتاء ،مثل ظواهر:
التدوير ،والتماثل الص تتويت املقطعي ،والتض تتمني اخلارجي  .2البتتاقال  ،أبو بكر بن حممتتد (ت412:ه) إعجتتاز
والداخلي ،وظاهرة الرتصت ت ت تتيع ،والتص ت ت ت تريع ،والتصت ت ت تتدير،
القرآن حتقيق :الس ت ت ت ت تتيد أبد ص ت ت ت ت تتقر ،ةار املعارف،
وظ تتاهرة اجلن تتاس .ففي ظ تتاهرة الت تتدوير تبني من خالل
ط ،2مصر بدون تاريخ .ص.62:
هذا البحث ،أن مأست تتاة اخلنست تتاء بفقدها خيها ،تولد
 .4ابن حج ت تتة احلموو تقي ال ت تتدين احلموي ا زراري
عنها أحاستتيس جارفة مل يكن ستتهال أن تقف الشتتاعرة
(ت327 :ه) خزانت تتة ا ةب و ت تتايت تتة ا رب ،ةار
بني ش ت ت ت تتطر البي وعجزه ،بل جاءت كثري من ا بيات
ومكتبة اهلالل ،بريوت ،ط1937 ،1ر.
متص تتلة بالتدوير؛ ست تامللة اجلريان بدمور ال ميكن وقفها.
 .5اخلنس ت ت ت ت تتاء ،با ت ت ت ت تتر بن عمرو (ت34:ه) ةيواهنا
أما ظاهرة ا ص ت ت ت ت توات اللينة الطويلة ،فقد كشت ت ت ت تتف أن
بش ت ت ت تترح ثعلب ،أبو العباس أبد بن حين الش ت ت ت تتيبا
اس ت ت ت ت ت تتت دامها املتكرر ،إمنا جاء ليالملن حالة الش ت ت ت ت ت تتاعرة
النحوي ،حتقيق :أنور أبو س ت ت ت ت ت تتويلن ،ةار عمت ت تتار،
النفس ت ت ت تتية ،ويتماها مع ما جيول يف قلبها ،فهي يف حالة
1939ر.
نتتداء ةاملمتتة خيهتتا الغ تاملتتب .كمتتا كشت ت ت ت ت ت تف ت ظتتاهرتتتا
التض تتمني الداخلي واخلارجي عن وعي الش تتاعرة بأةوا ا  .6اخلنستاء ،الديوان ،شترح وحتقيق عبد الستالر احلويف،
ةار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ة.ت.
الص ت تتوتية ،فحرص ت ت أن تتدفق أحاس ت تتيس ت تتها من خالل
أكثر من بي كي تتن فكر ا ،وبنفس القدر حرصت ت ت ت ت
 .7أبو يعقوب الس ت تتكاكي (ت636:ه) مفتاح العلور،
عل وحتتدة فريتتدة ةاختتل البيت من النتاحيتتة الص ت ت ت ت ت تتوتيتة
بطه وشرحه نعين زرزور ،بريوت1932 ،ر.
واملوس تتيقية .أما ظواهر الرتص تتيع ،والتصت تريع ،والتص تتدير،
الم ادر:
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 .3القا ت ت ت ت ت تتي الباقال  ،أبو بكر بن القاست ت ت ت ت تتن ،إعجاز
القرآن ،ط ،2حتقيق أب تتد ص ت ت ت ت ت تتقر ،ةار املع تتارف،
مصر ،بدون تاريخ.
 .9القا ت ت ت تتي التنوخي ،أبو علي عبد الباقي عبد ا بن
احلس ت ت ت ت ت تتن (ت232:ه) القوايف حتقيق عو عب ت تتد
الربوف ،مكتبتتة اخلتتاجني ،مص ت ت ت ت ت تتر ،ط،1973 ،3
ص.76
 .11قدامة بن جعفر (ت237:ه) نقد الشت تتعر حتقيق:
حمم تتد حميي ال تتدين عب تتد احلمي تتد ،ط ،4ةار عطوة
للطباعة ،القاهرة1973 .ر.
 .11قدامة بن جعفر ،نقد الشت ت ت ت تتعر ،ط ،4حتقيق حممد
بن حميي التتدين عبتتد احلميتتد ،ةار عطوة للطبتتاعتتة،
القاهرة1973 ،ر.
 .13القريوا  ،ابن رش ت ت ت ت ت تتيق (ت436:ه) العمت تتدة يف
حماستتن الشتتعر وأةبه ،ط ،1حتقيق حممد حميي الدين
عبد احلميد ،القاهرة ،ط1924 ،1ر.
 .12أبو هالل العس ت تتكري ،الص ت تتناعتني (ت295:ه)،
حتقيق :حممد البجاوي وحممد ابو الفض ت ت ت ت تتل إبراهين،
القاهرة ط1953 ،3ر.
المراج :
 .1إبراهين أنيس ،ا صت ت ت ت ت ت توات اللغويت تتة ،ط ،5مكتبت تتة
ا جنلو املصرية ،القاهرة1971 ،ر.
 .3إبراهين ست تتالمة ،بال ة أرست تتطو بني العرب واليونان،
مطبعة ا جنلو املصرية 1953ر.
 .2أما سليمان ةاوة (علي عبد ا ) شعر احلسني بن

منصتتور احلال  ،ةراستتة أستتلوبية ،رستتالة ماجستتتري،
اجلامعة ا رةنية ،أيلول 3111ر.
 .4بريو جريو ،ا س ت ت ت ت ت تتلوبية ،تر ة منذر عياش ،ط،2
مركز االحتاة احلضاري 1994ر.
 .5جان كوهني ،بنية اللغة الشت ت ت تتعرية ،تر ة حممد الوا
وجممد العمري ،ط ،1ةار توبقال ،الدار البيض ت ت ت ت تتاء،
1936ر.
 .6حازر علي كمال الدين ،القافية ةراس ت ت ت ت ت تتة ص ت ت ت ت ت تتوتية
جديدة ،مكتبة اآلةاب ،مصر1993 .ر.
 .7حازر علي كمال الدين ،ظاهرة املقطع الص ت ت ت ت تتويت يف
اللغ ت ت تتة العربي ت ت تتة ،ط ،1مكتب ت ت تتة اآلةاب ،الق ت ت تتاهرة،
1994ر.
 .3ريتا عو  ،بنية القصتتيدة اجلاهلية ،الصتتورة الشتتعرية
لدو امرئ القيس ،ةار اآلةاب ،بريوت1937 .ر.
 .9رجاء عيد ،التجديد املوست ت ت ت تتيقي يف الشت ت ت ت تتعر العرع،
منشأة املعارف ،اإلسكندرية1991 .ر.
 .11سعد مصلوح ،ا سلوب ةراسة لغوية إحصاملية،
ط ،1ةار البحوث العلمية ،الكوي 1931 .ر.
 .11سليمان البستا  ،الياةة هومريوس ،معربة نظماً،
مطبعة ةار اهلالل ،مصر 1914ر.
 .13شارل بار  ،علن ا سلوب وعلن اللغة العار ،يف
كتاب اجتاهات البحث ا س ت ت تتلوع ،ش ت ت تتكري عياة،
ط ،1ةار العلور ،الريا 1935 ،ر.
 .12شتتفيع الستتيد ،االجتاه ا ستتلوع يف النقد ا ةع،
ط ،1ةار الكتاب العرع ،القاهرة1936 .ر.
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النقد األديب يف صدر اإلسالم والعصر األموي
"دراسة نقدية لألخبار واملأثورات"
خمتار الغوث
قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة طيبة – المملكة العربية السعودية.

Q
فبَّي أهنا مصنوعة يف العصر العباسي
درس هذا البحث األخبار النقدية املنسوبة إىل عصر صدر اإلسالم والعصر األموي ،ن
يح املؤلفَّي بكذب بعضها ،و ِ
اشتماِلا على
وبَّي ما فيها من عالئم الصناعة ،كضعف الرواة ،وتصر ِ
تأييدا لرأي يراه َمن صنعها ،ن
ً
ِ
ِ
التناقض ،والنمطية ،والتوليد ،على وجه يبعد معه أال يكون بعضها حمذوا على بعض.
عرف قبل العصر العباسي ،و
قضايا مل تُ َ
ي من تلحَّي النحاة لبعض الشعراء .كما نبَّي أن هذه األخبار  -لو فُ ِرضت صحتها  -ليس فيها ما يدل
يُستثىن من ذلك ما ُرِو َ
اَف عليها الشعراء،
تطور ملا يتوقع أ نن النقد كان عليه يف اجلاهلية ،فإن جلنها ال يعدو املوازنةَ بَّي معان تو َ
على حالة نقدية ،أو ُّ
واملفاضلةَ بَّي شاعر وآخر أيهما كان أشعر.
الكلمات المفتاحية :األخبار النقدية ،النقد األديب ،املأثورات ,صدر اإلسالم ,والعصر األموي.

A

نشرت يف "حوليات اجلامعة التونسية" عام
ُ
0202م حبثا ،عنوانه "هل كان للجاهلية نقد أديب"،
أثبت فيه أ نن ما أُثر عن أهل اجلاهلية من أخبار نقدية،
ُ
كخرب النابغة وحسا َن يف عكاظ ،وإقو ِاء النابغة باملدينة،
وحكومة أم جندب بَّي امرئ القيس وعلقمة ،و ِ
انتقاد
طرفة للمسيب بن َعلَس ،وخ ِرب الشعراء التميميَّي -
ليس فيه ما يصح ،وإمنا هو حكايات ،صنعها أدباء
عباسيون ،رمزوا هبا إىل آرائهم يف بعض الشعر والشعراء،
تأييدا ملا يرون ،أو توثي ًقا لشعر
أهل اجلاهلية ً
مث حنلوها َ
تبَّي يل أن األخبار املنسوبة إىل اإلسالميَّي
صنعوه .مث ن
واألمويَّي حباجة إىل ٍ
يبَّي
حبث كذلك البحث ،ن
حقيقتها ،وحقيقةَ ما بَىن عليها مؤرخو النقد العريب ،فقد
ٍ
ِ
ِن
تكون حكايات مصنوعةً ،كاحلكايات اجلاهلية ،وما بُ َ
 -0حديث األربعاء 022/0 ،وما بعدها.

البريد االلكترونيdrmokhtar3@gmail.com :

عليها خيال أُلِبس ثوب احلقيقة؛ فإن الذي صنع
احلكايات اجلاهلية رمبا صنع هذه ،واألهداف اليت كان
يتغينا قد حيمل مثلُها على وضع ما نُسب إىل اإلسالميَّي
واألمويَّي .هذا إىل ما رأيت يف تاريخ األدب العريب
القدمي ،وال سيما األدب األموي ،من قلة التمحيص،
و ِ
اخلفة إىل التعميم ،واستمداد املعلومات من مصادر ،ال
يصح االستمداد منها ،كشعر عمر بن أيب ربيعة وأيب
نواس؛ ألهنما  -يف نظر بعض املؤرخَّي  -أصدق ممثل ِ
َّي
ض
للحجاز وبغداد يف عصريهما( ،)0مع ما يف هذا من غ ن
الطرف عن مسلنمة من مسلنمات النقد األديب ،هي أ ْن
مصادر
تالزم بَّي الشعر والواقع .واستمد بعضهم من
ال َ
َ
ما ينبغي التعويل عليها إال بعد درس ومتحيص طويلَّي،
يقر
كـ"األغاين" الذي كان يروي ما يربأ من عهدته ،وما ُّ
بكذبه ،ويعلن ما فيه من أمارات التوليد والصناعة؛ ألن
ردمد8651 -6095 :
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التاريخ مل يكن يعنيه كما يعنيه اإلطراف ،وجْ ُع ما اشتهر
من األخبار اليت يصلح مثلها للسمر .والنقد القدمي
جانب من األدب ،يصدق على تارخيه ما يصدق على
تارخيه ،واملصادر اليت يُستَ ُّ
مد منها هي املصادر اليت
مصادر ،ال يصح
ستمد منها .وإذا كان التعويل على
َ
يُ َ
التعويل عليها ي ِ
ض ُّل عن احلقيقة اليت من غايات البحث
ُ
أن يهدي إليها ،فينبغي أن يعاد النظر يف التاريخ الذي
استُمد من هذه املصادر ،واألصول اليت بُِِن عليها،
لتُ ْج َعل حيث ينبغي أن تكون .وهذا البحث حلقة من
أعمال ،هذه وجهتُها ،أرجو أن تكون مما يعَّي على
ذلك.

ناعر َكلِمةُ لَبِ ٍ
ِ
ِ ٍ
يد :أَالَ ُك ُّل َش ْي ٍء
" :أ َْص َد ُق َكل َمة قَا َِلَا الش ُ َ
ِ ()0
لسحرا وإن
َما َخالَ اهللَ بَاط ُل"  ،وقوله" :إن من البيان ً
حكما"( ،)0وقوله" :أل ْن ميتلئ جوف أحدكم
من الشعر ً
قيحاً حىت يريه خُّيٌ من أن ميتلئ شعراً"( ،)8وقوله حلسان:
"اه ُج املشركَّي ،فإن جربيل معك ،أو :إن روح القدس
ْ
()7
معك"  .وما سوى هذا إمنا هو استنشاد ،أو مساع،
ستشهد به على استحسانه  -صلى اهلل
وحنو ذلك ،مما يُ َ
عليه وسلم  -للشعر ،وحبنه أن يسمعه ،وثوابِه عليه(.)1
أما األخبار املروية عن اخللفاء الراشدين ،فقليلة ،وليست
كل ما
بأحسن حاالً من احلكايات اجلاهلية ،بل فيها ُّ
َ
فيها من عالئم الصناعة ،وإن اختلفت عنها يف
املضمون ،من حيث كان أكثر احلكايات املنسوبة إىل
وينصب أكثر
اجلاهليَّي منصبًّا على نقد أبيات بعينها،
ُّ
األخبار املنسوبة إىل اإلسالميَّي على امتداح الشعراء،
وبيان مزاياهم الفنية ،وتفضيل بعضهم على بعض.
وسنقف عند أهم هذه األخبار لنبَّي ما فيها من
عالمات الصناعة.
 -0اخلرب املروي يف تفضيل عمر بن اخلطاب  -رضي
اهلل عنه  -للنابغة الذبياين ،بقوله:

 -0أحاديث الشعر.83 ،
 -0السابق 74 ،وما بعدها .وورد برواية أخرى ليس فيها الشعر:
"إِ نن ِمن البيان لَ ِس ْحرا ،أو إن بعض البيان ِس ْحر"( .صحيح
البخاري.)0801/8 ،
 -8اجلمع بَّي الصحيحَّي البخاري ومسلم،000/8 ،
وأحاديث الشعر 92 ،وما بعدها.

 -7أحاديث الشعر.72 ،
 -1اقتصرت على ما ورد يف كتب الصحاح ،ومل ألتفت إىل
األحاديث املروية يف كتب األدب وما شاكلها؛ ألهنا ليست
هي املصادر اليت يؤخذ منها احلديث ،وما وردها ،مما مل يرد
يف كتب احلديث ال يُ ُّ
عتد به.
 -9طبقات فحول الشعراء.92/0 ،

النقد في صدر اإلسالم
مل جي ند يف صدر اإلسالم ما ميكن أن يكون داعيا

تغُّي حال النقد عما كان عليه يف اجلاهلية،
من دواعي ُّ
ت صوت الشعر ،واشتغل العرب بالقرآن،
وإمنا خ َف َ
واجلهاد يف سبيل اهلل ،طوال عصر النيب -صلى اهلل عليه
وسلم ،-وأيب بكر وعمر  -رضي اهلل عنهما  ،-مث ُشغلوا
بالنزاع السياسي يف عهد عثمان وعلي .وتظهر آثار ذلك
يف قلة ما نُسب إىل أهل هذا العصر من األخبار املتعلقة
ل ً ي يياري ي ييا َ ي يلَي يقي ي يا ي يي ي يياب ييي
بالشعر ،إذا قيست مبا نُسب إىل أهل العصر األموي ،أتي ييي يتَي ي ي َ
.:.
ًي يلي ي ييو َ
فما ص نح عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف الشعر
ي تَي ي َي ي ب ي َيي الي ي ي ين ييو َ
ب
يت اْم ي يياني ي يةَ لييم ت ي َ ي بن ي ي ييا
أحاديث يسُّية ،ليس فيها ما يتعلق جبانب من جوانبه ف ي ييُل يف يي ي ي َ
ُ
.:.
يي ي ي ي ييو () 6
ك ي يينل ي ييل ك ي ييا ن ي ييو
َ
ض على
الفنية ،وإمنا هي امتداح أو ذمٌّ ُُم َمالن ،أو ح ٌّ
املنافحة به عن اإلسالم ،كقوله  -عليه الصالة والسالم أو قوله:
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ولسي ي ي ي ي ي َ
يت بمسي ي ي ي ييتب َ أ يا تَيلَم ي َ
.:.
ل
الرجاا الم !نب
ًل َشي ي َع َ أا

()1

فال خيفى ما يف البيتَّي األولَّي من التأثر باآلية( :إذ
قال ِلم أخوهم نوح أال تتقون إين لكم رسول أمَّي)
[سورة الشعراء ،]024-029 ،وهو داع من دواعي
يضم إىل ما قال حممد بن سالم:
الشك يف صحتهماُّ ،
"أجع أهل العلم أن النابغة مل يقل هذا ،ومل يسمعه
عمر"( .)0فاخلرب  -إذن  -حممول على عمر ،كما ُِ
ُحل
عدم صحته أن ابن سالم
البيتان على النابغة .وال يدفع َ
يرى أن الذي سأل عنه عمر بيت آخر" ،ولكنهم غلطوا
بغُّيه من شعر النابغة"()8؛ فإن رأيه مل يستند إىل حجة
سوى قوله" :ذُكر يل أن عمر بن اخلطاب سأل عن بيت
النابغة:
أترل لنفس ي ي ي ي ي ييل ريب يية
ت فلم ب
حل بفي ي َ

.:.

ورام ام ل ي يل ي يمي ييرم م ي يين ي ي ي َ
ول ي ييي ييا َ

وحري أن يكون هذا البيت أو البيت األول"(.)7
ٌّ
فهو -إذن -يستمد رأيه من مصدر ُمهول" :ذُكر يل"،
وليس له دليل آخر .ولعله إمنا قال ما قال توفيقا بَّي
مصدره هذا ،واخلرب الذي ك نذب آنفا ،وهي طريقة
معروفة عند القدامى :ال حيبون النفي ما أمكن اإلثبات
واجلمع والتوفيق ،حىت يف األخبار اليت ال يعرفون ِلا
سندا .ومما يشكك يف صحة ما "ذُكر له" أنه قال إن
بِن "سعد بن زيد مناة تدنعي هذا البيت (فلست
مبستبق )...لرجل من بِن مالك بن سعد ،يقال له ُشقنة،
 -0السابق.19/0 ،
 -0السابق.92/0 ،
 -8السابق.92/0 ،
 -7املوضع السابق.
 -1السابق.19/0 ،
 -9السابق.13/0 ،

ِ
العطا ِرِدي .وأخربين خلف األُحر
َ
أنشدناه له ُحالبس ُ
()1
أنه مسع من أعراب بِن سعد ِلذا الرجل"  .وما أدري
يف أي عصر كان ُشقة ،إال أنه إن كان إسالميا ،فالبيت
مزيد يف قصيدة النابغة ،ال حمالة ،فإن كان جاهليا ،فرمبا
كان النابغة "استزاده يف شعره ،كاملثل"( ،)9غُّي أن هذا
مستبعد ،ألمرين :أوِلما أن البيت ال يالئم القصيدة
املنسوبة إىل النابغة ،وال سيما األبيات اليت ُحشر بينها،
فإن القصيدة تك نذب ما نُسب إليه عند النعمان ،والبيت
يقر بصحته ضمنا .األمر الثاين أن أكثر هذه القصيدة
ُّ
مصنوع ،فهي يف رواية األعلم الشنتمري( )4اثنا عشر
بيتا ،كلها يف االعتذار ،أما يف رواية ابن السكيت(،)3
فثمانية وعشرون ،ثالثةَ عشر منها يف الغزل ،و ِ
الوقوف
َ
يف الديار ،وال تالئم سائرها ،وقد صنرح األصمعي بأن
مثانية من الثالثة عشر ،واثنَّي مما روى األعلم
مصنوعة( ،)2وفيها  -إىل ذلك  -أبيات ،ال تطمئن
النفس إىل صحتها ،ال يعنينا الكشف عنها اآلن ،وال
بيا ُن األدلة على صناعتها .فالقصيدة  -إذن  -مزيد
فيها ما ليس منها ،إن مل تكن مصنوعةً كلُّها ،وإذا زيد
فيها ما يُقطع بصناعته ،فزيادة الصحيح أوىل؛ ألهنا
أيسر ،واخلديعة هبا أخفى ،وال سيما إذا كان الشعر
املنحول لشاعر مغمور ،ال يعرفه إال املرء وحنوه ،من
عرف من شعره غُّي
خو ن
اص الرواة ،كخلَف األُحر ،وال يُ َ
البيت الصحيح
هذا الذي زيد يف شعر غُّيه ،والذي زاد َ
 -4انظر :أشعار الشعراء الستة اجلاهليَّي.002/0 ،
 -3انظر :ديوان النابغة الذبياين ،بصنعة يعقوب بن السكيت،
 48وما بعدها.
 -2شرح ديوان النابغة الذبياين ،الطاهر بن عاشور 17 ،و13
(هامش).
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هو الذي زاد األبيات املصنوعة ،وليس النابغةَ ،كما يرى
ابن سالم .وأكرب الظن أن هذه األخبار كلها إمنا ُُحلت
على عمر توثيقا لنسبة هذه األبيات إىل النابغة( .)0وغِن
عن القول أن ما نُسب إىل عمر ال ميكن أن يصح أو
يص نح الشعر للنابغة.
ضل فيه عمر زهُّياً على الشعراء كافة،
 -0اخلرب الذي يف ن
بأنه" :كان ال يعاظل بَّي الكالم ,وال يتنبع وحشيه،
وال ميدح الرجل إال مبا فيه"( .)0فراوي هذا اخلرب هو
عيسى بن دأب( ،)8وكان عيسى "يضع الشعر
وأحاديث السمر ،وكالما ينسبه إىل العرب"()7؛ فما
يروي  -إذن  -غُّي جدير بالثقة ،وال سيما إذا كان
فيه ما يدعو إىل الشك .وروى أبو الفرج األصفهاين
اخلرب من طرق أخرى ،ليس فيها عيسى بن دأب(،)1
غُّي أهنا كلها مرتبطة بأبيات دالية من قصيدة ،تنسب
إىل زهُّي( ،)9ال خفاء بكوهنا مصنوعة ،وهي ،إىل
ذلك ،ليست مما روى األصمعي ،وال من القصائد
اخلمس عشرة اليت اتفق رواة البصرة والكوفة على
صحتها(.)4
وال خيفى ما بَّي هذا اخلرب وما قبله من تناقض:
هذا جيعل زهُّيا أشعر الشعراء ،وجيعل ذلك النابغة

أشعرهم .ولو فُِرض أن تقدمي النابغة حممول على
استجادة أبياته املذكورة فقط ،من غُّي أن يقتضي ذلك
تقدميه بإطالق ،كما هو دأب القدامى حَّي يقولون:
"فالن أشعر الناس ،حيث يقول" ،ال يعنون إال أنه
"أصاب الغاية يف صميمها ،وال ينبغي القيام مبا هو
أفضل مما فعله بشأن هذا املوضوع"()3؛ فإن تفضيل زهُّي
يف هذا اخلرب يناقض تفضيل امرئ القيس يف خرب
سنعرض له ،وهو داع من دواعي الشك يف صحة اخلرب.
وداع آخر ،أ ْن ليس يف أخبار عمر ما يدل على أنه كان
يويل الشعر من العناية ما توهم هذه األخبار؛ فقد أنكر
– مثال  -على حسان أ ْن ينشد الشعر يف املسجد،
"أرغاء كرغاء البعُّي" يف مسجد رسول اهلل -
وقال لهُ :
صلى اهلل عليه وسلم-؟!( ،)2وروى اإلمام مالك أنه "بىن
َر َحبة يف ناحية املسجد تس نمى البُطَْيحاء ،وقال :من كان
يريد أن يْلغَط ،أو ينشد شعرا ،أو يرفع صوته فليخرج إىل
هذه النر َحبَة"( .)02فالشعر عنده مما تنزه عنه املساجد،
كاللغط ،ورفع الصوت ،وإن كان مباحا ،وما كان هذا
عىن به تلك العناية اليت تترتب عليها
ليكون رأيَه فيه مث يُ َ
أحكام كاحلكم املنسوب إليه يف هذا اخلرب .صحيح أن
الزبيدي روى أنه قال" :تعلنموا العربية؛ فإهنا تشبنب
ُّ

 -0من دأب الرواة أن يفعلوا هذا وحنوه ،وقد بينت ذلك يف
كتايب (احلقيقة واخليال يف الغزل العذري والغزل الصريح)،
ومن أمثلته البينة يف األخبار احملمولة على عمر بن اخلطاب
رضي اهلل عنه -خربٌ يَدنعي أنه عاتب أبا موسى األشعريأن َوصل احلطيئة مبال ،على قصيدة مدحه هبا (انظر:
األغاين ،)73/0 ،والقصيدة من صنع ُحاد الراوية (انظر:
طبقات فحول الشعراء.)73/0 ،
 -0السابق.98/0 ،
 -8املوضع نفسه .وروى البالذري هذا اخلرب أيضا عن ابن أيب
ذئب ،عن شيخ من بِن هاشم ،عن ابن عباس (انظر :جل
من أنساب األشراف .822/02 ،لكنه غُّي جدير بالقبول؛

ألن فيه ُمهوال.
 -7معجم األدباء.0012/1 ،
 -1األغاين 082/2 ،وما بعدها.
 -9انظر :شرح شعر زهُّي بن أيب سلمى 092 ،وما بعدها.
 -4انظر :مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية181 ،
و 183وما بعدها.
 -3الشعرية العربية ،04 ،وانظر :تاريخ النقد األديب عند العرب
من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اِلجري.80 ،
 -2العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،03/0 ،وانظر:
طبقات النحويَّي واللغويَّي.09 ،
 -02املوطأ.000 ،
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العقل ،وتزيد يف املروءة"( ،)0واملراد بـ"العربية" الشعر؛ إذ
مل تكن يف زمانه عربية َحيض على تعلمها غُّي الشعر.
"مْر
ونقل ابن رشيق أنه كتب إىل أيب موسى األشعريُ :
ِ
ك بتعلُّم الشعر؛ فإنه يدل على معايل األخالق،
َم ْن قبَـلَ َ
وصواب الرأي ،ومعرفة األنساب"( ،)0وقال اجلاحظ:
"قال حممد بن سالم عن بعض أشياخه قال :كان عمر
بن اخلطاب  -رضي اهلل عنه  -ال يكاد يعرض له أمر
إال أنشد فيه بيت شعر"( .)8غُّي أن هذه األقوال  -إن
صحت  -ال تعِن أنه كان عاملا بالشعر ،على الوجه
فهم من األخبار السالفة ،كما أن كثرة حفظ
الذي يُ َ
األمثال والشواهد ال تستوجب بصرا بالشعر ،وال معرفة
مبذاهب الشعراء ،تتأتى منها املفاضلة بينهم ،على هذا
الوجه ،وقد كان أبو بكر الصديق وبنته عائشة  -رضي
اهلل عنهما  -راويَّي للشعر ،كثُّيي االستشهاد به فيما
يعرض ِلما( ،)7ولعلهما كانا أروى له من عمر ،وال سيما
أيب بكر ،لعنايته باألنساب ،وملا بَّي األنساب والشعر
من الترابط ،ومل يُرو عنهما ،مع ذلك ،شيء يف النقد،
ي ييك لتي يينكر أيي ييام ال ي ي ي ي يبي ييا فَينَ ي ي َد
سوى عبارتَّي تنسبان إىل أيب بكر ،ما نرى أهنما خُّي
.:.
أم ييك لمييا فييات لم أي يا لم ي ردد ()11
مما نُسب إىل عمر ،إحدامها يف النابغة الذبياين" :هو
َ ب ! ََ َ
()00
وينتهي اخلرب بكالم ،صانعه شيعي ،فيما يبدو .
أحسنهم شعرا ،وأعذهبم حبرا ،وأبعدهم قعرا"(،)1
واألخرى يف زهُّي" :أشعر شعرائكم زهُّي"( ،)9وعبارة وهو خرب متهافت ،ويناقض ما تدنعي األخبار املتقدمة
تنسب إىل عائشة" :الشعر فيه كالم حسن وقبيح ،فخذ من بصر عمر بالشعر ،فهو هنا ال يعرف أشعر الشعراء،
احلسن ،واترك القبيح"( ،)4وإن مل تكن يف النقد ،وال فيها حىت يسأل ابن عباس ،ويستنشده ما يدل على صحة

ما يدل على بصر بالشعر .وكذلك من هو أروى من أيب
بكر وعائشة ،من الرواة والنسابَّي األولَّي ،ال يُعرف
عنهم نقد ،وال مفاضلة بَّي الشعراء ،وال تقومي للشعر؛
إذ ال تالزم بَّي سعة الرواية والبصر بالشعر ،فقد كان
كبار الرواة يف العصر العباسي ،من أمثال األخفش ،وأيب
عبيدة ،وأيب عمرو الشيباين ،ال حيسنون نقد الشعر ،على
كثرة ما يروون منه ،وإمنا يعرفون إعرابه وتفسُّيه وغريبه(.)3
ولعل الدافع إىل صنع هذا اخلرب هو االحتجاج لرأي
أهل احلجاز يف تقدمي زهُّي على طبقته من اجلاهليَّي،
وكان الذي ن
توىل صْنـ َعه ،فيما يبدو ،هو راويه عيسى بن
دأب ،وهو حجازي( ،)2من أهل القرن الثاين اِلجري،
وكان الذين يفضلون زهُّيا من أهل احلجاز هم أهل القرن
الثاين ،كقدامة بن موسى اجلمحي(.)02
 -8اخلرب الذي يدنعي أن عمر سأل الصحابة :أي الناس
أشعر؟ فاختلفوا ،فدخل ابن عباس ،فسأله عمر،
فقال :زهُّي .قال :أال تنشدنا من شعره أبياتا ،نستدل
هبا على ذلك ،فأنشده قصيدة ،أوِلا:

 -0طبقات النحويَّي واللغويَّي.08 ،
 -0العمدة.03/0 ،
 -8البيان والتبيَّي.070/0 ،
 -7العمدة.82/0 ،
 -1السابق.21/0 ،
 -9الفاضل يف اللغة واألدب.07 ،
 -4السابق.04/0 ،

 -3السابق،021/0،والبيان والتبيَّي،07/7،وإعجاز القرآن،
 ،009وأخبار أيب متام ،020 ،ودالئل اإلعجاز.018 ،
 -2معجم األدباء 034/0 ،وما بعدها.
 -02طبقات فحول الشعراء( 98/0 ،هامش).
 -00شرح شعر زهُّي بن أيب سلمى ،020 ،وجهرة أشعار
العرب.14 ،
 -00شرح شعر زهُّي بن أيب سلمى.021-020 ،
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ما يذهب إليه ،وحَّي يتخُّي ابن عباس ما يدلل به يَ َدعُ
عيون شعر زهُّي إىل قصيدة ركيكة ،يقع فيها من اللحن
املستقبح ما ال يكون يف شعر الشعراء العاديَّي ،فضال
كفك
عن الفحول ،وال سيما اجلاهليَّي املطبوعَّي ،ن
ِ
(مستعدد،
اإلدغام ،حيث ال جيوز فكه ،ثالث مرات،
نَ َددَ ،ردد)( .)0وهي  -إىل ذلك  -مل ت ِرد يف أصل الديوان
الذي صنعه ثعلب ،وإمنا وردت ملحقة به( .)0فهو –
إذن  -خرب صنعه من أراد أن يثبت صحة هذه القصيدة
لزهُّي.
 -7اخلرب الذي يروي أن عمر كان يتعجب من صحة
التقسيم يف أبيات ،لزهُّي ،وعبدة بن الطبيب ،وأيب
قيس بن األسلت( ،)8وبلغ من إعجابه ببيت زهُّي أنه
كان سيولنيه القضاء بسببه ،لو أدركه( .)7وال خيفى
أن عمر مل يكن يعرف "التقسيم" ،وإن كان رمبا
أُعجب بالبيت ،وما كان ن
ليويل زهُّيا القضاء إلصابته
يف التعبُّي ،وهو امرؤ جاهلي ،ال علم له بالشرع.
 -1ما نُس ـ ـ ـ ـ ــب إىل عمر وعلي بن أيب طالب من أهنما
"خ َس ـف
فن
ض ـال امرأ القيس على ســائر الشــعراء بأنه َ
ِلم عَّي الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ،فــافتقر عن معــان عوٍر أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نح
ص ٍر"( ،)1وأنه "أحسنهم نادرة ،وأسبقهم بادرة"(.)9
بَ َ
وال خيتلف هــذان القوالن يف جوهرمهــا عن "روايـ ٍ
ـات

ضعاف متهافتة" ،يف امرئ القيس ،تُرفَع إىل النيب -
صـ ـ ـ ـ ـ ــلى اهلل عليه وسـ ـ ـ ـ ـ ــلم  -بألفاظ شـ ـ ـ ـ ـ ــىت ،منها:
"صـ ـ ــاحب لواء الشـ ـ ــعراء إىل النار امرؤ القيس؛ ألنه
أول من أحكم الشــعر"( .)4وبعيد أن يكون هذا من
كالم عمر وعلي ،أو ِ
كالم معاصريهما ،فإن مثْله ال
يكون إال ممن درس ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر امرئ القيس ،فعرف ما
َس ـبق إليه وما ُس ـبِق ،وما اتُّبِع فيه وما اتـنبَع .ومل يكن
عمر وعلي وأمث ــاِلم ــا ،من العرب األولَّي ،يعرفون
الشــعر على هذا الوجه ،أو ينحون يف العناية به هذا
املنحى ،وهو عمل ال يكون إال من متفنرغ ،يتاح له
من أسـ ـ ـ ــباب الدراسـ ـ ـ ــة والتفكُّي ما يتأتى منه حكم
كهذا .هذا إىل أن جل شــعر امرئ القيس مشــكوك
يف ص ـ ـ ــحته؛ ألن مص ـ ـ ــدره ُحاد الراوية( .)3وقد ذكر
ابن قتيبة( ،)2عقب إيراد القول املنس ـ ـ ـ ــوب إىل عمر،
أن اِليثم رواه عن ابن عب ــاس ،عن الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعيب ،عن
َد ْغفل النس ــابة ،وبعيد أيض ــا أن يكون لدغفل؛ فقد
كان معاصـ ـ ـ ـرا لعمر( ،)02ويقال يف معرفته بالش ـ ـ ــعر،
على هذا الوجه ،ما قيل يف معرفة عمر .ومعلوم أن
اِليثم كان متهما بالكذب( ،)00وكان بعض احملدثَّي
ال يرض ـ ـ ـ ــاه "يف احلديث ،وال يف األنس ـ ـ ـ ــاب ،وال يف
شيء"(.)00

 -0السابق 022 ،و.028
 -0السابق.020 ،
 -8انظر :البيان والتبيَّي،072/0،وكتاب الصناعتَّي.849،
 -7كتاب الصناعيتَّي.849 ،
 -1غري ــب احل ــدي ــث ،البن قتيب ــة ،4/0 ،وغري ــب احل ــدي ــث،
للخطـايب ،30/0 ،والعمـدة .27/0 ،ومعىن اخلرب كمـا قـال
اخلطايب :أنه غاص على معان خفية على الناس فكش ـ ـ ـ ـ ـ ــفها
الع َور مثال لغموضــها وخفائها ،وصــحةَ البصــر
ِلم ،وضــرب َ
مثال يف ظهورها وبياهنا( .غريب احلديث.)30/0 ،
 -9العمدة.70/0 ،
 -4انظر :قضية الشعر اجلاهلي يف كتاب ابن سالم.01 ،

 -3انظر" :هل كان للجاهلية نقد أديب".008 ،
 -2غريب احلديث ،البن قتيبة .4/0 ،،ويبدو أن يف الكالم
الذي نقل ابن قتيبة خطأ ،لعله من حمقق الكتاب أو ناسخه،
جعله رواية اخلرب عن اِليثم ،عن ابن عباس ،عن الشعيب
هو ْ
عن دغفل ،ولعل الصواب هو :وعن الشعيب عن دغفل.
فيكون القول منسوبا إىل ابن عباس يف رواية ،وإىل دغفل يف
رواية أخرى.
 -02انظر :معجم األدباء 0033/8 ،وما بعدها.
 -00السابق ،0432/9 ،والثقات.884/0 ،
 -00تاريخ بغداد.12/07 ،
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ويبـ ــدو أن هـ ــذين القولَّي (املنس ـ ـ ـ ـ ـ ــوبَّي إىل عمر
وعلي) إمنا ص ــنعهما من أدرك اخلالف يف الطبقة األوىل
من اجلاهليَّي ،يف القرن الثاين اِلجري ،فوضـ ـ ــعهما على
لسانيهما توثيقا لرأيه ،أما ما قبل القرن الثاين ،وال سيما
عه ــدي عمر وعلي ،فلم يكن في ــه ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء من ه ــذا
اخلالف ،وال كان الناس يُعنَـ ْو َن هبذه املفاض ـ ـ ـ ــلة ،كما مل
يكونوا يعنون بالفحولة ،وتصنيف الشعراء طبقات ،وإمنا
كان ذلك بعد أن اس ـ ــتقر العرب يف األمص ـ ــار ،فوجدوا
متسـ ـ ـ ـ ــعا من الوقت جلمع الشـ ـ ـ ـ ــعر وتأمله ،فاختلفوا فيه
على الوجه الذي ذكر ابن سـ ـ ــالم يف أهل الطبقة األوىل
من ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعراء اجل ــاهلي ــة ،وك ــان اخلالف فيهم بَّي أه ــل
الكوفة ،والبص ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،واحلجاز ،بل بَّي أناس منهم ،من
خمض ـ ـ ـ ـ ـ ــرمي الــدولتَّي ،ومل يكن بــالبص ـ ـ ـ ـ ـ ــرة والكوفــة من
االس ـ ـ ــتقرار يف عهدي عمر وعلي ما تتأتى معه دراس ـ ـ ــة
الش ــعر وال غ ُِّيه من العلوم والفنون دراس ــة متعمقة ،فقد
كانتا حديثيت النشـ ـ ــأة ،وهبما من االشـ ـ ــتغال بالفتوح يف
عهــد عمر ،واخلالف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــي يف عهــد علي مــا
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــغلهمــا عن ذلــك؛ فمن مث ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع أكثر الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر
اجلاهلي( .)0هذا إىل أن فحوى القول املنسوب إىل عمر
هي فحوى قول األصمعي" :أوِلم كلهم يف اجلودة امرؤ
القيس ،لــه احلظوة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــبق ،وكلهم أخــذوا من قولــه،
واتنبعوا مذهبه"( .)0ويبدو أن ابن س ـ ـ ـ ـ ــالم كان يعِن قول
األص ـ ـ ـ ـ ـ ــمعي هذا حَّي قال على لس ـ ـ ـ ـ ـ ــان من قدنم امرأ
القيس" :ســبق العرب إىل أشــياء ابتدعها ،واســتحســنتها
العرب ،واتبعته فيها الشــعراء"( .)8ولو علم ابن ســالم يف
تقــدمي امرئ القيس قوال لعمر وعلي ،ألورده ،كمــا أورد

ما نُسـ ــب إىل عمر يف تفضـ ــيل زهُّي والنابغة ،على عدم
ثقته ببعضه.
وال خيفى أن املنس ـ ـ ـ ـ ـ ــوب إىل عمر من تقدمي امرئ
القيس يناقض ما نُس ـ ـ ـ ـ ـ ــب إليه من تقدمي النابغة وزهُّي،
ض ـ ـ ـ ـل كال من
ولو ص ـ ـ ــحت هذه األخبار كلها لكان يف ن
الثالثة على غُّيه ،بإطالق ،وهو تناقض مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعد من
عمر ،ومن ك ـ ـ نـل من يقول عن علم .وأكرب الظن أن
مأتى التناقض من أ نن هذه األخبار صنعها قوم ،اختلفوا
يف الشعراء الثالثة ،فصنع كلٌّ ما يوثنق رأيه ،مث نسبه إىل
من يوثَق بقول ــه ،ويُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلنم ل ــه ،فك ــان ه ــذا التن ــاقض
واالختالف .أما ادعاء أن النقد يف صــدر اإلســالم كان
قائما "على التأثر الوقيت ،وعلى االنتقال السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع دون
أن يكون فيــه لول أو تفكُّي طويــل ،فــالنــاقــد يُعجــب
بأبيات من الش ـ ـ ــعر ،فيقدنم ص ـ ـ ــاحبها ،فإذا خال القلب
من س ـ ـ ـ ـ ـ ــحر هذه األبيات واختلفت املو ِ
اطن واألحوال،
َ
وتأثنر بش ـ ـ ــعر آخر قدنم ص ـ ـ ــاحبه ...ومن اجلائز جدا أن
يكون للناقد حكمان متعارض ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ما دام النقد يقوم
على الت ــأثر اخل ــارجي"( - )7فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرب من التوفيق بَّي
األخبار اليت يُس ـ ـ ـ ـ ـلنم بصـ ـ ـ ـ ــحتها قبل متحيصـ ـ ـ ـ ــها .وكان
تفض ـ ـ ـ ـ ـ ــيل عمر لزهُّي والنابغة وامرئ القيس يف خالفته،
كما يفهم من س ــياق األخبار ،أي يف الس ــنوات العش ــر
فتحوله عن رأيه ،يف أحد الشــاعرين،
األخُّية من عمرهُّ ،
غُّي وارد ،إن ص ـ ـ ـ نح ما يرى بعض ـ ــهم ،من أن الناقد رمبا
كان يعجب بالشــاعر يف شــبابه ،فإذا كرب عدل عنه إىل
غُّيه(.)1
 -9خرب يزعم أن سحيما عبد بِن احلسحاس أنشده:

 -0انظر :طبقات فحول الشعراء.01/0 ،
 -0سؤاالت أيب حامت السجستاين لألصمعي ورده عليه فحولة
الشعراء 02 ،وما بعدها.

 -8طبقات فحول الشعراء.11/0 ،
 -7تاريخ النقد عند العرب ،طه أُحد إبراهيم.82 ،
 -1السابق.80 ،
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ًيمييييرَع ود

دت ي ييادي ي ييا
تيَّي ! ي َ

.:.

كف الشي ي ي ييي واإلسي ي ي ييالم ل
للمرم نا يا
َ
َ

فقــال لــه" :لو قـ ندمــت اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم على الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــب
ألجزتك"( .)0ويف رواية ابن سالم" :لو قلت شعرك مثل
هذا أعطيتك عليه" ،فلما أنشد قوله:
فبي ييات وسي ي ي ي ي ي يياداني ييا ل ًَلََّي يياني ي َية
و لحي ي بقي ي

.:.

تي ي ي ييادا ال ييري ي ييا تي ي ي ييادي ي ييا

قال له" :ويلك! إنك مقتول"( .)0وإن مل يكن يف
هذا اخلرب نظرة فنية ،وإمنا هو تعبُّي عن إيثار عمر لتقدمي
اإلسالم على الشيب لسبب ديِن .ولو مسع عمر هذه
القصيدة ألحسن أدب سحيم ،ملا فيها من الفحش،
جرؤ على أن
واجملاهرة باإلمث ،وهْتك األعراض ،هذا إ ْن ُ
ينشدها بَّي يديه ،أو يقوِلا يف بلد هو فيه .ومما يؤيد
عدم صحة هذا اخلرب أن ابن سالم مل يسنده ،وال أسند
شد
شيئا مما ذكر من أخبار سحيم ،وإمنا قال :و"أَنْ َ
عمر"(" ،)8ذكروا عن عثمان بن عفان"( ،)7فهي إذن
َ
حكايات وجدها تُ َروى ،فرواها.
والــذي خيفى على من يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقون هــذه األخبــار
وحنوها ،مما قد رأينا ،أهنم ال مييزون املتفنرغ للرواية ،وهي
له مهنة أو كاملهنة ،تُعديه على الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة والتفطن إىل
مذاهب الشــعراء ،وخصــائصــهم الفنية؛ فيمكن أن يقول
ٍ
متذوق
فيهم ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيئا كالذي تدنعي هذه األخبار ،من
ك ــأيب بكر وعمر وعلي وأمث ــاِلم ،من سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراة العرب،
الــذين ال يُعنون من الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر إال مبــا فيــه معــان وأغراض
بعينه ــا ،ال يهمهم غُّيه ــا ،وال يعنون مبق ــارن ــة م ــا ق ــال
 -0األغاين.8/02 ،
 -0طبقات فحول الشعراء.034/0 ،
 -8املوضع السابق.
 -7املوضع السابق.

شـ ــاعر مبا قال آخر ،وال بالسـ ــابق إىل املعىن واملسـ ــبوق،
وال باملخترع واملتنبِع؛ ألن هذا ليس من شـ ـ ـ ـ ــأهنم ،وال يف
ثقافتهم وواقعهم احلضـاري ما يقتضـيه .ومن تو نسـم هذه
تبَّي
اُّي ص ـ ــانعيها ملن نس ـ ــبوها إليه ،ن
ـبب ُّ
األخبار ،وس ـ ـ َ
فيها ما يومئ إىل ذلك إمياء كالتص ـريح :فإن فحواها أن
ما تض ـ ـ ـ نمنت من األحكام مل يكن من دأب العرب ،يف
متيزه ــا
ذل ــك العص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أن يفطنوا إلي ــه ،إال فئـ ـةً ،هي ــأ ُ
األذها َن لقبول ما يُنس ـ ـ ـ ــب إليها ،من غُّي متحيص ،ولو
نُس ـ ـ ـ ـ ــبت إىل غُّيهم ما لقيت من القبول والتس ـ ـ ـ ـ ــليم ما
تو نخى صـ ــانعوها .وتدل هذه األخبار ،من جهة أخرى،
على بـُ ْع ـد م ــا بَّي العرب والنق ــد األديب ال ــذي يتج ــاوز
الذوق الفطري :فقد كان جل األس ـ ـ ــئلة املنس ـ ـ ــوبة إليهم
بس ـ ـ ــيطا ،وعاما ،واإلجابة عنه مثلهَ :من أش ـ ـ ــعر الناس؟
ويكون اجلواب" :فالن" ،أو "الذي يقول" .وإذا كانت
هذه األس ـ ــئلة من صـ ـ ـْنع رواة األخبار يف القرن الثاين أو
الثالث ،كما نرى ،فإن داللتها على بس ـ ـ ـ ـ ـ ــاطة تفكُّيهم
النقدي بليغة بالغةَ داللتها على حال النقد قبلهم.
وقد نفى أحد الباحثَّي ما نُسب إىل عمر من أنه
كان "من أكرب الذين عرفهم النقد األديب تذوقا للشعر،
وإدراكا ألسرار جاله"( ،)1وبىن نفيه على أنه "مل يدرك..
خطر هجاء احلطيئة للزبرقان ابن بدر يف القصة
املعروفة"( .)9ويف ا ندعاء أن عمر  -رضي اهلل عنه  -ناقد
مبالغة ،كان ابن رشيق من أقدم القائلَّي هبا ،تعويال على
مثل هذه األخبار( ،)4مث تابعه من وثق بصحتها من
مؤرخي النقد العريب( .)3غُّي أن قصته مع احلطيئة
 -1مقاالت يف النقد األديب.003 ،
 -9املوضع السابق.
 -4العمدة.88/0 ،
 -3تاريخ النقد األديب عند العرب ،عبد العزيز عتيق.99 ،
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خمتار الغوث

والزبرقان ال يصح البناء عليها يف هذا النفي ،فقد قال
حممد بن سالم" :وعمر يعلم من ذلك ما يعلم حسان،
ولكنه أراد احلجة على احلطيئة"( ،)0ونقل اجلاحظ عن
العائشي" :كان عمر  -رُحه اهلل  -أعلم الناس بالشعر،
ولكنه كان ،إذا ابتُلي باحلكم بَّي النجاشي والعجالين،
وبَّي احلطيئة والزبرقان كره أن يتعرض للشعراء ،واستشهد
للفريقَّي رجاال ،مثل حسان بن ثابت وغُّيه ،ممن هتون
عليه ِسباِلم ،فإذا مسع كالمهم حكم مبا يعلم ،وكان
الذي ظهر من حكم ذلك الشاعر مقنعا للفريقَّي،
ويكون هو قد النص بعِرضه سليما .فلما رآه َم ْن ال علم
له يسأل هذا وهذا ،ظ نن أن ذلك جلهله مبا يعرف
غُّيه"( .)0وليس يف هجاء احلطيئة معىن غامض ،أو
خالف ما فهم الزبرقان ،وما
تعريض خفي ،أو ما َحيتمل
َ
يَفهم كل من مسع القصيدة؛ فيُدنعى أن عمر مل يدرك ما
أراد .وإن كانت معرفة عمر مبا أراد احلطيئة ال تدل على
أكثر من أنه يفهم العربية وأساليبها ،ومذاهب القول
فيها ،كما يفهمها كل من يتكلم لغته عن سليقة ،وال
سيما العلماء والناهبَّي ،وإمنا تظاهر عمر بإنكار أن
يكون مراد احلطيئة اِلجاءَ ليصلح بينه وبَّي الزبرقان،
حبمل البيت على معىن قد ميكن ُحْله عليه ،فلما مل يقبل
ْ
الزبرقان "اخلدعة" ،وأىب إال اإلنصاف ،أقام احلجة على
احلطيئة بإشهاد الشعراء على أن البيت ال ميكن ُحله إال
على اِلجاء.

العيش ،واحلرب ،وج ـ ـ ـدنت للش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر أغراض وفنون،
تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدعي أن تكون لألدباء هبا عناية مميزة ،وِلم فيها
آراء خمتلفـ ــة ،كـ ــالغزل يف احلجـ ــاز ،والنقـ ــائض يف ـ ــد
والعراق .فمقتضــى التحضـُّر واالســتقرار ،والســلم والغىن،
أن ينزعوا منازع ،االف منازعهم يف اجلاهلية وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر
اإلسالم ،فيعتنوا بالعلم ،وتدوين الشعر ،ويكون ِلم من
النظر والتأمل ما مل يكن لسلفهم .ومقتضى استحداث
األغراض أن يتفاوت املشــتركون فيها ،وتتباين مذاهبهم،
فتختلف اآلراء فيهم ،فيُش ـ ـ ـ ـ ــايَع بعض ـ ـ ـ ـ ــهم على بعض،
ظهر الفضل ،ويُ نبَّي القصور ،وتكشف
ويشاد باملزايا ،ويُ َ
وحيتج للرأي مبــا يَنتج منــه مــا مل يكن يف حيــاة
العيوبُ ،
العرب قبل العصـ ـ ـ ــر األموي ما يقتضـ ـ ـ ــيه .ولعل الوراقَّي
واألخباريَّي آنسـ ـ ـ ـ ـوا ذلك؛ فحملوا عليهم أخبارا ،قدنروا
في ما صــنعوا منها مالءمتُه للعصــر ،وكان أكثر ما
أن ُاْ َ
صـ ـ ــنعوا املفاضـ ـ ــلة بَّي الشـ ـ ــعراء املتناقضـ ـ ــَّي ،والشـ ـ ــعراء
املشـ ـ ـ ــتركَّي يف الغرض ،واملوازنة بَّي املعاين ،يتواَف عليها
الشــعراء ،فيُســتحســن معىن ،ويســتهجن آخر .واتســم ما
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنعوا من هذه األخبار بالنمطية والتوليد ،وأكثر ما
كــانــت املوازنــة النمطيــة يف األخبــار احملمولــة على أهــل
احلجاز ،وكثُّيا ما كانت تصـ ـ ـ ـ ـ ــنع على صـ ـ ـ ـ ـ ــورة واحدة،
أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :ذمٌّ ،يـُ ْغلَظ فيه القول للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر ،أو ذم يَتبعه
اســتحســان ،أو اســتحســان يتبعه ذم ،أو ذم تتبعه موازنةُ
إســاءةِ شــاعر بإحســان آخر يف املعىن الذي توافيا عليه،
كأن الناقد يقدنم للمس ــيء دليال من إحس ــان غُّيه على
إساءته ،على وجه يس نهل عليه تبيُّـنَها ،أو يكون أبلغ يف
إقامة احلجة عليه .ويتسـ ـ ـ ـ ـ ــم بعضـ ـ ـ ـ ـ ــها باحلدة يف النقد،

 -0طبقات فحول الشعراء.009/0 ،

 -0البيان والتبيَّي.082/0 ،

النقد في الع ر اْموا
أمـا العص ـ ـ ـ ـ ـ ــر األموي ففيـه مـا يـدعو إىل أن تكون
غُّي احلال ،فقد حتضنر العرب عن بداوة ،واستقروا
احلال َ
بعد نُقلة ،واففوا مما كان يش ـ ـ ـ ـ ـ ــغلهم من النجعة ومهوم
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والسـ ـ ـ ــخرية ،والتنقُّص( ،)0ومن أمثلة ذلك خربُ ،وضـ ـ ـ ــع
لكثُّي عزة ،تنتقده
على لس ــان جارية س ــوداء ،تعنرض ــت ن
عرف بــامرأة؟ ألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
وتعنفــه ،فتقول لــه :تبًّـا لــك! أتُ َ
القائل:

ِ
ـعر الغزل،
احلس ـ ـ ــَّي ،وكو ُن أكثر ما يَعرض له الثالثةُ ش ـ ـ ـ َ
وما تعرض له سـ ـ ـ ــكينة – خاصـ ـ ـ ــة  -هو ما أسـ ـ ـ ــاء فيه
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعراء ،يليه ـ ـ ــا ابن أيب عتيق ،وإن ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ل ـ ـ ـه
استحسانات وثناء على بعض األشعار والشعراء ،وأكثر
ما يعرض له أبو السـ ـ ــائب هو ما ُحيسـ ـ ــن فيه الشـ ـ ــعراء.
ِ
الثالثة يف املوازنة بَّي األش ـ ـ ـ ـ ــعار ،لكن
وتش ـ ـ ـ ـ ــترك أخبار
أخبار س ـ ـ ــكينة هي أوفرها نص ـ ـ ــيبا منها .فهو – إذن -
عمل تُوزنع فيه األدوار بَّي األشـ ـ ــخاص ،عن وعي ،كما
يونزع القصاصون األدوار على شخصياهتم.
أكثر أخب ــار س ـ ـ ـ ـ ـ ــكين ــة
عرض هب ــا ُ
والطريق ــة اليت يُ َ
واحدة :فالش ـ ــعراء ،أو رواهتم ،يفدون عليها كما يفدون
على األمراء ،فتبدي رأيها يف أشـ ــعارهم ،مث تبعث إليهم
صالت وتصرفهم ،وما تنقد من أشعارهم يف النسيب
بال ن
كله .ومل تفطن عائشــة بنت عبد الرُحن إىل أن اقتصــار
ســكينة على النســيب من أمارات صـْنع ما نُســب إليها،
معربا عن
من ه ـ ــذه األخب ـ ــار ،على حَّي ع ـ ـ ندت ـ ــه هي ن
مذهب ِلا يف الشــعر( ،)4وهو رأي قد يكون غُّي دقيق:
فال تالزم بَّي النس ـ ـ ــيب ونبض القلب وص ـ ـ ــدق املعاناة،
وأصالة الشاعر وإجادته؛ فإن اإلجادة واألصالة تظهران
ظهورها يف النسيب .على أن سكينة -
يف غُّي النسيب َ
صـ ـص بنقد النس ــيب ،وإمنا ش ــاركها فيه
يف احلق  -مل ُاْ َ
أبو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــب ،ومل يعرض يف أخبــاره كلهــا لغُّيه ،وهو
أكثر ما عرض له ابن أيب عتيق.
ـعر
وإمنـا اختـار الـذين ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنعوا هـذه األخب َ
ـار ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
النسيب دون غُّيه؛ ألنه هو الذي يالئم ما أرادوا اإلبانة
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لو أُوقــدت بــاجملمر اللــدن نــار ز يــة لطــاب رحيهــا!
هالن قلت كما قال سيدك ،امرؤ القيس:
يت ا يرا
ألييم تي َيري ي ييانييي ك يل! يم ي ييا ج ي ي ي َ
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وال افى اإلحــالــة يف هــذا اخلرب :فمــا كــان اإلمــاء
يفر ْغن لرواية الشعر وال حيس نن نقده واملوازنة بَّي معانيه،
ولو ص ـ ـ ـ ــح هذا وأش ـ ـ ـ ــباهه ،ما كان يف العرب ،يف ذلك
العهدَ ،م ْن ال يروي الشــعر ويتذوقه وينقده .هذا إىل أن
البيت األخُّي من قصــيدة حيوم حوِلا الشــك( ،)8وإذا مل
تصـح القصـيدة مل يصـح اخلرب؛ ألنه يكون مصـنوعا بعد
ُحْل الشــعر على امرئ القيس ،يف آخر العصــر األموي،
ُحاد الراوية
أو أول العصـ ـ ــر العباسـ ـ ــي ،إن كان واضـ ـ ـ َـعه ٌ
الذي ينتهي إليه جل ما ينس ـ ـ ـ ـ ـ ــب إىل امرئ القيس من
الشـعر( .)7واخلرب  -فوق ذلك  -ينسـب أيضـا إىل امرأة
من اخلوارج( ،)1كما ينس ـ ـ ـ ــب إىل غُّيها( .)9أما النمطية،
ي هذه األخبار إىل ثالثة:
فمنها نس ـ ـ ـ ــبة كثُّي من حجاز ن
ابن أيب عتيق ،وأيب السـ ـ ــائب املخزومي ،وسـ ـ ــكينة بنت
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خمتار الغوث

ظرف احلجـازيَّي ،الـذي جعلوا الثالثـة رمزا لـه،
عنـه من ْ
فن نسـ ـ ـاك احلجاز ،وسـ ـ ـراته ،رجاال ونس ـ ــاء ،كانوا مغرمَّي
بالنســيب ،ويروون منه أكثر مما يروون من غُّيه ،ويبدون
من فقهه واإلعجاب به ما ليس معهودا من غُّيهم ،يف
زماهنم ،وال يرون بذلك بأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،بعكس فقهاء العراق
الــذين كــانوا يومسون بــالتزمــت .وقــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع األخبــاريون
حكايات أص ــرح من هذه يف اإلبانة عما بَّي س ـراة أهل
املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين من التباين يف الطباع واألمزجة( .)0وهو دليل
صـ ـ ـ ـنعت يف العراق ،ومل تنبع
آخر على أن هذه األخبار ُ
من احلجاز ،كما يدنعي ص ـ ـ ــانعوها .ص ـ ـ ــحيح أن بعض
شـ ــعراء احلجاز قال كثُّيا من شـ ــعره يف النسـ ــيب ،وفيهم
من وقف ش ــعره كله عليه ،وهذا يس ـ ـ نوغ أن يكون الذي
يعرض له أدباء احلجاز هو ما يش ـ ـ ـ ـ ـ ــيع يف بالدهم؛ غُّي
أن كثُّيا من ش ـ ــعر احلجاز مل يكن يف النس ـ ــيب ،ككثُّي
كثُّي عزة ،واألحوص ،وعبيد اهلل بن
ص ـيب ،و ن
من شــعر نُ َ
قيس الرقيات؛ فال مس ـ ـ ـ ــوغ ألن ُخيص النس ـ ـ ـ ــيب بالنقد
ت.
ذكر ُ
دون س ـ ـ ـ ـ ـ ــائر األغراض اليت ال تقل عنه ،إال ما ْ
عرض هؤالء لشـ ــعرهم
هذا إىل أن بعض الشـ ــعراء الذين َ
غُّي النس ــيب يف
كانوا من خارج احلجاز ،كجرير ،وكان ُ
ش ــعره أكثر من النس ــيب ،ولكنهم مل يعرض ـوا من ش ــعره
إال للنس ـ ـ ـ ـ ـ ــيب وحده .ومن القليل الذي خرج عن هذا
ـت ابن قيس الرقي ــات يف
خرب انتق ــاد ابن أيب عتيق بي ـ َ
مدح عبد اهلل بن جعفر:

واَرج قصـ ــص أيب السـ ــائب على صـ ــورة منطية ،ال
ُ
تكاد تتغُّي ،هي الثناء على الشــاعر احملســن والدعاء له؛
ِإذ اهتدى إىل ما اهتدى إليه( ،)8ومالزمةُ إنش ــاد الش ــعر
املس ــتحس ــن ،واإلقس ــام أال ينطق بغُّيه س ــائر اليوم ،وأال
يــأكــل ،اكتفــاء بــه عن الطعــام( ،)7أو يتمــادى يوَم ـه يف
الظهور على هيئة تعرب عن معىن البيت املسـ ــتحسـ ــن(.)1
نص ،وك نذب الشاعر
فإن استهجن الشعر دعا وقبن َح وتنق َ
فيمــا ي ـدنعي من احلــب ،ورمبــا عمــد إىل موازنتــه مبــا قــال
()9
وخيَرج ذلك يف صـ ـ ـ ــورة هزلية،
غُّيه إمعانا يف توبيخه ُ .
تــدل على ش ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة أيب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــب ،كمــا يريــدهــا
األخباريون ،وكما يريدون الشـخصـية احلجازية اليت رمزوا
ب ــه إليه ــا أن تكون .أم ــا نق ــد ابن أيب عتيق ،وأخب ــاره،
التهزؤ مبن ينتقد،
عامة ،فمش ـ ـ ــوب أكثرمها بالس ـ ـ ــخرية و ُّ
على سبيل الظرف.
وتتفق ه ــذه األخب ــار يف أن جلنه ــا انتق ــاد للبي ــت
ويقل فيها ما تناول شـ ْـعَر الشــاعر كله،
والبيتَّي وحنومهاُّ ،
كالقول املنســوب إىل ابن أيب عتيق يف تفضــيل عمر بن
أيب ربيعة على احلارث بن خالد املخزومي" :لِشـ ْـعر عمر
ود َرك
وعلوق بــالنفسَ ،
بن أيب ربيعــة نوطــة يف القلــبُ ،
للحاجة ،ليســت لشــعر ,وما ُعصــي اهلل – جل وعز -
بشــعر أكثر مما عصــي بشــعر بن أيب ربيعة ،فخذ عِن ما
أصف لك :أشعر قريش من ن
دق معناه ،ولطُف مدخله،
ومُت حشوه ،وتعطنفت حواشيه ،وأنارت
وسهل خمرجهُ ،
ُ
()4
معــانيــه ،وأعرب عن حــاجتــه"  .وأكرب الظن أن هــذا
الكالم مصــنوع على شــاكلة كالم ،يُنســب إىل مصــعب
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الزبُّيي ،يف ش ـ ـ ـ ــعر عمر( )0أيض ـ ـ ـ ــا ،وأن أهل احلجاز يف
عص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ابن أيب عتيق مل يكونوا يعرفون هذا الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــف
عرف ِلذا
والتقس ـ ـ ــيم واملص ـ ـ ــطلحات ،وحس ـ ـ ــبنا أنه ال يُ َ
القول نظُّي أو مقا ِرب يف لغته ومض ـ ـ ــمونه ،يُنس ـ ـ ــب إىل
زمانه ،وأن مثله يتطلب من درس الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ما مل يكن
حسب أحدهم أن
أهل ذلك العصر يفعلون ،وإمنا كان ْ
يسـ ــمع الشـ ــعر فُّيوي ما اسـ ــتجاد منه ،ويتمثل به حَّي
تعن مناسبته ،وال يزيد على ذلك.
ُّ
وقـد علنق بعض الـذين كتبوا يف تـاريخ النقـد األديب
على هذا القول بكالم ،يتسـ ـ ـ ــم بالتعميم واإلس ـ ـ ـ ـراع إىل
إلقــاء األحكــام من غُّي فقــه بــاحملكوم فيــه ،على عــادة
الذين كتبوا عن الش ــعر احلجازي يف العص ــر األموي ،يف
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخالص األحكام العامة من القول واخلرب املفردين
ع
وجعل منازع الفرد ونفسـ ـ ـ ـ ــيته ورغباته مناز َ
اخلاصـ ـ ـ ـ ــَّيْ ،
جملتمعه كله ،ونفس ـ ــيته ورغباته ،فقال" :أحس ـ ــن الش ـ ــعر
عنــد ابن أيب عتيق النــاقـ ِـد ،أو عنــد ُمتمعــه الــذي ميثــل
ذوقَه وأهواءَه ،إمنا هو الش ـ ـ ــعر الذي يدعو إىل عص ـ ـ ــيان
اهلل ،أو اإلغراء به! هكذا صار ال ُفسوق عن أوامر الدين
وتعاليم اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم مقياس ـ ـ ـ ـ ـ ــا جديدا من مقاييس النقد
األديب يف احلجــاز ،ال يتحرج ابن أيب عتيق من اجملــاهرة
به يف اجملالس العامة ،ومن املفاضلة بَّي شعر وشعر"(.)0
وهو حتريف للكلم عن مواضعه ،وتقليب للحقائق ،يُ َبىن
على عبارة مفردة ،لو قُدنرت صـ ـ ـ ـ ـ ــحتها ما جاز أن يبىن
عليهــا حكْم كهــذا ،يف عمومــه ،وهو  -إىل ذلــك  -مل
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يفهمها ،كما مل يكلف نفس ـ ـ ـ ـ ــه متحيص ـ ـ ـ ـ ــها ملعرفة مبلغ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحتهــا ،قبــل أن يُرتـنب عليهــا من احلكم مــا رتـنب.
ومعىن العبارة :أن ش ـ ـ ــعر عمر كان ش ـ ـ ــديد التأثُّي ،حىت
إنه ليحمل على معص ـ ـ ـ ـ ــية اهلل؛ ألن خمالفة املرء ما يدين
بــه ،وإتيــانَـه مــا يعتقــد حرمتــه ،ال تكون إال من مؤثنر،
ميلك القلب ،ويس ـ ـ ـ ــلب اإلرادة ،كش ـ ـ ـ ــعر عمر ،يف رأي
صــاحب هذه العبارة ،وهذا هو معىن اجلملة األوىل منها
أيض ـ ـ ـ ـ ـ ــا" :لش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر عمر بن أيب ربيعة نوطة يف القلب،
وعلوق بالنفس ،ودرك للحاجة ليست لشعر".
أما التوليد فأعِن به اس ـ ـ ـ ـ ــتنس ـ ـ ـ ـ ــا اخلرب من اخلرب،
حبيث يتوافقان يف جوهرمها ،مهما يَـْب ُد بَّي ظاهرمها من
التباين .ومن صوره نسبة اخلرب إىل أناس شىت ،كاألخبار
املروية يف انتقاد بيت نصيب:
ت
يت فييُ أَ َم ي ب
أ يم ب ي َد بً ي َد مييا حييي َ
.:.
َ
يم ب ي ييا بَي بع ي يدا
أ ََوك ي ي بك ب ي ي َد بً ي يد َم ب ي َ

فقد نس ـ ــب انتقاده إىل س ـ ــكينة بنت احلسـ ـ ــَّي(،)8
وعبد امللك بن مروان( ،)7وكثُّي عزة( .)1وكعبارة تَ ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر احلجازيَّي بالض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف ،نُ ِس ـ ـ ـ ـ ـ ـبت إىل جرير(،)9
والفرزدق( ،)4يف ش ــعر عمر بن أيب ربيعة ،واألخطل ،يف
كثُّي( ،)3وعبارةٍ نُسـ ــبت إىل ابن أيب عتيق يف عمر
شـ ــعر ن
ـبت بنفس ــك"(،)2
بن أيب ربيعة" :م تَـْنس ــب هبا ،إمنا نس ـ َ
كثُّي( ،)02والعبارةِ الش ـ ـ ــهُّية يف ش ـ ـ ــعر ذي
ونس ـ ـ ــبت إىل ن
الرمة ،أنه "أبعار غزالن ،ونقط عروس" ،فقد نسبت إىل
جرير( ،)00والفرزدق( ،)00وأيب عمرو بن العالء( .)08ومن
 -3طبقات فحول الشعراء.170/0 ،
 -2املوشح.098 ،
 -02السابق.009 ،
 -00السابق 001 ،و 009و.004
 -00السابق.009 ،
 -08السابق.009 ،

مجلة جامعة جازان – فرع العلوم اإلنسانية

اجمللد  4العدد  1ربيع أول 1416هـ (يناير 1015م) 111

خمتار الغوث

املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعــد أن يقول هــذا أعرايب ،كجرير والفرزدق ،ال
جيمع الشــعر ،وال يدرســه دراســة يتأتى منها حكم كهذا
يف إجيازه ولوله ودقته ،أما أبو عمرو بن العالء فالذي
يؤثَر عنه أنه مل يكن يروي الشـ ـ ــعر اإلسـ ـ ــالمي ،كشـ ـ ــعر
جرير والفرزدق ،وروى األص ـ ـ ـ ــمعي أنه جلس إليه "مثاين
حجج ،فما مسعته حيتج ببيت إس ـ ــالمي"( .)0وإذا ص ـ ــح
ـعر ذي الرمة ،وهو ْبع َد جرير
هذا ،فبعيد أن يروي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
والفرزدق يف الزمان ،ودوهنما يف املنزلة والســليقة اللغوية.
على أن أبــا عمرو أوىل هبــذا القول من جرير والفرزدق؛
ملــا بَّي حــالــه وحــاِلمــا من التبــاين ،فض ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن أن أبــا
خليف ــة رواه عن ابن س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،عن أيب عمرو( ،)0ومه ــا
ثقتان ،وبص ـ ـ ـ ـريان ،كأيب عمرو ،وأدرك ابن س ـ ـ ــالم آخر
عصــر أيب عمرو ،فقد ولد عام 082هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ( ،)8وتويف أبو
عمرو عام 017هـ( .)7وهذا أجدر بأن جيعل نسبة اخلرب
إىل أيب عمرو أص ــح من نس ــبته إىل جرير والفرزدق .من
التوليد قص ـ ــة جلوس س ـ ــكينة لرواة بعض الش ـ ــعراء ،وقد
أي أصـ ـ ــحاهبم أشـ ـ ــعر ،فانتقدهتم جيعا
احتكموا إليهاُّ :
وقبنحتهم( ،)1فق ــد ُولنـ ـد من ــه ،فيم ــا يب ــدو ،خرب آخر،
يدخل فيه ش ـ ــعراء س ـ ــكينة هؤالء بأنفس ـ ــهم على عقيلة
بن ــت عقي ــل بن أيب ط ــال ــب ،فتتنقص ـ ـ ـ ـ ـ ــهم جيع ــا(.)9
يغُّي منه إال األش ـ ــخاص
فاخلربان ،فيما يبدو ،واحد ،مل ن

واألبي ـ ــات اليت قُـبنح ِل ـ ــا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعراء .وتوافُق األخب ـ ــار
وتشـ ــا ُكلها ،على هذا الوجه ،ونسـ ــبتها إىل أناس ،بينهم
عالقــة ،يترتــب عليهــا أن يُتـ َذ نكر أحــدهم بــاآلخر ،دليــل
على أهنا مص ـ ـ ـ ـ ـ ــنوعة ،وأن اخلرب مولند من اخلرب ،وحمذو
عليه ،وأن كل ما فعل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــانعو هذه األخبار أن أحلُّوا
االسـ ـ ــم حمل االسـ ـ ــم ،يقترن به يف الذهن ،كاقتران جرير
والفرزق واألخطـ ــل يف النقـ ــائض ،وعمر بن أيب ربيعـ ــة
وكثُّي يف النس ـ ـ ـ ــيب ،وكوهنما حجازيَّي ،وس ـ ـ ـ ــكينة بنت
احلس ـ ــَّي وعقيلة بنت عقيل بن أيب طالب يف النس ـ ــب.
تقبل هذا وحنوه ،لكثرة ما يف
وال يعس ـ ـ ـ ـ ـ ــر على املتلقَّي ُّ
التراث من اخلالف ،بس ــبب اعتماد بعض ــه على الذاكرة
والروايــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــفهيــة ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــهولــة الغلط يف هــذه األمســاء
وحنوها ،وإحالل بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــها حمل بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــها؛ ملا بينها من
التالزم يف األذهان .وهذا الصــنيع أثر من ضــعف اخليال
وعدم القدرة على التصـ ـ ـ ـ ــرف يف األخبار تصـ ـ ـ ـ ــرفا خيفي
اس ـ ــتنس ـ ــاخها ،إال على من جيهل أص ـ ــلها ،أو ال يعرف
منها إال اخلرب املفرد .على أن بعض هؤالء األشـ ـ ـ ـ ــخاص
ليس له وجود تارخيي ،كعقيلة بنت عقيل ،فليس يف بِن
عقي ــل بن أيب ط ــال ــب امرأة ت ــدعى عقيل ــة .وق ــد روى
األصفهاين عن ابن بنت املاجشون ،عن خاله أن عقيلة
هذه هي ســكينة بنت احلســَّي" ،أكىن عنها بعقيلة"(.)4

 -0العمدة .20/0 ،غُّي أن أبا عمرو-مع هذاُ -روي عنه ما
يدل على أنه كان على معرفة بشعر جرير والفرزدق
واألخطل ،فقد كان يشبه جريرا باألعشى ،واألخطل بالنابغة
الذبياين ،والفرزدق بزهُّي ،كما نقل ابن سالم( ،طبقات
فحول الشعراء .)99/0 ،وقد يفهم من هذا أنه كان عارفا
بشعرهم راويا له ،ومعرفته به االف عدم عنايته به ،كما
االف ما روي من أنه قال" :لقد حسن هذا املولد حىت
مهمت أن آمر صبياننا بروايته" (العمدة .)20/0 ،وهذه
األخبار املتناقضة متنع الباحث من أن جيزم يف هذه القضية
بشيء .غُّي أن من املمكن التوفيق بينها ،إذا صحت ،بأن
أبا عمرو كان ال يروي شعر هؤالء ،وإمنا مسعه كثُّيا ،فعرفه.
وإدراك الشبه بَّي شاعر وآخر ال حيتاج إىل دراسة شعره كله

وروايته ،وإمنا يكفي فيه أن يسمع منه ما مييز به مذهبه العام،
كجودة اإليقاع ،وحسن الديباجة ،وُمافاة الغريب ،وقلة
التكلف ،واإلجياز ،وكثرة االختراع .وقد يكون األمر كذلك
يف شعر ذي الرمة ،يقول فيه ما يقول على السماع ،من غُّي
أن يرويه.
 -0طبقات فحول الشعراء.110/0 ،
 -8السابق( 81/0 ،املقدمة).
 -7طبقات النحويَّي واللغويَّي.72 ،
 -1املوشح.000 ،
 -9السابق.001 ،
 -4األغاين.11/7 ،
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وكــان هش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أحول( ،)0وخربه مع ذي الرمــة مل ـان
أنشده:

ومنه اس ــتهجان عبد امللك بن مروان بيتا مدحه به
عبيد اهلل بن قيس الرقيات يف ٍ
مصعب ابن
بيت مدح به
َ
الزبُّي( ،)4وانتقـ ِ
كثُّي يف بيــت مــدح بــه
ـاده بيتــا مــدحــه بــه ن
األعشـ ـ ــى قيس بن معديكرب( ،)3و ِ
انتقاد الوليد بن عبد
َ
عمر بن عبيد
يف
قال
فيما
فيه
قال
فيما
العجاج
امللك
َ
َ
اهلل بن معمر( .)2فهذه األخبار مس ـ ــتنس ـ ــخ بعض ـ ــها من
بعض ،واملناسبة بينها بيننة ،وإن صح شيء منها يف بابه
يح
فهو واحــد ،مث ُحـذي عليــه غُّيه .ويؤيــد هــذا تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ُ
الرواة بكذب بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــها ،كخرب الوليد مع العجاج ،فقد
ك نذ به يونس بن حبيب ،وابن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنبة ،بأن الوليد كان
حلنـانـا ،ال ُحيس ـ ـ ـ ـ ـ ــن مثـل هـذا النقـد( ،)02مع أن املرزبـاين
أورده بسندين خمتلفَّي( ،)00وتعدُّد الطرق مظنة أن يصح
يص ـ ـ ـ ــح اخلرب من أحدها ،إ ْن مل يص ـ ـ ـ ــح اآلخر ،غُّي أن
عدم صـ ــالحية الوليد بن عبد امللك ملا نُسـ ــب إليه تب نعد
احتمال ص ـ ـ ـ ـ ــحة اخلرب ،مهما بلغت طرقه .ومما صـ ـ ـ ـ ـ ـنرح
األخب ـ ــاريون بك ـ ــذب ـ ــه اخلرب ال ـ ــذي أورده املرزب ـ ــاين عن
البعيــث ،ينتقــد فيــه أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــارا للفرزدق واألخطــل وجرير
واألشـ ـ ـ ــهب بن رميلة ،حبضـ ـ ـ ــرة الوليد بن عبد امللك ،مث
ع نق ـب عليــه بــأ نن ِذ ْكر الفرزدق فيــه غلط ،ألنــه مــا ورد
على خليفة قبل س ـ ــليمان( .)00ويف بعض ـ ــها ما يتض ـ ــمن
غُّي مــا تقــدم ،كمخــالفــة حقــائق
أدلــة بيننــة على كــذبــهَ ،
التاريخ ،كخرب ذي الرمة مع عبد امللك بن مروان ،فقد
م ـات عبــد امللــك وذو الرمــة ابن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات أو
عشر(.)08

وهو خرب يؤكـد أن أخبـار س ـ ـ ـ ـ ـ ــكينـة كلهـا خيـاليـة ،وإمنـا
نسبت إليها إليهام صحتها.
ومن صــور التوليد اســتنســا اخلرب من اخلرب ملناســبة
بَّي األبيات اليت يُبنَيان عليها ،ككوهنا مطالع ،ال حيسن
أن يسـ ـ ــتهل هبا املديح ،لعدم مالءمتها ملقتضـ ـ ــى احلال،
أو كوهنا دون أبيات ،قاِلا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر أو غُّيه يف ممدوح
كتطُّي اخللف ـ ــاء ب ـ ــاملطلع يُن َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد حبضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرهتم،
آخر ،ن
واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهجاهنم املطلع ،لكونه ميس عيبا يف أحدهم ،مل
يتحاش الشـ ـ ـ ـ ــاعر ما يل نمح إليه ،كخرب هشـ ـ ـ ـ ــام بن عبد
امللك مع أيب النجم ،حَّي أنشده:

 -0املوشح.047 ،
 -0الرسالة املوضحة يف ذكر سرقات املتنيب وساقط شعره،
(ضمن املكتبة الشاملة اإللكترونية).00 ،
 -8اإليضاح يف علوم البالغة 120 ،وما بعدها.
 -7العمدة.000/0 ،
 -1السابق.000/0 ،
 -9املوشح.028 ،

 -4السابق 078 ،وما بعدها.
 -3طبقات فحول الشعراء.770/0 ،
 -2املوشح.044 ،
 -02السابق.044 ،
 -00السابق 041 ،و.049
 -00املوشح 002 ،وما بعدها.
 -08انظر :ذو الرمة شاعر احلب والصحراء.03 ،

ل
كعي ل
اْحوا
والشما قد
ب
صارت َ
َ

ما َ
باا َ
ًينل من ا المامَ يَي بنسك َ

فرند عليه وأس ـ ـ ـ ــكته( ،)0أو قال له" :بل عينك"(.)8
وجعــل بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــهم هــذا اخلرب مع عبــد امللــك بن مروان،
"وكانت بعَّي عبد امللك ريش ــة ،فهي تدمع أبدا ،فتونهم
أنــه خــاطبــه أو عنرض بــه ...،فمقتــه وأمر بــإخراجــه"(،)7
وكخربين ل ـ ـ ــه مع جرير( ،)1واألخط ـ ـ ــل( ،)9يف مطلع
قصيدتيهما يف مدحه:
ادل َير صي ي ي ي ي ييا ل
أت ي ي ي ي ي و أم ف َ

.:.

ل ب ي ييال !روا ل
ص ي ي ي ي ي بَي ي ي َ
ًش ي ي ي ي ييي ي يةَ !م َ
! ال َق ي َ فراحوا منييل أو بَ َكروا
.:.
وأ ًَّت م نو في ص ي ي ي ي ييرف ي ييا ل َيي َر
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وممــا خيــالف حقــائق التــاريخ خرب احلطيئــة يف ُملس زعم صانعه أن الفرزدق منر على ذي الرمة وهو ينشد:
َتي َم ٍّي س ي ي ي ي ييالم ًليكم ي ييا
س ـ ـ ـ ـ ــعيد بن العاص باملدينة املنورة :أنه قال ملن كان معه أ ََم بن لدل ب
.:.
ل
وقد خاضوا يف الشعر :-أ ْشعر العرب الذي يقول:ي ليك اْ َم الال ي َم َ ي ي ي ي ي بي َ رواج َ
فوقف حىت فرغ منهــا ،فقــال لــه ذو الرمــة" :كيف
يار ًَي ي ي بدم ي ييا ول يك ي ب
أً ي ييد اإلق يت ي ي َ
.:.
فَي ي ي ي بق ي ي ي َد م ي ي ي قي ي ييد َر ي ي يتَي ي ي اإلًي ي ييد َام ترى يا أبا فراس؟ قال :أرى خُّيا! قال :فما يل ال أ َُع ُّد
فم ْن؟ قال يف الفحول؟ قال :مينعك من ذلك صـ ـ ـ ــفة الصـ ـ ـ ــحاري،
(يعِن أبا دواد اإليادي) ،قال س ـ ـ ـ ـ ــعيدَ :
الذي يقول:
وأبع ــار اإلب ــل"( ،)7ويف رواي ــة" :لتج ــافي ــك عن امل ــدح
تُ فقد يَبلَ بال ب ي ي ي ي
أفلح بما شي ي ي ي َ
ب
.:.
ل
َ ي ي ي ي ي ي ي بع ي ي وق ي ييد يَ ي ي ي ي ي َد َ اْريي ي ي َ

يعِن عبيــد بن األبرص( .)0فــاخلرب على هــذا الوجــه
غُّي صــحيح ،إن فرضــت صــحته على الوجه الذي روى
ابن ســالم ،فالبيت األخُّي من قصــيدةٍ ،شــك ابن سـالم
يف ص ـ ــحتها ،كما ش ـ ــك يف ص ـ ــحة ش ـ ــعر عبيد كله(،)0
وفيها -إىل ذلك  -من عالئم الوض ـ ـ ـ ـ ــع ما ليس خيفى،
حنو:
مي ي يَس ي ي ي ي ي ي ي ل
يُا الي ين ي ييا َ يَي ي ب ي يرم ييو َ

.:.

وسي ي ي ي ي ي ي ي ييا ي ي ي ييك ل
ام
َ
درل ك ي ي ي ييك ي ي ي ي ييي ي ي ي ي َر
ب ي ي ي ييام يَي ي ي ي ي َ

ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي َ

.:.

وال ي يقي ي َ
يوا في ييي بي ييع ي ي ي ي ي ي ي ي ت ي ي بل ي يغ ي ييي ي ي َ
وامَ لي ي ي يي ي ي ييا لي ي ي ي ش ي ي ي ي ي ي ي ييري ي ي ييل
.:.
ت ال ي ي يق ي ي يلي ي ييوب () 3
ً ي ي يال!م مي ي ييا أ ب ي ي ي َف ي ي ي ل
َ
َ

واِلجاء ،واقتص ــارك على الرس ــوم والديار"()1؛ فتص ــنيف
عِن به أهل القرن الثاين والثالث،
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعراء فحوال إمنا ُ
وأول من خــاض فيــه  -فيمــا أعلم  -األص ـ ـ ـ ـ ـ ــمعي وبن
س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم .وهذا اخلرب إمنا هو فحوى قول البَطَّي  -وقد
س ــئل عن ذي الرمة  :-إ نن أركان الش ــعر أربعة :املديح،
واِلجـ ــاء ،والتش ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـ ــب ،والفخر ،وهي ُمموعـ ــة جلرير
والفرزدق واألخطل ،وإمنا ُحيس ـ ـ ـ ـ ُـن ذو الرمة التش ـ ـ ـ ــبيب،
فهو ربع شـ ــاعر( .)9ومنه تلحَّي َم ْن ال يُتوقنع أن يل نحن،
نعى من تلحَّي أحــد جلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عبــد العزيز بن
كمــا يُـد َ
لكثُّي يف قوله:
مروان ن
يك ا
يك ال ي ي ي يل ي يي ي ي َ
أني ي َيدر ال ي ين ي ييا ي ي َ
.:.
م ي ييا اًي ي يتي ي ي !ك ن ي ي بيدَر الي ي ي ي ي ي لر ل ي ييم تَ ي ي ي َرلم

فقال له" :إمنا هو مل ْترأم"( .)4فنَـ ْق ُل اِلمز يف هذه
كثُّي،
فهذا ال يقوله جاهلي ،وعدم صـ ـ ـ ـ ـ ــحة البيت دليل الكلمة وما ش ـ ــاكلها هو لغة أهل احلجاز ،ومنهم ن
وهبا قرئ القرآن الكرمي ،يف القراءات السـ ــبع ،وهي اللغة
على عدم صحة اخلرب.
العــاليــة .فمن غُّي املتوقع أن يُل نحن فيهــا كث نُّي ،إن فرض
ومن هــذا القبيــل أخبــار تع ِرض لقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايــا مل تكن
غُّي النحاة ،كانوا يفطنون
معروفة يف عصر من نُ ِسبت إليهم ،بعضها يطابق أقواال أن العرب يف العصــر األمويَ ،
َْ
إىل هذا وحنوه ،ويؤاخذون به الش ـ ــعراء .وإمنا هذا ش ـ ــيء
مأثورة عن بعض علماء العصـ ــر العباسـ ــي ،كاخلرب الذي
 -0الشعر والشعراء 808/0 ،وما بعدها.
 -0طبقات فحول الشعراء.083/0 ،
 -8جهرة أشعار العرب.047 ،
 -7طبقات فحول الشعراء .110/0 ،وهو خرب مل يرد يف أصل
الكتاب ،ولكن حمققه أضافه من (املوشح) ،وقال إن

األصفهاين أورده عن غُّي ابن سالم.
 -1املوشح.003 ،
 -9املوشح.004 ،
 -4السابق.023 ،
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النقد األديب يف صدر اإلسالم والعصر األموي,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنعــه املتــأخرون املتــأثرون بقراء الكوفــة ،وكــانوا أكثر
القراء مهزا ،بس ـ ـ ـ ــبب تأثرهم بلغات أهل د .مث إن ترك
اِلمز ،إن فرض أن ــه ليس هو اللغ ــة الع ــاليـ ـة ،ليس ممـ ـا
يعاب به الش ــعراء ،كما قال ابن قتيبة" :وأما ترك اِلمز،
فكثُّي واسـع ،ال عيب فيه على الشـاعر ،والذي ال جيوز
أن يهمز غُّي املهموز"(.)0
ويف خرب أورده املرزبــاين أن عقيلــة بنــت عقيــل بن
أيب طالب قالت لكثُّي" :أما أنت يا كثُّي ،فأألم العرب
عهدا يف قولك:
أَريي ي ي َد ْنس ي ي ي ي ي

كر ي ييا فك ي ييُنم ي ييا
َ

.:.

تَم !ي ي ي َك لي ليل بك ي ييك سي ي ي ي ييبي ي ي ليك

()2

والش ـ ـ ـ ـ ـ ــطر الثاين من اخلرب ليس مما يُتوقنع أن يقوله
ابن أيب عتيق ،وال أحــد من أهــل القرن األول اِلجري؛
فلم تكن عالقة الرجال بالنس ـ ــاء على ذلك الوجه ،وإمنا
ُع ِرف امتهان الرجال أنف َس ـ ـ ـ ـ ـهم ملن حيبون يف العصـ ـ ـ ـ ــور
التــاليــة ،يف خــارج اجلزيرة ،غــالبــا ،ورمبــا كــان ذلــك بتــأثُّي
من الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب غُّي العربية ،أما ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر أهل اجلزيرة يف
اجلاهلية وما قبل القرن الثاين ،فكان رمبا نطق بش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء
من الضـ ـ ـ ـ ـراعة واالس ـ ـ ـ ــتعطاف( ،)9ولكنه ال يبلغ امتهان
النفس للمحبوب ،بــل رمبــا ُوِجـد فيــه تكــافؤ بَّي الرجــل
وحمبوبته ،كقول لبيد:
ف يياق ب لَب يياني يةَ م تع !ر َ وص ي ي ي ي يلَي ي

.:.

َ
ص ي ي ي ي ي !ر َام
ولشي ي ي ي يير واصي ي ي ي ي ي ليك َ ل! ية َ

ييا()7

فه ــذا قول ق ــال ابن س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم إن ــه مسع ــه من أح ــد
ِ
وقول املثقب العبدي:
معاصريه :يطعن به على ن
كثُّي" ،يقول :ما له يريد ينسى ف ي ييُنييي لييو ت ي ي ييال يفينييي شي ي ي ي ي يم ي ييالييي
.:.
ذكرهـ ــا؟"( .)8ومثلـ ــه اخلرب املروي عن ابن أيب عتيق يف
ل
يت ب ي ييا يميني
ي
ي
ل
ي
ي
ي
ي
ي
ص
و
يا
ي
ي
م
ل
ي
ي
ي
ف
ال
َ
َ
انتقاد عمر بن أيب ربيعة يف قوله:
يت :بليي ينييي
ل يق ي يع يتَي ي ييا ول يق يل ي ي َ
.:.
بي ييي يني يم ي ييا يي يني يعي يتي ينَي ين ييي أب ي ي ي ي ي ييرنَي ين ييي
ك ي يينل ي ييل أج يتييوا م ي ي يَّ يتييوي ينييي()8
.:.
ب
ل
...
ر
اْ
بي
و
د
ي
ي
ع
ي
ي
يك
ي
ي
ي
الم
دو َ قليي ييد
ِ
ب
َ
َب
وقول عمر بن أيب ربيعة لصــاحبته  -على ما يَ ْذ ُكر
ِ
نسْب َ
ت بنفسك ،من تعلُّقه النساء :-
فقال له" :أنت مل تْنسب هبا ،إمنا َ
وإمنـ ــا كـ ــان ينبغي أن تقول :قلـ ــت ِلـ ــا ،فقـ ــالـ ــت يل ،ل ي ي ت ي يقي ييودي ي يني ي َيي ب ي ييال ي ي ي يَّي يير ول ي ي ب
.:.
فوطئت عليه"( ،)7فإن ش ـ ـ ــطره األول
فوض ـ ـ ــعت خدني،
د واط ي ي يرا () 9
ل
ْ
ٍّ
ي
ي
ي
َّ
ي
ي
ي
ب
ا
د
و
ب
َ
ت ي ي ي بد لركي ي ييي َ
هو فحوى قول املفضنل بن سلمة يف عمر بن أيب ربيعة :وقول أبو صخر اِلذيل:
َّرت ي ي ل
يعري
يل حت قي ي ييك :م ي ييا
"مل ي ِر نق كما َر نق الشــعراء؛ ألنه ما شــكا ُّ
َ
قط من حبيب
ب
.:.
ال و
ل حت قيك :ليا ل ص ي ي ي ييبر()10
و رتَ ل
هجرا ،وال تأ نمل لصدٍّ ،وأكثر أوصافه لنفسه وتشبيبه هبا،
َ
وأن أحبابه ِجي ُدون به أكثر مما َِجيد هبم ،ويتح نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرون مع أنه يقول قبل هذا:
بعض نك ي ييا لر ل
ل
()1
الم ي ييا
ويمنعني م
.
عليه أكثر مما يتحسر عليهم"
.:.
بر
ا الم ي ب
يت يومي يا و ب ك ييا َ لي ًَي ين َ

 -0الشعر والشعراء.020/0 ،
 -0السابق.007 ،
 -8طبقات فحول الشعراء.179/0 ،
 -7املوشح.098 ،
 -1السابق.097 ،

 -9انظر :الشعر القرشي يف القرون الثالثة األوىل.022/0 ،
 -4شرح املعلقات السبع.23 ،
 -3املفضليات.033 ،
 -2ديوان عمر بن أيب ربيعة ،ص.34 :
 -02خزانة األدب.012/8 ،
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خمتار الغوث

يت ل
م ييافي يةَ أني ق ييد ًلم ي َ

ب ييدا

.:.

َّ لر ا ص ي ي ي ي ي ببي َر

َّر من ا ما ًل
لي ال َ
َ
يرفت
أني أدرا ا
النفا أشي ي ي ي ي ب
و َ
َ .:.
َّ لر ي ييا مي ييا ييبلغ بي ال َّر()1
ًل
َب ! َ َ ب َ

عرف
وإذا كانت هذه ثقافةَ ابن أيب عتيق ،اليت ال يُ َ
يغُّيه عنهــا ،فبعيــد أن يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نح عنــه مــا
من تــارخيــه مــا ن
خيالفها .ومن هذا القبيل خرب يقول إن نصيبا والكميت
وذا الرمة اجتمعوا ،فأنش ــد الكميت أبياتا له ،أخذ عليه
نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــب بعض معــانيهــا ،كقولــه" :تكــامــل فيهــا ال ـد ُّ
نل
وال َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَنب" ،وقوله" :جياوبن بالفلوات ال ِوبارا" ،وقوله:
"أراجيز أس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم هتجو غفارا" ،فأخذ عليه أن ال عالقة
بَّي الد ن
نل والشنب ،تس نوغ جعهما على هذا الوجه ،وأن
الوبار ال تس ــكن الفلوات ،وأس ــلم مل هتج غفارا قط(.)0
فهذا نقد األص ـ ــمعي ،أو ش ـ ــيء يص ـ ــنع على ش ـ ــاكلته،
وليس نقدا أمويا ،فلم يكن نص ــيب مؤنرخا ،وال ن نس ـابة،
واجتماعه هو والكميت مسـ ـ ـ ـ ــتبعد؛ فنصـ ـ ـ ـ ــيب من أهل
َوندان( ،)8والكميت من أهل الكوفة( ،)7وذو الرمة دي
من أهــل الــدهنــاء ،ولكن الوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعَّي من األخبــاريَّي
جيمعون سهيال والثريا!
هذا إىل أن بعض هذه األخبار يس ـ ـ ـ ـ ــاق على وجه
يُستبعد معه أن يكون صحيحا ،كاخلرب الذي يدعي أن
عبد امللك بن مروان قال للراعي النمُّيي ،ملا أنش ـ ـ ـ ـ ـ ــده
ن
قوله:
أ يليييفي ي يةَ الييرحيمي ل ن ي ييا مييعش ي ي ي ي يير

.:.

َحينَيف ي ييامَ نسي ي ي ي ي يَّي ي ي َد بيكييرع وأصي ي ي ي ي ييييال
ًي ي ي َيرب ني ي يير م في ي ييي أمي ي ييوال ي ي يني ي ييا
.:.
حي ي ي ي ! ال ي ي ييدك ي ي يياع َمي ي ي يني ي ي ي !د تي ي ي ين ي ي ييدي ي ي ييال
 -0السابق 013/8 ،وما بعدها.
 -0املوشح.010 ،
 -8األغاين .001/0 ،ووندان قرية ساحلية على الطريق القدمي
بَّي مكة واملدينة ،وتبعد عن املدينة حنوا من 072كم،

"ليس هذا شعرا ،هذا شرح إسالم ،وقراءة آية"(،)1
فمن غُّي املتوقع أن يقول عبد امللك هذا للراعي ،واملقام
مقــام ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكوى وتظلُّم ،وليس مقــام مــديح ،وإمنــا هــذا
شــيء ينتقد به املتأخرون البيتَّي ،مث يضــعونه على لســان
عبــد امللــك .وقــد خال من أكثر هــذه األخبــار "طبقــات
فحول الش ـ ـ ـ ــعراء" ،وابن س ـ ـ ـ ــالم أوثق وأقدم من املرزباين
واألصفهاين ومن ينقالن عنه ،مع أن كتابه مل خيْ ُل أيضا
من األخبار املصنوعة ،وهذا دليل آخر على ما نرى من
صـ ـ ـ ـ ـنعت بعد ابن
عدم ص ـ ـ ـ ــحة هذه األخبار ،وأهنا رمبا ُ
سالنم ،إن مل يكن تن نكب ذكرها عمدا؛ ألنه ال يثق هبا.
وليس يف وسـ ـ ـ ــعنا أن نأك على احلكايات املنسـ ـ ـ ــوبة إىل
أهل العصـ ـ ـ ـ ـ ــر األموي كلها ،لكثرهتا ،وإمنا ح ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـبنا أن
ت أن
نثبت ما يف أش ـ ـ ـ ـ ــهرها من عالئم الص ـ ـ ـ ـ ــناعة ،ليَثْبُ َ
س ـ ـ ـ ـ ـ ــائرها غُّي جدير بالثقة ،وغُّي جدير بأن يُ َبىن عليه
حكم علمي يف ت ــاريخ النق ــد واألدب ،يف العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي واألموي؛ ملــا رأينــا يف أكثرهــا من النمطيــة
والتوليد اللذين جيعالن ما يقال يف بعضــها يصــدق على
سائرها.
بعض ما ُروي من بدايات
نستثِن من هذه األخبار َ
فرض
النقد اللغوي ،فإنه خيتلف عن كل ما تقدم ،إذ يُ َ
أنه حدث يف ُمالس عامة ،يغش ـ ـ ـ ـ ـ ــاها العلماء وطالب
العلم ،وذلك من دواعي حفظه وص ـ ـ ـ ـ ـ ــيانته حىت يد نون،
فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً عن أن من ُروي عنهم كــانوا يف زمــان بــدأ فيــه
تدوين الشـ ـ ـ ـ ــعر ،والتأليف يف النحو ،وأن بعضـ ـ ـ ـ ــه أقوال
مأثورة عن حنويَّي معروفَّي ،معروفة مذاهبهم ،فحكمه،
من حيث الص ـ ـ ــحة ،كحكم ما يُس ـ ـ ــنَد إليهم من اآلراء
وتعرف اليوم مبستورة ،أو هي قرية قريبة منها.
 -7السابق.022/01 ،
 -1املوشح.002 ،
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النحوية .ومن أمثلته ما ينس ــب إىل عيس ــى بن عمر من
أنه خطنأ النابغة الذبياين يف قوله:
فب ييت ك ييُني س ي ي ي ي ي يياورتبني ي ي ي ي ي يل يية

.:.

ل
م الرق ل
بش في أني يياب ييا الس ي ي ي ي يم ن يياق َ

فقال إن ص ـ ـ ـ ـ ـوابه" :الس ـ ـ ـ ــم ناقعاً"( ،)0على احلال،
وكما خطنأ ابن أيب إسحاق الفرزدق يف قوله:
ل
وأر َحيللين ي ييا
ًيلي ًيم ي ييا يمين ي ييا يَيليقي ب
ًي يلي ي

.:.

واحي ي َ تَي يد َجي ي مي ي ي ي ي ييا ريي ي لر

اخلرب (رير) ،وحقه أن يُرفع ،وخطنأه يف قوله:
فجنر َ
فلو أ ًبي ي ي َد ل
ام مول

َّوتَي ي ي

.:.

مي يواللي ييي ي يا() 2

ولي يكي ي ! ًي يبي ي ي َد ام م ييولي ي َ

َ

وهي م ـ خــذ ال تتجــاوز التنبيــه على اخلطــأ ،على
هــذا النحو ،وال عالقــة ِلــا  -على أمهيتهــا  -بــالنواحي
اجلمالية من الش ـ ـ ــعر .وقد كان اس ـ ـ ــتنبا قواعد النحو،
وما صاحبه ،من وضع األصول ،وم ند القياس ،داعيا إىل
توقُّع أن ينتقــل النقــد نُقلــة جــديــدة ،تالئم نقلــة النحو؛
فإن ذلك نذير بأن العقل قد حنا منحى العلم والنظر،
وخرج من طور احلفظ والروايـ ـ ــة والـ ـ ــذوق الفطري إىل
وتلمس العلل اجلامعة بَّي األش ــياء املتباينة يف
الدراس ــةُّ ،
حتول
ظــاهرهــا ،املتفقــة يف مــاهيتهــا ،أو أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاهبــا ،وهو ُّ
أقل ما يُتوقنع أن يتبعه يف جانب النقد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء
فكريُّ ،
غُّي هذا الذي ينس ـ ـ ــب إىل أهل العص ـ ـ ـ ـرين اإلس ـ ـ ــالمي
واألموي .غُّي أن من احلق أن هذا التحول مل جياوز فئة
قليل ــة من العرب ،هي تل ــك اليت ُعني ــت ب ــالنحو ،أم ــا
س ـ ـ ـ ـ ـ ــائرهم ،فظلوا على ما كانوا عليه ،فأهل البوادي مل
خيتلفوا يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيء عن أعراب اجلـ ــاهليـ ــة ،من حيـ ــث
التفكُّي ،وقلة العلم ،ومل خيتلف كبار شــعرائهم عما كان
 -0انظر :طبقات فحول الشعراء ،09/0 ،وطبقات النحويَّي
واللغويَّي.70 ،
 -0انظر :طبقات فحول الشعراء ،03/0 ،طبقات النحويَّي

علي ــه س ـ ـ ـ ـ ـ ــلفهم ،من حي ــث الطبع ،وقل ــة التخُّي ،وم ــا
يس ـ ـ ــتتبع ذلك من تشـ ـ ـ ـريد األلفاظ( ،)8وكثرة االختالل،
وعــدم التفطن إىل مــا قــد يقعون فيــه من اللحن اجللي،
غُّي أهل
كما يُرى يف حلن الفرزدق .أما أهل احلاض ـ ــرةَ ،
تغُّي كبُّي ،س ـ ـ ـ ــوى املعرفة
البص ـ ـ ـ ــرة ،فلم جي ند يف ثقافتهم ُّ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرعية اليت كان بعض ـ ـ ـ ـ ـ ــها أقرب إىل احلفظ منه إىل
التفكُّي والنظر ،وهي معرفــة ليس فيهــا مــا ميس األدب.
وحس ـ ـبنا دليال على ص ــحة هذا الرأي أن ملوك بِن أمية
يف الش ـ ـ ــام ،وكانوا ،غُّي الوليد بن عبد امللك ،متعلمَّي،
ليس فيهم من نُس ـ ـ ـ ــب إليه ما يدل على تغُّي يف الذوق
والتفكُّي ،والبص ــر بالش ــعر ،على ما كانوا فيه من الدعة
واالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار ،وإمنا ظلوا وظلت دولتهم "عربية أعرابية،
ويف أجناد ش ـ ـ ـ ــامية ...،وجرت (العرب يف عهدهم) من
ذلك يف إس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمها على مثل عاداهتا يف جاهليتها"(.)7
وال اتلف األخبار اليت نس ـ ـ ــبت إليهم عما قد رأينا من
األخبار اليت نس ـ ــبت إىل غُّيهم ،مع أننا ال نثق هبا كما
ال نثق بتلك ،وهذا دليل على أن الرواة مل يعرفوا عنهم
ما مييزهم من ســائر العرب يف عصــرهم؛ فوضــعوا عليهم
من األخبار ما وض ـ ــعوا على غُّيهم ،فاألخبار املنس ـ ــوبة
إىل عب ــد املل ــك بن مروان – مثال  ،-وك ــان من كب ــار
فقهــاء احلجــاز ،حىت ليعــد يف طبقــة عبــد اهلل بن عمر،
وعروة بن الزبُّي ،ال تتجاوز استحسان تعبُّي ،واستهجان
آخر ،والسـ ـؤ َال عن أش ــعر الش ــعراء ،أو ِ
أجود ما قيل يف
غرض من األغراض ،أو معىن من املع ـ ـ ــاين .وتفكُّيه
النقدي  -كما يبدو من هذه األخبار  -ال خيتلف عن
تفكُّي بعض معاصـ ـريه من أهل البادية ،فقد اس ــتحس ــن
– مثال  ،-قول جرير:
واللغويَّي.80 ،
 -8املوشح.040 ،
 -7البيان والتبيَّي.899/8 ،
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خمتار الغوث

ألسي ي ي ي ييتم َير َم ب ركل ي ي َ الم ي ييايي ييا

.:.

وأن ي ييد ال ي يع ي ييال ي يم ي يي ي ي َ ب ي ي ي ييو َ را ل

ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْحف ـةً من
حىت أعطــاه مــائــة ل ْق َح ـة برعــاهتــا ،و ُ
()0
ِب عن وجه
الذهب ،فيما تزعم األخبار  ،ولكنه مل يُِ ْ
استحسانه له ،كما يدعي خرب آخر أن جريرا استحسن
بيت عدي بن الرقاع:
تَ ي ي ي بدج ي ييي أ َي ي ي ! ك ي ييُ

ب ي ييرَع َربوقي ي ي

.:.

يداد ي ييا
قلم أصي ي ي ي ي ي يياب م الي ييدواع مي ي َ

فرُحه ملا مسع ص ــدره ،مث رحم نفس ــه منه ملا أنش ــد
ن
يبَّي وجه احلسن فيه.
عجزه( ،)0ومل ن
غُّي تنبيهــاهتم
ومل يـُْرَو عن حنــاة البص ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األولَّيَ ،
النحوية واللغوية ،ما يدل على بصــر بالشــعر ونقده ،بل
ي عن أه ــل زم ــاهنم من األخب ــار،
مل يـُْرَو عنهم م ــا ُرِو َ
بغض النظر عن صــحتها ،إال ما قال يونس بن حبيب،
من أن عبد اهلل بن أيب إس ــحاق احلض ــرمي كان يرى أن
مرقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر أهــل اجلــاهليــة ،وكثينـًرا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر أهــل
اإلسالم( ،)8وهو رأي كان يونس يتعجب منه ،وقال إنه
مل يُقبل ومل يُشينع( .)7وهو تعجب يف حمله ،فليس ملرقش
شـعر يُ ُّ
عتد به ،إن فُ ِرض أن ما ينسـب إليه يف الباقي من
كتب األدب ليس مبنحول ،فكيف جيعل به أش ــعر أهل
اجلاهلية؟ وإذا صح هذا القول عن ابن أيب إسحاق كان
دليال على بـُ ْعد ما بَّي النحويَّي األولَّي ونقد الش ـ ـ ـ ـ ــعر،
كمــا يــدل على ب ْع ـد مــا بَّي العرب ،يف ذلــك الزمــان،
وبينه .وهذا مما يؤكد الش ـ ـ ـ ـ ـ ــك يف األخبار اليت رأينا من
أمرها ما قد رأينا ،فإن الذي هو أوىل بالنقد إذا مل يكن
له علم به ،ومل يؤثَر عنه ش ـ ـ ـ ـ ــيء فيه ذو بال ،وأُثِر عمن
هو دونه ،كان ذلك داعيا للشـ ـ ــك؛ ألنه قلب للمنطق.
 -0انظر :الشعر والشعراء ،792/0 ،واألغاين.98/4 ،
 -0األغاين 049/3 ،وما بعدها.

وقد كان هؤالء النحويون أجدر أهل زماهنم بأن يكون
ِلم يف نقد الش ــعر والبص ــر به ما مل يكن لغُّيهم ،لكثرة
ما يروون منه ،لو كانت س ـ ـ ـ ـ ـ ــعة الرواية وحدها تغِن يف
نقـ ــد الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ،وملعرفتهم بلغتـ ــه ،ومعرفتهم من املنهج
العلمي مــا مل يعرف معــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــروهم؛ وجْعِهم إىل ذلــك
الســليقةَ اللغوية اليت ال خيتلفون فيها عن معاص ـريهم من
العرب اخللص ،لكوهنم إمــا عربــا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــليبــة ،وإمــا عربــا
بــالنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة والثقــافــة .وهم يف هــذا خيتلفون عن النحــاة
املتأخرين الذين كانت معرفة بعضــهم ال تتجاوز القواعد
اجملردة اليت ال تس ـ ـ ـ ــتوجب س ـ ـ ـ ــليقة وال ذوقا ،وال بصـ ـ ـ ـ ـرا
باألدب ،وال رواية للش ــعر .ص ــحيح أن للنقد ش ــأنا غُّي
شأن اللغة ،فهو مزيج من اخلربة ،واملوهبة ،واملشاعر اليت
يثُّيها النص ،يصـ ــعب وصـ ــفها ،أو معرفة سـ ــببها بدقة،
أحيانا ،كما يص ـ ــعب اس ـ ــتنبا معايُّي موض ـ ــوعية منها،
وفيهــا مــا ال ميكن تعليلــه ،وال معرفــة حقيقتــه ،والنحو
حقائق موض ـ ـ ـ ــوعية ،مثل الظواهر الطبيعية ،ال عالقة ِلا
باملش ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر .ففي وس ـ ـ ـ ـ ـ ــع املرء أن يدرك حقائق النحو،
ويدرك عللها ،من غُّي أن يكون له بص ـ ــر بالش ـ ــعر ،وال
اقتـ ــدار على نقـ ــده وتـ ــذوقـ ــه ،كمـ ــا أن إدراك حقـ ــائق
الطبيعة ،وعللها والعالقات بينها ال تســتوجب شــيئا من
ذلك.
أما حنويو العص ـ ـ ـ ـ ـ ــر األموي الذين أدركوا العص ـ ـ ـ ـ ـ ــر
العباس ـ ـ ـ ـ ــي ،فلبعض ـ ـ ـ ـ ــهم أقاويل قليلة يف املفاض ـ ـ ـ ـ ــلة بَّي
الشعراء ،وفيما عرضوا له من املعاين واألغراض ،واملقارنة
بَّي مذاهبهم ،نقتص ـ ـ ـ ــر منها على ما ذكر ابن س ـ ـ ـ ــالم؛
ألننا ال نثق مبا روى غُّيه ،وإن كنا ال نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلنم بكل ما
 -8طبقات فحول الشعراء ،10/0 ،و.172
 -7السابق ،10/0 ،و.172
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روى؛ فإن بعض َمن نَسـب إليهم هذه األقوال كانوا من
معاص ـ ـ ـريه ،وهم  -إىل ذلك  -مثله ،من أهل البص ـ ــرة.
وإذا كــان يف كتــابــه مــا يطمــأن إليــه ،فمنــه هــذه األقوال،
"مثَلــه مثَـل
كقول أيب عمرو بن العالء يف األعش ـ ـ ـ ـ ـ ــىَ :
البازي ،يضرب كبُّي الطُّي وصغُّيه ...نظُّيه يف اإلسالم
جرير ،ونظُّي النابغة األخطل ،ونظُّي زهُّي الفرزدق"(،)0
وقوله يف خداش بن زهُّي" :هو أش ـ ـ ــعر يف قرحية الش ـ ـ ــعر
ـاس إال تق ــدم ــة لبي ــد"( ،)0وقول ــه يف
من لبي ــد ،وأىب الن ـ ُ
املق ــارن ــة بَّي أيب النجم العجلي والعج ــاج" :ك ــان أبو
النجم أبلغ يف النعــت من العجــاج"( ،)8وقول يونس بن
حبيب" :كان عبد اهلل( )7بن قيس الرقيات أشـ ـ ــد قريش
أ ْسـَر شــعر بعد ابن الزبعرى"( ،)1وقوله" :الشــعر كال نسـراء
والشجاعة واجلمال :ال يُنتَهى منه إىل غاية"(.)9
فهذه األقوال بسيطة ،بيد أن بعضها يبَّي عن روح
جديد ،ونظر إىل جوانب من الشـعر ،مل يكد شـيء من
تلك األخبار حيوم حوِلا ،كما تتس ـ ــم بفقه ،نظن أنه مل
يكن متاحا يف حياة العرب قبل أواخر العص ـ ــر األموي،
يظهر يف الوص ــف املوض ــوعي ،والبص ـ ـ ِر ،ش ــيئا ،جبوانب
من حقيقــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ،ككون املقــارنــة فيــه ال تنتهي إىل
حكم دقيق؛ ألن مردهــا إىل الــذوق ،وكــالتنبــه إىل الفرق
بَّي الطبع والتكلف ،ومزايا الطبع على الشعر ،وإن كان
يف ذلك غموض ،سببه اعتساف الطريق ،وقلة الزاد من
املصطلح ،فقد أراد أبو عمرو أن خداشا أمكن من لبيد
يف الشعر وأطبع ،وإن قدنم الناس لبيدا ،فكان يف عبارته

من الغموض ما ليس خيفى .ونسـ ـ ــب إليه املرزباين عبارة
عرب فيهــا عن غرابــة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر لبيــد ومــا فيــه من
أخرى ،ن
الوحش ــي ،قد تكون أبَّي من تلك" :ولكن ش ــعره رحى
بَـْزر"( ،)4وعرب األصـ ــمعي عن معىن هذين القولَّي بعبارة
كأهنا مس ـ ــتوحاة منهما ،إال أهنا أوض ـ ــح منهما" :ش ـ ــعر
لبيد كأنه طيلس ـ ــان طربي"(" ،)3يعِن أنه جيد الص ـ ــنعة،
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل به أبو عمرو
وليس ـ ـ ـ ـ ـ ــت له حالوة"( .)2فالذي ف ن
خداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على لبيد هو احلالوة املتأتية من الطبع وقلة
التكلف وُمـ ــافـ ــاة مـ ــا كـ ــان لبيـ ــد يركـ ــب من الغريـ ــب.
واحلالوة اليت ذكر األص ـ ـ ـ ــمعي هي اليت مساها ابن قتيبة:
"رونق الطبع ،ووش ـ ـ ـ ـ ـ ــي الغريزة"( .)02ومــا فطن إليــه أبو
عمرو يدل على تنبه إىل قضـ ــية مهمة من قضـ ــايا الفن،
ينبئ بفكر جديد.
وق ـ ـ ــد ظهر يف بعض ه ـ ـ ــذه األقوال تل ُّف ـ ـ ـت إىل
خص ـ ــائص الش ـ ــعراء األس ـ ــلوبية ،ممثال يف "قوة األ ْسـ ـ ـر"،
وبعض معـ ـ ــايُّي الفحولـ ـ ــة اليت اعتمـ ـ ــد الرواة يف القرن
الثالث ،كاألص ـ ـ ـ ـ ـ ــمعي وابن س ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،كتعدد األغراض،
واإلجــادة ،كمــا بــدا من قول أيب عمرو يف األعش ـ ـ ـ ـ ـ ــى،
الذي توس ــع فيه من تاله ممن فض ــلوه على طبقته ،حَّي
قالوا إنه" :أكثرهم عروض ـ ـ ــا ،وأذهبهم يف فنون الش ـ ـ ــعر،
وأكثرهم طويلة جيدة ،وأكثرهم مدحا ،وهجاء ،وفخرا،
ووصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ــا"( ،)00فجمعوا ل ــه مع ــايُّي الفحول ــة الثالث ــة:
اإلجـ ــادة ،وتنوع األغراض ،واإلغزار .وال جرم أن مرد
هذا كله إىل تقدم العلم ،ورقي العقل ،فهو الذي لفت

 -0طبقات فحول الشعراء.99/0 ،
 -0السابق.077/0 ،
 -8السابق.418/0 ،
 -7كذا ورد يف الكتاب ،وصوابه :عبيد اهلل.
 -1السابق.973/0 ،
 -9السابق.99/0 ،

 -4املوشح.32 ،
 -3املوضع نفسه.
 -2املوضع نفسه.
 -02الشعر والشعراء.20/0 ،
 -00طبقات فحول الشعراء.071/0 ،
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العقول إىل م ـ ــا مل يكن العرب األولون ليلتفتوا إلي ـ ــه ،المراج
لتباين احلالَّي.
 .0أحــاديــث الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ،أبو حممــد عبــد الغِن بن عبــد
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب ـ ــا ه ـ ــذه األقوال (أبو عمرو ،ويونس،
الواحد املقدســي ،حتقيق خُّي الدين الش ـريف،0 .
ت030ه ـ ـ)( )0من خمضرمي الدولتَّي ،غُّي أننا ما ندري
د.م0708 ،هـ.
يف أيهما كانت هذه األقوال ،إال أن ما ينسـ ـ ــب إىل أيب
 .0أخبار أيب متام ،أبو بكر حممد الصويل ،حتقيق خليل
عمرو – خاص ـ ـ ـ ــة  -رمبا كان يف العص ـ ـ ـ ــر األموي؛ ألن
حممود عس ـ ـ ـ ـ ــاكر وآخرين ،بُّيوت ،املكتب التجاري
املدة اليت عاشـ ـ ـ ـ ــها فيه أطول من اليت عاش يف العصـ ـ ـ ـ ــر
للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ت.
العباس ــي ،وتويف ومل جي ند يف العص ــر العباس ــي تغُّي كبُّي،
ميكن أن ُِجي ند له فكرا ونظرا غُّي فكره ونظره يف العصـ ـ ـ ــر  .8أشــعار الشــعراء الســتة اجلاهليَّي ،األعلم يوســف بن
س ـ ـ ـ ـ ـ ــليمان الش ـ ـ ـ ـ ـ ــنتمري ،0 ،بُّيوت ،دار اآلفاق
األموي.
اجلديدة0720 ،هـ0230-م.
على أننا لو تناس ـ ـ ـ ــينا ما بس ـ ـ ـ ــطنا من احلجج على
كون ما تقدم من األخبار مصـ ـ ــنوع ،وفرضـ ـ ــنا صـ ـ ــحتها  .7إعجاز القرآن ،أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين،
بدال من ذلك ،ونظرنا فيها نظر املق نوم ،مل د فيها ما
حتقيق السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــد أُحــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــقر ،8 ،القــاهرة ،دار
ميكن ع ــده نق ــدا ،أو ب ــداي ــات للنق ــد ,أو م ــا ميكن أن
املعارف ،د.ت.
يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخرج من ُمموعه مسات تدل على تطور يف فهم
 .1األغاين ،أبو الفرج علي بن احلسَّي األصفهاين. ،
األدب وتــذوقــه ونقــده ،يالئم نُقلــة العرب احلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريــة
الساسي ،د.ت.
والعلمية ،وخيتلف عما يتوقع أن يكون عليه حال النقد
يف اجلاهلية ،فإن ما اش ــتملت عليه ال يزيد على أحكام  .9األمــايل يف لغــة العرب ،هــل كــان للجــاهليــة ،القــايل
أبو علي إمســاعيــل بن القــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،القــاهرة ،املطبعــة
صل منه على
ُمملة ،غُّي معللة يف الغالب ،مثلُها "ال ُحي َ
األمُّيية0807 ،هـ .قد أديب؟".
حتقيق"( ،)0تلقى على هـ ـ ــذا الوجـ ـ ــه من التعميم ،وال
تتجاوز تفضـ ــيل شـ ــاعر على آخر ،أو تعب ٍُّي على تعبُّي .4 ،اإليض ـ ـ ـ ـ ـ ــاح يف علوم البالغة ،جالل الدين حممد بن
وبيا َن خطأ ش ـ ـ ـ ــاعر يف معىن رام التعبُّي عنه ،فجاء على
عب ــد الرُحن اخلطي ــب القزويِن ،حتقيق حمم ــد عب ــد
غُّي م ــا ينبغي أن يكون ،من غُّي تعلي ــل وال ت ــدلي ـ ـل،
املنعم خفاجي ،1 ،بُّيوت ،دار الكتاب اللبناين،
ومفاض ـ ــلةً بَّي الش ـ ــعراء ال تس ـ ــتبَّي حيثيات أكثرها ،مما
0728هـ0238-م.
نتوقع أال يعجز عن ــه امرؤ يفق ــه لغت ــه ،مهم ــا بلغ من
 .3البي ــان والتبيَّي ،اجل ــاحظ أبو عثم ــان عمرو بن حبر
اجلـه ـ ـ ــل واإلغـراق يف الـب ـ ـ ــداوة؛ ألن ه ـ ـ ــذا وحنــوه مــن
الكناين حتقيق عبد الس ـ ـ ـ ـ ــالم هارون ،1 ،القاهرة،
مقتضيات النباهة والسليقة اللغوية.
 -0السابق.91/0 ،

 -0املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر.849/0 ،
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مكتبة اخلا ي0721 ،هـ0231-م.
 .2تــاريخ بغــداد ،اخلطيــب البغــدادي أبو بكر أُحــد بن
ع ـلــي ،بــُّيوت ،دار ال ـك ـت ـ ـ ــب ال ـع ـل ـم ـي ـ ـ ــة ،د.ت،
.12/07
 .02تاريخ النقد األديب عند العرب ،عبد العزيز عتيق،
 ،7بُّيوت ،دار النهض ـ ـ ــة العربية0729 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-
0239م.
 .00تـ ــاريخ النقـ ــد األديب عنـ ــد العرب من العص ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ا جلاهلي إىل القرن الرابع اِلجري ،طه أُحد إبراهيم،
بُّيوت ،دار احلكمة0284 ،م.
 .00الـثـق ـ ـ ــات ،أُح ـ ـ ــد بــن عـب ـ ـ ــد اهلل بــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
العجلي،حتقيق عبد العليم البس ـ ـ ــتوي ،املدينة املنورة،
مكتبة الدار0721 ،هـ0231-م.884/0 ،
 .08اجلمع بَّي الص ـ ــحيحَّي البخاري ومس ـ ــلم ،حممد
بن فتُّوح احلمي ـ ـ ــدي ،حتقيق علي البواب،0 ،
بُّيوت ،دار ابن حزم0708 ،هـ0220-م.

خمت ـ ـ ــار الغوث ،0 ،ج ـ ـ ــدة ،دار كنوز املعرف ـ ـ ــة،
0780هـ.
 .03حوليات اجلامعة التونس ـ ـ ـ ــية ،العدد  ،11الس ـ ـ ـ ــنة
0202م .ابن قتيبة ،أبو حممد عبد اهلل بن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم
الدينوري.
 .02خزانــة األدب ولــب لبــاب لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان العرب ،عبــد
الق ــادر بن عمر البغ ــدادي ،حتقيق عب ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
هارون ،القاهرة ،مكتبة اخلا ي ،د.ت.
 .02دالئــل اإلعجــاز ،أبو بكر عبــد القــاهر بن عبــد
الرُحن اجلرجـ ـ ــاين ،حتقيق حممود ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر،8 ،
الق ـ ـ ــاهرة ،مطبع ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدين ،وج ـ ـ ــدة ،دار امل ـ ـ ــدين،
0708هـ0220-م.
 .00ديوان احلطيئ ــة ،حمم ــد بن حبي ــب ،بُّيوت ،دار
صادر ،د.ت.
 .00ديوان احلطيئــة ،يعقوب بن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكيــت ،حتقيق
نعم ـ ــان حمم ـ ــد أمَّي ط ـ ــه ،0 ،الق ـ ــاهرة ،مكتب ـ ــة
اخلا ي0724 ،هـ0234-م.

 .07جل من أنسـ ــاب األش ـ ـراف ،حتقيق سـ ــهيل زكار
وريــاض زركلي ،0 ،بُّيوت ،دار الكتــب العلميــة،
0704هـ0229-م.

 .08ديوان عمر بن أيب ربيعــة بُّيوت ،دار ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر،
د.ت.

 .01جهرة أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــار العرب ،أبو زي ــد حمم ــد بن أيب
اخلطاب القرشي ،بُّيوت ،دار بُّيوت0823 ،ه ـ ـ ـ ـ-
0243م.

 .07ديوان النابغة الذبياين ،يعقوب بن الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكيت،
 ،0حتقيق شـ ـ ـ ــكري فيصـ ـ ـ ــل ،بُّيوت ،دار الفكر،
0702هـ0222-م.

 .09حديث األربعاء ،طه حس ــَّي ،0 ،بُّيوت ،دار
الكتاب العريب0247 ،م.

 .01ذو الرمة شاعر احلب والصحراء ،يوسف خليف،
القاهرة ،مكتبة غريب ،د.ت.

 .04احلقيقة واخليال يف الغزل العذري والغزل الصريح،

 .09الرســالة املوضــحة يف ذكر ســرقات املتنيب وســاقط

مجلة جامعة جازان – فرع العلوم اإلنسانية

اجمللد  4العدد  1ربيع أول 1416هـ (يناير 1015م) 111

خمتار الغوث

شعره ،احلامتي ضمن املكتبة الشاملة اإللكترونية.
 .04سـ ـؤاالت أيب حامت الس ــجس ــتاين لألص ــمعي ورده
عليه فحولة الش ــعراء ،أبو حامت الس ــجس ــتاين ،حتقيق
حمم ـ ــد عودة أبو جرى ،الق ـ ــاهرة ،مكتب ـ ــة الثق ـ ــاف ـ ــة
الدينية0707 ،هـ0227-م.
 .03س ــكينة بنت احلس ــَّي ،عائش ــة بنت عبد الرُحن،
بُّيوت ،دار الكتاب العريب ،د.ت.
 .02ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ديوان النابغة الذبياين ،حممد الطاهر بن
عاش ــور ،تونس ،الش ــركة التونس ــية للتوزيع ،واجلزائر،
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع0249 ،م.
 .82ش ــرح ش ــعر زهُّي بن أيب س ــلمى ،ثعلب أُحد بن
حيىي ،حتقيق فخر الــدين قبــاوة ،بُّيوت ،دار اآلفــاق
اجلديدة0720 ،هـ0230-م.
 .80ش ـ ـ ـ ــرح املعلقات الس ـ ـ ـ ــبع ،بُّيوت ،دار ص ـ ـ ـ ــادر،
د.ت.
 .80الشـ ـ ـ ــعر القرشـ ـ ـ ــي يف القرون الثالثة األوىل ،خمتار
الغوث ،ديب ،دار البحوث للدراس ـ ـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـ ــالمية
وإحياء التراث0704 ،0 ،هـ.
 .88الشـ ـ ـ ــعر والشـ ـ ـ ــعراء ،ابن قتيبة ،حتقيق أُحد حممد
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر ،القاهرة ،دار احلديث 0704 ،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-
0229م.
 .87الشـ ـ ــعرية العربية ،جال الدين ابن الشـ ـ ــيخ ،ترجة
مبــارك حنون وآخرين ،0 ،الــدار البيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،دار
توبقال0223 ،م.
 .81ص ـ ـ ـ ـ ــحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري،
حتقيق حممد تامر ،0 ،القاهرة ،مؤس ـ ـسـ ــة املختار،

0707هـ0227-م.
 .89ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ،مس ـ ــلم بن احلجاج القش ـ ــُّيي،
ضمن املكتبة الشاملة اإللكترونية.
 .84طبقات فحول الش ــعراء ،حممد بن س ــالم ،حتقيق
حممود حممـ ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر ،القـ ــاهرة ،مطبعـ ــة املـ ــدين،
0827هـ0247-م.
 .83طبق ــات النحويَّي واللغويَّي ،أبو بكر حمم ــد بن
احلس ـ ـ ــن الزبيدي ،حتقيق حممد أبو الفض ـ ـ ــل إبراهيم،
القاهرة ،دار املعارف ،د.ت.
 .82العمدة يف حماســن الشــعر وآدابه ونقده ،أبو علي
احلســن بن رشــيق القُّيواين ،حتقيق حممد حميي الدين
عبد احلميد ،د .م0818 ،هـ0287-م.
 .72غريب احلديث ،أبو س ـ ـ ـ ـ ــليمان ُحْد بن حممد بن
إبراهيم اخلطــايب حتقيق عبــد الكرمي العزبــاوي ،مكــة
املكرمة ،جامعة أم القرى0720 ،هـ.
 .70الفهرس ــت ،حممد بن إس ــحاق بن الندمي  ،دار
املعرفة ،د.ت.
 .70قضية الشعر اجلاهلي يف كتاب ابن سالم ،حممود
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاكر ،0 ،جدة ،دار املدين ،والقاهرة ،مطبعة
املدين0703 ،هـ0224-م.
 .78غري ـ ــب احل ـ ــدي ـ ــث ،ابن قتيب ـ ــة ،حتقيق عب ـ ــد اهلل
اجلبوري ،بغداد ،مطبعة العاين0244 ،م.
 .77الفــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف اللغــة واألدب ،املربد ،حتقيق عبــد
العزيز امليمِن الراجكوك ،د.م0211 ،م.
 .71الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،
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لس الدين حممد بن أُحد الذهيب ،املكتبة الش ـ ــاملة
اإللكترونية.

حتقيق إحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عبــاس ،0 ،بُّيوت ،دار الغرب
اإلسالمي0228 ،م.

 .79كتاب الصـ ـ ــناعتَّي أبو هالل العسـ ـ ــكري ،حتقيق
مفيــد قميحــة ،0 ،بُّيوت ،دار الكتــب العلميــة،
0720هـ0230-م.

 .10املفض ـ ـ ــليات ،املفض ـ ـ ــل بن حممد الض ـ ـ ــيب ،حتقيق
أُحد حممد شــاكر وعبد الســالم حممد هارون،9 ،
القاهرة ،دار املعارف0838 ،هـ0297-م.

 .74املثل الس ـ ــائر يف أدب الكاتب والش ـ ــاعر ،ض ـ ــياء
الـ ــدين حممـ ــد بن حممـ ــد بن عبـ ــد الكرمي بن األثُّي
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيبــاين ،حتقيق حممــد حميي الــدين عبــد احلميـد،
بُّيوت ،املكتبة العصرية0221 ،م.

 .10مقاالت يف النقد األديب ،حممد مص ــطفى هدارة،
 ،0الرياض ،دار العلوم0728 ،هـ0238-م .من
تاريخ النحو ،س ـ ـ ـ ـ ــعيد األفغاين ،بُّيوت ،دار الفكر،
د.ت.

 .73مرات ــب النحويَّي ،أبو الطي ــب عب ــد الواح ــد بن
علي اللغوي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،0 ،
القاهرة ،دار هنضة مصر0827 ،هـ0247-م.

 .18املوش ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،املرزباين ،حتقيق علي حممد البجاوي،
بُّيوت ،دار الفكر العريب0831 ،هـ0291-م.

 .72مص ــادر الش ــعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية ،ناص ــر
ال ـ ــدين األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،9 ،الق ـ ــاهرة ،دار املع ـ ــارف،
0230م.
 .12معجم األدب ـ ــاء ،ي ـ ــاقوت بن عب ـ ــد اهلل احلموي

 .17املوطـ ــأ بروايـ ــة حيىي بن حيىي الليثي ،مـ ــالـ ــك بن
أن ــس ،0 ،ب ــُّيوت ،دار الـ ـنـ ـف ـ ـ ــائ ــس-0824 ،
0244م.
 .11النقـ ـ ــد املنهجي عنـ ـ ــد العرب ،حممـ ـ ــد منـ ـ ــدور،
القاهرة ،دار هنضة مصر ،د.ت.
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Abstract
This research discusses the critical works attributed to the first Islamic era and the
Umayyad period. The research concludes that these works were fabricated and made up
in the Abbasid period in support of the view of people who made them up. Also, the
research pointed out the signs of these fabrications such as the weakness of the narrators,
and the admission of the authors who made them up. Among these signs were the fact that
these works discussed issues that were not known before the Abbasid period in addition
to the contradiction, stereotypical patterns , and similarities of the topics. An exception to
that was what has been narrated that some grammarians composed some lyrics of some
poets in addition to some sayings of the people of the second Hijri century. Some of these
sayings may have been said in the Umayyad period. The research also showed that even
if these narrations were true, there was nothing in them indicating a state of literary
criticism or a development of what is expected to be a literary criticism in the pre-Islamic
period. Most of these works were nothing but a comparison of some meanings agreed
upon by the poets or a kind of judgment who was the best poet in that time.
Keywords: Literary criticism, Critical works, bbasid period, first Islamic era, Umayyad
period.
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العالقة بني التحصيل األكادميي للطلبة وكل من :مناحي التعلم،
اجلنس ،واحلالة االقتصادية واالجتماعية
مروان زايد بطاينه
قسم علم النفس -كلية التربية -جامعة الملك سعود -الرياض  -المملكة العربية السعودية

Q
تناولت هذه الدراسة العالقة بني التحصيل األكادميي وكل من :مناحي التعلم ،اجلنس ،واحلالة االجتماعية واالقتصادية.
وحيث قام الباحث جبمع البيانات مستخدما :مقياس طرق ومهارات الدراسة؛ اجلنس؛ املعدالت الرتاكمية بالدرجات؛ واحلالة
االقتصادية واالجتماعية .حيث أن مناحي التعلم مبستوياهتا الثالثة (الطريقة العميقة ،الطريقة اإلسرتاتيجية ،والطريقة السطحية)
املتغ ري املستقل يف الدراسة والتحصيل األكادميي هو املتغري التابع ويقاس مبعدالت الطالب الرتاكمية .تألفت عينة الدراسة من
 022حالة موزعني إىل ( 121طالبات و 121طالب) من طلبة جامعة الريموك يف األردن  -حمافظة اربد .ولقد أجابت
الدراسة على ثالثة أسئلة باستخدام طرق اإلحصاء ثنائية املتغري؛ واملتغريات املتعددة؛ واالحندار اإلحصائي املتعدد .ولقد
أسفرت نتائج الدراسة عن أن هنالك عالقة بني الطريقة العميقة يف الدراسة حيث أسهمت مبا نسبته  %2والطريقة
اإلسرتاتيجية يف الدراسة مبا نسبته  %0بالتنبؤ بالتحصيل األكادميي للطالب .غري أن الطريقة السطحية يف الدراسة مل تكن
دالة إحصائيا كمنبئ بالتحصيل األكادميي .ومن نتائج الدراسة وجود فروق يف متوسط درجات الطالب الذين يستخدمون
الطريقة اإلسرتاتيجية يف الدراسة بني الذكور واإلناث ولصاحل اإلناث عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α = 2022 ≥ 2020
وهنال ك فروق يف متوسط درجات الطالب الذين يستخدمون الطريقة العميقة يف الدراسة واحلالة االقتصادية عند مستوى
الداللة اإلحصائية ( )α = 2022 ≥ 2020ملستويات احلالة االقتصادية واالجتماعية ،أقل من  122دينار ومبتوسط حسايب
( )0012و 112دينار إىل  022دينار ومبتوسط حسايب ( ،)1012وأكثر من  012دينار ومبتوسط حسايب (.)102.0
الكلمات المفتاحية :مناحي التعلم؛ اجلنس؛ احلالة االقتصادية واالجتماعية؛ والتحصيل األكادميي.
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gree course and when the assessment procedure directly rewards a demonstration
of conceptual understanding. However,
combination of surface and strategic approaches may be beneficial for undergraduate science students and whenever factoriented assessment is to be utilized.
The third question: Is there a significant difference between study approaches
(deep, strategic, surface) according to socio-economic status (SES)?. Individuals
of a higher socioeconomic status appear to
perform better on deep approaches more
than surface and strategic approaches in
general. It may be that socioeconomic status itself a type of cultural difference leading to the social expectations and the good
conditions available for the students from
a high socioeconomic status. This was in
agreement with findings by Valle, Gonzalez, Gomez, Vieiro, Cuevas and Gonzalez
(1997) that a deep approach to learning
was associated with a high degree of involvement and intrinsic interest toward
learning, in those cases where results were
consistently attributed to internal causes
(ability and effort), while assuming that
results were due to external causes like
luck influences positively toward adopting
a superficial learning approach. Moreover,
Majorbanks (1996) reported that there
were several topical areas that were most
commonly linked to academic achievement and approaches to learning for students including student's role performance
factors, university factors, family factors
and peer factors. Research has found that
socioeconomic status, parental involvement and family size are particularly important family factors. Family background
was the key to a students' life inside and
outside of university. It was the most important influence on students learning and
includes factors such as socioeconomic
status, family size, and neighbourhood.
The environment at home is a primary so-

cialization agent and influence on students' interest in university and an aspiration for the future.
5. CONTRIBUTIONS AND RECOMMENDATIONS
A major finding of the study were to
contribute to the limited information
available regarding study approaches, and
to bring study approaches factor which are
vital, but little investigated of Jordanian
undergraduate students. other finding of
the study to understand the influence students’ study approach and academic achievement which guide instructors to adjust
their approaches of teaching and learning
activities in order to help students learn
through appropriate study approach to enhance their academic achievemnt. Moreover, This study suggests that motivating
undergraduates to apply deep approach
and strategic approach to studying, which
lead to avhieve the expected performance
and goals in their future career.
6. LIMITATIONS
One important limitation of this
study was using a small sample of students, drawn from just one university in
jordan. This finding cannot be generalized
for students in other university degree
programs. Repeat of this study with a
larger, startified random sample would
expand knowledge of study approahes
among other students. Another limitations
is the sample consisted of first year undergraduates, however, other years undergraduats were not an included. Further
research would expand the understanding
of study approaches to learning among
undergraduates with different year of
study.
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(deep, strategic, and surface) were examined using a total sample of 204 students.
Generally deep approach was found to be
a significant predictor of academic
achievement. In the present study deep
approach predict 6%, and strategic approach predict 2% of the variability in
first year university student's academic
achievement (GPA for the year in all
courses). Whilst, surface approach does
not found any prediction. The level of the
prediction found in this study is in a close
agreement with the findings of, New-stead
(1992) found performance to be positively
correlated with the meaning orientation
(deep approach) (r = 0.22, p = 0.05) and
with the achieving orientation (strategic
approach) (r = 0.32, p < 0.01). This is in
line with the results from a study by
Chamorro and Furnham (2008) deep approach was found to predicit 33% and
achieving approach to predicit 18% of
student’s academic performance. Entwistle, Tait & McCune (2000) argued that a
relationship between the deep approach
and academic success is typically found
among graduate students.Studies by (Jadeed and Mansor, 2010; Sha’aer and Mansy,
1998) found positive correlation between
study approaches and academic achievement. Where the deep approach lead to
high academic achievement, and negative
correlation between surface approach and
academic achievement.
The second question: Is there a relationship between study approaches (surface, deep, strategic) and academic achievement for male and female Jordanian
students'?. Although the correlations between study approaches and academic
achievement were similar and consistent
with the theory for both male and female
students, there were some differences in
the specific correlations found. For the
male and female students, adopting the
deep approach and surface approach does

not seem to influence the level of academic achievement they achieve. On the other
hand, the strategic approach appears to
lead to higher academic achievement for
both genders with primacy for female Jordanian students as being more organized
and steady with strategic approach to
learning, more attention and interactions
during classes, which facilitate better academic performance. Maria (2004) reported the use of learning strategies, however,
the results do not show differences between boys' and girls' use of support strategies. However, differences were found as
a function of the gender in the use of information processing and self-evaluation
strategies; female students make a greater
use of these learning strategies. Moreover,
many of the students were excited to continue with graduate studies, which require
that the students obtained a high GPA.
This may explain the positive relationships between the strategic approach and
achievement. This finding was consistent
with findings from a research on medical
students, by Newble and Hejka (1991).
They found a weak relationship between
the deep approach and superior performance. They also found the strategic approach to be the best predictors of academic performance. On the other hand,
study by Harputlu (2011) reports findings
with regard to approaches to learning of
160 Turkish students that female students
adopt surface approach more than male
students.
Entwistle, Tait and McCune (2000)
found relationships between approaches to
learning and academic achievements, the
typical findings were positive correlations
between strategic approaches and achievement, and negative correlations between
surface approaches and achievement
(Entwistle & Ramsden, 1983). Deep approach was more likely to relate to academic success in the later years of a de-
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Table (13): Box’s Test of Equality of Covariance Matrices.
Box’s M
F value
DF1
DF2
25.058
2.042
12
183690.07

Table 14 present the MANOVA results of study approaches based on SES. F
= (2, 197) = 2.60 and P =.018 < .05. The
results suggests that there were a significant different mean score of study ap-

Sig.
.017

proaches (deep, strategic and surface) between SES at (income less than 300 income 310 to 500 and income more than
500) (P = 0.018).

Table (14): MANOVA of SES and study approaches (deep, strategic, surface).
Effect
N
Pillai’s Trace
F
DF1
DF2
less 300
65
SES
310-500
70
.077
2.60
6
192
More 500
64

Sig.
0.018

Significant level at 0.05

In order to know the significant differences in the mean scores between Socio
economic status (SES) levels toward study
approaches (deep, strategic and surface),
and to identify the dependent variables
affected by the analysis of variance test
(Multiple ANOVA) on each dependent
variable were conducted. The results are
displayed in Table 15.
The three major findings are shown
in Table 15 the first finding shows a significant difference (F (2,196) = 5.589, p =
0.00 < 0.05) in mean scores deep approach between SES less 300 (mean =
2.84), SES 310 to 500 (mean = 3.30), and
SES more 510 (mean = 3.072). The sec-

ond finding reveals that there were no significant differences in mean scores of strategic approach between SES less 300JD
(mean = 2.97), SES 310 to 500 (mean =
3.05), and SES more 510 (mean = 3.24).
The insignificant difference were shown
by the F value (2, 196) = 2.124, p = 0.12 >
0.05. The third finding also shows that
there were no significant differences in
mean scores of the surface approach between SES less 300 (mean = 3.21), SES
310 to 500 (mean = 3.20), and SES more
510 (mean = 3.25). The insignificant difference was shown by the F (2, 196) =
0.133, p = 0.87 > 0.05.

Table (15): Analysis of Variance Test (Multiple ANOVA) on each Independent Variable.
Dependent Variable Group
Mean
Df
Mean Square F
Sig.
less 300
2.848
Deep
310-500 3.306
2
3.541
5.589
.00
more 510 3.072
less 300
2.970
310-500 3.054
Strategy
2
1.300
2.12
.12
more 510 3.246
less 300
3.219
Surface
310-500 3.209
2
.024
.133
.87
more 510 3.252

4. THE DISCUSSION
The first question: Do study approach (deep, strategic, and surface) pre-

dict academic achievement among first
year university students?. In this study academic achievement and study approaches
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The preliminary results of the
MANOVA test as shown in Table 10.
This yielded the result F (1, 197) = 4.84
and p =.00 < .05. The result means that

there were significant different mean
scores of study approaches (deep, strategic
and surface) between males and females
(see Table 11).

Table (11): MANOVA of study approaches (deep, strategic, surface) and Gender.
Effect
N
Pillai’s Trace
F
DF1
DF2
Male
100
Gender
.069
4.84
3
198
Female
99

Sig.
.00

Significant level at 0.05

Due to the significant differences detected in the mean scores between males
and females towards study approaches
(deep, strategic and surface), an analysis
of variance test (Multiple ANOVA) on
each independent variable were conducted. The procedure served as follow-up
tests to the MANOVA, aiming to identify
the dependent variables affected. The results are displayed in Table 12. The first
finding in Table 12 shows that there was
no significant difference (F (1,197) =
0.087, p = 0.768 > 0.05) in mean scores
‘deep’ approach between males (mean =

3.0644) and females (mean = 3.0985). The
second finding reveals that there were a
significant differences in mean scores of
‘strategic’ approach between males (mean
= 2.89) and females (mean = 3.28). The
differences were shown by the F value (1,
197) = 12.989, p = 0.00 < 0.05. The third
finding shows that there was no significant difference in mean scores of surface
approach between males (mean = 3.17)
and females (mean = 3.28). The insignificant difference was shown by the F value
(1, 197) = 2.969, p = 0.00 < 0.05.

Table (12): Analysis of Variance Test (Multiple ANOVA) on study approaches (deep, strategic and surface).
Dependent Variable Group
Mean
Df
Mean Square F
Sig.
Male
3.0644
Deep
1
.058
.087
.768
Female
3.0985
Male
2.8945
Strategic
1
7.580
12.989
.000
Female
3.2848
Male
3.1784
Surface
1
.538
2.969
.086
Female
3.2823
Significant level at 0.05

The third question: Is there significant difference between study approaches
(deep, strategic, surface) Based on SES?
Table 13 shows the findings of Box’s
M test to see the homogeneity of Varian’s
and co-varians between groups of SES.
The results yielded the F value = 25.058
and p = 0.017 < 0.05. The finding shows
that covariance matrices of dependent var-

iables across independent variables are
equal between groups of SES. However,
the test may be conducted if the sample
size is at moderate and above. Fifty samples and above in each cell may yield reasonably accurate p values even if homogeneity was violated (Green & Salkind,
2005). The statement above allowed the
MANOVA to be run.
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The second question: Is the relationship between approaches to learning
(deep, strategic, surface) and academic
achievement different for male and female
Jordanian students?
This study also examined the differences of study approaches (deep, strategic
and surface) according to academic achievement. Thus, all the mean scores of the
three academic achievement levels towards study approaches (deep, strategic
and surface) were computed in order to
use the MANOVA test, with the confidence level of 95% (Alpha value of 0.05).
However before MANOVA was conducted, normality and homogeneity of the ac-

ademic achievement across study approaches which are underlying MANOVA
was obtained. Table 8 shows the result of
the homogeneity test of covariance matrices. Before proceeding with the MANOVA tests analysis the Box’s M test was
carried out to determine the homogeneity
of the variance covariance matrices. Table
8 shows the results of the Box's M test. It
was found that the variance covariances of
the dependent variable across study approaches are equal between groups. (F =
2.204, p = 0.09 > 0.05). These findings
allowed the MANOVA to be used to analyze the differences.

Table (8): Box's Test of Equality of Covariance Matrices.
Box’s M
F value
DF1
DF2
27.054
2.204
12
183752.66

The preliminary results of the
MANOVA test analyses were shown in
Table 9. For the purposes of this research,
the Pillai’s Trace test were chosen to be a
powerful and robust violation of assumptions and revealed highly significant differences as it was often used in social science research. The difference in mean

Sig
.09

scores of the dependent variables based on
the first independent factor: academic
achievement was F (6,196) = 0.774 and p
= 0.615 > 0.05. This indicated statistically
that there was no significant difference in
the mean scores of dependent variables
between the three groups of academic
achievement level.

Table (9): MANOVA of study approaches (deep, strategic and surface) on academic
achievement levels.
Effect
N
Pillai’s Trace
F
DF1
DF2
Sig.
Below 65
63
Academic
65 to 74
67
0.23
.774
6
192
0.615
Achievement
75 above
69
Significant level at 0.05

MANOVA Differences on Mean
Score Study Approaches (Deep, Strategic,
Surface) According to Genders. Table 10
shows the findings of Box’s M test to see
the homogeneity of variance and covariance between groups of gender. The
findings show that covariance matrices of
dependent variable across independent

variable are equal between groups of gender. It was shown by the F value = 0.535
and p = 0.782 > 0.05. These findings allowed the MANOVA to be used to analyze the level of differences between
groups of gender in academic achievement.

Table (10): Box’s Test of Equality of Covariance Matrices.
Box’s M
F value
DF1
DF2
3.266
.535
6
281104.59

Sig.
.782
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3. THE RESULTS
The first question: Do study approach (deep, strategic, surface) predict
academic achievement among first year
university students? To answer question 1,
Multiple Regression and Stepwise Method
was used to find predictors (deep. Strategic, and surface approaches) that influence
or contribute to academic achievement.
The stepwise method was appropriate to
be applied for multiple regressions. The
method was able to extract variables
which are assumed as contributive predictors to dependent variables.
Table (6): Variants of study approaches
ment.
Model
Sum of Squares
1 Regression
1399.357
Residual
13981.206
Total
15380.563
2 Regression
1717.589
Residual
13662.975
Total
15380.563

Regression analysis was conducted on
three predictors, (a) deep approaches, (b)
strategic approaches (c) and surface approaches. Academic achievement was a
criterion toward the three variables. Table
6 and 7, shows the results of Multiple Regressions with Stepwise Method. The result shows that there were statistically significant variants (deep and strategic approaches) on academic achievement, with
the value F = 20.218, p < 0.05 (deep approaches) and F = 12.634, P < 0.05 (strategic approaches).

(deep, strategic, surface) and academic AchieveDf
1
202
203
2
201
203

Mean Square
1399.357
69.214

F
20.218

Sig.
.000(a)

858.794
67.975

12.634

.000(b)

Significant level at 0.05

Predictors A:(Constant),Deep approaches.
Predictors B: (Constant), Strategic approaches.
Dependent Variable C: Academic Achievement.
Table 7 presents the strength of the
predictor. The Multiple Regressions shows that R² = 0.112, thus constituting the
combination of contributions approaches
to learning predictor to academic achiev-

ement. The predictor was deep approaches, and it yielded ß = 0.144, t = 2.164 at a
significant level p < 0.05 and contributed
almost 6% to academic achie-vement. The
second predictor was strategic approache,
and it yielded ß = 0.144, t = 2.164 at a
significant level p < 0.05 and contributed
almost 2% to academic achievement.
However, surface approache was no contributed.

Table (7): Regression of Study Approach (Deep, Strategic and
Achievement.
Predictor
B
Std. Error Beta
T
Sig
Deep
4.391
.975
.299
4.505
.000
Strategic
4.002
1.850
.144
2.164
.032
Constant
58.599 3.164
18.519 .000
R = 0.302 (a), .334 (deep)
AdjustedR 2 = 0.086 (deep), .103 (strategic)
Standard Deviation = 0.61

Surface) toward Academic
R2
.091
.112

Contribution
6%
2%

R2 = 0.91 (a), 0.112 (strategic).
Constant = 0.38
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students, Chemistry students and Accounting students were considered for all
academic subjects during their first year.
The researcher requested the admission
and registration office in Yarmouk University to get the accumulative average of
students for this study.
Table (3): Academic Achievement Scale in
Yarmouk University.

Accumulative Average
84 – 100%
76 – Less than 84%
68 – Less than 76%
60 – Less than 68%

Rating
Excellent
Very good
Good
Acceptable

Source: Yarmouk students guide, 2007.

2.9. Description of the Sample
The sample consisted of 204 first
year students (103 male and 101 female)
from different majors namely Accounting,
English language, Engineering and Chemistry at Yarmouk University in 2011/2012.
Their biographical details are as follows.

Table 4 shows the distribution statistics of the sample. A total of 220 from
students responded to the survey questionnaire, which had a high return rate off
95%. The students were from Yarmouk
University in the selected research sites.
The Table suggests that the male students
constituted a slightly higher percentage of
the sample populations which was of
50.5% (n = 103). Female students made
up 49.5% (n = 101) of the total respondents which deals with the fact that female
students were higher than male students in
Yarmouk University. The sample consisted from different majors namely (Accounting, English, Engineering and Chemistry. The socio-economic status of the
sample was as following: (1) 65 families
have more than 510 (High Income), (2) 74
families between 310 to 510 (Medium Income), (3) 65 families have less than 300
(Low Income).

Table (4): Descriptive of the Sample.

Gender
Male
Female
Total
Major
Accounting
English
Engineering
Chemistry
Total
Socio-economic status SES
Less 300
310-500
More 510
Total
2.10 Description Statistics
Table 5 shows the description statistics of the variables as follows: study approaches (m = 3.275), (sd = .3122), and
academic achievement (m = 72.583), (sd =
8.704).

N
103
101
204

%
50.5
49.5
100.0

50
51
52
51
204

24.5
25.0
25.5
25.0
100.0

65
74
65
204

31.9
36.3
31.9
100.0

Table (5): Mean and Standard Deviation
for the Variables.
Construct
M
S.d
Study approaches
3.275 .3122
Academic Achievement
72.58 8.704
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2.3. Reliability (ASSIST)
The Cornbach alpha analysis for reliability was conducted on the instrumentation and it was found that the all reliability
values (for the instrument, the different
competencies, and domains) have values
of more than 0.8. Table 1 shows the values.
Table (1): Reliability Values for Study Approaches Scale.
Category
Alpha values
Total instrument ASSIST.
92
Domains:
a. deep approach.
82
b. strategic approach.
91
c. surface approach.
89

2.4.Content Validity
Content validity refers to the degree
to which a test measures an intended content area. The content validity for the instrument was determined through the help
of experts in the relevant field. These experts were from the Faculty of Education,
Yarmouk University. The items of the
questionnaires were adjusted and evaluated according to the judge’s comments.
The items of the questionnaires were suitable by the judge's.
2.5.Procedures
Permission from Yarmouk Universi-

ty was obtained to collect the data from
the students’ population. The researcher
requested the admission and registration
office in Yarmouk University to provide
the accumulative average for the students
used in this study. All these students were
from different departments (Accounting,
Engineering, English and Chemistry). The
researcher translated the questionnaire
from English to Arabic then from Arabic
to English. The questionnaire was given to
eight specialists, two professors in Translation and six professors in Educational
Psychology. They were asked to evaluate
the translated questionnaire. The items of
the questionnaire were modified according
to the comments received. The Questionnaire was distributed to the sample study
group to collect the students' responses.
2.6. Data Collection
The questionnaires were administered over a 2-week period. The questionnaire was distributed to the students by the
course lecturers during tutorial classes.
They were asked to respond and return the
questionnaire at the end of the tutorial period. Out of 220 survey forms distributed,
only 204 usable forms were returned. So
204 students took part in the questionnaire
and used to achieve the researcher’s purpose. The breakdown is as follows:

Table (2): Distributions of the Questionnaires.
Department
Distributed
Accounting
55
Engineering
55
English
55
Chemistry
55
Total
220

2.7 Data Analysis
The quantitative data collected
through the survey questionnaire were analyzed statistically. In relation to the interval data collected, relevant measures of
descriptive statistic and inferential statistics were engaged. This process of deriv-

Usable returns
50
52
51
51
204

ing statistical results would lead to the interpretation and the drawing of conclusions (Green, Salkind, & Akey, 2000).
2.8 Academic Achievement
As a measure of academic achievement, the first year students' accumulative
average for Engineering students, English
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2.1.Sample

Sample selection

Accounting
students

English
students

Chemistry
students

Engineering
Students

Population N= 733
30%
Total sample = 204

Totale sample 220
N=50

N=51

N=51

N=52

Fig 1. Sample Selections.
This study adopted a limited stratified random sampling. The population of
the study included 733 first year students
from four departments namely Engineering, English, Chemistry and Accounting
from Yarmouk University, Irbid, Jordan.
The sample of the study included 220 students which represents almost 30% of the
population from the study. The sampling
was stratified according to gender (male,
female), and abilities (high, medium, and
low achievement).
The first year students were selected
for this study because academic achievement was the most diverse in the first
year. The students came from various
backgrounds in terms of gender, their father’s occupation and different field of
study. The age of the first year students
ranged from 18 to 24 years with a mean
age of 19 years.

2.2.Instrument
Description of Approach to study skills
inventory for students (ASSIST)
ASSIST (Entwistle, 1997) is last in a
line of inventories (the ASI and the RASI)
that has been refined and developed over
the years. Although the ASSIST inventory
consists of several sections, only the second section with 52 items is designed to
measure the deep, strategic, and surface
approaches to learning as was used in the
present study. These three approaches to
learning are further divided into subscale
and motive scales but only the three main
approaches were analyzed in the present
context because only the major approaches are of theoretical interest. A five- point
scale (where 5 is "agree" and 1 is "disagree") is used for each item, and the sums
of the items for each of the three approaches are used in further analyses.
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learning goals for their studies in order to
continue as they come across different
tasks for courses as they go through examination questions which are most likely to
emphasize the need for understanding,
elaboration, organization and less in
memorization. Researchers often study the
differential
academic
achievement
amongst students and strive to find clarification to reasons for low achieving students.
In this study, First year Jordanian university students suffer from the decline of
academic achievement, generally. The
study sought to discover the variables associated with academic achievement of
Jordanian students. More specifically, the
problem was to look at variables that
maybe manipulated to improve the academic achievement of first year student’s
in a selected educational institution. Based
on the above matter the researcher addressed the following specific questions,
which will guide this study; Do study approaches (deep, strategic, and sarfuce)
predict academic achievement among first
year Jordanian students? Is there any significant relationship between approaches
to learning (surface, deep, strategic) and
academic achievement among male and
female Jordanian students'? Is there a significant difference between approaches to
learning (deep, strategic, surface) according to socio-economic status (SES)?
1.3. The Purposes
1. To identify whether study approaches
(deep, strategic, and surface), predict

academic achievement among first year
Jordanian students at Yarmouk University.
2. To investigate whether study approaches and their relationships with academic
achievement differ between males and
females Jordanian students at Yarmouk
Uinversity.
3. To examine the differences between
study approaches (deep, surface and
strategic) according to socio-economic
status.
1.4.The significance
1. This study provided a clear insight into
the effect of study approaches on the
B.A students’ achievement in higher
education which helping students become better learning and improving the
effeciveness of their teaching.
2. Profiles of these students can be beneficial to inform officials about student's
study approaches to learning in order to
improve their learning approaches and
monitoring students who are using ineffective study approaches.
2. METHODOLOGY
The aim of this section is to clarify the
methodology of this research. Thus, gives
an account of the research sample, the site
of the study, procedures, and the instrument that were used for data collection.
The validity and reliability were also discussed in details. At the end of this section, the procedures of data collection and
data analysis were also discussed.
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proaches, a strategic approach was later
introduced by (Entwistle & Waterston
1988; Ramsden, 1981). A strategic approach refers to the intention to achieve
the best grades possible by adapting to the
assessment demands. This is obtained by
managing time and intellectual resources
in line with the perceived criteria for high
grades. Competing with others is the predominant motivation. Contrary to the deep
and surface approaches, the strategic approach is not related to any distinct learning strategy. Instead, the student will utilize whatever strategy (whether operation,
comprehension, or rote learning) that
serves the purpose of achieving success.
The present study aims to examine the
role of study approaches which includes
(Deep, surface, and strategic approaches)
to investigate the effect of these approaches on students' academic achievement and
their ability to predict a high academic
performance. Romainville (1994) asserts
that university students must be able to
manage their own cognitive strategies for
them to succeed. Students must be able to
adapt the strategies to their personal characteristics and to the context of their
learning. The first stage in this process is
probably that students must be aware of
their cognitive strategies and should be
able to describe and critically reflect on
them. Indeed, the high failure rate experienced at the end of the first academic year
in continental universities is adduced to
the absence of appropriate and guided use
of meta-cognitive strategies and of studies
to improve understanding of the difficulties students face in learning at the university level.
1.1.Approaches to learning and academic success according to gender:
Vermunt (1987) found that student in
law and economics were more apt to depend on others to regulate their learning
processes and used more surface process-

es, while students in the humanities tended to be more self-regulating and used
deeper strategies. This could be explained
by different styles and methods of teaching used in particular subject areas
(Ramsden & Entwistle, 1981).The findings concerning gender differences in approaches to learning are less clear. Wilson, smart, and Watson (1996) reviewed
work using either theapproaches to students inventory (ASI) or the study process
questionnaire (SPQ). Investigations utilizing the SPQ "offer a far from definitive
picture on gender differences. By comparison, research using versions of the revised approaches to studying inventory
(RASI) identifies males scoring higher on
deep approach and females scoring higher
in surface approach (Duff 1999, 2002;
Sadler-smith 1996; Sadler-smith & Tsang,
1998). A research paper conducted by Elias (2005) on learning approach and gender
found that there might be differences between the male and female students in
their study approach. On the other hand,
research done by Bilgin and Crowe (2008)
showed that there is no significant difference in the approaches to learning between local and international students;
male and female students. However, there
is a significant difference between undergraduate and postgraduate students, with
postgraduate students more likely to adopt
deep strategies to learning. Dincer and Riza (2008) examining learning approach of
science students based on class level and
gender found that science students generally have deep learning approaches. However, there is no significant difference
when it comes to gender.
1.2. The Problem:
Students of higher learning should
possess the necessary skills for knowledge
achievement. Students of higher institutions are required to adapt meta-cognitive
strategies and be motivated by setting high
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Relationship Between Students’ Academic
Achievement and Each of: Study Approaches,
Gender, and Socio-Economic Status
M. Z. T. Bataineh
Psychology Department - Faculty of Education - King Saud University.

Abstract
This study examined the relationship between student’s academic achievment and each
of study approaches, gender and socio-economic status. Data was collected using the
following; Approaches and study skills inventory for students (ASSIST), gender, GPA,
and socio-economic status. In this study, study approaches (deep, strategic, and surface) were predictor variables. The criterion variable was academic achievement as
measured by students GPA. A sample of 204 subjects (101 female, 103 males) were
obtained from the Yarmouk University (Irbid-Jordan). Three questions were tested using bivariate and multivariate correlational statistics (MANOVA), correlations and
multiple regressions which display the specific dependent and independent variables.
The results showed that the predictor deep approache contributing to almost 6%, and
prdictor strategic approache contributing to almost 2% to academic achievement.
However, surface approache was not contributing. Moreover, there were a significant
difference in the mean score of strategic approach between male and female students,
(F value (1, 197) = 12.989, p = 0.00 < 0.05) and there were a significant differences in
the mean score of deep approach based on socio-economic status, (F (2, 196) = 5.589,
p = 0.00 < 0.05). SES less 300 (mean = 2.84), SES 310 to 500 (mean = 3.30), and SES
more 510 (mean = 3.072).
Keywords: study approaches, gender, socio-economic status, academic achievement.

1.INTRODUCTION:
The idea of approaches to learning and
studying has had a powerful influence on
both theory and practice related to teaching and learning in higher education.
There are different approaches that students adopt when they facing learning situations. The way that students approach to
learning plays an important role in determining the students academic performance. Deep, strategic, and surface are
the three basic learning approaches adopted by students (Biggs, 1986). The construct of deep and surface approaches to
learning were introduced by (Marten &
Saljo 1976) cited in (Diseth, 2003). A student with a deep approach has an intention
ISSN 1658-6905

to understand the learning material and is
motivated by an interest in the subject
matter. Use of evidence and the relation of
ideas are the predominant strategies.
These strategies reflect operation and
comprehension learning respectively. In
contrast, a surface approach refers to the
intention to reproduce the learning material. Surface approach is related to different
forms of rote learning, with fear of failure
as the predominant motive. Instead of restructuring the learning material, the surface learner will adopt the structure already presented by learning the sign, rather than what is signified by the sign (Diseth, 2003).
In addition to the deep and surface apE-mail: marwanksu@yahoo.com

Editorial Preface
In order for the continuity of its pioneering role in the field of developing its
academic research capacity to be fulfilled, the administrative authority of Jazan
university has realized that such a development and progress should be supported by
taken several steps forward that sustain scientific research enterprises. The launching of
the university Journal was certainly a significant step in this direction; a launching that
was marked with great confidence and pride. The first volume of the Journal was
published in the month of Muharam 1433H (December, 2011) in two parts, one is
devoted to the gamut of researches in Humanities while the other to researches in
Applied Sciences. Since this date, however, the journal of Jazan university is steady in
its periodic publication of original high-quality research papers in various fields, with
the goal of attaining a high classification within the accreditation system in order to be
part of the international scientific journals. To succeed in this endeavor, the editorial
board insists to remain committed to continue with publishing high quality refereed
scientific research papers that will be of paramount interest to researchers in academic
institutions and vocational ones. The Journal’s core mission, therefore, is to be one of
the internationally well-recognized scientific journals - a mission that can be achieved
only by publishing research papers that conform to a high academic standards and
include appropriate scholarly apparatus. We are also attempting to make the Journal, in
the very near future, available for the researchers and scholars via international
publishing channels and online databases. However, in recognition of the incredibly
growth of interest and requests addressed by the researchers, especially in the field of
Humanities, to publish their research papers in the Journal of Jazan University, we
would like to assure that our current effort is directed not only to increase the number
of the periodic volumes of the Journal but also to exert every possible effort in
selecting a Consultancy Board from highly experienced scholars in all fields who, by
their contributions, would sustain us to achieve the core mission of the Journal referred
to above.
We are therefore confident enough, above all by the will of the Almighty and the
continual support of the university administration, that the journal of Jazan university
will remain an important and significant platform and a forum for thought-provoking,
reflecting the ambitions not only of the editorial and the administrative boards of the
Journal but of the researchers as well.
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